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Joan Antoni Oliver ens posa al dia
sobre la futura ampliació de l’escola

Entrevista al director del CEIP Sant Miquel
sobre el projecte de l’ampliació de l'edifici de

primària.

Miriam Salinas i Joaquín Mourad.

L’escola CEIP Sant Miquel fa anys que planteja nous espais a l’edifici de
primària per millorar el centre. El motiu és la manca d'instal·lacions per
cobrir les necessitats dels alumnes i mestres i així fer feina de qualitat.
Actualment hi ha dos grups que s’han instal·lat a l’estació i el museu
dels trens per assegurar les mesures contra la covid-19 i cobrir aquesta
manca d'espai.

Parlam amb el director de l’escola, Joan Antoni Oliver, per conèixer
l’actualitat d’aquesta ampliació.

Miriam Salinas/Joaquín Mourad-Podries fer-nos una breu
presentació de tu i el teu càrrec a l’escola?
Joan Antoni:“Hola jo som en Joan Antoni Oliver i som el director del
CEIP Sant Miquel desde fa vuit anys. Faig feina amb n’Aina Munar com
a secretaria, na Catalina Immaculada Coll com a cap d’estudi i amb tots
els mestres del centre.”

MS/JM-Quants d’anys fa que ets a l’escola?
JAO:“Fa dotze anys que som a l’escola i vuit com a director.”

MS/JM- Quines són les teves funcions com a director a l’escola?
JAO:“Jo, gestion tota la informació que ens arriba de defora, que hem
d’organitzar i fer-la arribar als mestres, als alumnes i a les famílies.”



MS/JM-Te sents a gust amb el teu càrrec?
JAO:“Si clar, perquè és molt agradable veure tots els alumnes del centre
que venen amb tanta il·lusió i tantes ganes de venir a l’escola, llavors
també veure a tots els mestres fent feina, és molt agradable.”

MS/JM-És una gran responsabilitat?
JAO:“Sí què ho és, però és una responsabilitat justa com la que

qualsevol alumne pot tenir amb la
seva feina.”

MS/JM -En que consisteix
aquest projecte d’ampliació de
l’escola?
JAO:“Consisteix en fer unes
millores de l’espai per tenir llocs
dignes a on fer feina.”

Joan Antoni Oliver

MS/JM -Quin és el motiu d’aquesta ampliació?
JAO:“Al cap i a la fi, és perquè l’edifici original no té l’espai suficient per
la quantitat d’alumnes que som. Com ja sabeu, ja ocupam uns espais
que no són nostres, que són l’estació i el museu i per això volem
aquesta ampliació.”

MS/JM- Des de quan es demana aquesta ampliació?
JAO:“Pràcticament es demana des de sempre.”

MS/JM- Quins espais nous proposa aquesta ampliació?
JAO:“Proposa uns espais per a que tots els alumnes de primària puguin
fer feina al mateix edifici. També uns banys en bones condicions, un
menjador, una sala multiusos grossa, també proposa un quartet pel
personal de neteja… pràcticament els espais necessàries que ha de
tenir una escola.”

MS/JM- Qui està al cap davant amb aquest projecte?
JAO:“La Conselleria d’Educació juntament amb l’Ajuntament de Sant
Llorenç.”



MS/JM-Sabeu quan està previst començar les obres?
JAO:“No, perquè ja fa molts d’any que haurien d’haver començat i
seguim igual.”

MS/JM- Què opines tu d’aquest projecte?
JAO: “Què és totalment imprescindible.”

MS/JM- Ens vols fer alguna aportació més?
JAO: “Agrair-vos que vos interesseu per aquest tema, perquè és un
projecte molt important i què vos afecta directament a vosaltres, a més
podreu ajudar a que aquesta informació arribi a les famílies.”

Aquesta ampliació del CEIP Sant Miquel, permetrà normalitzar aquesta
manca d’espai i que tots els infants del centre puguin gaudir d’uns
espais amplis i nous, que faran més fàcil conviure als alumnes i mestres
a l’escola. Esperem què aquesta ampliació és dugui a terme molt prest.


