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» Dossier de Premsa 

26 de febrer de 2015 

 

www.bcn.cat/premsa 

 
L’Ajuntament de Barcelona ha invertit durant aquest 
mandat 2011-15, un total de 193,36 milions d’euros en 
noves construccions, grans obres, RAM’s i 
manteniment de centres educatius públics  
  

» De cara al proper mandat, s’ha planificat la construcció i obertura de noves 
escoles bressol municipals; escoles d’infantil i primària; instituts; centres de 
formació d’adults; escoles municipals de música i, entre d’altres d’accions, es 
traslladaran l’EMAV i l’Escola La Massana a uns noves instal·lacions educatives. 

 
» S’han posat les bases per eliminar a la ciutat els mòduls prefabricats a les 

escoles d’infantil i primària.  
 

» Una auditoria impulsada des del  Consorci d’Educació de Barcelona ha permès 
actualitzar l’estat i les necessitats de manteniment i millora dels centres 
educatius públics que, en matèria de conservació, depenen de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
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» Dossier de Premsa 

Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

» Mandat 2011-15: inversió en nous centres educatius, en 
rehabilitacions integrals, RAM’s i tasques de manteniment i 
conservació d’equipaments educatius públics de la ciutat.  
 

Durant aquest mandat 2011-15, en matèria d’Educació, la inversió municipal destinada a nous 
equipaments educatius públics; execució de grans reformes o rehabilitacions integrals; obres de 
Reforma, Ampliació i Millora, i tasques de manteniment i conservació a l’ampli parc de centres 
escolars i equipaments educatius públics, distribuïts pels diferents districtes de la ciutat, ha estat 
una de les accions més importants impulsades des del govern municipal. 

 
Tipus d’actuació 

 
Inversió municipal 

període 2011-15 
(en euros) 

 
Noves escoles bressol municipals 42.617.929

 
Nova Escola Mediterrània 4.125.179

Nou Centre de Formació d’Adults Joan Sales 2.792.197
 

Grans rehabilitacions integrals de centres educatius públics 48.707.242

Reformes, Ampliacions i Millores a centres educatius públics 65.831.716

Manteniment i Conservació a centres educatius públics 29.286.910

TOTAL 193.361.173

 
A través del Consorci d’Educació de Barcelona, a càrrec de pressupost de l’Ajuntament de 
Barcelona, s’executen diferents projectes de construcció i millora per garantir un parc 
d’equipaments educatius públics d’alta qualitat per a l’alumnat, el professorat i les famílies, i, la 
ciutadania en general, pel desenvolupament de l’activitat docent i educativa prevista a cada 
centre. A més, pel que fa a nous equipaments educatius, s’impulsen determinades accions també 
amb altres operadors o administracions públiques. 
 
A l’inici d’aquest mandat, des del govern municipal, es va garantir la posada en marxa de 28 noves 
escoles bressol municipals (23 noves i 5 de substitució), i es va procedir al pagament d’un total 
d’11 escoles pendents del mandat anterior per un import total de 36.636.184 euros (tenint en 
compte en aquesta xifra, en alguns casos concrets, les obres d’adaptació a l’escola d’infantil i 
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» Dossier de Premsa 

Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

primària on es van situar escoles bressol noves i les reformes i millores que es van impulsar en els 
centres) i, també, es van construir 3 noves escoles bressol, amb una inversió de 5.981.745 euros.  
 
D’altra banda, durant aquest mandat, s’ha planificat la construcció i posada en marxa per al proper 
mandat de 8 noves escoles bressol municipals, amb una inversió superior als 16,5 milions d’euros, 
aproximadament, i una capacitat total per a uns 600 infants, entre els 4 mesos i els 3 anys d’edat. 
 
Eliminació dels mòduls prefabricats a escoles d’infantil i primària 
Durant aquest mandat, tot i que l’Ajuntament de Barcelona no té competències en matèria de 
construcció d’equipaments educatius d’ensenyaments obligatoris, però fruit de la col·laboració i 
cooperació amb la Generalitat de Catalunya, s’ha impulsat la construcció de diferents escoles 
d’infantil i primària, que, posteriorment, a través d’acords amb la Generalitat de Catalunya serà 
retornada a la ciutat la inversió efectuada.   
 
