
AL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA

Barcelona, juliol del 2022

Les associacions de famílies d’alumnes, escoles i entitats que subscriuen aquest escrit, davant la

situació de calor extrem a les aules, exposen:

Durant aquest mes de juny, a les escoles catalanes hem tornat a viure situacions que ja fa temps que

es repeteixen al voltant de l’estiu. Les temperatures són tan elevades que bona part de l’alumnat, del

professorat i de la resta de la comunitat educativa pateixen situacions constants de risc per a la seva

seguretat i salut.

Tal com estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions

mínimes de seguretat i salut als llocs de treball:

“1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para

la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no

deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, deberán

evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes

de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a

través de ventanas, luces o tabiques acristalados.

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares

estará comprendida entre 17 y 27 ºC.

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25ºC.”

Més endavant, el Reial Decret 1027/2007, que aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als

Edificis (RITE), estableix temperatures operatives de 22ºC a l’hivern i de 24,5ºC a l’estiu.

És indiscutible que als voltants de l’estiu als centres educatius de Barcelona se superen amb escreix

els llindars de temperatura que estableix la legislació vigent. Això produeix no només malestar i

incomoditat, sinó que en alguns centres també s’han produït lipotímies o cops de calor davant les

temperatures extremes.

És competència del Consorci d’Educació de Barcelona, d’acord amb la Llei 22/1998, de la Carta

Municipal de Barcelona, “la construcció i les obres de reforma, d’ampliació i millora dels centres

docents públics” així com “la conservació, el manteniment, els subministraments (...) dels edificis

destinats a centres docents públics”.

Per aquest motiu, SOL·LICITEM que el Consorci d’Educació

1) defineixi un pla per instal·lar sistemes de renovació d’aire a totes les escoles de Barcelona

construïdes abans del 2007 i a totes les construïdes posteriorment però que es van quedar

fora de les exigències que es van demanar per als edificis més nous, adaptats al RITE (RD

1027/2007). Aquests sistemes garanteixen el confort tèrmic alhora que filtren l’aire i eliminen

part de les partícules nocives provinents de l’exterior i de l’interior tot garantint la màxima

eficiència energètica. Per tant exigim equiparar les condicions a totes les escoles amb les

demandes del RITE.

2) prengui mesures d’urgència a les aules



- establiment dels sistemes de ventilació adequats per mantenir la temperatura dintre dels

límits legals

3) i mesures d’urgència als patis

- introducció d’espais d’ombra (amb arbres, sempre que sigui possible, o tendals)

- naturalització dels patis

- reducció de la superfície cimentada

A banda de la millora del confort climàtic als centres docents, cal garantir la seguretat i salut dels

infants i treballadors.

Instem el Consorci a prendre aquestes mesures tan aviat com sigui possible.

En el cas dels centres concertats, i entenent que infants i treballadors han de gaudir de les

mateixes condicions de confort termohigromètric que als centres públics , instem el Consorci

d’Educació a exigir als gestors dels esmentats centres el compliment de les condicions esmentades

en els punts anteriors (1, 2 i 3).

Subscriuen aquest escrit:

AFA Escola Pública Ramon Llull de BCN

AFA Escola Josep Maria Jujol BCN

AFA Escola Àngels Garriga BCN

AMPA Escola Joan Miró BCN

AFA de l'Escola Miralletes BCN

AFA escola de la Concepció

AFA Escola Arc Iris

AMPA Institut Escola Eixample

AFA La Farigola del Clot

AFA Xirinacs

AFI Entença

AFA Escola Mallorca

AFA Escola dels Encants

AFA Rambleta del Clot

AFA Escola Mossèn Jacint Verdaguer

AFA Escola Octavio Paz

AFA Escola Carlit

AFA Escola 9 Graons

AMPA Jesuïtes Casp

AFA Anglesola



AFA La Farigola de Vallcarca

AFA Escola Pere IV

AFA Escola Gaia

AFA Escola Fluvià

AFA Escola Diputació

AFA Els Llorers

AFA Escola L’Arenal de Llevant

AFA Escola Pit-Roig

AFA Escola Patronat Domènech

AFA Escola Pau Casals Gràcia

AFA Escola Rius i Taulet

AMPA Escola Antoni Balmanya

AFA Escola Fructuós Gelabert

AFA La Llacuna del Poblenou

Escola Antoni Balmanya

AFA Escola Tabor BCN

AFA Turó Blau


