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INSTITUT ESCOLA 

MALLORCA
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1. D’ON VENIM. INFORMACIÓ I 
ANTECEDENTS



 
 



• 2017 DAVANT L’ANUNCI D’UBICAR L’ESCOLA ENTENÇA A 
EDIFICI LONDRES ENS MANIFESTEM EN COORDINACIÓ AMB 
L’ESCOLA ENTENÇA 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ES VA PRESENTAR UN MANIFEST 
 

 
 
 



  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



• 2017 JULIOL AFA FA UN COMUNICAT A LES FAMÍLIES  
Segons se'ns ha informat, l'edifici esta sotmès a un llarg procés 
judicial que podria acabar-se gràcies a un principi d'acord 
entre les parts litigants que passaria per mantenir l'edifici, 
actualment sota ordre d'enderrocament, si aquest és 

converteix en un centre 
educatiu (de qualsevol tipus).  
Descartada l'opció de fer una escola 
d'infantil i primària, ara tenim 
l'oportunitat d'aconseguir que aquest 
equipament serveixi per millorar la 
nostra escola i a la vegada dotar al barri 
d'un nou servei públic. Per això us 
demanem la vostra ajuda per seguir 
treballant i aconseguir que després de 
més de 10 anys tancat, es doni una 
sortida digna i beneficiosa per a 
nosaltres a l'edifici. 
 
 



• 2018 L’ADMINISTRACIÓ SOTMET A EXPOSICIÓ PÚBLICA UN 
NOU PLANEJAMENT PER A QUE EN CAS QUE FINALMENT LA 
SENTÈNCIA JUDICIAL FOS DERRUIR L’EDIFICI,TENIR 
SEGREGADA L’ESCOLA DE L’EDIFICI ABANDONAT, PER TAL 
D’INTENTAR SALVAR-LA. 
 

 
 



 
 
 



• 2019 – 2020 -2021 
SEGUIM RECLAMANT LA FALTA D’ESPAIS A 
L’AJUNTAMENT.  
DAVANT LA FALTA DE RESPOSTA EN FEM RESSÒ ALS 
MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

 
  
 
 
 
 



● MAIG 2021 L’ADMINISTRACIÓ FA UNA VISITA A LES 
INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA MALLORCA I DE L’EDIFICI 
ON COMUNIQUEN QUE ENS EMPLAÇARAN A UNA REUNIÓ 
AL SETEMBRE DEL CURS QUE VE. L’AFA EXPLICA LA 
HISTÒRIA I LES MANCANCES DE L’ESCOLA 

 



• A l’inici del curs 2021 es reclama a 
l’administració una reunió per avançar 
per resoldre la manca d’espais de 
l’escola Mallorca 
 

• La comissió de l’edifici ens reunim 
amb la direcció de l’escola i 
analitzem les  mancances a 
l’actualitat. Elaborem un document 
que recull les mancances 
detectades i el recull històric que 
s’envia a les administracions. 

 



Demandes de l’Escola Mallorca en relació a les necessitats històriques d’ampliació 
d’espais 

● Ampliació de la cuina i el menjador. Demanda històrica. L’espai és insuficient i a 
la cuina hi ha risc de “contaminació creuada”. Inspecció de Sanitat març 2021  

● Nova Aula de plàstica/Espai multiús (espaiós, amb pica, on s’hi puguin rentar 
estris...) 

● Noves Aules per poder fer desdoblaments en horari escolar. Actualment hi ha 
4 grups de 25 infants per planta. Quan es volen fer desdoblaments es necessiten 
altres espais per poder dur-los a terme i no els tenim.  

● Ampliació del número de vàters al pati de l’escola. En l’hora del pati hi ha 300 
alumnes (12 aules compartint el pati) amb només 4 vàters. Se’n necessiten 
almenys 7 més al pati i 1 per diversitat funcional si la ràtio segons els criteris del 
departament d’Educació és 1 vàter/per aula. En qualsevol cas, la realitat del dia 
demostra que els 4 existents són insuficients. 

● Ampliació de l’Arxiu: Cal un espai adequat i ampliat pels arxius, ara estan en 
soterrani i en mal estat. Cal tenir en compte que s’hi conserva documentació 
d’altres centres que van tancant, i que encara és d’utilitat (certificats, etc.) 

● Ampliació o nova aula d’informàtica més gran, amb més equips i amb una 
millor ventilació. 



● Ampliar Pati. Recuperar el triangle enjardinat reramurs, actualment en desús. 
Els infants no hi poden accedir. (és un espai sense ús i sense una raó tècnica 
justificada) 

● Nou magatzem per guardar el material esportiu de l’escola (ubicat al costat de 
les pistes, aprofitant espai rere mur del pati, en desús) 

● Necessitat de pàrquing de bicicletes infantils. 
● Més espais per realitzar les extraescolars. Falten espais per poder realitzar 

extraescolars al migdia i per poder ampliar les extraescolars de la tarda (que no 
quedin infants fora per falta d’espais, que es puguin realitzar altres activitats 
diferents a les actuals segons demandes famílies, que es puguin fer més 
extraescolars a primera hora…) 

● Espai d’emmagatzematge per a l’AFA. El despatx de l’AFA es comparteix amb 
Alcoes i amb Extraescolars, que també hi deixen material. No hi ha espai per 
emmagatzemar instruments, material del grup de teatre, material per a les 
festes que es desa en fins a 5 espais a diferents plantes de l'escola. 