S’ha treballat des del govern de la ciutat per planificar, conjuntament amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’eliminació dels mòduls prefabricats de les 
escoles d’infantil i primària i el seu trasllat a edificis educatius definitius.  
 
Així, aquest mandat, s’han traslladat a edificis definitius l’Escola Sant Martí (a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya), l’Escola Mediterrània (a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona) i l’Escola 
Congrés – Indians (a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, trasllat a l’edifici de l’antiga Escola 
Rosa dels Vents); s’impulsa en aquest moment la construcció de les noves seus definitives de 
l’Escola dels Encants (a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona, amb un conveni de col·laboració 
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona) i de l’Escola Univers (a càrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona); és a punt d’iniciar-se la construcció de l’escola Can Fabra (a càrrec de la Generalitat 
de Catalunya), i s’ha planificat també la construcció per al proper mandat d’un edifici definitiu per a 
l’Escola La Maquinista (a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona). D’aquesta manera, durant el 2015 
s’hauran eliminat tots els mòduls prefabricats, llevat de l’Escola La Maquinista que té un calendari 
que excedeix d’aquest mandat. 
 
D’altra banda, durant aquest mandat, també s`ha treballat per planificar i programar la construcció 
de nous equipaments educatius per a la ciutat, inclosos els que fan referència a ensenyaments no 
obligatoris.  
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» Dossier de Premsa 

Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

 Inversió municipal en nous equipaments educatius públics 
 
En matèria de noves construccions d’equipaments educatius públics, a principi d’aquest mandat 
2011-15, el govern municipal va garantir la posada en marxa de 25 noves escoles bressol 
municipals (20 noves i 5 de substitució) i va iniciar els tràmits per a la construcció de 3 noves 
escoles bressol municipals (EBM Caspolino, EBM Enxaneta i EBM Els Patufets de Navas), 
previstes dins del pla del mandat passat i que van quedar pendents. En total, 23 noves escoles 
bressol municipals i 5 de substitució per a la ciutat. 
 
Amb càrrec al pressupost municipal de l’any 2012, es van pagar escoles bressols municipals 
construïdes el mandat passat pendents d’abonar-se i es va impulsar la construcció i pagament de 
les 3 noves escoles bressols construïdes aquest mandat, previstes també en el pla bressol 2007-
2011, amb una inversió total de 42.617.929 d’euros.  
 
Amb el total de 28 noves escoles bressol municipals -23 noves i 5 més de substitució- s’ha 
aconseguit també crear un total de 3.005 noves places, sorgides de l’obertura d’aquests nous 
centres i de l’adaptació de totes les escoles bressol municipals de la ciutat (per poder oferir més 
places a les famílies) a la ràtio alumnat/aula previst per l’article 12, del Decret 282/2006, de 4 de 
juliol, de la Generalitat de Catalunya, i que fins aquest mandat mai s’havia volgut aplicar. I tot això, 
sense perjudicar la qualitat del servei de bressol. A més, curs rere curs, des del govern de la 
ciutat, s’han incorporat noves iniciatives i recursos per millorar l’atenció, el suport i el servei als 
infants i a les seves famílies, i altres iniciatives per potenciar la capacitació professional i 
l’ampliació de coneixements de les direccions i dels educadors i educadores de les escoles 
bressol municipals. 
 
Altres equipaments educatius públics impulsats aquest mandat. 
 

o Districte de Ciutat Vella. Escola Mediterrània (fins aquest mandat, escola situada de 
manera provisional en mòduls prefabricats al pati de l’escola Alexandre Galí) 

o Adreça: Passeig Marítim de la Barceloneta, 5.  
o Inici activitats: curs 2013-14.  
o Pressupost: 4.125.179 euros 

 Nota: Ajuntament de Barcelona va assumir la seva construcció que recuperarà a 
través dels pressupostos del Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb un 
conveni establert. 

