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Educació. El 15 de setembre, 2.182 infants comencen P3 i 2.052 faran primer d’ESO, amb més grups que l’any passat

Nou curs escolar a l’ombra de
la nova llei d’educació de Wert
Els trets més destacats
yyy El nombre d’alumnes
és similar al de la
temporada passada
yyy La LOMCE substitueix
educació per la
ciutadania per religió
i introdueix una prova
d’avaluació a tercer de
primària
yyy Comença a aplicar-se
la formació professional
dual a diversos centres
yyy Nou grau superior
d’igualtat de gènere
yyy S’actualitza el
Pla de prevenció de
l’absentisme escolar
yyy L’EMCA celebra aquest
curs el desè aniversari

Jornada de portes obertes per a la preinscripció del curs 2014-2015 a l’Escola Paco Candel el febrer passat

En el curs 2014-2015
comença a implantarse la LOMCE, la nova
llei d’educació del
Govern central que
encara tindrà poca
incidència a les aules
La principal novetat del curs que
co
mença aquest 15 de setembre
és l’inici de l’aplicació del nou siste
ma educatiu a l’Estat espanyol, la
LOMCE (Ley Orgánica para la Me
jora de la Calidad Educativa), també
anomenada llei Wert en referència
al ministre d’Educació. Tot i això, la
implantació de la norma no es notarà
gaire encara, ja que la seva aplicació
serà gradual.
Els canvis més destacats són la
desaparició de l’assignatura d’edu
cació per a la ciutadania en favor
de la de religió, la instauració d’una

prova de nivell externa a tercer de
primària i el fet que el Consell Es
colar no sigui decisiu com fins ara.
“És un atac a la democràcia parti
cipativa dels nostres centres. Als
concertats han desaparegut els re
presentants municipals als consells.
Els hem demanat poder assistir-hi
com a convidats”, explica el tinent
d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve.
Aquestes modificacions se su
men a les retallades que des del
2010 aplica la Generalitat sobre
personal, beques i recursos per
als ajuntaments. Enguany ha incre
mentat el nombre de docents i la
inversió en beques menjador però,
segons Esteve, no n’hi ha prou. “Per
mantenir les ràtios del 2010 s’hauri
en d’haver contractat més de 6.000
professors més i no tan sols 800
com s’afirma des de la conselleria”.
Així comença el curs a L’Hospi
talet. 2.182 aniran per primer cop a
escola en 90 grups de P3, un més
que el curs passat. Aquest any han
guanyat un grup les escoles Santia

èxit a la selectivitat
Sis estudiants de
L’Hospitalet es van situar
entre els millor puntuats
en les proves d’accés a la
universitat, amb una nota
superior al 9. Es tracta
de Clara Montesinos, de
l’Institut Santa Eulàlia;
Anna González, de
l’Institut Eduard Fontserè;
Marc Vargas, del Centre
d’Estudis Dolmen; Laura
Sánchez, del Centre
d’Estudis Pineda, i Laura
Rodríguez i Víctor Martín,
que han estudiat fora de la
ciutat.
En total, 326 joves
catalans van obtenir
notes superiors al 9, 146
procedents de centres
públics, i 180, de centres
concertats.

go Ramón y Cajal, Frederic Mistral i
Casal dels Àngels, i n’han perdut un
Pau Vila i Joaquim Ruyra.
A l’ESO, 2.052 alumnes cursa
ran el primer de la secundària obli
gatòria, on s’han obert dos grups
nous als instituts Torras i Bages i
Can Vilumara. Pel que fa a les bres
sol, hi ha 1.237 infants matriculats.
Pel que fa als batxillerats, s’obren
81 grups, dos més que el curs pas

La ciutat ha guanyat
un grup més de P3,
dos d’ESO i dos més
de batxillerat
sat. I als cicles formatius hi haurà
29 especialitats de grau mitjà i 36
de grau superior amb una novetat,
un nou cicle de promoció d’igualtat
de gènere que s’impartirà al Can
Vilumara, el primer d’aquest tipus a
un centre públic de Catalunya.
Altres aspectes destacats del

nou curs a la ciutat és l’actualització
del Pla de prevenció d’absentisme
escolar, que es presentarà al Con
sell Educatiu de Ciutat, i la posada
en marxa a diversos centres de la
formació professional dual (que
inclou pràctiques remunerades en
empreses), com l’Institut Pedrafor
ca, que la impartirà en els graus
mitjans de farmàcia i parafarmàcia.
També s’amplien els Patis oberts
per acollir joves fora d’hores lecti
ves amb dos de nous als districtes
primer i sisè, i el programa Cultura
emprenedora a l’escola arribarà a
quatre centres més: les escoles
Provençana i Gornal i els instituts
Europa i Bellvitge.
Per acabar, l’Escola de Música –
Centre de les Arts acomplirà deu
anys, mentre prepara la nova seu
provisional a l’antic Pla del Llobre
gat. Aquesta temporada, a més,
impartirà fins a sisè de primària les
classes de música en horari lectiu
a cinc centres de la ciutat, més la
dansa que fa a l’Escola Gornal. y