● Espai alternatiu quan plou (tant a l’hora del pati, com a la del menjador i a la de 
les extraescolars). 

● Entrades/Sortides. Manca d’espai per assumir les entrades i sortides de 
l’alumnat, que s’agreuja en dies de pluja. 

 



• L’administració el dijous 11 de 
novembre de 2021 ens emplaça a una 
reunió el dilluns 15 de novembre de 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. INFORMACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE 

L’ADMINISTRACIÓ 
 

15.11.2021 Reunió amb  
• L’Ajuntament De Barcelona 
• El Departament d’Educació 
• El Consorci d’Educació de Barcelona 

 
 



 
LA INFORMACIÓ QUE DONEN I QUE SURT 
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ  
 

 



 



 



 



 



A LA REUNIÓ EXPLIQUEN: 
 
PROJECTE EDUCATIU 

 
● L’escola passarà a ser institut escola el curs 2024-25. El projecte 

educatiu està per definir. Mateix equip pedagògic (s’amplia amb 
una cap d’estudis més). 

● Dues línies de 1er ESO fins a 4t ESO de 30 alumnes cada classe 
(uns 240 alumnes) 

● Els infants de l’escola passen a tenir aquest institut adscrit, 
seguint model d’institut escola (automàticament es passarà de 
primària a secundària, no s’haurà de fer inscripció). Es deixarà de 
tenir preferència als altres instituts. 

● Del Batxillerat no informen.  
 
 



PROJECTE I OBRES EDIFICI LONDRES 
 

• Pressupost Aprovat: 4 M€ 
 

• Ens avancen el Programa: Manteniment de les aules d’infantil i 
primària on s’ubiquen en l’edifici actual. Resta: gimnàs i altres 
espais col·lectius i les aules de secundària al nou edifici que 
tindrà un pati a coberta. Ampliació menjador i cuina en la 
ubicació actual cap al pati. Recreix fins la fondària permesa de 
l’eixample. i per tant, ampliació terrassa bressol. Es farà més 
d’una entrada.  
 

• Es passa d’una superfície pel model escola de 3.300 m2 (< 3700 
m2 estàndards) a model institut-escola de 6.500 m2 (per sobre 
segons ells dels estàndards). Al pati actual se li afegiran altres 
espais. 
 

• Ens emplacen d’aquí a 2 setmanes per explicar l’Avantprojecte 
i iniciar la definició del PLA FUNCIONAL DE L’EQUIPAMENT. 
 

• Obres: Impacte MOLT ALT A L’ESCOLA. Les obres es duran a 
terme amb l’escola en funcionament. La durada de les obres 1 
any i mesos. (2023), les de més impacte a fer en vacances. 



CRONOGRAMA 
 

• 2021 Desembre (En màxim 2 setmanes) ens han proposat 
de formar part de la COMISSIÓ   PROJECTES I OBRES 
conjunta amb el Consorci per PRESENTAR 
L’AVANTPROJECTE (ESTUDI DE VIABILITAT) i 
col·laborar en la definició de la rehabilitació de l’edifici 
del carrer Londres per passar a ser Institut-Escola. 
(DEFINICIÓ DEL PLA FUNCIONAL DE L’EQUIPAMENT). 
REUNIONS PERIÒDIQUES. 

• 2022 DEFINICIÓ DEL PROJECTE BÀSIC (LLICÈNCIA 
OBRES) I PROJECTE EXECUTIU i LICITACIÓ OBRES 

• 2022 estiu i 2023 EXECUCIÓ DE LES OBRES 
• 2024  CURS 2024-25: INICI 1r ESO AL NOU EDIFICI PEL. 

(actual 4t de primària).  
 
 



Expressem la nostra 
inquietud/preocupació per 

 
• EL FET DE NO PODER ESCOLLIR 

INSTITUT, com fins ara dels adscrits 
(Viladomat, Maragall, Ernest Lluch) 
 

• LES MANCANCES EXISTENTS de l’escola 
actual. 
 

• LA MANCA D’ESPAIS EXTERIORS que 
implicarà l’increment de 240 alumnes més i 
l’ampliació del menjador (reduirà pati). 
 

• LES MOLÈSTIES que causaran les obres. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
3.ON SOM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Accions concretes i immediates 
 
 
 

• 17.11.21 Reunió informativa urgent de 
l’AFA a les famílies de l’escola Mallorca. 
 