 

o Districte de Sant Martí. Centre de Formació d’Adults Joan Sales 
o Adreça: Rambla del Poblenou, 128.  
o Inici activitats: curs 2013-14.  
o Pressupost: 2.792.197 euros  

 Nota: Impulsa Ajuntament de Barcelona 
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» Dossier de Premsa 

Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

 Inversió municipal destinada a grans projectes de rehabilitació 
integral; obres de reforma, ampliació i millora, i tasques de 
manteniment i conservació.  

 
Aquestes actuacions que s’impulsen, amb càrrec al pressupost municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, tenen com a objectiu oferir a l’alumnat, professorat i a les famílies dels centres i, 
també, a la ciutadania en general, uns espais educatius públics d’alta qualitat i que estiguin 
sempre en les millors condicions.  
 
En aquest sentit, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, s’executen diferents projectes de 
millora de l’ampli parc d’equipaments educatius públics de la ciutat per garantir la millora i el 
manteniment d’aquests equipaments pel correcte desenvolupament de l’activitat docent i 
educativa prevista a cada espai. 
 
La inversió municipal en aquest àmbit se centra en el desenvolupament de grans obres o 
rehabilitacions integrals; obres de Reforma, Ampliació i Millora, i tasques de Manteniment i 
Conservació de l’ampli i divers parc d’equipaments educatius públics de la ciutat.  
 

Any Grans 
rehabilitacions 

integrals 
(en euros) 

 

RAM’s 
(en euros) 

 

Tasques de 
manteniment i 
conservació 
(en euros) 

(2) 

Total 
pressupost 
municipal 

invertit  
(en euros) 

 
2012 
 

39.779.951 
(1)

8.794.699
(1)

7.293.303 

2013 
 

602.810 9.346.041 7.752.596 

2014 
 

4.966.663 24.512.804 7.007.707 

2015 
*previsió inicial 

3.357.818 23.178.172 7.233.304 

TOTAL 48.707.242 65.831.716
 

29.286.910 
 

143.825.868

(1) Inclou noves escoles bressol i intervencions en escoles d’infantil i primària on es van integrar 
noves escoles bressol. 
(2) En matèria de Manteniment i Conservació, durant aquest mandat, s’ha introduït un protocol 
d’actuació que permet atendre les sol·licituds urgents dels centres educatius en un màxim de 24 
hores i les no urgents en un màxim d’una setmana, quan el mandat passat els terminis eren d’una 
setmana i 15 dies, respectivament. 
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» Dossier de Premsa 

Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

» Mandat 2015-18: una nova aposta per crear nous centres 
educatius públics a la ciutat  

 
Durant aquest mandat, a més de garantir la inversió municipal en la creació i construcció de nous 
equipaments educatius públics i de destinar pressupost municipal per a grans obres de 
rehabilitació; obres de reforma, ampliació i millora, i tasques de manteniment i conservació, des 
del govern municipal s’ha treballat per planificar i garantir la construcció de nous equipaments 
educatius durant el proper mandat. 
 
 Proper mandat: noves escoles bressol municipals per la ciutat 

 
Aquest mandat s’ha treballat també per detectar espais a la ciutat amb necessitats de places 
públiques de 0 - 3 anys i, en aquest sentit, el govern municipal ha programat la creació de 8 noves 
escoles bressol municipals que obriran les seves portes el proper mandat i que permetran oferir a 
les famílies de la ciutat, amb fills o filles entre els 4 mesos i els 3 anys, unes 600 places noves: 

 
 Districte de Gràcia: 

o EBM Escorial -nom provisional-  
 Adreça: Travessera de Dalt, 92-98.  
 Inici activitats: setembre 2015 
 Capacitat: 74 places. 
 Pressupost previst: 1,5 milions d’euros, aproximadament  

 
o EBM Univers -nom provisional- 

 Adreça: Accés principal per Quevedo, 14 - 26.  
 Inici activitats: durant any 2016 
 Capacitat: 87 places 
 Pressupost previst: 1,6 milions d’euros, aproximadament 
 

 Districte de l’Eixample: 
o EBM Germanetes -nom provisional- 

 Adreça: Comte Borrell, 159 (illa Germanetes) 
 Previsió obertura: durant curs 2016-17 
 Capacitat: 87 infants.  
 Pressupost previst: 2,2 milions d’euros, aproximadament. 

