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3 ON SOM? ANÀLISI DEL CONTEXT

3.1

UBICACIÓ DEL CENTRE

La nostra escola està situada al Passeig de Rocafonda, 45-47.
Ofereix un servei important al barri, perquè
cobreix una part important del mapa escolar de
la ciutat.
El Passeig Rocafonda és una via prou important a
Mataró, ja que connecta amb la Ronda Alfons X el
Savi, que és el principal eix que travessa la ciutat.
A quinze minuts caminant es troba l’estació de
RENFE. A més, Mataró disposa d’una xarxa
urbana d’autobusos, de manera que dues de les
línies tenen parada just davant de l’escola.
A part del tren, via d’accés més usada per entrar i
sortir de la ciutat, Mataró disposa també d’una
línia interurbana d’autobusos que connecta amb
les poblacions del voltant.

3.2

CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

INTERNES
L’edifici consta de:
- pati amb dues pistes i aparcament de motos
- soterrani
- planta baixa
- quatre pisos
- terrat
- un edifici annex per als tallers dels cicles formatius de la branca sanitària.
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Al soterrani hi ha :
- la sala d’actes
- el taller de bucodental
- el gimnàs amb vestuaris i dutxes i un lavabo per a minusvàlids.
El soterrani es comunica amb el pati de l’escola per una gran porta d’accés. És per aquí
per on entra l’alumnat al centre, ja que aquesta porta va a parar a un carrer no gaire
transitat. Per unes escales centrals, situades entre la sala d’actes i el gimnàs es puja a la
planta baixa.
A la planta baixa hi ha:
- el vestíbul d’entrada
- la secretaria
- la biblioteca
- els despatxos de l’equip directiu
- la sala de professors/es
- una aula polivalent
- dos lavabos.
S’accedeix als pisos per dues escales laterals o per l’ascensor. L’ús de l’ascensor queda
restringit al professorat i a l’alumnat lesionat.
El primer i el segon i el quart pis consten de sis aules comunicades per un vestíbul central,
lavabos i una habitació per material.
A la tercera planta hi ha: dos laboratoris, el taller de tecnologia, el taller d’Educació Visual i
Plàstica, una aula d’Informàtica, una aula polivalent, lavabos i una habitació per material.
Essent una escola de caràcter innovador i atenta al progrés, totes les aules s’han adaptat a
les noves tecnologies: disposen de connexió a internet, cobertura wi-fi, pissarres digitals
interactives, projectors i armaris per carregar i desar els ordinadors dels alumnes.

EXTERNES
Es tracta d’un edifici de nova planta, d’obra vista. La forma és rectangular i presenta moltes
finestres, que doten l’edifici de llum natural i ventilació.


El pati és cimentat i presenta una estructura de dos nivells diferents separats per una
graderia central amb dues cambres per a material esportiu i dos lavabos; també hi ha un
aparcament per les motos de l’alumnat. Està provis d’equipaments esportius. És d’ús
exclusiu per al centre.
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3.3 CARACTERÍSTIQUES SINGULARS. HISTÒRIA
L’escola neix l’any 1964 com a centre d’idiomes. Es va anomenar “FRETA” pel fet de ser
aquest el nom de la ciutat de Mataró en l’antiguitat (“Civitas Fracta”, s. X-XI). Es trobava
ubicada al carrer Amàlia, núm. 25.
Ràpidament incorpora en la seva ensenyança estudis administratius no reglats (Banca,
Graduat Escolar, Accés Universitat...).
L’any 1972 es crea la Formació Professional i l’escola Freta s’hi acull per tal de donar
oficialitat als estudis que ja impartia. L’elecció de les especialitats ve determinada per la
necessitat d’omplir buits educatius i de reciclatge. S’hi imparteixen, doncs, les especialitats
de Formació Professional Administrativa, Jardí d’Infància i Sanitària, per tal de cobrir les
necessitats educatives i professionals de la comarca.
L’escola creix i l’estructura es va quedant petita. S’habilita l’edifici del carrer Amàlia i, a més,
un altre ubicat molt a prop, al carrer Molas; que, si bé tenien totes les dependències
necessàries, en feien complicada l’organització.
L’any 1987, en iniciar el curs, s’estrena el nou edifici situat al Passeig Rocafonda, núm. 4547. Aquest és un edifici de nova planta que disposa de 3.000 m², una zona esportiva de
1.000 m² i un aparcament de 240 m². Acompleix el reglament sobre normativa escolar
decretada per la Generalitat de Catalunya. D’altra banda, el nou edifici acompleix
característiques com l’eliminació de les barreres arquitectòniques per afavorir l’accés a
minusvàlids, i una acurada observança pel que fa a les mesures de seguretat.
A partir d’aquest moment, l’escola, que fins aleshores havia estat subvencionada, passa a
ser concertada.
L’escola Freta s’integra completament als nous estudis de Reforma Educativa i es converteix
en un centre on s’imparteixen els cursos de primer i segon cicle de l’Ensenyament Secundari
Obligatori, cursos de Batxillerat (ciències socials, ciències de la salut, cientificotecnològic i
humanístic) i Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, de les branques
administrativa, sanitària i d’educació infantil. La selecció d’aquests cicles formatius es fa
tenint en compte les necessitats del moment a la comarca i seguint el perfil tradicional que
l’escola havia ja anat dissenyant en l’antiga Formació Professional.
A més, des de l’any 1995, i fins al 2010, l’escola Freta Mataró és un centre col·laborador del
Departament de Treball en l’àrea del Servei Català de Col·locació. S’hi imparteixen cursos
de formació ocupacional.
Des de l’any 1997 l’escola de Mataró es fusiona amb l’escola Freta de Calella, de manera
que totes dues responen a la mateixa titularitat i segueixen les mateixes directrius.
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Actualment, es continuen impartint dues línies d’ESO, dues de Batxillerat i cicles formatius
de grau mitjà i grau superior.
Atenent a les demandes de la població mataronina i a l’oferta que ofereix la ciutat, s’han
anat canviant els cicles formatius que s’imparteixen.

