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INFORME DEL SERVEI D’EDUCACIÓ SOBRE LA PROPOSTA
‘MARQUESINA ESCOLA LES ROQUETES’
Antecedents
El CEIP Les Roquetes, està dividit en tres edificis: l’Edifici central,
l’Edifici d’Educació Infantil i l’edifici del Menjador.
El funcionament diari del Centre promou la interacció i el
desplaçament dels infants entre els edificis en funció del moment del dia
(menjador, biblioteca, etc.) i de les assignatures (Anglès, Música, etc.).
Aquests desplaçaments també són necessaris quan es desenvolupen
activitats fora de l’horari lectiu, com ara l’Esplai d’Estiu, activitats
extraescolars, etc.
A través de la seva AMPA, el Centre presenta proposta per
instal·lar una marquesina al recorregut que va de l’edifici d’Educació
infantil a l’Edifici Central.
El CEIP Les Roquetes justifica la seva proposta manifestant que
els dies de pluja dificulten la mobilitat entre aquests espais.
L’Escola Les Roquetes il·lustra la seva proposta amb fotografies de
l’espai en l’actualitat.
La proposta d’actuació és competència assumida per l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, per la qual cosa el Coordinador de Manteniment
d’Edificis fa una inspecció in situ de l’espai per realitzar una aproximació
de l’abast de l’obra. Una vegada vist el que implicaria materialitzar la
proposta presentada per l’Escola considera que s’hauria de realitzar, en
primer lloc, un estudi tècnic de la viabilitat de l’actuació. A més de
l’actuació en sí es fa necessari valorar la possible afectació i el canvi en la
distribució dels espais propers.
Pendents del lliurament de pressupostos de la inversió que
suposaria l’actuació, aquesta es trobaria, amb tota probabilitat, fora dels
límits econòmics establerts i podria ser superior als 100.000 euros.
Conclusions
Després de considerar els arguments de l’AMPA del CEIP Les Roquetes a
la proposta d’instal·lar una marquesina al recorregut que va des de l’Edifici
d’Educació Infantil fins a l’Edifici Central, el Servei d’Educació considera
que és necessari un estudi de la viabilitat tècnica i econòmica de
l’actuació per decidir si una obra d’aquestes dimensions pot justificar-se
amb un únic objectiu: facilitar la mobilitat dels infants els dies de pluja.
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