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Ensenyament. Aquest curs, l’oferta d’FP dual a la ciutat ha augmentat per donar resposta al mercat laboral

Noves especialitats de
Formació Professional
La Formació Professional dual
combina l’ensenyament en els
centres educatius amb l’aprenentatge dins l’empresa. Al setembre més de 4.300 alumnes
han iniciat les classes d’FP a la
ciutat, 1.640 cursen cicles de
grau mitjà, altres 2.100, graus
superiors i en menor número
altres joves estudien ensenyaments artístics o esportius, programes de formació i inserció,
itineraris formatius específics o
formació professional bàsica.

En conjunt a la ciutat s’imparteixen 60 titulacions d’FP
de 16 famílies professionals.
Entre les novetats del curs destaquen els nous cicles de grau
superior de màrqueting i publicitat i d’organització i control
d’obres a l’institut Provençana
i el de mecatrònica industrial,
a l’Institut Llobregat. Pel que
fa al grau mitjà, s’ha estrenat el
cicle d’estètica i bellesa a l’INS
Pedraforca, el mateix centre on
també s’ha posat en marxa un

nou itinerari formatiu específic
de manteniment d’instal·lacions
esportives.
Coincidint amb l’inici de les
classes, l’alcaldessa en una
visita a l’INS Vilumara, va destacar l’aposta de l’Ajuntament
per la formació professional i
per generar complicitats entre
l’acció formativa i el mercat
de treball. “És un instrument
imprescindible per donar resposta a les necessitats del teixit
empresarial i per millorar l’índex
d’ocupabilitat de la població”,
ha dit. y
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Guia de l’FP a L’H:
https://bit.ly/2o7qS7n

CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

L’Hospitalet compta des d’aquest curs amb nous
cicles d’FP dual que amplien l’oferta de la temporada
passada. De 19 especialitats ara se n’imparteixen 25

Una de les aules de l’Institut Can Vilumara, aquest setembre

Escolarització. La Plataforma en defensa de l’escola pública celebra la primera assemblea d’aquest curs

La Xarxa Groga alerta sobre aules massificades
Baixar les ràtios, una millor planificació i augmentar la inversió
en ensenyament són les principals reivindicacions que la Xarxa
Groga llença coincidint amb la
represa de l’activitat escolar. En
la primera assemblea del curs
celebrada per la plataforma social que defensa l’escola pública, han fet balanç de l’obertura

de les aules posant l’accent en
“els perjudicis” que comporten
per a la qualitat educativa a la
ciutat l’augment dels barracons
i de la matrícula viva.
Núria Muñoz, membre de la
Xarxa Groga, en declaracions a
TV L’Hospitalet, opina que “es
planifica tard i es busquen solucions que precaritzen l’ense-

nyament”. Muñoz lamenta que
les més de mil sol·licituds de
places registrades a L’H fora del
termini de preinscripció “hagin
obligat a massificar aules i a
deixar centres al màxim d’ocupació”. Segons considera, “la
situació només es podrà revertir
si la Generalitat destina el 6%
del pressupost a educació”.

Al mateix temps, argumenta
que “el curs no ha començat
amb normalitat, quan han calgut
nous barracons que se sumen
als de les escoles Ernest Lluch i
la Paco Candel, que porten vuit
anys en mòduls provisionals”.
Des de la Regidoria d'Educació, es puntualitza que allà on
la ràtio ha augmentat, especi-

alment als centres del nord, la
Generalitat ha dotat les escoles
de més professors. Tot i això, la
prioritat, diuen, és seguir exigint
a la Generalitat més oferta per
al curs vinent, que es podria
concretar en una nova línia
completa de primària per a una
nova escola a Collblanc-la Torrasa, i en nous instituts-escola. y
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Blog de la Xarxa Groga:
xarxagrogalh.wordpress.com

