ANNEX 3: RESULTATS OBTINGUTS DEL PROCÈS PARTICIPATIU:
El 02/12/2020 es va formalitzar la creació de la Comissió de Participació en la redacció del projecte i
execució de les obres de rehabilitació i d’ampliació de l’escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa,
com a òrgan assessor, consultiu i de participació dels diversos actors implicats en el centre educatiu.
19/12/20; Jornada 01 Comissió de Participació => antecedents i anàlisis de l’estat actual de l’Escola.
15/12/21; Jornada 02 Comissió de Participació => necessitat d’ampliació de recinte escolar.
25/01/21; Jornada 03 Comissió de Participació => prioritats i criteris per la nova Escola.
25/02/21; Jornada amb MESTRES
27/02/21; Jornada amb AMPA
01-14/03/21; Procés participatiu digital amb Pares i Mares del Centre.
17/05/21; Jornada telemàtica de presentació de resultats del Procès Participatiu i presentació de línies de
treball per elaboració de Plecs.

A continuació s’exposen els principals aspectes que s’han treballat des de la Comissió de
Participació: l’ordre que amb el què s’exposen es basa amb el grau d’importància que se’n va donar
en el Procès Participatiu dels usuaris (AMPA) elaborat a través de la plataforma Delibera; tot i això, de
caràcter general, es tracta d’una exposició dels punts tractats per tal de què els equips redactors
puguin conèixer quins són els aspectes d’interès per part dels interlocutors que han participat fins al
moment per definir les bases del Projecte de les obres de rehabilitació i ampliació de l’escola
Agrupació Sant Jordi de Fonollosa:
- RECINTE ESCOLAR: ampliació del recinte
- ESTAT ACTUAL DELS EDIFICIS DE L’ESCOLA
- VEGETACIÓ
- ORGANITZACIÓ DELS EDIFICIS
- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA
- ACCESSOS RECINTE
- SISTEMES CONSTRUCTIUS
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RECINTE ESCOLAR: ampliació del recinte
S’ha proposat l’ampliació del recinte actual escolar per tal de permetre millora la implantació de les edificacions,
la compaginació amb l’execució de l’obra i la continuïtat de l’activitat docent durant l’execució de l’obra i per tal de
millorar els accessos i la ordenació general i la relació amb l’equipament esportiu de la pista.
Així doncs, es considera de vital importància que l’execució de l’ampliació de l’equipament educatiu estudii la
condició de lloc i permeti la reordenació del conjunt d’edificacions existents millorant-ne la seva relació i
optimitzant-ne el funcionament del propi recinte escolar així com del seu entorn.

Al gràfic s’esquematitza la zona d’ampliació i la possible zona d’intervenció resultant.

ESTAT ACTUAL DELS EDIFICIS DE L’ESCOLA:
El grau de deteriorament dels EDIFICIS 1 i 2 (“Nasdejutge)
fan concloure que s’han d’enderrocar.
També es considera que l’EDIFICI 6 format per mòduls
prefabricats són una construcció temporal que també s’ha
de desmuntar.
La RESTA D’EDIFICIS, tot i que els més antics també
requereixen actuacions, es considera que es poden
mantenir, procurant que la proposta els integri dins de la
solució global per l’equipament i el seu entorn.
A l’ANNEX 2 apartat 2.4.- Descripció dels Edificis Existents
es pot trobar la documentació gràfica i de l’estat constructiu
dels edificis existents.

VEGETACIÓ
En el recinte escolar actual hi ha un seguit de vegetació
que té unes singularitats específiques (pineda existent al
centre del recinte, zona arbrada de l’accés actual, alineació
d’arbrat a la carretera,....). Per tant, en la mesura del
possible, es proposa prioritzar el manteniment de l'arbrat
existent.
Actualment dins del recinte escolar es disposa també de
zona d’horts que formen part del programa docent: es
preveu que integrar aquest espai dins del recinte escolar
amb possibilitats d’ampliar-lo en un futur cap a zones de
camps perimetrals al recinte escolar (grafiat en el planòl de
color verd)
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ORGANITZACIÓ DELS EDIFICIS:
Actualment l’Escola està formada per un conjunt d’edificis separats que es situen de manera dispersa:
aquesta organització genera un conjunt de patis i espais exteriors que permeten diverses activitats exteriors. A la
vegada cada espai disposa de les seves façanes i de la seva pròpia relació amb l’exterior. Aquest tipus
d’organització és molt valorada per tots els interlocutors que han participat en el Procés Participatiu.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA:
Prioritzar sistemes constructius i de condicionament interior (instal·lacions) que millorin l'eficiència i
disminueixin l’impacte en consum de CO2 durant el propi procés constructiu i durant el futur ús de l’equipament.

ADAPTACIÓ TOPOGRÀFICA:
Es valorarà la adaptació de la proposta a la topografia existent així com la integració de la volumetria proposada
a aquesta topografia i la millora de la relació entre les volumetries existents i els desnivells i accessos al recinte.

ACCESSOS RECINTE:
Analitzant la situació actual del solar de l’escola i l’evolució urbanística
futura de la zona on s’ubica, la proposta d’ampliació de l’escola pot explorar
la possibilitat de dotar d’un nou accés al recinte escolar a través de la pista
esportiva, a més de mantenir l’accés habitual existent.
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SISTEMES CONSTRUCTIUS:
Es valoraran els sistemes constructius que permetin una major compatibilització amb la continuïtat de l’activitat
docent i/o la minimització de l’afectació dels processos constructius amb aquesta activitat.
Es valoraran positivament l’ús de sistemes constructius adaptats al lloc i que permetin una execució més ràpida
per minimitzar l’impacte en el temps.
La millora l’eficiència energètica dels sistemes constructius proposats respecte els sistemes constructius
existents als edificis actuals del recinte escolar també serà valorada positivament sense perdre de vista la
condició de lloc i l’adaptació dels materials al territori i l’entorn pròxim.

NOTA:
A l’Annex 6 (Documentació gràfica editable) s’indiquen alguns dels conceptes aquí exposats de manera gràfica.
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