Presentació de l’avantprojecte de l’escola de Sant Ferran a la comunitat educativa

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer i el conseller d’Educació i Universitat,
Martí March han presentat avui a la comunitat educativa de Sant Ferran l’avantprojecte del nou
col·legi. La presentació, feta a les 14.00 hores al Club de Jubilats de Sant Ferran, ha comptat
amb la participació de la consellera d’Educació de Formentera, Susana Labrador, el director
general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i representants de l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC).

El president ha agraït aquesta visita per presentar un projecte que fa anys es reclama des de
Formentera i s’ha mostrat satisfet perquè la presentació es faci davant la comunitat educativa
un fet que possibilitarà que el projecte sigui “consensuat”. A més, Jaume Ferrer ha explicat que
espera que a final de maig es faci “l’aprovació definitiva de la modificació de les normes
subsidiàries perquè per a principi d’estiu es pugui donar la llicència de construcció del centre”.

Per part seva, el conseller ha dit que aquest projecte donarà resposta a una necessitat real,
que ha comprovat al visitar les instal·lacions durant el matí. La proposta feta des de l’IBISEC
contempla que la futura escoleta que construirà el Consell estarà unida al nou centre escolar,
segons ha explicat Martí March. Aquest és un projecte “conjunt, ambiciós i necessari i espero
que a partir de finals de 2018 el CEIP de Sant Ferran sigui una realitat”, ha declarat. Així
mateix, Martí March ha agraït la col·laboració de la institució insular per fer-lo possible.

La trobada s’ha organitzat amb l’objectiu de mostrar les característiques principals del nou
CEIP, i el de recollir les aportacions que famílies, alumnes, mestres i veïnats de la zona vulguin
fer a la proposta bàsica per estudiar la seva inclusió en el disseny final del centre.

Actualment el CEIP de Sant Ferran té 284 alumnes i es troba ubicat a un solar que no permet
la seva ampliació. Per això es va elaborar aquest projecte de nou centre, qualificat com a
prioritari en el Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 de la Conselleria.

Característiques del centre
L’avantprojecte del nou col·legi preveu la creació d’un centre de dues línies amb 6 unitats per a

1/2

Presentació de l’avantprojecte de l’escola de Sant Ferran a la comunitat educativa

Educació Infantil (3 a 6 anys) i 12 unitats per a Educació Primària (6 a 12 anys) per a un total
de 450 alumnes. El centre s’ubicarà a una parcel·la de 11.037 m2, cedida pel Consell de
Formentera, i situada als afores del nucli de Sant Ferran. Al costat la institució insular construirà
la futura escoleta municipal, amb dues línies amb sis unitats per a 74 alumnes (0 a 3 anys).

L'edificació es desenvolupa en forma de pinta, amb un cos paral·lel al vial d'accés on s'ubiquen
els espais administratius així com el menjador del CEIP i de l'escoleta que poden fer-se servir
d'aules matineres per rebre els alumnes així com de sales d'actes vinculades al carrer.

Els espais de Primària es desenvolupen en tres pavellons, el primer dels quals recull els espais
comuns: biblioteca, aula informàtica, sala de professors i aula polivalent així com les aules de
suport i petit grup; i als altres dos pavellons s'ubiquen les 12 aules tipus. La tipologia del bloc
d’aulari de Primària en planta és la de passadís central amb aules a cada costat.

El porxo d'educació infantil i de l'escoleta separa els espais d'esbarjo d'aquests nivells del pati
de primària. Aquest porxo fa també d'element de comunicació entre els patis de l'escoleta i
d'educació infantil. El gimnàs del CEIP s'ubica al fons d'aquests mòduls.

El centre d'Educació Infantil i Primària (6+12) suposarà una inversió de 5.810.100,06 € i
l’escola d'Educació Infantil municipal d’1.090.345,31 €. El projecte té un període d’execució de
14 mesos, una vegada iniciada la construcció, segons han explicat des de la conselleria.
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