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L’ESCOLA BRESSOL TÉ 7 AULES I ESTÀ UBICADA EN UN EDIFICI DE PLANTA BAIXA; A LA DRETA, IMATGE DE LA INAUGURACIÓ DEL LOCAL. © H. SIRVENT

La Mitjana, la divuitena
escola bressol municipal
La represa del curs escolar després
de les vacances nadalenques ha tingut
com a principal novetat la inauguració
el passat 10 de gener de l’Escola Bressol Municipal La Mitjana, la divuitena de
la ciutat. El centre escolar té una superfície construïda de 700 metres quadrats i és situada en un solar entre els
carrers Oriol Martorell i Euskadi, a la
zona del Barris Nord, a Pardinyes. El
pressupost de les obres, dins dels Fons
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, ha estat d’1,2 milions
d’euros.
El nou centre educatiu disposa
de 93 places noves distribuïdes
en un grup de 0 a 1 any (6 places);
tres d’1 a 2 anys (33 nens i nenes),
i tres de 2 a 3 anys (54 infants).

A més, aquest nou equipament té un
equip qualificat d’educadors i educadores format per 7 mestres d’educació
infantil, 3 tècniques superiors d’educació infantil i 3 tècniques de reforç
d’educació infantil i un conserge subaltern.
L’edifici és tot en planta baixa que encabeix totes les aules amb els seus
serveis, una àrea per al professorat,
un menjador (que té sortida al pati),

cuina, rebost, bugaderia i magatzem.
L’equipament té un pati exterior per a
jocs, un hort, un sorral i un porxo
d’entrada amb el pati per als cotxets
infantils. A més, s’hi ha instal·lat energia
solar tèrmica per a la producció d’aigua
calenta sanitària.

L’oferta escolar de 0 a 3 anys a Lleida
per al curs 2010-2011 és de 957 places
i hi ha 18 escoles bressol municipals.
Amb aquestes dades, Lleida lidera a
Catalunya i a Espanya les escoles
bressol municipals per habitant.
El centre escolar disposa de
L’increment de places d’escoles
bressol en els darrers anys ha
93 places de 0 a 3 anys, té un
estat molt destacat, ja que des
del 2007 fins ara s’han doblat.
equip qualificat d’educadors i
amb la construcció de 6 centres
educadores i servei de menjador nous.

