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Ensenyament. L’H signa el Pacte contra la segregació escolar i les desigualtats d’accés al sistema

A Ca n’Arús

Inversions de 3,4 M€ per
posar al dia escoles i instituts

Nova edició
de la Mostra
d’Estudis i
Professions

ARXIU

Nous compromisos de
l’administració local i
autonòmica per avançar
en la millora del sistema
educatiu i de les
instal·lacions a L’H
Ajuntament i Generalitat han acordat
invertir 3,4 milions d’euros aquest
any per millorar les infraestructures i
instal·lacions de 25 centres educatius de L’H. Amb aquesta inversió,
hauran destinat en el mandat 7 M€
en l’actualització d’escoles i instituts.
Per part de l’Ajuntament farà una
inversió d’1,5 M€ centrada en la
instal·lació de noves calderes i millores en la calefacció de 16 centres
públics de primària, la renovació de
la cuina de l’Escola Joaquim Ruyra i
la creació de vestidors per al personal no docent a 4 centres educatius.
La inversió de la Generalitat serà
d’1,9 M€ i es destinarà a renovar
sanitaris i cobertes; a instal·lar nous
mòduls per ampliar P3 i 1r ESO
als centres Pep Ventura, Milagros
Consarnau i Pere Lliscart, i en al-

L’hora del pati a l’escola Charlie Rivel, a Collblanc, un dels centres on s’hi faran obres de millora

tres reformes i obres d’ampliació a
8 instituts. Les obres s’executaran
majoritàriament a l’estiu.
Mesures per l’equitat educativa
L’Hospitalet s’ha sumat al Pacte
contra la segregació escolar de Catalunya, que han impulsat el Síndic

de Greuges i la Generalitat. El document recull 30 actuacions i 189
mesures concretes que tenen com
a objectiu combatre la segregació
d’alumnes i aconseguir l’equitat
entre tots els centres del sistema
educatiu català.
Entre les mesures més destaca-

des es preveu no derivar alumnes
de matrícula viva als centres d’alta
comp lexitat; fixar una proporció
màxima d’alumnat amb necessitats
específiques per centres d’una
mateixa zona; assegurar la gratuïtat
de l’escola, també a la concertada; i
nous criteris d’admissió. y
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Amb l’objectiu d’orientar els joves
sobre l’oferta formativa un cop finalitzada l’ESO, la Unitat de Joventut
manté oberta fins al 5 d’abril una
nova edició de la Mostra d’Estudis
i Professions de L’Hospitalet. A l’Espai Jove Ca n’Arús, en coordinació
amb l’Associació d’Estudiants de
L’H, els joves i les seves famílies poden informar-se a través de plafons
informatius i de material de consulta
sobre les opcions que tenen al seu
abast per continuar el seu itinerari
acadèmic, un cop finalitzada l’etapa
d’ensenyament obligatori, i les sortides laborals associades a les diferents formacions.
En el marc de la mostra s’orga
nitzen sessions informatives específiques per ajudar el jovent en la
presa de decisions, així com tallers
d’orientació acadèmica. També es
faciliten eines per aprofundir en
l’autoconeixement i per identificar
capacitats, competències, aptituds
i actituds.
En horari de matí, la mostra està
oberta als centres educatius i és
previst que hi passin més de 800
alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i
cicles formatius. y
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www.joventutlh.cat
www.estudiantslh.org

