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Resum reunió amb Serveis Territorials (Departament d'Ensenyament) del 3/2/2016 

• Data: 3/2/2016 
• Lloc: Carrer Casp, 1 
• Assistents:  

de l' Escola Paco Candel: Lluïsa García, Lídia Rodríguez, Berta Cardona, Roberto González, 
Cristina Balaguer.  

de Serveis Territorials: Mercè Julià (responsable de l'Àrea de Coordinació i Planificació Escolar 
Barcelona Comarques), Xavier Vera (tècnic de planificació escolar).  

Resum: 

- El curs que ve (2016/17) s'instal·larà un mòdul de 120 m2 i es faran un seguit d'adequacions al pati.  

- El Dept. d'Ensenyament es compromet a buscar algun centre de titularitat de la Generalitat per a 
poder fer el Casal d'Estiu. 

- El Dept. d'Ensenyament es compromet a fer el manteniment dels mòduls (pintura interior, adequació 
lavabos, etc.), a treballar pel curs 2017/18 en l'ampliació del menjador.  

- El Dept. d'Ensenyament considera l'escola Paco Candel com una escola consolidada i per tant ja ha 
entrat en el grup d'escoles que està planificat construir,  tot i que això depèn dels pressupostos. 

(Nota: tant les adequacions - vorera al voltant dels mòduls, adequació entrada primària, etc. - com el 
manteniment dels mòduls  ja s'han parlat i  acordat amb la persona encarregada del Dept 
d'Ensenyament el divendres 5/2/2016. Pel que fa a l'ampliació del menjador el que s'acabarà fent- 
informació del divendres 5/2- és posar un mòdul gran el curs 2017/18 que permetrà l'ampliació del 
menjador. De tal manera que al 2018/19 només quedarà col·locar un altre mòdul petit) 

• Desenvolupament de la reunió. 

Es fan les presentacions pertinents de la nova Junta de l'AFA i la Sra. Mercè Julià comenta que 
aquesta reunió s'ha mantingut perquè estava ja acordada però que no es pot comptar amb la 
presència de la Directora dels SSTT a Barcelona perquè el càrrec encara no ha estat cobert 
(abans era la Sra. Montserrat Llobet). Ens emplaça a una nova reunió quan el càrrec estigui 
cobert.  

La Berta Cardona expressa la motivació de la reunió:  

Ø la nostra queixa pel retard en la instal·lació i l'estat dels mòduls el curs 2015/16, i  
Ø la demanda d'informació sobre les dates previstes per la construcció de l'edifici 

escolar.  

La Sra. Julià explica que el retard i les males condicions del mòdul van se degudes a un seguit 
de factors (l'empresa es va endarrerir, la licitació es va retardar, etc.)  que van unir-se i van 
provocar aquest fet, que des del 2007 no passava.  Comenta que no va ser només la nostra 
escola, sinó que a un parell o tres d'escoles en mòduls els va passar el mateix. Per a que no 
torni a passar aquest curs explica que els mòduls ja estan licitats i el projecte per col·locar-los 
ja està fet, uns mesos abans que el curs passat. 
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Ens comunica també que pel curs 2016/17 es col·locarà un mòdul de 120 m2  (això vol dir, 2 
aules per encabir els dos grups de P3, lavabos i un petit despatx).  

La Berta Cardona pregunta sobre com afectarà la col·locació del mòdul al Casal d'Estiu. La 
Lluïsa García explica que abans de començar les vacances d'estiu l'escola ha de quedar 
totalment desmuntada i , per tant, tan si el mòdul es col·loca al juliol com a l'agost no es pot 
fer casal d'estiu a l'escola.  

La Sra. Julià comenta la possibilitat de buscar un altre centre per a fer el casal que sigui de 
titularitat del Dept. d'Ensenyament. Comenta que en tres setmanes ens faran el retorn.  

Sobre la demanda per les dates de construcció de l'edifici, la Sra. Julià explica que des del 
Dept. d'Ensenyament consideren que l'escola ja està consolidada. El fet d'estar consolidada és 
un requisit  per entrar en el procés de consideració de construcció. La construcció per tant està 
planificada però l'escola no està en la prioritat 1 ni la 2. La construcció dependrà de la dotació 
pressupostària. La Sra. Julià diu que la situació política actual no li permet afirmar res en 
concret. Als pressupostos d' enguany no es contempla la construcció de l'edifici però és difícil 
saber què pot passar en el tema econòmic els anys següents. Convida a l'AFA a assistir a nova 
reunió quan hi hagi Director/a de SSTT. 

La Lluïsa Garcia explica que els mòduls que hi ha actualment necessiten un manteniment 
profund (pintura interior, adequació dels lavabos, etc.). La Sra. Julià diu que la Generalitat 
assumirà aquest manteniment. La Lluïsa Garcia demana també una ampliació del menjador 
(dos petits mòduls més que creixin cap al pati fins la caseta d'eines). La Sra. Julià diu que pel 
volum de nens i nenes tenim la superfície adequada pel curs 2016/17. Adopta el compromís de 
treballar sobre aquest tema pel curs 2017/18.  

En Roberto González comenta que serem la única escola de l'Hospitalet en mòduls. La Sra. Julià 
esmenta el projecte, l'equip i l'alt nombre de preinscripció de l'escola i fa la reflexió de que no 
hem de confondre el continent amb el contingut. És a dir, la prioritat són els alumnes. 

La Berta Cardona insisteix en la demanda de manteniment. La Lluïsa Garcia comenta també la 
necessitat de treballar en la planificació d'un gimnàs. La Sra. Julià diu que serà per cursos 
futurs. 

Els acords als que s'arriben són: 

- Propera reunió quan hi hagi Director/a de SSTT. 

- Compromís del Dept. d'Ensenyament en fer el manteniment dels mòduls. 

- Compromís de treballar per trobar alternatives pel Casal d'Estiu. 

- Compromís per treballar pel curs 2017/18 l'ampliació del menjador. 

 

Junta AFA Paco Candel. 