 
o EBM Sant Antoni / Tres Tombs -nom provisional- 

 Adreça: Interior d’illa del carrer Calàbria / Manso. 
 Previsió obertura: durant curs 2016-17 
 Capacitat: 40 places (provisional).  
 Pressupost previst: 1,2 milions d’euros, aproximadament 
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Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

o EBM Glòries -nom provisional- 
 Adreça: Situada al costat de la nova Escola dels Encants (Consell de Cent / 
Cartagena) 
 Previsió obertura: durant curs 2016-17 
 Capacitat: 87 places.  
 Pressupost previst: 2,5 milions d’euros, aproximadament 

 

 Districte de Les Corts: 
o EBM Parc Científic -nom provisional- 

 Adreça: Situada al carrer Baldiri i Reixac, 4-8. 
 Previsió obertura: durant l’any 2017 
 Capacitat: 87 places (pendent confirmació).  
 Pressupost previst: 2,5 milions d’euros, aproximadament. 

  
 Districte d’Horta - Guinardó: 

o EBM Guinardó -nom provisional- 
 Adreça: Entre carrers Teodor Llorente, Garrotxa, Doctor Valls i Oblit 
 Previsió obertura: setembre 2015. 
 Capacitat: 87 places 
 Pressupost previst: 2.547.618 euros 

 

 Districte de Sant Andreu: 
o EBM Congrés – Indians / Canòdrom -nom provisional- 

 Adreça: Situada al carrer Cardenal Tedeschini,9 
 Previsió obertura: durant l’any 2017 
 Capacitat: 87 places.  
 Pressupost previst: 2,5 milions d’euros, aproximadament. 

 

 Proper mandat: Altres equipaments educatius nous per la ciutat 
 

Dins del marc i context de cooperació i de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, des del govern municipal s’ha impulsat la creació i construcció d’altres 
equipaments educatius a la ciutat per al proper mandat: 
 

 Districte Ciutat Vella: 
o Nova seu Escola La Massana, Centre d’Art i Disseny 

o Adreça: plaça de la Gardunya  
o Inici activitats: curs 2016-17 (proper mandat).  
o Pressupost: 14,9 milions d’euros, aproximadament  

 Nota: Impulsa Ajuntament de Barcelona 
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Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

 Districte de l’Eixample: 
o Escola dels Encants (fins aquest mandat situada en mòduls prefabricats) 

o Adreça: Consell de Cent / Cartagena.  
o Inici activitats: curs 2015-16 (proper mandat).  
o Pressupost: 4.289.000 euros 

 Nota: Escola d’infantil i primària en construcció gràcies a un conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Tindrà una planta baixa i quatre plantes 
més -amb una superfície total construïda de 4.149,37 m2- i 
disposarà de pista poliesportiva, pati, zona de jocs de primària, 
biblioteca i aula d’informàtica, i gimnàs, entre altres espais comuns. 
Des de fa sis anys, s’ubica de manera provisional en mòduls 
prefabricats (Castillejos, 180 / Diagonal). S’han recollit les 
aportacions de l’Escola dels Encants per adaptar a les seves 
necessitats la construcció del nou centre, tant la direcció del centre 
com l’AMPA van participar activament en l’elaboració del projecte 
executiu, juntament amb els arquitectes de l’AMB. L’escola estarà 
enllestida el setembre del 2015, coincidint amb l’inici del curs 
escolar. 

 
o Centre de Formació d’Adults Pere Calders 

o Adreça: Calàbria, 66-78.  
o Inici activitats: curs 2015-16   
o Pressupost: 1.277.644 euros 

 Nota: Impulsa Ajuntament de Barcelona 
 

 Districte Sants - Montjuic: 
o Escola Municipal de Mitjans Audiovisuals (trasllat de la seu actual de Via 

Laietana a una nau rehabilitada del recinte fabril de Can Batlló) 
o Adreça: Recinte de Can Batlló.  
o Inici activitats: mitjans del proper mandat (pendent data definitiva)  
o Nota: en fase de projecte executiu 
o Pressupost: 8 milions d’euros, aproximadament 

 Nota: Impulsa Ajuntament de Barcelona 
 

 Districte de Les Corts: 
o Centre de Formació d’Adults Les Corts (transformació de l’antiga Cristalleria 

Planells en nou equipament cultural i educatiu pel districte) 
o Adreça: Carrer Anglesola,1.  
o Inici activitats: curs 2015-16  
o Pressupost conjunt actuació: 3,7 milions d’euros, aproximadament 

 Nota: Impulsa Ajuntament de Barcelona 
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Pla director de conservació i millora dels centres.

