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L'escola Soler de Vilardell de Sant
Celoni es començarà a construir el
maig
El contracte d'adjudicació de la construcció amb l'empresa guanyadora del
concurs, Arcadi Pla S.A se signarà el 13 de maig

Visita del terreny on s'aixecarà la nova escola Soler de Vilardell. | Aj. Sant Celoni

Dilluns d'aquesta setmana, representants del Departament d'Ensenyament, de l'Ajuntament i de
l'empresa constructora del nou edifici de l'escola Soler de Vilardell, s'han reunit per acordar les
actuacions prèvies a l'nici de les obres previstes pel maig. El contracte d'adjudicació de la
construcció de l'escola Soler de Vilardell amb l'empresa guanyadora del concurs, Arcadi Pla S.A
se signarà el 13 de maig i tot seguit, s'iniciaran les obres, que es preveu que durin uns 14 mesos.
Des del consistori es recorda que per garantir la construcció del nou edifici de l'escola i l'edifici de
Formació Professional de l'Institut Baix Montseny, l'Ajuntament hi aporta 1,5 milions d'euros.
L'edifici de l'escola Soler de Vilardell és un edifici d'una línia educativa de construcció tradicional.
Segons el projecte constructiu, l'edifici està ubicat de tal manera que permet diferenciar clarament
el pati d'infantil i el pati de primària. Aquesta ubicació, també, permet diferenciar dos accessos, un,
per a educació infantil i, un altre, per a educació primària. Hi ha la possibilitat que els infants
d'educació infantil puguin accedir a l'escola a través del pati d'infantil i, directament, a les aules.
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Les tres aules d'educació infantil tenen orientació sudest i cada aula disposa d'un petit porxo
exterior per fer activitats. A la planta baixa de l'edifici, també, hi ha ubicats l'aula de
psicomotricitat, la biblioteca, uns lavabos, el menjador escolar i el gimnàs/sala d'actes. Al primer
pis, hi ha les sis aules d'educació primària, una aula d'informàtica i una aula polivalent. Per últim, al
primer pis, també, hi ha ubicades dues aules de desdoblaments i un despatx de tutories.
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