• En 2 setmanes: inici de treball de la 
comissió COMISIÓ PROJECTES I OBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Informació web Model Institut Escola 
 
● https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-

educatius/centres/tipus-centres/institut-escola/index.html 
 

● http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-
actuacio/publicacions/colleccio-documents/documents-21.pdf 

 
 
 

COM VALOREM LA PROPOSTA 
D’ÚS? INSTITUT ESCOLA 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/tipus-centres/institut-escola/index.html
https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/tipus-centres/institut-escola/index.html
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/colleccio-documents/documents-21.pdf
http://csda.gencat.cat/web/.content/home/arees-actuacio/publicacions/colleccio-documents/documents-21.pdf


 
DUBTES I PREGUNTES 

 
• En dues setmanes ens han proposat de 

formar part de la comissió conjunta amb el 
Consorci per col·laborar en la definició de 
la rehabilitació de l’edifici del carrer Londres 
per passar a ser Institut-Escola.  
 

• Acceptem?  
 

 
 



Full de ruta - Línies d’acció: 
• RECLAMEM UN MODEL D’UN INSTITUT-ESCOLA 

PÚBLICA DE QUALITAT 
• Estudiar la viabilitat i compliment de la normativa del 

projecte d’infantil / primària / secundària. La proposta 
de passar de ser Escola a Institut-escola, per a desplegar-
hi un projecte educatiu d’infantil i primària i secundària ha 
de suposar una millora per tots els alumnes que 
estudiïn a Institut-Escola.  

• Que s’escolti a l’AFA de l’Escola Mallorca:  
 
- Seguiment i participació tècnica del projecte i les obres (estudi acurat 

dels espais del nou institut escolar) reclamarem que resolgui els 
problemes de l’escola actual. 
 

- Seguiment i participació en el projecte educatiu 
 

 
 



Si es vol dur a terme les línies d’acció proposades cal 
definir un equip multidisciplinar de pares i mares per 
recolzar a l’escola en aquesta etapa 

 

Fases de treball 
• Fase de definició de la proposta 

o Revisió de l’avantprojecte que presentin a finals de novembre 
o Preparació d’un informe sobre l’estat de les instal·lacions actuals de l’escola 

(problemes d’humitat, problemes de drenatge al pati, …) 
o Participar i treballar en la comissió amb les administracions de la proposta 

d'avantprojecte definitiu. 
o Plantejar la cessió a Institut Escola d’altres espais esportius externs en cas que 

manquin espais esportius externs (pistes Escola Industrial?) 
o Gener / Febrer 2022 Comunicació de la proposta consensuada 
o Fase de seguiment de la definició projecte bàsic i executiu 

• Fase d’obra 
o Seguiment de les obres per reduir al màxim les molèsties (soroll, brutícia, 

seguretat de les obres, etc.). 
o Reclamar la possibilitat d’utilitzar espais o edificis externs en cas necessari durant 

les obres 
• Fase de seguiment i implantació 

 



Proposta de Comissió de treball 
 

• Comissió Tècnica (mínim 5 persones):  
 
✔ 2021 dos mesos:  mínim 2/3 arquitectes per fer la 

valoració de l’avantprojecte. Treballen en coordinació 
amb vocalia extraescolars I escolar I menjador I Alcoes -  
per a la redefinició d’espais. Seran 2 mesos intensos 
estudiant la proposta tècnica Institut-Escola Londres- 
Villarroel i oferir alternatives .  

✔ 2022 1/2 arquitecte fent seguiment del projecte bàsic i 
executiu. PENDENT 

✔ 2023 1 arquitecte i 1 enginyer/a per fer seguiment de les 
obres (2023). PENDENT 
 

• Comissió Educativa (mínim 2 o 3 persones 
amb experiència en educació) – PENDENT 
 
✔ estudiar la proposta de projecte educatiu. PENDENT 
✔ Incidir també en que les famílies tinguin la possibilitat d’escollir 
un institut dels que tenim adscrits fins ara. PENDENT 
✔ Hi ha famílies que han manifestat que comenci en barracons ja 
 



 
• Comissió d’Incidència política: (mínim 1 o 2 

persones) 
 
✔ influir en els decisors  polítics per aconseguir espais externs 

necessaris en cas de mancances detectades per a ús de 
l’institut-escola Mallorca. PENDENT 

 
• Comissió Comunicativa: (mínim 1 o 2 

persones )  
 
✔ argumentari i relació amb els  mitjans de comunicació en 

relació a la nostra situació en cas necessari i fer la 
comunicació amb les famílies de l’AFA. PENDENT 

 
 Contactar per correu electrònic 
 

junta@afamallorca.cat  
 
 
 
   



Vols fer-te voluntari? 
Envia un e-mail a junta@afamallorca.cat i digues a quina vocalia t'agradaria col·laborar. 

Degut a la feina sobrevinguda calen nous 
voluntaris/es a totes les altres vocalies de 

l’AFA existents.  
 

En cas contrari en un parell d’anys hi 
hauran projectes de l’AFA que no 

tindran continuïtat  
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