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MILLORES A L'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL 
 

 
 

La Regidoria d'Urbanisme ha conclòs la reforma i millora de l'escoleta infantil municipal. 

Des que es va construir l'edifici no s'havia fet cap millora ni modificació en més de deu 
anys d'ús. En tot aquest temps d'ús s'han detectat una sèrie de mancances i deficiències 
que des d'Urbanisme s'ha anat recollint en els darrers anys i ara, per fi, s'han pogut dur a 
terme. 

Concretament, les obres han consistit en la construcció d'un espai de 12m2 per a 
magatzem per evitar que els materials estigueren arraconats per les aules; s'han instal·lat 
persianes a tres de les aules que no en tenien, una de les quals s'utilitza com a dormitori i 
per enfosquir calia posar cartons. 

S'ha panelat de fusta tot el corredor central que no disposava d'aquesta protecció i calia 
repintar tots els anys per adecentar la zona central. S'han substituït els paviments de 
cautxú del pati, ja que havia alcançat el límit de la vida útil per això estava dur i sec i no 
amortia les caigudes dels xiquets. La tanca de fusta que separa el pati dels més xicotets 
dels fadrinets s'ha substituït per una tanca nova, ja que la fusta estava deteriorada plena 
d'esquerdes. S'ha renovat el paviment de linòleum de despatx i cuina que s'han deteriorat 
per la humitat. Per últim s'ha millorat el col·lector general del clavegueram perquè 
actualment el diàmetre és insuficient i provocava obstruccions sovint i regolfava les 
aigües residuals pel plat de dutxa. 
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Les obres han tingut un cost de 38.000 euros finançats íntegrament per la Diputació de 
València dins del Pla de Millora d'Espais Educatius 2018 – 2019 
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