
 El projecte s'insereix en el Pla de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, que inclou

diferents sectors, entre els quals destaca l'educatiu com a element clau. Per això es va elaborar el

programa de construcció i equipament d'infraestructures educatives per a tres anys, que va iniciar-se el

2019. El nombre d'alumnes de la zona, tant de primària com de secundària, no atura de créixer, però els

quatre instituts públics i els tres privats estan completament saturats, amb ràtios de prop de 100

alumnes per aula. Hi ha 58 escoles de primària, de manera que molts alumnes que acaben aquesta

etapa no poden seguir els estudis o s'han de desplaçar a altres municipis. Les condicions en què

s'imparteixen les classes als centres de secundària (massificació, manca de pupitres i de materials

didàctics) fa que el rendiment sigui molt baix i molts alumnes no superin el primer curs. Per això el

projecte proposa la construcció de la segona fase de l'institut de Bavila (tres aules, un magatzem i dues

latrines per als alumnes); la construcció d'una aula, l'edifici administratiu, un pou i latrines a l'institut de

Ténado; i l'equipament de les aules noves, així com de les bastides el 2019. Se'n beneficiaran

directament 320 alumnes.

ACCÉS A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A
TÉNADO: INFRAESTRUCTURES I
EQUIPAMENT

Situació inicial: 

Entitat que presenta: Pa i mel 

Entitat executora: Pa i mel Burkina 

Beneficiaris: Infants i joves 

Sector: Infraestructures

Zona: Sanguié

País: Burkina Faso 

Import total projecte: 176.177,93 €

Aportació sol·licitada: 176.177,93 €

Aportació FONS: 152.335,01 €

Data d'inici:  17/09/2020                  

Data de tancament: 3/11/2021

Consignacions: Ajuntament d´Ariany, Ajuntament de Calvià, Ajuntament d'Esporles,

Ajuntament de Sa Pobla i Consell de Mallorca.
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Activitats: 
    Convocatòria d'un concurs públic per a l'adjudicació de les obres.

    Creació d'una comissió avaluadora del concurs.

    Resolució del concurs i selecció de l'empresa constructora.

    Reunió de coordinació amb tots els agents implicats.

    Construcció de quatre aules, un magatzem, un edifici administratiu, cinc latrines i un pou.

    Seguiment de les obres.

    Adquisició i lliurament de l'equipament (armaris, taules, cadires, pupitres).

    Acte de recepció de les obres amb tots els agents implicats.

Bastiment d’un edifici administratiu, una aula, latrines per a docents i latrines per a alumnes de

l’institut de Ténado.

Construcció de tres aules, un magatzem i latrines per a alumnes a l’institut de Bavila.

Adquisició d’equipament per a les aules.

Construcció d’un pou al institut de Ténado

En primer lloc, l’agost de 2020 es va posar en marxa el concurs públic de licitació de les obres, que va

gestionar l’Ajuntament, qui va redactar les bases i les va publicar del 10 al 27 d’agost. Per al concurs les

obres es varen dividir en quatre blocs: 

1.

2.

3.

4.

El 29 d’agost es va reunir la comissió avaluadora, que estava integrada pel secretari general de

l’Ajuntament; un administratiu de l’Institut de Ténado i un de l’institut de Bavila; el president de

l’associació de pares de l’institut de Bavila i el de l’institut de Ténado; i un representant de l’associació Pa

i Mel Burkina. També hi participaren representants de les empreses que s’hi varen presentar. 

Amb relació als lots 1 i 2 es varen presentar quatre empreses, i tres amb relació als lots 3 i 4. Es va

adjudicar el concurs a les empreses que reunien tots els requisits i presentaren l’oferta econòmicament

més baixa: una empresa diferent per a cada lot. 

El 8 d’octubre de 2020 es varen organitzar, conjuntament amb l’Ajuntament, dues reunions de

coordinació entre tots els agents implicats per coordinar les accions de cadascú, una a l’institut de

Ténado i l’altra a l’Institut de Bavila. El batlle de Ténado i el president de l’associació Pa i Mel Burkina

varen posar la primera pedra de les obres, que s’iniciaren la setmana següent. 

Desenvolupament del projecte: 

   Millorar l'accés i la qualitat de l'educació secundària.

   Augmentar el nombre i equipament d'infraestructures públiques d'educació secundària a Ténado.

Objectius: 



La contrapart va fer el seguiment individual amb cada agent implicat per assegurar-se de la bona

execució del projecte i poder tenir un marge de reacció si sorgia cap dificultat. Totes les parts varen

assumir les tasques corresponents i respectaren els acords presos.

Pa i Mel Burkina va establir un contacte setmanal amb les empreses constructores i amb l’empresa

encarregada del seguiment de les obres, que va enviar regularment els informes pertinents. El

representant de la contrapart va visitar les obres cada mes per supervisar-ne la bona marxa.

El pou de l’institut de Ténado, es va realitzar durant el mes d’octubre de 2020 i el final d’obra provisional

es va emetre el 22 d’octubre de 2020. A partir d’aleshores, el pou va estar operatiu i continua estant-ho

actualment. Quant a la resta de les obres, es varen iniciar el 15 d’octubre de 2020 i finalitzaren el 5 d’abril

de 2021, i es varen desenvolupar sense incidències. 

El final d’obra provisional dels instituts de Ténado i de Bavila es va celebrar el 14 d’abril de 2021. Hi varen

assistir el secretari de l’Ajuntament; l’arquitecte tècnic encarregat del seguiment de les obres; un

representant de Pa i Mel Burkina; els directors i els presidents de l’associació de pares d’ambdós instituts; i

un representant de l’empresa constructora corresponent.

D’altra banda, tot d’una es va fer la comanda de mobiliari perquè, tot i que les construccions encara

estassin iniciant-se, l’equipament ja estigués disponible el curs escolar 2020-2021 per als alumnes dels

centres. Consistí en quatre armaris, quatre taules i quatre cadires per als docents; i pupitres per a 524

alumnes. El 4 de gener de 2021 es va fer el lliurament de tot el mobiliari als dos centres i ja va poder ser

utilitzat.
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Imatges: 

 
Pou de l’institut de Ténado

               
Construcció de les latrines de l’institut de Ténado    
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Edifici administratiu de l’institut de Ténado Interior de l’aula de l’institut de Ténado      

Edifici acabat
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Construcció del bloc de les aules i el magatzem
 de l’institut de Bavila

Obres finalitzades

Construcció de les latrines de l’instititut de Bavila

Latrines acabades
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Interior de les aules de l’institut de Bavila Façana de l’institut

Mobiliari: pupitres                       Mobiliari: armaris                       

Mobiliari: taules i pupitres                   
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