MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL MOVEM LLAVANERES PER A LA REALITZACIÓ DE
MILLORES A L’ESCOLA JAUME LLULL

Origen: Origen administració

I és que aquesta pandèmia ens ha deixat a tots fora de joc. Ens trobem en un moment on la crisi
sanitària provoca una bateria de mesures, normes i lleis per a les quals les escoles més antigues del
territori no estan preparades. És per això que, ara, és més necessari que mai aplicar tots els nostres
recursos en fer possible que els nostres nens i nenes puguin exercir el seu dret a una educació de
qualitat, amb totes les garanties sanitàries i unes instal·lacions adequades a les seves necessitats.
Com ja hem comentat abans, l’edifici del Jaume Llull, gairebé obsolet en el seu inici, ha anat
superant, curs rere curs, totes les dificultats que presentaven les seves instal·lacions: calor per falta
d’aire condicionat a l’estiu i ombra al pati, goteres que provocaven desperfectes a la caldera, rajoles
aixecades per l’assentament del terreny i un llarg etcètera. Dificultats que han estat superades, en
gran mesura, gràcies al gran equip docent que acompanya a aquesta escola. Uns treballadors i
treballadores que, malgrat les dificultats, han educat, eduquen i educaran a tots els llavanarencs i
llavanarenques.
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És cert que, durant aquest gairebé quart de segle, l’escola ha anat rebent inversions de millores
puntuals i necessàries, com ara la construcció de la cuina, la instal·lació de dues aules més al porxo,
el fet de pintar les parets d’algunes aules de blanc per a donar més sensació d’espai o la instal·lació
d’aires condicionats. Però també és cert que el projecte inicial de construcció d’aquesta escola no
reflectia, ni de lluny, les necessitats actuals del sistema educatiu i, ni molt menys, la crisi actual de
la COVID-19.

Es per això, per ells i per elles, per les generacions actuals i venidores que el Grup Municipal de
Movem Llavaneres proposa els següents
ACORDS
1. La realització de les següents obres de millora a l’Escola Jaume Llull:
Millores externes:
•

Divisió dels espais exteriors per a garantir la distancia de seguretat entre els grups
estables de convivència.
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El curs 96-97 s’inaugurava l’edifici nou de l’Escola Sant Andreu, un projecte que ja donava per
parlar tant per la seva ubicació com per la falta visible d’espais a curt termini. Tant és així, que l’any
1999 es veia la necessitat d’iniciar una nova escola, la Serena Vall que, posteriorment, inauguraria
el seu nou edifici el 2005. Malgrat això, el curs 2006-07 es torna a obrir l’antiga escola amb el
projecte Labandària, que va donar cabuda a un projecte nou del qual, malauradament i fruit de les
retallades en educació per part del Govern de la Generalitat, va haver de deixar de funcionar 10
anys després, produint-se la fusió amb l’escola Sant Andreu i donant vida al nou projecte d’escola
Jaume Llull.

Ajuntamen
t de Sant
andreu de
Llavaneres

•
•
•
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•
•

Millores higièniques i de seguretat:
•
•
•
•
•
•

Instal·lació de més lavabos al pati de primaria. Actualment només en disposen de 2 per a
tots els nens i nenes, amb el perill de contagi que suposa l’ús massiu d’aquests.
Instal·lació de més fonts, també, al pati de primaria. Un altre focus de contagis i només
en disposen d’una, ara mateix.
Instal·lació de més WC a les aules de P4 i P5 on només en disposen d’un per aula.
Reforçar el servei de neteja per garantir la correcta desinfecció de tots els espais
diàriament.
Adequació dels aires condicionats per garantir la no propagació de la COVID-19
Més presencia policial a les entrades i sortides de l’horari escolar per a garantir que es
compleixen les mesures de seguretat.

2. Traslladar els següents acords al Departament d’educació, a la Direcció de l’Escola Jaume
Llull i a l’AMPA de l’Escola Jaume Llull.
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•

Construcció d’un porxo a la sortida de les classes d’infantil per a poder aprofitar millor
els espais oberts inclús en dies de pluja.
Instal·lació de mecanismes per a produir ombra al pati de primària
Rehabilitació dels terrenys de l’antic institut per a fer ús d’ell com a pati escolar i
garantir així la separació de cicles als espais oberts. Actualment, tot i fraccionant els
horaris de les sortides d’esbarjo i activitats, tindrien problemes per garantir la distancia
de seguretat.
Arranjament del mur del pati d’infantil per a aixecar-lo una mica més i evitar la caiguda
de sorra i evitar que la pintura es faci malbé.
Reparació de la xarxa de seguretat del pati d’infantil. Ha estat cosida i recosida en
diverses ocasions i sempre es trenca.
Arreglar les finestres de primària per les que entra aigua els dies de pluja.

