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Terrenys on s'ubicarà la 2a escola bressol pública

Enllestit el projecte de la segona escola bressol pública de Castellar

Dimarts 5 de maig de 2009

Es preveu que la llar d’infants, que podrà acollir fins a 94 alumnes, comenci a
funcionar al setembre de 2010

La Junta de Govern Local aprovarà aquest vespre el projecte de la segona escola
bressol pública de Castellar. La llar d’infants es construirà als terrenys de propietat
municipal que es troben entre el carrer de Prat de la Riba i la ronda de Llevant, al
costat del CEIP Sant Esteve, en un solar de 1.890 m2.

La nova escola bressol municipal constarà d’una aula per a nadons (nens i nenes
d’entre zero i un any), on hi podrà haver fins a 8 nens i nenes, dues aules per a
alumnes d’un a dos anys, amb capacitat per a un màxim de 13 alumnes per aula, i
tres aules destinades a nens i nenes de dos a tres anys, amb un màxim de 20 alumnes
per aula. En total, doncs, l’equipament podrà acollir fins a 94 alumnes, que se
sumaran a les 61 places ja existents a la llar d’infants El Coral.

El nou edifici, d’una sola planta per afavorir la mobilitat dels seus usuaris, està
plantejat en diferents blocs en funció dels usos que s’ha de donar a cadascuna de les
estances dissenyades. Així, l’equipament es distribueix en quatre blocs principals
units entre ells i situats dins el solar de manera que les aules i els patis s’orienten al
sud, amb porxos diversos per protegir els infants durant els mesos d’estiu.

El bloc situat a la part nord-oest del solar acollirà les dependències administratives
de l’escola, mentre el que s’ubicarà al nord-est contindrà la cuina, la bugaderia, el
rebost, la cambra d’instal·lacions i una sala per a usos múltiples.

914,76 m2 de superfície total construïda, distribuïts en una sola planta per
afavorir la mobilitat

En total, són 914,76 els metres quadrats de superfície total de construcció de
l’escola bressol, 61,46 dels quals són porxos. Des del vestíbul de l’equipament, que
tindrà entrada pel número 23 del carrer de Prat de la Riba, s’accedirà a la
consergeria, a la sala per guardar els cotxets dels infants i a l’espai familiar. A la
dreta d’aquest vestíbul s’hi ha previst un passadís a través del qual es podrà accedir
al dormitori i a les aules de 0 a 1 any i d’1 a 2 anys, comunicades entre elles
internament i amb sortida a un porxo i al pati corresponent.

Al costat esquerre del vestíbul principal s’hi construirà l’espai destinat a magatzem
de material, així com també la part de l’equipament per a ús del professorat, que
inclourà el despatx de direcció, els vestidors del professorat, la sala de reunions dels
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mestres i un bany adaptat.

Des del mateix vestíbul, a més, s’arribarà a un ampli passadís que donarà accés a les
aules per als alumnes de 2 a 3 anys, que també es podrà utilitzar com a espai
polivalent d’aquestes i, fins i tot, com a menjador. Des d’aquestes tres aules,
comunicades entre elles a partir de portes corredisses, es podrà accedir als serveis i
al porxo que dóna a un dels patis i a una zona d’hort. Finalment, seguint el mateix
passadís, s’arribarà a la zona de la cuina, bugaderia, cambra de neteja i rebost, i
també a la sala d’usos múltiples. A través d’aquesta sala, així com també des del
passadís, s’accedirà al tercer pati de l’escola, pel qual s’ha previst un ús més
puntual. D’altra banda, al costat del rebost i amb accés directe des de l’exterior, s’hi
ubicarà la sala d’instal·lacions. Els vehicles de servei de la cuina i les instal·lacions
accediran a l’edifici per la ronda Llevant.

Pel que fa a l’exterior de l’edifici, destaca el seu caràcter unitari, que s’aconseguirà
a partir d’una façana contínua que envoltarà els patis. Tot i això, el color del seu
revestiment variarà en funció de l’orientació i de l’ús de cadascun dels patis. Així,
les façanes que donen al carrer seran principalment d’obra vista en tons suaus,
mentre que la part que dóna al pati tindrà finestrals amplis i tancaments amb colors
vius, a més de finestres adaptades a les dimensions dels nens i nenes.

La coberta de l’equipament serà plana en gran mesura, amb l’objectiu de poder-hi
ubicar els elements necessaris per a les instal·lacions de telecomunicacions i
xemeneies, i els col·lectors solars per a la producció d’aigua calenta sanitària. Tot i
això, es donarà pendent a la coberta a la zona de les aules, per tal de facilitar
l’entrada de llum exterior.

El pressupost inicial de l’escola és d’1.466.957,73 euros

A més del projecte de l’escola bressol, la Junta de Govern Local n’aprovarà també
avui el seu pressupost inicial. Es preveu que el cost de la segona llar d’infants
pública del municipi sigui de prop d’1,47 milions d’euros. La Generalitat de
Catalunya, a través d’una subvenció concedida pel Departament d’Educació,
finançarà 470.000 euros, un total de 5.000 euros per cadascuna de les places
escolars previstes, mentre que la resta la finançarà l’Ajuntament a través del seu
pressupost d’inversions.

Un cop s’aprovin el projecte i el seu pressupost, s’iniciarà el procediment per licitar
les obres. En primer lloc, el Ple municipal haurà d’aprovar la proposta de licitació
dels treballs i de la fórmula de gestió de la nova llar d’infants i, posteriorment, es
procedirà a licitar les obres. Si es compleixen els terminis previstos, la segona
escola bressol municipal de Castellar del Vallès començarà a funcionar el mes de
setembre de 2010.
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