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INFORME DEL SERVEI D’EDUCACIÓ SOBRE LA PROPOSTA
‘TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA ESCOLA LES ROQUETES’
Antecedents
L’Escola pública Les Roquetes, juntament amb l’Escola Els
Costerets va posar en marxa el projecte ‘Patis Oberts’, que consisteix en
posar a disposició de la ciutadania aquesta part de les seves instal·lacions
per a que s’hi puguin fer activitats d’àmbit esportiu com jugar a futbol o
bàsquet. Els horaris en què els patis d’aquests dos centres s’obren al
públic són els dissabtes de 10 a 18 hores i els diumenges de 10 a 15
hores. L’accés és lliure excepte en els espais i horaris on l’escola o
l’AMPA hi hagi programat activitats.
L'escola, junt amb la resta de la comunitat educativa, participa en el
Pla Educatiu de l'Entorn (PEE) de Les Roquetes. El Pla Educatiu d’Entorn
és una iniciativa creada amb la voluntat de complementar i reforçar l’acció
educativa de les escoles i centres educatius tot potenciant la interrelació i
els vincles entre l’activitat escolar i acadèmica i el teixit social i cultural del
poble. Un dels seus objectius és construir una xarxa estable de suport a la
comunitat educativa que permeti treballar paral·lelament l’entorn escolar
amb la col·laboració dels diferents serveis i recursos municipals i d’altres
institucions o entitats d’àmbit social, cultural o esportiu. Els dos eixos
bàsics del Pla Educatiu d’Entorn són el foment de la cohesió social, a
partir de l’educació intercultural, i la consolidació del català com a llengua
d’ús social habitual.
La pista poliesportiva de l’Escola les Roquetes és un espai que és
utilitzat tant pels i per les alumnes de l’Escola com per les persones que
participen als projectes Patis oberts i Pla educatiu de l’entorn, amb la qual
cosa és important disposar d’unes instal·lacions adequades per poder
realitzar la pràctica d’esport de manera segura.
L’Escola les Roquetes, a través de la seva AMPA, presenta
proposta per instal·lar una tanca al perímetre de la pista poliesportiva del
Centre.
El CEIP Les Roquetes justifica la seva proposta manifestant que
l’estat actual de la pista presenta moltes limitacions per practicar l’esport i
que existeix un perill alt de lesions degut al desnivell del seu perímetre i la
quantitat de pedres que van a parar al mig de la pista.
L’Escola Les Roquetes il·lustra la seva proposta amb un video
demostratiu i fotografies de l’estat actual de la Pista.
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 tècnica de l’espai i considera que l’Escola té
arguments suficients per fer la demanda. La instal·lació d’una tanca al
perímetre de la pista poliesportiva és totalment viable i no afecta als
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espais annexes del centre escolar ni compromet el desenvolupament
d’altres activitats de l’escola, ben al contrari la millora de la instal·lació
suposarà un incentiu per a la pràctica de l’esport.
El pressupost previst per a l’actuació es troba dins els límits
económics establerts i a falta de la seva confirmació seria
aproximadament de 15000 euros.
Conclusions
Després de considerar els arguments i la valoració positiva dels beneficis
per a la Comunitat i la viabilitat tècnica de la proposta d’instal·lar una
tanca al perímetre de la pista poliesportiva de l’Escola Les Roquetes, el
Servei d’Educació considera, per tot l’exposat anteriorment, que hi ha
raons suficients per presentar el projecte als Pressupostos participatius
2018.
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