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L'Escola Sala i Badrinas serà InstitutEscola el pròxim curs 2020-2021
El nou edifici estarà llest en els pròxims quatre anys i durant aquest temps els
alumnes d'ESO estudiaran a l'Escola Auró

Manifestació de l'AMPA de l'Escola Sala i Badrinas | Anna Mira

L'Escola Sala i Badrinas serà un Institut-Escola a partir del pròxim curs 2020-2021. Així ho han
confirmat Serveis Territorials a l'Ajuntament de Terrassa on a més, el Departament
d'Ensenyament es compromet a construir el nou edifici en els pròxims quatre anys
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/67499/conseller/educacio/assegura/escola/sal
a/badrinas/es/construira/proxims/quatre/anys) . Durant el temps que durin les obres, l'alumnat
d'ESO del centre cursarà el seus estudis a l'Escola
Auró de la ciutat, a l'altra banda del parc de Vallparadís.
L'equip de Govern ha fet una valoració positiva de la proposta del Departament i està d'acord en
què els alumnes d'ESO estudiïn a l'Auró. "Es la millor opció, tant per la proximitat, com
perquè aquest centre educatiu té suficients espais -actualment compta amb una línia d'infantil i
primària que ocupa la planta baixa de l'edifici) per allotjar l'alumnat d'ESO del futur institut-escola-.
En aquest sentit, la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, s'ha felicitat perquè ?aquesta decisió
desencalla un projecte que fa massa anys que estava aturat i que compta amb el vist-i-plau de la
comunitat educativa". La regidora també ha recordat que ?l'equip de Govern aposta en ferm pel
https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/71376/escola/sala/badrinas/sera/institut-escola/proxim/curs/2020-2021
Pàgina 1 de 2

model d'escola-institut, perquè creiem que és la millor opció perquè les famílies no hagin de patir
per la continuïtat del projecte educatiu ni per les places escolars en el canvi de cicle?.
Situada al barri del segle XX, l'Escola Sala i Badrinas està amb barracons des de la seva
inauguració ara fa ja fa vuit anys que està en barracons i encara ho estarà alguns més abans
d'estrenar edifici. L'AMPA de l'escola ha fet diverses manifestacions reivindicant l'Institut-Escola.
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/67887/fotos/manifestacio/ampa/escola/sala/ba
drinas/reclamar/construccio/institut/escola) Amb tot, serà el segon que es crearà a la ciutat,
després que aquest curs hagi entrat en funcionament l'Institut-Escola Pere Viver.
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