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L’ESCOLA SOM TOTS. JUNTS PER UN INSTITUT-ESCOLA NOU

PRINCIPALS PROBLEMES
1/ Gran crescuda del centre escolar amb moltes incorporacions d’alumnat a mig curs (matrícula viva).
L’edifici escolar d’infantil i primària va ser creat fa 50 anys i pensat per acollir una sola línea.

2/ Espai i instal.lacions petites, obsoletes i deteriorades. Sovint patim fuites d’aigua i lavabos embussats.

3/ S’han doblat els cursos i s’han suprimit espais.

4/ Falta d’aules. El centre no disposa de sala de mestres, biblioteca, aula d’informàtica, laboratori, aula de música, 
sala reunions...

5/ Algunes activitats i projectes no es poden portar a terme perquè no hi ha espais per fer-ho.

6/ L’Ajuntament de Verges ha cedit espais del poble per acollir alumnat de l’escola.

7/ Precarietat en l’espai de treball dels docents, direcció i administració del centre.

8/ Els passadissos estan atapeïts i realitzen funció de magatzem i espai de treball.

9/ Hi ha barreres arquitectòniques obsoletes.

10/ Els alumnes de secundària treballen en barracots des de fa més de 8 anys. La mala acústica dels mòduls 
prefabricats provoca desconcentració per part de l’alumnat.

11/ La distància de 700 metres que separa els dos edificis de primària i secundària dificulta la cohesió del Claustre 
i els alumnes, l’activitat pedagògica i les tasques administratives.

12/ La dotació de personal és insuficient.

13/ L’AFA destina una gran inversió econòmica anual en concepte de manteniment de l’escola.

14/ Els recursos de l’AFA s’hauríen de destinar a activitats complementàries i tallers per l’alumnat i les famílies.

15/ L’aportació econòmica a l’escola per part dels 11 Ajuntaments és desigual, amb gran esforç econòmic per part 
de l’Ajuntament de Verges que aporta 80.000€ anuals.
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 DEMANEM UN NOU EDIFICI?

afaiefrancesccambo@gmail.com 
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