_________________________________________________________________
Escola Patufet - Sant Jordi

On som
En la actualitat l’Escola Patufet Sant Jordi - Francesc Batallé i
Aragonès és un centre públic en el que s’imparteix la Segona
Etapa d’Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) i tota l’etapa de
Primària (de 1r a 6è). És un centre de doble línia; amb
aproximadament 450 alumnes i un nombre de personal
docent i auxiliar que oscil•la en funció de les assignacions
pressupostàries.
El CEIP Patufet Sant Jordi – Francesc Batallé i Aragonès està
ubicat a la Rambla Marina 413 de l’Hospitalet de Llobregat (
Barcelonès) .
L’escola, pertany, administrativament parlant, al Districte I de
la ciutat (Centre, Sant Josep, Sant Feliu).
Les dades del barri Centre (2014) són:
Extensió: 1.87 Km2
Població: 24.404 habitants
Densitat: 13.070 h/Km2
A nivell educatiu, l’escola es troba al que es coneix com a
zona educativa del Centre - Sant Feliu que comprèn aquests
dos barris .
El barri Centre durant molts anys ha conservat part de la
centralització del serveis propis d’una vila ( Ajuntament,
Jutjats, Correus, …) Tot i que mica en mica, i amb el
creixement de la població, s’ha anat desviant i/o ampliant
aquests serveis a altres barris.
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La zona de la Carretera del Mig correspon a una de les
principals zones industrials de l’Hospitalet. El tancament o
trasllat d’algunes indústries ha donat peu a que s’aprofitessin
les característiques i la ubicació d’aquestes naus industrials
per convertir-les en locals destinats a l’esbarjo ( grans
discoteques, bars musicals, comerç, …)
El barri de Sant Feliu actualment és un barri ben comunicat
gràcies a la Ronda de Dalt però que encara té per solucionar
la seva accessibilitat al barri Centre, cosa que al llarg del
anys va arribar a crear un sentiment de marginalitat respecte
a la resta del nucli urbà de l’Hospitalet.
Tot plegat fa que aquesta sigui una zona heterogènia en la
seva configuració, tant en la distribució de la població, com
en la distribució del centres docents públics. Totes les escoles
públiques , a excepció del Patufet, estan concentrades en la
part fronterera del barri Centre i Sant Feliu. L’Escola Patufet,
per contra, es troba a la zona fronterera entre el barri centre i
la Zona Industrial, acollint per aquest motiu també alumnes
procedents de la zona de Bellvitge.
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