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A l'atenció de la Senyor Josep Maria Pérez Rodriguez

Director de Serveis Territorials del Baix Llobregat

Reunit el Consell Escolar de l'Escola Can Coll en data 18 d'abril de 2013

EXPOSEN:

El curs 2011-12 va iniciar l'activitat el SI de Torrelles de Llobregat. De manera 
provisional ho va fer en el segon pis de l'edifici de la nostra escola, del qual nosaltres 
només ocupàvem dues aules: anglès i plàstica. Sempre amb la millor voluntat per 
ambdues parts, vam començar a compartir el gimnàs, el pati i el menjador. 

Durant aquest curs 2012-13 vam traslladar l'aula d'anglès al primer pis i l'aula de 
plàstica va passar a ser compartida ja que l'Institut, en tenir dos cursos, necessitava 
més espai.

Ara fa més o menys tres mesos, va venir al centre el Sr. Miquel Marquès i ens va 
informar que degut als ajustos pressupostaris l'Institut no es construirà, de moment, 
però tampoc s’instal·laran mòduls prefabricats per donar cabuda al 3r d'ESO. 

Com que el nostre edifici estava pensat per a dues línies i només en tenim una i un 
bolet a P4, va demanar-nos que ens poséssim d'acord amb la Direcció de l'institut 
per tal de veure quins espais cedíem, pensant a llarg termini quan ells tinguessin ja 
els 4 cursos de l'ESO.

Les dues Direccions, amb la bona voluntat que ens caracteritza, hem arribat a un 
acord, però a l'escola necessitaríem que ens fessin alguna petita obra que cal parlar 
amb el Sr. Miquel Marquès i l'aparelladora. Juntament amb això ens suposa molta 
feina de trasllat que passo a detallar.

Del primer pis hem de: 

• Buidar les aules d’Ed. Especial, 1r i 2n de primària per traslladar-les a l'edifici 
d'Infatil.

• Buidar la sala de mestres per traslladar-la a l'edifici d'Infatil.

• Buidar 5è, 6è, música i anglès per cedir aquestes aules a secundària.

• Traslladar 6è on era 1r, 5è on era 2n, música on era sala de mestres i anglès 
on era Ed. Especial.

De l'edifici d'Infantil hem de:

• Buidar l'aula de racons per instal·lar-los al passadís.

• Buidar l'aula de PDI i redistribuir el material.

• Buidar el menjador petit que cedim a secundària com a taller i laboratori.

• Buidar la tutoria de Ed. Infantil i posar-hi la sala de mestres.
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• Buidar la sala amb material de les monitores de menjador per instal·lar-hi Ed. 
Especial.

Tal com es pot veure en el llistat anterior la feina de trasllat que tenim els mestres en 
finalitzar el curs, és molta. Quan fa 4 anys vam traslladar-nos a l'edifici de primària 
es va lliurar de classe a l'alumnat un dia per a que els mestres poguessin fer el 
trasllat.

Per tot això 

SOL·LICITEM

S'atorgui a l'Escola Can Coll la jornada intensiva de classe matinal per als alumnes 
del dia 10 al 21 de juny , per tal que els mestres puguin realitzar aquests trasllats a la 
tarda, ja que la setmana següent del 25 al 28 hi ha moltes tasques a fer de 
tancament de curs i no donaria temps a fer aquest trasllat.

Esperant la seva resposta a la nostra sol·licitud , atentament.

Mª Dolors Farrés Vilas                              Torrelles de Llobregat, 8 de maig de 2013

(Presidenta del Consell Escolar)
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