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 Edifici nou 
 

● Sectorització de la zona d’obres 
 

● Enderrocament de la C1 i C2. 
Ús de nous espais per al 
CFGS d’Administració i 
Finances 

 
● Nou projecte: construcció ala 

nova 

✔ amb aules de grup classe, 
✔ aules específiques,  
✔ biblioteca…   
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● Sectorització de la zona d’obres 
 

● Enderrocament aules C1 i C2. 
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CFGS d’Administració i 
Finances 

 
● Nou projecte: construcció ala 
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✔ amb aules de grup classe, 
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Edifici vell 
 

● Construcció de sortides 
d’emergències 

 
● Reubicació del departament de 

Socials al despatx dels 
barracons 

 
● Supressió de la doble porta 

d’accés a l’edifici per la planta 
soterrani 
 

● Redistribució de l’espai del PIP 
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Pistes i gimnàs 
 
● Pèrdua de mitja pista i 

reubicació de cistelles i 
porteries 
 

● Ús de nous espais:  
 

✔ Cruyff Court Andreu Fontàs  
✔ Pavelló de Can Puig 

 

● Redistribució de patis, obertura 
de nous espais i aules 
disponibles en dies de pluja 
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Pistes i gimnàs 
 
● Pèrdua de mitja pista i 

reubicació cistelles i porteries 
 

● Ús de nous espais:  
 

✔ Cruyff Court Andreu Fontàs  
✔ Pavelló de Can Puig 

 

● Redistribució de patis, obertura 
de nous espais i aules 
disponibles en dies de pluja 

 



 1r i 2n ESO: gimnàs 

 
 3r i 4t ESO: porxos  
 
 S’obrirà la P1 i la B10 

 
 
 
 
 

En cas de pluja... 

REDISTRIBUCIÓ DE PATIS: 

  
● 1r i 2n ESO: pistes i gimnàs 

● 3r i 4t ESO: barracons 

● Postobligatòria: fora de l’institut  
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