3.4 SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA I CULTURAL DE LA ZONA. INDICADORS
SOCIALS ECONÒMICS I CULTURALS.
La nostra escola està situada a la capital de la comarca del Maresme, Mataró.
A nivell demogràfic, l’evolució seguida per la població mataronina en els darrers anys és
de moderat creixement.
L’estructura econòmica de la ciutat, ja des dels inicis de la industrialització, ha estat
capdavantera en la comarca, tant en l’àmbit agrícola com en l’industrial, havent-hi una
intensa especialització en el sector tèxtil.
En el darrers anys, però ha fet un gir, i la nostra ciutat, tradicionalment industrial, ha
experimentat una important terciarització dels sectors productius, en part causada per la
globalització econòmica i en part per l’important impuls dels sector de la distribució
comercial de la ciutat.
Des d’aquest nou marc conjuntural, l’administració local ha jugat un paper important
duent a terme les polítiques favorables per consolidar la tradició industrial i la nova
estructura productiva de serveis.
En aquest sentit, s’ha apostat per la millora de les xarxes de comunicació externes i s’ha
potenciat el trasllat de les indústries als polígons industrials.
La cultura a Mataró és molt viva en totes i cadascuna de les seves expressions. L'Institut
Municipal d'Acció Cultural té l'objectiu de gestionar els recursos públics destinats a l'acció
cultural de la ciutat. Els grans àmbits en els quals treballa el suport a la creació, la
formació, la programació, la divulgació, l'estudi i la proximitat són: patrimoni (museístic,
arqueològic i natural); arts escèniques, arts visuals, música, festes i cultura popular i
foment a la lectura.
Mataró gaudeix d’un bon nombre d’entitats culturals: Museu de Mataró, Biblioteca Antoni
Comas, Biblioteca pública Pompeu Fabra, Teatre Sala Cabañes, Teatre Monumental,
Cinemes, Associacions culturals municipals diverses, entitats esportives...
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BARRI DE ROCAFONDA

El barri de Rocafonda és un dels barris amb major volum de població de la ciutat de Mataró,
després del de l’Eixample i de Cerdanyola Nord i Sud.
El barri de Rocafonda es troba a la
part nord-est de la ciutat de
Mataró. És un barri tocant al
centre. La zona denominada Ciutat
Jardí i l’avinguda Alfons Xè El Savi
limiten el barri per la banda sud i
el connecten així mateix amb el
centre històric. Per la banda oest
limita
amb
una
zona
d’equipaments escolars.
Es comença a formar a principis de
la dècada dels seixanta.
A partir de mitjans dels anys 70 el creixement urbanístic i de població va ser poc significatius.
Als anys noranta el barri veu com, fora dels seus límits, per la banda nord creix una nova zona
d’habitatges emmarcada per l’autopista i per la cara est, s’ha urbanitzat el nou polígon
industrial de Mata-Rocafonda. Aquests canvis han provocat un augment important de les
construccions de blocs i cases.
Quant a institucions educatives Rocafonda compta amb les escoles de Can Noé, l’escola
Germanes Bertomeu, Rocafonda, Àngela Bransuela, l’institut Cinc Sènies i l’Escola Freta. També
compta amb un Centre de Formació d’Adults i un Centre Cívic i un Esplai JoveA Can Noé, antiga
torre residencial adaptada com a centre cívic, hi ha la conselleria de la zona. Els seus locals
serveixen d’estaca d’algunes associacions. Hi ha biblioteca, centre obert, despatx per als serveis
d’assistència social, etc. Existeix l’associació de Veïns de Rocafonda. És un barri d’un nivell econòmic
mitjà.
L’equipament esportiu es compon del Camp de Futbol de Rocafonda, situat a tocar de la Ronda
Rafael Estrany, la Pista Poliesportiva Rocafonda, sobre el camp de Futbol i la pista de petanca,
situada una mica més avall.
El barri està ben comunicat amb el centre amb línies d’autobús, tot i que la distància, com ja hem
comentat, no és excessiva. La línia 2 de Mataró Bus té una parada amb nom, Escola Freta, just
davant de l’escola.

