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OBRES A L’ESCOLA, CASAL D’ESTIU I ENTREVISTES 

 

Els pressupostos de l’any 2018 de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 
recullen una partida pressupostària per fer dues obres que milloraran 
considerablement les instal·lacions de la nostra escola. 

 

Aquest estiu s’executarà la primera gran obra. Es canviarà tot l’alumini 
de les finestres i es trauran les persianes antigues. S’instal·laran noves 
finestres i un nou sistema de gelosies horitzontals de grans pales.  

 

Les obres començaran el 25 de juny (una vegada l’alumnat acabi les 
classes) i es duran a terme fins a finals de juliol. Les instal·lacions de 
l’escola quedaran inhabilitades pel funcionament ordinari del centre. Per 
aquest motiu, no es podrà fer el CASAL D’ESTIU a la nostra escola.  

 

Els casals d’estiu de Barberà són oberts a tot l’alumnat de la ciutat, 
independentment de l’escola de procedència. Tot i així, el Club Gadex 
ofereix la possibilitat que els infants de Can Serra puguin participar al 
Casal d’estiu de l’Escola del Bosc, també organitzat per la mateixa 
entitat i amb els mateixos monitors que inicialment estaven destinats a 
la nostra escola. Les famílies que ho desitgeu, podreu recollir i lliurar el 
full d’inscripció del Campus de El Bosc a l’AMPA de Can Serra o 
descarregar-lo d’aquet mateix correu.  

Les famílies que vulgueu anar a un altre casal us haureu de dirigir a 
l’AMPA del centre interessat.  

 

Enguany, com les instal·lacions de l’escola quedaran inhabilitades una 
vegada acabin les classes, les entrevistes també es veuran alterades i 
s’hauran de fer abans que acabi el curs.  

Des d’ara fins a finals de curs, els divendres segueixen habilitats per fer 
les entrevistes que els mestres o les famílies considerin oportunes: 

 25 de maig i 1 de juny (12:30h a 13:30h) 

 8 i 15 de juny (13:00h a 15:00h) 

Podreu concretar-les amb l’agenda dels alumnes (Primària) o amb les tutores 
directament (educació infantil).  

 



La segona obra es durà a terme el proper estiu (juny-juliol 2019) i se centrarà 
en la planta baixa de l’edifici de Primària. S’ampliarà el menjador, s’habilitarà 
l’espai per una nova cuina (preparada per cuinar) i es tancarà la meitat del 
porxo dels cotxes, on s’instal·larà un despatx per l’AMPA i la nova 
consergeria. També es redistribuirà la direcció, secretaria i sala de mestres. 

Trobareu més informació sobre els pressupostos del 2018 al següent 
enllaç (pàgina 11). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salutacions cordials, 
 
Equip directiu. 

http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Premsa/revista_barbera_366.pdf
http://www.bdv.cat/sites/default/files/common/Premsa/revista_barbera_366.pdf

