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QUÈ PUC FER?

· Fes una llista d'accions i propostes.

· Forma part activa d'un comité.

· Fes difusió de les accions previstes.

· Participa en totes les mobilitzacions.

Segueix-nos a les xarxes!
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INSTITUT-ESCOLA
NECESSITEM

 NOUJA!

VOLEM...

MOBILITZA'T! 
NECESSITEM

EL TEU SUPORT,
COL·LABORACIÓ I

COMPROMÍS

S.O.S
IE FRANCESC CAMBÓ I BATLLE

· Des de tota la Comunitat Educativa de l’Institut-
Escola Francesc Cambó i Batlle, volem contribuir 
a tenir un centre públic de qualitat on l’activitat 
pedagògica i l’atenció i motivació de l’alumnat no 
s’alteri per motius estructurals i de personal.

· Volem que al centre es puguin desenvolupar i 
implementar propostes d’innovació pedagògica 
amb les condicions necessàries perquè siguin 
efectives.

· Volem que es pugui fer el treball amb ràtios 
d’alumnes baixes, sempre que sigui possible.

· Volem que el nostre centre pugui aprofitar els 
avantatges potencials de ser un Institut-Escola, de 
l’oportunitat que suposa oferir una educació 
integrada des d’Infantil fins a Secundària.

· Volem millorar les condicions de treball del 
personal del centre: llocs de reunió adequats, 
espais per diferents tipologies d'aprenentatge...

· Volem que s’accelerin els tràmits i terminis per a 
la construcció del nou edifici. NO podem esperar 
més per tenir l’edifici que necessitem AVUI.



EL NOSTRE CENTRE QUINS SÓN 
ELS PRINCIPALS 
PROBLEMES?·  És un dels 30 Instituts-Escola de Catalunya.

· L’Educació Secundària s’hi imparteix des de l’any 
2010 en mòduls prefabricats.

· Hi ha una distància de 700 metres entre l’edifici 
d’Infantil i Primària i els mòduls de Secundària. 

· El curs 2017-2018 hi ha gairebé 500 alumnes, 
davant dels menys de 400 que hi havia el curs 
2014-2015. 

· Actualment compta amb un equip de 51 
docents.

· Hi ha dues persones PAS (personal administratiu i 
de serveis).

· És el centre de referència per a 11 municipis del 
Baix Empordà, tot i que també hi ha matriculats 
alumnes d’altres localitats. 

· El 30% dels alumnes són de Verges, mentre que 
el 70% de l’alumnat utilitza el servei de transport 
escolar, organitzat en quatre rutes diferents i 
gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà.

· L’AFA gestiona, entre d’altres, les activitats 
extraescolars i el servei de menjador d’Educació 
Infantil i Primària.

· És un dels 30 centres educatius que participen, 
com a mostra representativa, en el programa Escola 
Nova 21.

1/  El nombre total d’alumnes del centre ha crescut 
en un 20% en només tres cursos, amb l’arribada 
d’un centenar d’alumnes nous. D’aquests, el 30% 
s’hi ha incorporat mitjançant la matrícula viva, és a 
dir, al llarg del curs. La tendència de la matrícula 
viva, a diferència del que passa a altres llocs, és 
creixent.

2/ L’edifici d’Infantil i Primària, pensat per acollir un 
centre d’una sola línia, s’ha hagut d’anar adaptant 
a la necessitat d’ampliar a dues línies gairebé tots 
els grups, i l’espai i les instal·lacions han quedat 
dramàticament petits i obsolets.

3/ Algunes aules i activitats pròpies del centre s’han 
hagut d’habilitar fora del recinte d’Infantil i Primària, 
en espais del poble cedits per l’Ajuntament de 
Verges com aula de lectura, aules de sisè, gimnàs...

4/ Per habilitar les aules addicionals necessàries, la 
sala de docents s’ha hagut de desplaçar a un espai 
que s’utilitzava com a petit magatzem, i és massa 
petita per a l’actual claustre. Això provoca que els 
docents hagin de fer tota la tasca que va més enllà 
de l’horari lectiu en condicions de gran precarietat, 
sovint a les seves aules, desafavorint la relació i la 
interacció entre els docents en els temps de 
descans i els àpats.

5/ Es depèn de la bonança climatològica per poder 
dur a terme tota l’activitat pedagògica prevista.

6/ No hi ha cap espai amb funció de biblioteca, ni 
laboratori, ni aula de música, ni aula d'informàtica, 
ni espai per fer entrevistes amb les famílies, ...

7/ Els passadissos estan atapeïts de prestatges, 
capses, llibres i materials dels diferents cicles que 
no haurien d’estar ubicats en un lloc de pas, pels 

riscos de seguretat que poden comportar en cas 
d’evacuació.

8/ Els lavabos a més de vells i obsolets, són 
insuficients, i, en el cas d'Infantil, la seva ubicació 
dificulta l’acompanyament i el control per part 
dels docents.

9/ Hi ha moltes barreres arquitectòniques 
obsoletes i insegures amb la redistribució constant 
de l’alumnat que es fa en les activitats del centre.

10/ L’Ajuntament de Verges dedica aproxima-
dament 80.000 euros a l’any (el 8% del seu 
pressupost anual) a l’escola, un esforç econòmic 
desproporcionat, tenint en compte les reduïdes 
dimensions del municipi i el fet que només el 
30% dels alumnes són del poble. 

11/ La col·laboració dels altres deu ajuntaments és 
voluntària, i actualment es concreta en cessió de 
material. Les aportacions dels ajuntaments són molt 
desiguals i no corresponen, proporcionalment al 
nombre d’alumnes escolaritzats de cada municipi.

12/ L’AFA valora i respon en la mesura de les seves 
possibilitats a les diverses peticions de col·laboració 
que rep per part de la Direcció del centre i dedica a 
conceptes de manteniment una quantitat enorme 
de recursos que es podrien destinar a activitats 
complementàries i tallers per als alumnes, formació 
de les famílies, ajuts i fons de solidaritat per a les 
situacions més vulnerables...

13/ La distància física que separa les instal·lacions 
provisionals de Secundària de les d’Infantil i Primària 
dificulta entre altres coses: la cohesió del claustre, la 
cohesió dels alumnes, l’activitat pedagògica del 
centre i les tasques administratives del centre.

14/  Als mòduls prefabricats, la mala acústica és un 
problema greu, ja que provoca desconcentració i 
dificultat de seguiment per part dels alumnes.

15/  La dotació de personal és insuficient.


