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La sisena hora marca
l’inici del curs 2006-2007
Un total de 25.505 alumnes d’infantil, primària i secundària obligatòria s’incorporen a les aules
El curs 2006-2007 és, per a
molts, el curs de la sisena hora.
La implantació d’una hora més
al cicle de primària de les escoles públiques és un dels fets
més destacats del nou període
escolar. A L’Hospitalet s’han
incorporat a la feina 88 nous
professors per aquest motiu.
Cada escola ha triat com repartir la nova hora lectiva al llarg
de la jornada i també és decisió
de cada centre quina matèria
es reforçarà amb l’hora afegida. La
sisena hora vol equiparar l’horari de
l’escola pública amb el dels centres
concertats.
Pel que fa al volum d’alumnes,
ha crescut sensiblement respecte al
curs anterior, seguint una tendència
habitual en els darrers anys. En total, segons dades del mes de juliol,
han estat 25.505 estudiants d’infantil, primària i ESO els que s’han
incorporat a les aules. Els alumnes
que comencen P-3 són 1.054. Per
cobrir la demanda de places s’han
obert dues noves aules de P-3, als
CEIP Pompeu Fabra i La Marina.
Un fet que constaten les xifres
és que tant a primària com a secundària els centres públics tenen un
volum major de matriculats.
Segons la tinenta d’alcalde d’E
ducació, Montserrat Company, les
xifres de matriculació variaran al
llarg del curs. “Continua havent-hi
una gran mobilitat entre les famílies
nouvingudes. A més, no sabem encara com afectaran els nombrosos
expedients de reagrupament familiar que s’estan tramitant en aquests
moments”.
Una de les prioritats de l’Àrea
d’Educació és la d’atendre els reptes
que es presenten a L’Hospitalet en
un moment de transformació de la
ciutat, motivat, entre altres qüestions,
per l’arribada d’immigrants. “Des de
l’Ajuntament ja fa anys que estem treballant per la cohesió social i per la
qualitat. Però amb l’actual Govern
de la Generalitat s’han dotat de més
recursos programes que ja havíem
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Primer dia d’escola al CEIP Charly Rivel, en el barri de la Torrassa

En la línia d’implicar la ciutat en l’educació i d’actuar per la integració i contra el fracàs escolar, es posen en marxa els Plans
Educatius d’Entorn (PEE), finançats per la Generalitat (el 70%)
i l’Ajuntament (30%). En total
es destinaran 518.657 euros
per dur a terme programes
que fomentin la llengua, la interculturalitat i la cohesió social. Els PEE es posaran en marxa a Collblanc-la Torrassa, la
Florida, Pubilla Cases, Can Serra i el Gornal finançant programes com l’observatori de la violència als centres educatius,
tallers assistits o activitats d’esport i arts extraescolars, el programa Fem ponts a l’institut o l’orientació i acompanyament a
les famílies. També per implicar L’H en l’educació, aquest curs
es presentarà la diagnosi del Projecte Educatiu de Ciutat.

L’H educa

engegat i que ara arribaran a més
alumnes”, explica Company.
Un exemple són les aules d’acollida adreçades a estudiants immi
grants. Enguany es passa de 27
aules a 43, 25 a primària i 18 a secundària. Tots els instituts de secundària públics disposaran d’una
d’aquestes aules. Els plans d’entorn
són un altre exemple.
Montserrat Company ha destacat també la important aportació
econòmica que realitza el Consistori en obres. A banda de remodelacions, s’està construint l’escola
Prat de la Manta, s’està reconstruint

la Pompeu Fabra i ja s’ha licitat la
Màrius Torres.
Una altra novetat del nous curs
és l’aposta per millorar la formació
professional. S’ha constituï t un
grup de treball amb representants
del món educatiu, d’associacions
empresarials, de sindicats, de l’Àrea
de Promoció Econòmica i la Conselleria de Treball per recollir l’oferta i
les necessitats. L’objectiu final és la
constitució del Consell Municipal de
la Formació Professional. # n . toril
Més informació a www.canal-h.net/
diari/setmana/curs2006-2007
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El curs
en
xifres
Dades del mes de juliol

nn Els alumnes d’infantil i primària augmenten en un 2% respecte al
curs 2005-2006
nn 122 noves places a la segona escola bressol municipal: la Casa del
Molí, a Pubilla Cases
nn Dues noves línies de P-3: CEIP Pompeu Fabra i CEIP La Marina
nn Més aules d’acollida: 25 a primària i 18 a secundària
nn 518.000 euros per finançar els Plans Educatius d’Entorn

fotos: gabriel cazado

nn 88 nous professors per cobrir la sisena hora a l’escola pública
nn 1.054 alumnes de P-3 als centres públics i 880 als centres privatsconcertats
nn 8.997 alumnes d’infantil i primària a centres públics i 7.992 als
centres privats-concertats
nn 4.435 alumnes d’ESO als centres públics i 4.081 als centres privatsconcertats

Aquest curs es posa en marxa la segona escola
bressol pública de titularitat municipal. Es tracta de la Casa del Molí, a Pubilla Cases. S’ofereixen 122 places.
El pròxim mes
de novembre
es realitzarà la preinscripció i al gener s’iniciarà
el curs. Segons la tinenta d’alcalde d’Educació,
“la voluntat del Consistori és que hi hagi una
escola bressol pública a cada àrea educativa,
donant prioritat allà on no hi ha cap altra escola bressol pública o concertada. En aquests
moments s’està construint una tercera escola
bressol a Collblanc-la Torrassa”.

De 0 a 3

Diversos programes tornaran a incidir aquest curs en la lluita
contra el fracàs escolar i en la transició al món laboral. El programa Fem ponts a l’institut s’amplia i es realitzarà a tots els
centres de Collblanc-la Torrassa, Pubilla Cases, can Serra,
la Florida i Gornal. El Projecte
d’Orientació i Acompanyament (POA) orientarà 600 alumnes
de segon cicle d’ESO i n’acompanyarà 213 que ja estan en
itineraris de transició fora dels instituts. Una altra novetat és
la posada en marxa del Pla de transició al treball, adreçat a
30 joves majors de 16 anys que no hagin obtingut la titulació
d’ensenyament obligatori. El programa els oferirà formació
en dos oficis: auxiliar de comerç, oficina i atenció al públic i
auxiliar de pastisseria i fleca.

Fem ponts

