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Educació. La ciutat compta amb 40 formacions reglades i el pròxim curs estrena una especialitat en igualtat de gènere

Els titulats d’FP estan sis punts
per sota en els índex d’atur de L’H
L’H, amb prop de 4.000 places, és la segona
ciutat de Catalunya en oferta d’FP, una formació
que millora les possibilitats d’ocupació
Els índex d’atur de la ciutat mostren
que les persones titulades en formació professional estan sis punts per
sota dels que no tenen cap titulació,
segons l’Àrea Municipal de Promoció Econòmica i Ocupació. Aquest
maig s’està fent la preinscripció per
al curs 2014-2015. El dia 23 es va
tancar la dels cicles de grau mitjà i
del 27 de maig al 6 de juny té lloc
la dels graus superiors. L’H és la segona ciutat de Catalunya en oferta
d’FP, amb prop de 4.000 places.
A la ciutat es poden estudiar més
de 40 especialitats reglades de 15
professions diferents, com química,
administració i gestió, informàtica i
comunicacions i sanitat.
Nou grau en igualtat de gènere
Les especialitats d’FP més demandades a la ciutat són les relacionades amb els serveis: cures
d’infermeria, laboratori, conducció
d’activitats esportives, gestió comercial i màrqueting, creació de
pàgines web i educació infantil. El
pròxim curs, l’Institut Vilumara inicia
un nou grau superior per formar
tècnics en promoció d’igualtat de
gènere. És el primer que s’imparteix
a Catalunya.
A L’Hospitalet, també s’ofereixen
cursos per obtenir el certificat de
capacitació professional, el que po

ensenyament obligatori

El 90% aconsegueix
plaça en primera opció
Pel que fa a l’educació
obligatòria, per al pròxim curs
s’hi han presentat 2.134
sol·licituds per cursar P3.
Segons l’Àrea d’Educació,
quan es formalitzi la matrícula,
del 10 al 13 de juny, el
nombre de places se situarà
en unes 2.200. Aquest any,
més del 90% de les famílies
han aconseguit plaça en la
primera opció sol·licitada i
el 95% de les restants, en
la segona o tercera opció.
L’Escola Frederic Mistral ha
recuperat un grup i la Ramon
y Cajal n’estrena un de nou
arran de l’allau de sol·licituds
rebudes. D’aquesta forma,
la ràtio d’alumnes per aula
es consolida en 25 alumnes.
També s’ha incrementat
l’oferta de l’ESO als instituts
Margarida Xirgu i Can
Vilumara. El 58% de les
famílies han demanat plaça a
l’educació pública, i el 42%,
a la concertada.

Els tinents d’alcalde José María García Mompel i Lluís Esteve van obrir la Setmana de l’FP de L’Hospitalet

dria considerar-se una FP bàsica, i
que es cursa a alguns instituts i al
Centre de Formació de l’Àrea de
Promoció Econòmica, homologat
pel Servei d’Ocupació de Catalunya
per certificar fins a 22 especialitats.
Per promocionar l’oferta del pròxim curs, centres educatius, empre
ses i administracions han dut a
terme la primera Setmana de la For-

mació Professional de L’H, amb
trobades entre els actors implicats,
conferències i jornades de portes
obertes per donar a conèixer “l’alta
qualitat de la formació professional
de la ciutat”, afirma el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve. “Des
de l’Ajuntament”, afegeix, “volem
ampliar-la amb més famílies, com
la sanitària, l’esportiva i l’hostaleria,

una oferta que necessita l’activitat
econòmica de la ciutat, però ens
està costant molt que la Generalitat
ho desencalli”. Per la seva part, el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació, José María García
Mompel, destaca que “en el sistema
productiu, l’FP és importantíssima
perquè reuneix experiència i teoria
i això repercuteix en l’ocupabilitat”. y

Empresas. La compañía abre en la plaza de Europa su primer centro de atención a clientes de servicios digitales

Telefónica se instala en L’H
y crea 310 nuevos empleos
El 26 de mayo, Telefónica abre las
puertas de su primer centro de atención para clientes de servicios digitales. Para este nuevo centro, que
creará 310 nuevos puestos de trabajo, ha elegido unas oficinas en la
plaza de Europa de L’Hospitalet,
Este es el cuarto call center de
la compañía, pero hasta ahora el
primero para servicios digitales. Por
eso ha elegido el Distrito Económico de L’Hospitalet para ubicarse,
“por su perfil innovador y tecnológico, por sus buenas comunicaciones
y su proximidad con Barcelona”, en
palabras del director general de la
empresa en Catalunya, Kim Faura.
La llegada de Telefónica viene
acompañada de la creación de 310
nuevos puestos de trabajo, una
plantilla que se irá incorporando de
forma progresiva hasta el próximo

La alcaldesa, Núria Marín, interviene en la presentación del ‘call center’ con Kim Faura (centro) y Felip Puig

noviembre. Para escoger a los
candidatos, el Área Municipal de
Promoción Económica y Empleo
colabora directamente con Telefónica y le ofrece perfiles que se adapten a los requisitos de los puestos
de trabajo. Los empleados reciben
formación a cargo de Telefónica, la
Generalitat y el Ayuntamiento.
La alcaldesa, Núria Marín, se ha
felicitado de la llegada a L’H de una
nueva compañía porque “necesitamos generar condiciones para que
las empresas puedan dar oportunidades a las personas y a las familias con nuevos servicios y nuevas
actividades económicas. Además,
permiten al Ayuntamiento poder redistribuir los ingresos económicos
que obtenemos en los barrios”.
Por su parte, el conseller de
Empresa i Ocupació, Felip Puig,
ha añadido que la llegada de Telefónica a la plaza de Europa es una
muestra de los buenos resultados
económicos de esta zona de L’H.
“Gracias a las decisiones que se
tomaron en su momento, hoy podemos hablar de un polo de atracción
para grandes empresas como Telefónica”. y

