
MANIFEST PER DEMANAR L'ESCOLA NOVA

Salutació

La història d'aquesta escola comença l'any 1932, quan l'Ajuntament de Campos va decidir projectar 
una escola pública al poble que funciona des del curs 1935-36 i que avui té el nom de CEIP Joan 
Veny i Clar. Actualment està preparat per donar cabuda a devers 400 alumnes, però la realitat és que 
n'hi ha 663 , la qual cosa fa que sigui l'escola més poblada de totes les Balears. I quines 
repercussions pot tenir tot això? 

-Per començar, ja hi ha 5 aules prefabricades al mig del pati, una més que el curs passat. Els 
quatre grups de 1r de Primària hi fan classe. Pensam que aquest no és el millor lloc per iniciar els 
estudis d'una etapa educativa tan important, perquè no és ni espaiós, ni acollidor, ni agradable, ni 
lluminós.

-La cinquena aula prefabricada s'utilitza per fer música, i és inevitable fer esment de la mala 
acústica que té.

-Tampoc no tenen una aula en condicions els alumnes que reben el suport del Pt, Al i Ad. 
Tenint en compte que aquests especialistes fan feina en àrees d'especial sensibilitat, consideram 
inadequat que no puguin disposar d'un espai on els alumnes i els mestres es trobin a gust.

-A més, molts espais s'han hagut de reconvertir en aules a causa de la massificació, i per això 
a l'escola no hi ha sala de professors, tampoc no té aula el departament d'orientació  ni l'equip de 
coordinadors  de cicle. 

-La manca d'espai també ha fet que enguany hi hagi cursos que no es desdoblen ni a música 
ni a plàstica, la qual cosa perjudica els alumnes.

-I per si això fos poc, els dies que plou els alumnes d'Educació Física no poden estar al pati i 
van a l'aula d'informàtica, de manera que el grup que havia de fer informàtica ja no en pot fer.

-En aquesta escola passa una cosa bastant sorprenent: hi ha alumnes matriculats al CEIP 
Joan Veny i Clar i d'altres al CEIP Nou de Campos. És a dir, hi ha alumnes que varen començar 
Educació Infantil matriculats a una escola que no existeix, i aquests alumnes ja fan primària i 
l'escola a la qual haurien d'anar no està ni començada.

-A més, els darrers anys alguns pares que havien demanat plaça per als seus fills a l'escola 
pública de Campos varen tenir problemes per obtenir-ne, alguns varen optar per esperar les segones 
llistes i recollir signatures per demanar una línia més a l'escola pública, d'altres que havien quedat 
defora varen haver de fer la matrícula allà on els va dir Escolarització, a l'escola privada concertada. 
Consideram que l'escola pública és un dret i que tot pare o mare que hi vulgui dur els seus fills ho 
ha de poder fer. 

Tenir una nova escola pública i de qualitat a Campos voldrà dir que el CEIP Joan Veny i Clar 
no estarà tan massificat, cosa que beneficiarà tots els alumnes. També es podrà garantir el dret dels 
pares a dur els seus fills a una escola pública de Campos.

Per tot això,  demanam que es construeixi a Campos l'escola nova  i que es faci ja! Perquè 
des de 2008 n'hem sentit a parlar però no s'ha fet res. Hi ha un solar al costat de la residència on 
suposadament s'ha d'ubicar el nou centre, però de moment el projecte està aturat. Volem que 
l'Ajuntament de Campos i la Conselleria d'Educació i Cultura assumeixin el paper que els pertoca 
en tota aquesta qüestió i que facin urgentment les gestions oportunes perquè les obres s'iniciïn 
immediatament.

A Campos volem l'escola nova ja, pública i de qualitat!



ACCIONS DE L'AMIPA PER DEMANAR L'ESCOLA NOVA

Per això, i fins que la nostra demanda no sigui una realitat, l'AMIPA demanarà l'escola nova 
de manera lúdica i amena, i convida tothom a participar en les activitats que durem a terme perquè 
la nostra veu arribi allà on faci falta. Organitzarem una acció reivindicativa cada mes fins a final de 
curs, i us les anirem presentant per trimestres:

-Dissabte dia 14 de novembre, a les 11:30 a l'escola, farem un debat sobre la situació de la 
nostra escola, en què hi participaran membres de la direcció del centre, de l'Ajuntament de Campos, 
de la Conselleria d'Educació i Cultura i de l'AMIPA. Hi haurà un torn obert de paraula perquè els 
assistens hi puguin dir la seva. També hi haurà berenar i tallers per als nins perquè els pares hi 
puguin participar.

-La darrera activitat d'aquest trimestre serà dissabte dia 12 de desembre, farem una excursió 
des d'aquí fins al solar on suposadament s'ha de construir l'escola nova, al costat de la residència. Es 
pot fer el trajecte a peu, en bicicleta, en patins... En arribar hi haurà activitats i berenar.

Al nostre facebook trobareu informació actualitzada de tots els esdeveniments que anirem 
fent. Ens podeu cercar per AMIPA CEIP Joan Veny i Clar.

Moltes gràcies a tots per haver vengut, i que quedi ben clar que a Campos volem l'escola 
nova ja, pública i de qualitat!


