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La presidenta Armengol inaugura el nou
centre educatiu d’Amadiba

Comptarà amb un centre d’educació especial i un de formació
professional, amb capacitat per a 184 nous alumnes

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del batle de
Palma, José Hila; de la presidenta de l’Associació de Mares i Pares de
Persones amb Discapacitat de les Illes Balears (Amadiba), Elvira Jiménez, i
del director de l’Àrea Educativa de l’associació, Bartomeu Mercadal,  ha
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inaugurat aquest dimecres el seu nou centre educatiu situat al carrer de Ca
na Vinagre, 11. Per part del Govern també hi ha assistit el conseller
d’Educació i Formació Professional, Martí March.

 En concret, es tracta d’unes instal·lacions de 1.000 metres quadrats que
donaran espai al centre de formació professional Totheducatiu i al centre
d’educació especial Quatre per Quatre, que disposa d’una aula de transició
a la vida adulta per a alumnat amb trastorn d’espectre autista (TEA) i
trastorn greu de conducta concertada amb el Govern de les Illes Balears. 

“La inauguració d’aquest centre és una il·lusió compartida, un somni de la
família d’Amadiba, però també compartit per la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma”, ha expressat la presidenta, agraint als pares i mares
i a totes les persones que han treballat sempre amb l’entitat per poder dur
a terme projectes d’aquesta envergadura i “solucionar de la millor manera
els problemes de  tantes persones que necessiten aquests recursos a les
Illes Balears”. En aquest sentit, ha recalcat el “compromís” i “una aposta
ferma i decidida” del Govern per “seguir ajudant a poder empènyer
aquestes il·lusions”.

El centre, que tindrà una aula concertada de les 9 que el Govern hi té amb
l’entitat, disposarà de nou aules amb capacitat per a 184 alumnes, com
també per a 27 docents i 15 tècnics. A més de menjador, també disposa
d’espais comuns, com el taller sanitari, el taller restaurant, la sala d’estudis
i el bar. 

La nova instal·lació oferirà diversos graus de formació professional –com el
d’Atenció a persones en situació de dependència, el de Manteniment
d’instal·lacions esportives i el de Cuina i Restauració– i educació especial,
així com un programa d’inserció sociolaboral per a 50 joves en risc
d’exclusió social. També acollirà les escoles d’estiu, Nadal i Pasqua per a
persones amb necessitats educatives especials. 
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