 Districte de Gràcia: 
o Escola Univers (fins aquest mandat escola situada en mòduls prefabricats, plaça 

del Poble Romaní) 
o Adreça: Bailén, 225 - 231  
o Inici activitats: curs 2016-17 (proper mandat).  
o Pressupost: 5.414.144 euros 

 Nota: Impulsa l’Ajuntament de Barcelona. La inversió es recuperarà 
mitjançant lloguer a la Generalitat de Catalunya. 

 
 Districte d’Horta - Guinardó: 

o Escola Municipal de Música Can Fargas.  
o Adreça: Av. Frederic Rahola,2; Peris Mencheta, 1 i passeig Maragall, 383.  
o Inici activitats: curs 2016-17 (proper mandat).  
o Pressupost: 2.658.096 euros  

 Nota: Impulsa Ajuntament de Barcelona 
 

 Districte de Sant Martí: 
o Escola Municipal de Música Glòries 

o Adreça: Pendent.  
o Inici activitats: proper mandat.  
o Pressupost: Pendent  

 Nota: Impulsa Ajuntament de Barcelona 
 
Resum actuacions programades per al període 2015-2018: previsió inicial 

Actuació Inversió prevista inicial 
(en milions d’euros) 

Construcció 8 noves escoles bressol municipals 16,5 

Construcció nova Escola La Massana, Centre d’Art i Disseny 14,9 

Trasllat Escola Mitjans Audiovisuals (EMAV) 8

Construcció nova Escola Univers 5,41

Construcció nova Escola dels Encants  
(col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona) 
 

4,28

Construcció nou Centre de Formació d’Adults Les Corts 
(cost de l’equipament on s’ubica el nou CFA Les Corts) 
  

3,7

Construcció nova Escola Municipal de Música Can Fargas 2,65

Construcció nou Centre de Formació d’Adults Pere Calders 1,27

TOTAL 56,71
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Inversió municipal en centres educatius públics:  
mandat actual i proper (previsió inicial).  

Pla director de conservació i millora dels centres.

» Cessió d’ús i drets de superfície per a la construcció i 
millora de centres educatius públics a Barcelona  

 
Divendres 27 de febrer de 2015, es presenta davant el Consell Plenari Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona la Mesura de Govern “Cessions d’ús i drets de superfície per a la construcció i 
millora de centres educatius públics a Barcelona”. Una Mesura impulsada en el marc del context 
de cooperació i de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya en 
la planificació educativa a la ciutat.  
 
Entre d’altres coses, dins d’aquesta Mesura de Govern, s’especifica que l’Ajuntament de 
Barcelona facilita a la Generalitat de Catalunya la cessió de determinats espais o l’atorgament de 
drets de superfície -edificis o solars- necessaris per a la construcció de nous equipaments 
educatius públics a la ciutat.  
 
Durant aquest mandat municipal, ja s’han formalitzat acords en aquest sentit per a la futura 
construcció de l’Institut Viladomat (districte de l’Eixample), del Centre de Formació d’Adults 
Prosperitat (districte de Nou Barris), i de l’Escola Can Fabra (l’Ajuntament de Barcelona atorga 
dret de superfície per dos anys al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per 
a la construcció d’aquesta nova escola al carrer Segre, 56 / carrer Sant Adrià, 24-26, districte de 
Sant Andreu, i s’aconseguirà eliminar així la ubicació en les actuals instal·lacions en barracons. 
Finalitzat aquest termini previst de dos anys per a la realització de les obres, la propietat tornarà a 
l’Ajuntament). 
 
La voluntat del govern municipal és reforçar l’educació pública a la ciutat, ampliant i millorant 
gradualment l’oferta i assegurant una distribució equilibrada a les necessitats del territori i dels 
diferents districtes, inclosos també els ensenyaments no obligatoris.  
 
