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Aquest òrgan amb caràcter assessor i consultiu es renova cada quatre anys

El nou Consell Escolar Municipal
de L’Hospitalet s’ha constituït
Tots els
estaments del
món de
l’ensenyament
de la ciutat
hi són
representats

Objectiu: millorar la
qualitat dels centres
Corbacho, en l’acte de constitució, tot i recordar que l’Ajuntament no té competències en ensenyament, va manifestar la seva
preocupació perquè “si històricament les reivindicacions anaven
lligades a la manca de places, ara
s’ha de donar resposta a les peticions de millora de la qualitat”. En
aquest sentit, l’alcalde va apuntar
que l’Ajuntament ha destinat 72
milions de pessetes per a millores
escolars, però va dir que “cal reclamar” a la Generalitat, que té les

El consell, format per uns setanta representants de tots els sectors del món educatiu de la ciutat, es va constituir al Saló de Plens

L’IES de Sta.
Eulàlia tindrà
horari nocturn

Al mes
de juny es
formarà la
comissió
permanent
competències, “més atenció” per
millorar els centres i per acometre
assignatures pendents, com “el
conservatori i la reforma”.
El nou Consell Escolar es reunirà de nou al juny per formar les
comissions de treball, la permanent i fixar els objectius i les actuacions per als pròxims 4 anys, que
passaran per reivindicar a la Generalitat més participació de la comunitat educativa local en els temes que afecten L’Hospitalet. Pel
moment, el Consell Escolar sortint
s’acomiada amb una important tasca feta, les al·legacions al Mapa
Escolar dissenyat per Ensenyament, que malgrat no hagin obtingut resposta sí han servit per
conduir les reivindicacions locals
cap a temes com la matrícula única per a primària i secundària o els
itineraris educatius, entre d’altres.

REDACCIÓ

ARXIU

El nou Consell Escolar Municipal
es va constituir oficialment el passat
12 de maig en un
acte celebrat al Saló
de Plens de l’Ajuntament. Aquest òrgan assessor i
consultiu del Consistori en temes
que afecten l’ensenyament es renova parcialment cada quatre
anys, després que els centres escolars de la ciutat escollin democràticament els seus representants.
El plenari del Consell, que s’ha
de reunir com a mínim un cop l’any,
està integrat per unes 70 persones,
entre directors del centres d’ensenyament de la ciutat, representants del professorat, del personal
no docent, de mares i pares d’alumnes i dels mateixos estudiants.
A més, també hi estan representats Generalitat, sindicats del professorat, el moviment de renovació
pedagògica El Casalet, sindicats
locals, associacions d’empresaris,
la Coordinadora de Disminuïts i les
escoles concertades, a més de
tècnics municipals del Servei d’Educació. L’alcalde, Celestino Corbacho, i el tinent d’alcalde d’Educació i Cultura, Joan Francesc Marco, ostenten la presidència i la vice-presidència d’aquest òrgan
que, per tal d’agilitar funcions,
compta amb una comissió permanent i altres comissions de treball.
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Els estudiants estan representats en el Consell Escolar Municipal

L’Institut d’Ensenyament Secundari Santa Eulàlia mantindrà finalment l’horari nocturn durant el curs
1997-98 per a BUP i COU, contràriament al que s’havia informat. El
Mapa Escolar de L’Hospitalet contempla la futura oferta de batxillerat
de Reforma en horari nocturn, per
alumnes d’entre 16 i 18 anys, en
els instituts públics de Santa Eulàlia i Bellvitge.
L’Ajuntament, però, ha demanat al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que ampliï
el nombre de centres que ofereixen classes nocturnes incloent
l’Institut Torres i Bages de Can Serra per tal d’equilibrar l’oferta en el
municipi.
El curs 97-98, L’Hospitalet
comptarà amb cicle de nocturn als
instituts Santa Eulàlia (1r, 2n, 3r
de BUP i COU), Torres i Bages (2n,
3r de BUP i COU) i Bellvitge (3r
de BUP i COU). Els estudiants interessats en inscriure’s han d’adreçar-se als mateixos instituts d’ensenyament secundari.

