
NECESSITATS DE L'ESCOLA

Els xiquets i les xiquetes de 5é i 6é del Col�legi Carles Salvador hem fet un
sondeig  sobre  les  mancances  que  presenta  la  nostra  escola  i  que  son
necessàries  per  poder  desenvolupar  la  jornada  escolar  en  unes  bones
condicions.

Hem arribat a les següents conclusions: 

1. Com que no tenim gimnàs, trobem que és necessària una zona coberta al
pati, per poder fer educació física, jugar, ballar... tant els dies de sol, com els
de pluja, com els de vent!
2. Les pistes esportives del nostre pati necessiten una nova pavimentació ja
que estan molt deteriorades, el paviment és molt rugós i  molt  aspre, està
foradat, i ens fem molt de mal quan caiguem.
3.  També les  canastes de basquet  necessiten un canvi,  els  taulers estan
trencats i són perilloss.
4. Este mes hem tingut que talar 8 arbres del pati de l'escola perquè tenien
una  malaltia,  s'hem  quedat  sense  arbres  al  pati,  es  veu  un  pati  fred,
necessitem arbres!
5. Els xiquets i les xiquetes d'infantil no caben en el seu edifici, és necessari
ampliar l'edifici d'infantil per què puguen estar tots junts.
6. Cada volta són més els xiquets i xiquetes que necessitem del servei de
menjador,  i  aquest  és  molt  xicotet,  hem  de  fer  molts  torns,  no  cabem,
necessitem una ampliació del nostre menjador!
7. També els banys de l'escola necessiten una reforma, són molt antics i es
trenquen molt sovint, fan mala olor, les aixetes no funcionen bé i com no són
automàtiques moltes vegades es malbarata aigua.
8.  Per  les  finestres  entra  molt  d'aire  i  de  soroll,  estaria  molt  bé  que  se
instal�lara algun sistema d'aïllament, per treballar millor i més tranquils!

Esperem que poc a poc la nostra escola vaja millorant i que estes necessitats
puguen ser cobertes,
Moltes gràcies senyor Ribó per la seua atenció.