Centres educatius públics d’educació Secundària: 4 nous instituts 
 
 Districte de Ciutat Vella. Institut de la Nàutica. Carrer Escar,6-8.  

 Inici activitats curs 2015-16 (proper mandat).  
 L’Ajuntament de Barcelona facilitarà, a través del Consorci El Far i en cooperació amb les 
altres institucions participants, la creació d’aquest nou Institut per a la ciutat, situat a l’actual 
edifici del Consorci El Far. 

 
 Districte de l’Eixample. Institut Viladomat. Consell de Cent, 127-129. 

 Inici activitats curs 2015-16, en mòduls prefabricats (proper mandat).  
 Edifici definitiu curs 2016-17. 
 L’Ajuntament de Barcelona cedeix el solar a la Generalitat 
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Inversió municipal en centres educatius públics:  
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Pla director de conservació i millora dels centres.

 Districte de Sant Andreu. Institut Martí Pous. Interior del recinte fabril de Fabra i Coats 
 Inici activitats curs 2017-18 (proper mandat).  
 Ajuntament atorgarà drets de superfície per 75 anys al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per a la seva construcció. 

 
 Districte de Sant Martí. Institut Fluvià. Camí Antic de València, 82-90 

 Inici activitats curs 2016-17 (proper mandat).  
 Ajuntament atorgarà drets de superfície per 75 anys al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per a la seva construcció. 

 
D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona ampliarà la cessió ja existent de terreny per tal d’ampliar 
les instal·lacions de l’Institut l’Alzina i de l’Escola Ferran i Clua, al barri de la Sagrera (districte de 
Sant Andreu). 
 
Centres de Formació d’adults: equipaments nous. 
Durant aquest mandat s’ha impulsat la reconversió i millora de les antigues Aules de Formació 
d’Adults de la ciutat en nous Centres de Formació de Persones Adultes, de manera que, a partir 
d’ara, també els permetrà impartir de forma estable la formació reglada com el graduat d’ESO per 
adults, la formació instrumental, el curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà d’FP, idiomes i 
informàtiques. Un objectiu previst al Pla d’Actuació Municipal 2011-15 i que s’està desenvolupant 
a la ciutat a càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. 
 
Dins d’aquest marc, es preveu la cessió d’us dels edificis o d’espais per a la reconversió de quatre 
nous centres de Formació d’Adults, reconvertint les anteriors aules de formació d’adults: 
 
 Districte de l’Eixample. CFA Pere Calders. Trasllat de l’antiga Aula de Formació d’Adults a 
nou edifici i transformació en Centre de Formació d’Adults. 
 
 Districte de les Corts. CFA Les Corts. Trasllat de l’antiga Aula de Formació d’Adults a nou 
edifici i transformació en Centre de Formació d’Adults. 
 
 Districte de Sant Andreu. CFA Bon Pastor. Trasllat de l’antiga Aula de Formació d’Adults a 
una nova ubicació i transformació en Centre de Formació d’Adults. 

 
 Districte de Sant Martí. CFA Joan Sales. Ampliació del centre a locals nous. 
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Pla director de conservació i millora dels centres.

» Estudi de l’estat dels edificis educatius públics que 
depenen de l’Ajuntament de Barcelona en matèria de 
manteniment: Pla Director de conservació i millora dels 
centres escolars municipals (2015-2020).    

 
El Consorci d’Educació de Barcelona, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, ha elaborat el 
document “Pla Director de conservació i millora dels centres escolars públics. 2015-2020”, per 
conèixer, avaluar i analitzar la situació actual, antiguitat i estat del parc dels edificis escolars que 
depenen de l’Ajuntament de Barcelona (per a la millora de les instal·lacions, siguin de titularitat 
pròpia o de la Generalitat de Catalunya) als diferents districtes de la ciutat; les necessitats de 
conservació i d’inversió en els centres, i les conclusions finals sorgides fruit d’un dictamen tècnic. 
Aquesta auditoria no ha tingut en compte els centres educatius públics de la ciutat que són 
titularitat i depenen exclusivament de la Generalitat de Catalunya  
 
