PROJECTE DE CONDICIONAMENT, PERSONALITZACIÓ I
EMBELLIMENT DEL CENTRE
El curs 2005-06 el nostre institut va tenir la sort d’estrenar totes les instal·lacions
actuals, després de dos anys de remodelacions i d’obres. S’havien ampliat el nombre
d’aules, cosa que necessitàvem amb urgència. Però els edificis dissenyats per un
arquitecte alié a l’Institut i a les necessitats d’un centre educatiu en general presentaven
mancances i, fins i tot, defectes. A més, resultaven impersonals i freds.
Per això, des de llavors, l’Institut tracta de suplir aquests inconvenients i intenta
transformar el Centre d’acord al que ens cal i a la nostra manera de treballar. Hem
aconseguit algunes fites en aquest projecte, malgrat l’escassa dotació econòmica per
part de la Conselleria, bàsica únicament per a fer front a les despeses generals del
Centre (aigua, llum...). Els recursos econòmics amb què hem comptat per a aquest
projecte han procedit de la presentació de memòries i projectes amb què part del
professorat i l’equip directiu hem concorregut, amb aquest fi, a certàmens o premis, i
també gràcies a l’esforç i la imaginació d’alguns professors.
Així podem esmentar els canvis i dotacions següents: les obres d’ampliació i
condicionament de la sala d’usos múltiples i de la biblioteca; l’escenari a l’aire lliure de
“La Pèrgola”; la creació, obra i dotació d’un “habitatge” (cuina, bany...) per a la
realització de les pràctiques del Cicle Formatiu d’Atenció Sociosanitària; la decoració
de la sala de visites i d’altres dependències i corredors de l’Institut; la reforma de tot el
clavegueram de l’Institut (ja que estava en un estat tan deficient que inundava el gimnàs
i les pistes); la col·locació d’un mural ceràmic amb el nom de l’Institut ( a falta de cap
cartell identificatiu atorgat per la Conselleria); la creació de jardins a l’entrada i a
l’interior de l’Institut; una solució pal·liativa a la defectuosa obertura de finestres i
portes d’aules i corredors (cosa que dificulta la ventilació del Centre), etc.
Aquest curs 2012-13 continuarem la tasca de dotar l’espai físic de l’Institut de
personalitat pròpia.

