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Ensenyament. La plataforma L’H per l’Educació Pública realitza una tancada de protesta en contra de les retallades

Campanya de preinscripció
escolar per al curs 2012/13
A mitjans març s’inicia
la preinscripció per al
pròxim curs, mentre
que la comunitat
educativa clama
contra les retallades
Les famílies i els centres educatius
es preparen per la preinscripció es
colar, que tindrà lloc la segona quin
zena del mes de març. Escoles de
primària i centres de secundària fan
jornades de portes obertes per do
nar a conèixer la seva oferta per als
2.719 infants que començaran P3 i
els 2.267 nois i noies que iniciaran
l’ESO el curs vinent.
Aquestes xifres són menors que
les del curs passat, la qual cosa
suposa una reducció dels grups.
Amb motiu de la preinscripció esco
lar, l’Ajuntament ha editat una guia
dels centres que rebran les famí
lies amb fills de 3 i d’11 anys. Per
informar-se i fer la preinscripció,
es poden adreçar a les escoles o
a l’Oficina Municipal d’Escolarització (Ca n’Arús. Rambla de la Marina,
417). “L’educació és una prioritat
del govern municipal. Tot i que és
una competència de la Generali
tat, com a administració propera
al ciutadà i amb les retallades que
s’estan produint a Catalunya volem
oferir aquest servei a les famílies. Un
servei que ha atès 18.000 persones

BONES PRÀCTIQUES: Sant Josep-El Pi, premi nacional per fomentar la lectura

aquest any”, afirma l’alcaldessa, Nú
ria Marín.
En paral·lel la comunitat educati
va s’ha agrupat en la plataforma L’H
per l’Educació Pública per protestar
contra les retallades que la Generalitat està aplicant en aquest sector i el 14 de febrer van convocar
una tancada a l’Institut Llobregat. La
plataforma s’ha creat per defensar
“una educació pública, laica, de
mocràtica i gratuïta” i per denunciar
“els efectes que estan tenint les
retallades sobre el model educatiu
públic actual”. Considera “que els
centres educatius públics són ins
titucions clau i fonamentals en la
cohesió social i lingüística”.

L’Ajuntament i la
comunitat educativa
sumen esforços en
defensa del sector
L’alcaldessa Núria Marin i el tinent d’alcalde Lluís Esteve durant el lliurament del premi

El curs que celebra el 25è aniversari, l’escola
pública Sant Josep-El Pi ha rebut el primer premi
del III Concurs d’experiències lectores en centres
educatius convocat a tota Espanya per la Fundació
SM i l’editorial Cruïlla. El guardó, dotat de 10.000
euros, l’ha obtingut per la iniciativa Exposicions
creatives. Aquest mètode per incentivar la lectura a
infantil i primària el van iniciar fa més d’una dècada
i consisteix en vincular el projecte pedagògic de
la biblioteca de l’escola a històries i contes d’una
temàtica diferent cada curs: la Mediterrània, l‘Àfrica,

el món dels ratolins, dels arbres... La finalitat última
d’”aquest viatge fantàstic”, segons el director del
col·legi, Jaume Centelles, és “cercar la felicitat a
través de la lectura”.
El tinent d’alcalde de Serveis a les Persones, Lluís
Esteve, ha destacat que pràctiques com aquesta
“dignifiquen l’escola pública” i “eleven l’èxit escolar,
que en 4 anys s’ha incrementat en 11 punts”. “Aquest
augment, l’hem d’atribuir al Pla Educatiu d’Entorn, a
la sisena hora, a les inversions en els equipaments i
també a projectes singulars com el de Sant Josep”. y

Precisament, la reducció del pressupost de la Generalitat ha fet que
no hi hagi data per a les obres de
millora previstes als centres de L’H.
“Hores d’ara no tenim calendari
per a la construcció dels dos nous
col·legis, el Paco Candel i l’Ernest
Lluch, ni per als centres que cal remodelar. Només s’acabaran les
obres compromeses amb l’anterior
govern de la Generalitat”, afirma
el tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Lluís Esteve. y

Ple municipal. Moció perquè Estat i Generalitat es comprometin amb els programes d’èxit escolar i cohesió social

L’H demana la continuïtat del Pla d’Entorn
El Ple municipal va aprovar una mo
ció presentada per PSC i ICV-EUiA
per defensar els programes d’èxit
escolar i cohesió social als centres
educatius. La petició ve arran de la
intenció de la Generalitat de retallar
el Pla Educatiu d’Entorn en un 66%

si no renova el conveni amb el Minis
teri d’Ocupació per obtenir Fons de
Cohesió Social. El Pla d’Entorn ja té
congelat el seu finançament des del
curs 2010-2011, quan la Generali
tat va reduir 240.000 euros la partida
que hi destinava.

Per aquest motiu, el text aprovat
amb els vots de PSC, PP i ICVEUiA, el vot en contra de PxC i l’abs
tenció de CiU demana a la Genera
litat que refermi la seva aposta per
evitar exclusions socials i combatre
el fracàs escolar i al Ministeri, que

mantingui els Fons de Cohesió So
cial destinats a aquests programes.
En cas que no sigui així, es demana a
la Generalitat que cobreixi la partida.
Segons el text de la moció, el
Pla Educatiu d’Entorn han contri
buït a la millora dels resultats aca

dèmics. L’èxit escolar dels alum
nes de sisè de primària ha aug
mentat del 72 al 83% en els darrers 4 anys. Al mateix temps, més
de 15.000 alumnes de L’H partici
pen de diferents programes educa
tius com els Tallers d’estudi assistit,
el projecte Pont de transició escolainstitut, projectes d’Aprenentatge i
Servei, i d’orientació professional i
acadèmica. y