El “Pla Director de conservació i millora dels centres escolars públics. 2015-2020”, elaborat entre 
els mesos de setembre de 2014 i el mes de gener de 2015 (a càrrec del Consorci d’Educació de 
Barcelona, amb el suport de l’Oficina Tècnica de CIAS.COM i de Pera Pardina Consultores, amb 
la implicació de les direccions dels 325 centres educatius públics) ha permès treballar i analitzar 
un total de 337 edificis educatius públics de la ciutat (alguns centres disposen de més d’un edifici) 
i, en total, s’han tingut en compte 13 apartats referits a arquitectura i 13 tipus d’instal·lacions per 
edifici.  
 
Aquests 337 equipaments educatius tenen una utilització diària de 86.386 usuaris (80.171 total 
d’alumnat i 6.215 total de professorat i personal d’administració i serveis).  
   

TIPUS DE CENTRE QUANTITAT ANTIGUITAT MITJANA DE LES 
EDIFICACIONS  (en anys) 

Escola bressol municipal 95 11

Escoles d’educació infantil i primària 170 43

Instituts municipals 9 54

Centres d’ensenyaments artístics 7 50

Centres d’educació especial 8 35

Centres de formació d’adults 23 21

Centres administratius 12 12

Totals equipaments municipals 325 31
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Entre d’altres coses, aquest ampli “Pla Director de conservació i millora dels centres escolars 
públics. 2015-2020”, indica la necessitat del trasllat i substitució per edificis nous durant aquest 
període de l’Escola Can Clos, Escola Àgora, Escola Prim i Institut Rubió i Tudurí, i reformes 
integrals i ampliacions a l’Escola Parc de la Ciutadella, Escola Enric Granados, Escola Bàrkeno, 
Escola Prosperitat, Escola Sant Jordi, Escola Splai, Escola Timbaler del Bruc, Escola Sant Pere 
Nolasc (edifici Vell), Escola La Mar Bella, Escola Poblenou i CEE Concha Espina.  
 
Per tipus de centre, aquest pla director preveu la següent inversió necessària per garantir que tots 
els centres educatius públics de la ciutat puguin estar amb les màximes condicions de qualitat pel 
que fa als edificis. 
 

Tipus de centre educatiu Indicació 
d’inversió 
econòmica 
urgent, en 

euros 
(inferior a un 

any) 

Indicació 
d’inversió 

econòmica a 
curt termini, 

en euros 
(1 a 3 anys) 

Indicació 
d’inversió 

econòmica a 
mig termini, 

en euros 
(3-6 anys) 

TOTAL 
INDICACIÓ 
INVERSIÓ 
(en euros) 

Escoles bressol municipals 2.584.300 6.408.000 5.474.000 
 

Escoles infantil i primària 40.773.000 76.964.800 85.181.000 
 

Instituts municipals 1.960.000 7.481.000 7.318.000 
 

Centres d’ensenyament 
artístic 

730.000 2.416.600 1.446.000 
 
 

Centres de Formació 
d’Adults 

1.011.000. 1.668.500 1.115.000 
 
 

Centres Administratius 257.000 351.000 515.000 
 

 
TOTAL 49.134.300 97.375.900

 
105.249.000 251.759.200

 
La indicació d’inversió de 251.759.000 euros en conjunt calculada a desenvolupar per millorar els 
337 edificis educatius públics, segons les necessitats detectades a cada edifici, contempla els 
següents tipus d’actuacions: renovació i substitució de fusteries exteriors; ampliació i/o reformes 
integrals; acabats i fusteria interior; façanes; cobertes; cuina/menjador; instal·lació elèctrica; 
cambres higièniques; accessibilitat; tancaments exteriors; instal·lació i millora de la calefacció; 
patis; pistes poliesportives; estructura; vestidors; instal·lacions contra incendis; seguretat; 
instal·lació climatització; sanejament; Instal·lació videoporter; instal·lació i millora serveis aigua; 
instal·lació aire condicionat; instal·lació de ventilació; instal·lació intrusió; instal·lació de gas; 
instal·lació de parallamps i, també, trasllat de centres educatius existents a edifici nou.  


