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La Casa del Molí obrirà portes al gener
El període de preinscripció per a la segona escola bressol municipal serà del 6 al 17 de novembre
El pròxim mes de gener començarà a funcionar La Casa del
Molí, la segona escola bressol
municipal. L’equipament s’ha
ubicat al carrer del Molí, 50,
seu de l’antic col·legi Joaquim
Costa, les instal·lacions del qual
s’han remodelat totalment per
adequar-les als nous usos.
El període de preinscripció
s’obrirà el 6 de novembre i s’allargarà
fins al dia 17, mentre que la matriculació serà de l’11 al 15 de desembre.
L’equip docent està format per 10
mestres especialistes en educació
infantil i 3 educadores.
La Casa del Molí disposarà de
122 places que es distribuiran en
dues aules per a infants de 0 a 1 any;
dues més d’1 a 2 anys i quatre aules
per a infants de 2 a 3 anys.
Les obres d’arranjament han tingut un cost de prop de 1.500.000
euros. L’edifici, amb una superfície
de 1.093 m2 repartits en tres plantes,
s’ha dotat d’ascensor i s’hi ha habilitat
un nou accés principal pel carrer de
les Amapoles, 41 en comptes del
carrer del Molí, ja que es tracta d’un
tram de vianants, més indicat per a
l’entrada al centre escolar.
La tinenta d’alcalde d’Educació,
Montserrat Company, ha indicat que
aquesta escola bressol recull l’ex
periència adquirida amb el primer
centre municipal, la Casa dels Arbres
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Façana interior de la nova escola bressol La Casa del Molí

de Santa Eulàlia: “hem après molt i
hem millorat alguns aspectes com
ara l’estructura, que és més flexible
per aconseguir que les sales siguin
polivalents i s’adaptin a la demanda
en el cas que hi hagués algun grup
d’edat més nombrós que un altre”.
L’horari de La Casa del Molí serà
de 9 a 12h i de 15 a 17h amb servei
de menjador i d’acollida, el qual, però,
encara s’ha de determinar i ajustar a
les necessitats de les famílies.
L’Ajuntament preveu la construcció de cinc noves escoles bressol a
diferents barris: a la Torrassa, a la
Florida, a Sanfeliu, a Santa Eulàlia i
a Sant Josep, totes de nova creació.
Segons Company, les que estan més
avançades són la de la Torrassa i
la de Santa Eulàlia-plaça d’Europa,
que podrien entrar en funcionament
l’any vinent.
La primera llar d’infants munici
pal va ser l’Escola Bressol Casa dels
Arbres, que va començar a funcionar
el gener de 2004 a Santa Eulàlia.
Aquest equipament compta amb 61
places. L’Hospitalet compta amb altres tres escoles bressol de titularitat
pública pertanyents a la Generalitat.
A més, el Consistori dóna suport
econòmic i tècnic a cinc llars d’infants
privades, sense ànim de lucre, per
tal que puguin atendre part de la demanda de places de 0 a 3 anys que
es genera a tots els barris. # p. g .

