
COMUNICAT SITUACIÓ ACTUAL ESCOLA UNIVERS

Lʼescola lʼunivers és una escola Pública dʼInfantil i Primària de nova creació del
barri de gràcia que sʼubica provisionalment a Plaça del Poble de Romaní a
lʼespera de que sigui construït el seu edifici definitiu al C. Bailén, espai que va
ser comprat ja amb aquesta finalitat.
Els barracots de lʼescola Univers, és van dissenyar per encabir 3 cursos per un
període 3 anys. Durant aquest període sʼhavien de realitzar tots els tràmits
necessaris i construir lʼedifici definitiu.
Les mares i pares de lʼescola Univers hem fet una aposta per una escola
pública de qualitat i proximitat tot i ser coneixedors de la provisionalitat de
lʼespai. Tot i acceptar també que aquesta provisionalitat comporti alguns
inconvenients com no tenir cuina pròpia, sala dʼactes, ni instal·lacions
esportives adequades, etc... Però el projecte educatiu del centre ens il·lusiona i
aquests inconvenients són assumits donada la seva temporalitat promesa. No
més de tres anys.
El problema sʼesdevé quan portem 3 cursos en barracots i encara no sʼha
començat a construir la nova escola. Actualment lʼescola ja té el màxim nombre
dʼalumnes que pot admetre i els espais comuns sʼhan quedat petits.

La situació actual de les instal·lacions de lʼescola Univers és la següent:

⋅ 2 Aules P5 ⋅ 1 Cuina / Office
⋅ 1 Aula P4 ⋅ 3 Serveis
⋅ 1 Aula P3 ⋅ 1 menjador
⋅ 1 despatx Direcció i professorat ⋅ 1 sala psicomotricitat
⋅ 1 Consergeria ⋅ 1 pati

El desenvolupament dʼun projecte educatiu de qualitat implica gaudir dʼunes
instal·lacions mínimes per que aquest es pugui planificar i desenvolupar. En
lʼespai provisional no hi ha pista esportiva, aules polivalents, biblioteca aules
específiques, espais per dur a terme el desdoblament de grups, etc. Al mateix
temps la manca dʼespais també condiciona la possibilitat de realitzar activitats
extraescolars.
El pati està dissenyat per nens i nenes de P3, P4 i P5. Disposa dʼun hortet, un sorral i
una àrea de jocs pensada per a infants dʼedats compreses entre el 3 i els 5 anys. La
manca dʼespai al pati farà necessari sortir al pati organitzant torns. A partir de lʼany
vinent lʼàrea de joc es quedarà encara més petita i les possibilitades de joc que ofereix
tal i com està dissenyat no podrà donar resposta a les necessitats de joc dels 50 nens
de 6 anys.
La cuina també presenta una sèrie de limitacions que obliga a lʼescola a
necessàriament contractar un servei de càtering. El menjador té una capacitat limitada
que obliga a treballar amb 2 torns.



Amb les instal·lacions actuals lʼequip de mestres ja es veu obligat a treballar en
condicions molt limitades dʼespai. Cada curs que sʼinicia hi ha un grup dʼalumnes nous
i la situació de precarietat sʼagreuja. Lʼany vinent ja no hi ha espai per a més nens i es
fa indispensable lʼampliació de les instal·lacions. Des de la Direcció sʼha informat a
lʼAFA de la previsió dʼampliació de barracots per un període de 3 anys. Però, a dia
dʼavui lʼAFA no ha estat informada formalment de quina previsió hi ha dʼampliació de
barracots i de la seva planificació, etc.

Actual equip de mestres
⋅  Directora
⋅  2 Mestres P5
⋅  1 Mestra P4
⋅  1 Mestra P3
⋅  1 Cap dʼestudis
⋅  1 Vetlladora i una TEI
⋅  1 Conserge
⋅  X Personal de neteja

Situació actual pel que fa a la construcció de la nova escola:
A continuació es fa un recull de les informacions relacionades amb la construcció de la
nova escola al Carrer Bailen (comunicacions sol·licitades o rebudes, accions
desenvolupades, etc):
⋅  15/12/2010: Presentada la sol·licitud de reunió al Consorci  d'educació  per estudiar
conjuntament la possible ampliació de barracots . 
⋅ 17/12/2010: Signatura del conveni entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació per la
Redacció del Projecte. Aquest conveni estableix els acords sobre qui paga i qui
gestiona la redacció del projecte. El pressupost el posa la Generalitat (Eduació).
⋅  03/02/2011:S'acorda a la comissió mixta d'obres que la Direcció de lʼescola
contactarà amb Javier Sanchez (seguiment infraestructures educació) del Consorci per
demanar entrevista. L'objectiu és rebre informació sobre els procés de construcció de
l'escola,  terminis, etc.
⋅ Gener 2011: La Generalitat informa a través dels mitjans de comunicació que totes
aquelles escoles en barracots que no disposin de projecte executiu adjudicat s'hauran
d'esperar. No es concreta quan de temps es posposa la construcció de les escoles
que es troben en aquesta situació. CEIP Univers no disposa encara del projecte.
⋅ 15/2/11: José Luis Castel (Cap d'Àrea de Gestió de Centres Públics) contacta amb la
Direcció per informar que en els propers dies es convocaran a tots els centres que
estan en mòduls per parlar de la situació de cada un  i les solucions.
⋅ 25/02/2011: Publicació a la web de BIMSA de les bases per la licitació del Projecte de
l'Escola+Bressol+Pàrquing.
⋅ 4/03/11: La Direcció informa a lʼAFA que encara no han rebut convocatòria des del
Consorci per informar-los de la situació.



⋅  17/03/2011: Sʼinforma a lʼAFA dels terminis orientatius que es calculen per les
diferents fases del procés de construcció de la nova escola1:

• Licitació , Adjudicació i Redacció del projecte:
 Abril 2011: tancament terminis de recepció d'ofertes
 Juny 2011: Adjudicació del projecte.
 Desembre 2011: La redacció del projecte ha d'estar finalitzada.

• Licitació de lʼAdjudicació de l'obra: un cop es disposi del projecte i
comptant amb el pressupost necessari s'estima poder haver adjudicat
l'obra en un període de 6 mesos. Comptant que el mes de gener de
2012 es disposés del pressupost necessari, la construcció de l'escola
s'adjudicaria el juny de 2012.

• Construcció de l'escola: S'estima que caldran entre 1 i 2 anys depenent
de l'obra.

• Temps estimat global: segons la informació de què disposem fins ara,
podem preveure que no tinguem l'escola construïda fins el juny de
2014. Amb la qual cosa ens és necessària una ampliació de barracots
de 3 aules més.   

⋅  07/04/11: La Direcció informa que Javier Sanchez del Consorci contempla la
possibilitat dʼampliar els barracons cap a la zona del “PIPI-CAN”. Es contempla
lʼampliació per 3 anys més. LʼAFA  no disposa de cap comunicació formal pel que fa a
la planificació dʼaquesta ampliació.
⋅  Octubre 2011: La Direcció informa a lʼAFA al Consell escolar que lʼavantprojecte
estarà finalitzat aquest mes dʼoctubre.

Propers passos a exigir per part de l'administració 

⋅ Imminent ampliación de les instal·lacions provisionals  de manera que es
puguin adaptar a lʼaugment anual dʼalumnes dʼuna manera àgil i flexible, que
garanteixin uns espais comuns adequats (hort, pati, menjador, sala de
psicomotricitat, etc). Lʼampliació sʼhauria de fer aquest any per garantir que el curs
vinent ja es disposa de més espai (veure proposta elaborada per la comissió dʼobres:
“Plànols barracots Univers i proposta ampliació_v0.doc”).

⋅  Cal que la redacció del projecte estigui finalitzada abans del 31/12/11 i que es disposi
dʼuna partida pressupostària pel 2012 que permeti començar amb la construcció de
lʼescola Univers tan bon punt lʼobra estigui adjudicada.

⋅ Que sʼarticulin els sistemes de participació dels pares i mares de lʻescola
Univers amb lʼAdministració tant pel seguiment i gestió de les instal·lacions
provisionals com per la definició del projecte i el seguiment de la construcció
de lʼedifici definitiu.

⋅  Una part dels equipaments de la nova escola és municipal (Llar infants i pàrquing) i
l'altre part és de la Generalitat - Educació (CEIP).  Per aquest motiu cal la Signatura
del conveni per l'execució de l'obra  entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació (El

                                                  
1 Temps calculat prenent com a referència d'altres processos similars d'altres escoles. 



conveni ja s'ha signat per la redacció del projecte. Veure punt 2 de l'apartat anterior).
El conveni  ha de definir qui gestiona l'obra i qui paga cada part. L'obra també la
gestionarà  l'Ajuntament (BIMSA) un cop disposi del pressupost necessari cedit per la
Generalitat .  

⋅ Imminent inici de les obres necessàries per a la construcció de lʼescola en el
solar del carrer Bailèn.

Propers passos de la comissió de Mobilitzacions: 

Emprendre accions de mobilització de les famílies per:
⋅ Exigir lʼampliació de barracots
⋅ Denunciar la manca de informació i planificació pel que fa a la construcció de la nova
escola
⋅  Denunciar la situació de precarietat de lʼescola Univers (manca dʼaules, manca
dʼespai de lleure, etc)
⋅ Denunciar els efectes de les retallades sobre el funcionament de lʼescola. A treballar
amb la Direcció.
⋅ Exigir incloure lʼescola Univers al PAD (Pla dʼActuacions del Districte)
⋅ Exigir incloure lʼescola Univers al Pla dʼinversions 2012 i el inici de les obres.

Primera fita: Manifestació lʼ11 de novembre la Plaça de la Vila de Gràcia!!! Acció
conjunta amb la Coordinadora dʼAMPAs per reivindicar la construcció dʼescoles
bressol i lʼescola Bailen.


