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El dia 16 comença la primària

Las escuelas
de adultos
abren su
matrícula

Més de 21.000
nens en edat
escolar inicien
el curs a L’H

REDACCIÓN

Més de 21.340 estudiants de 3 a
13 anys ultimen els preparatius per
iniciar un nou curs de primària a la
nostra ciutat el proper 16 de setembre. Entre els 37 col·legis públics i els 28 de privats repartits per
L’Hospitalet s’obriran 917 aules
que abasten tota la primària, des
de P-3 a sisè, i els darrers estudiants de vuitè d’EGB.
Malgrat tot, el descens de població infantil ha fet disminuir en
910 el total d’alumnes escolaritzats
respecte al curs passat. L’escola
pública continua sent la primera a
la ciutat. Del 96,88 per cent de la
població de 3 anys que iniciarà la
seva escolarització, prop d’un miler han estat matriculats en les 48
aules públiques ofertades i més de
750 en les 34 privades.
Pel que fa a la secundària, més
de 2.500 alumnes de 12 anys inauguraran primer d’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) el dia
18, un total de 1.155, matriculats
en els 17 instituts públics. Els estudiants de BUP i d’FP tenen com a
data límit per iniciar les classes el
23. En aquests nivells, segons les
úniques dades de què es disposa

El model
pedagògic
basat en
‘la ciutat
educadora’
s’intensificarà
aquest any
corresponents a la preinscripció en
el sector públic, 961 joves cursaran primer de BUP, mentre que 810
estudiaran primer d’FP en les branques d’electricitat i electrònica, metall, administració i comerç, delineació, química, automoció, sanitària i la llar.

Reordenació de l’oferta
d’instituts a la ciutat
A causa de l’entrada en funcionament de l’ESO de forma generalitzada, el Departament d’Ense-
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L’inici del curs escolar afecta a la majoria dels hospitalencs
nyament ha hagut de reordenar l’oferta de centres de secundària públics. Així, els col·legis Rubió i Ors,
Ferrer i Guàrdia i Bisbe Berenguer
a partir d’aquest curs passen a ser
Instituts d’Ensenyament Secundari
(IES), mentre que l’Eugeni d’Ors i
Les Bòbiles compartiran alumnes
de Primària i d’ESO. A més, el Francesc Macià es reconverteix en l’Escola d’Adults de Santa Eulàlia i el
Can Bori, romandrà a l’espera de
ser la seu del futur conservatori de
Música de Grau Mitjà, segons el
mapa escolar.

Una altra novetat per al curs
96/97 és la potenciació del model
pedagògic basat en la ‘ciutat educadora’. Es tracta d’obrir la realitat
de la ciutat i el seu entorn a la formació dels estudiants. Per això,
l’Ajuntament ha editat un ampli dossier –la guia Intro– on posa a l’abast de mestres, educadors i pares tots els recursos municipals i
altres de foranis que contribueixin
a l’aprenentatge més enllà de les
aules i els llibres, per exemple en
educació viària, consum, educació
física, o coneixement de la ciutat.

En septiembre, las escuelas de
adultos de la ciudad tienen abierto su periodo de matriculación para
acceder a sus cursos de enseñanza reglada y no reglada para la temporada 1996/97. En la ciudad hay
ocho centros para la formación de
adultos que durante el pasado curso contaron con 1.703 alumnos.
Llamando a cualquiera de los
centros o a la Oficina municipal de
Información (337 73 73), los ciudadanos interesados pueden informarse sobre los requisitos y documentación que deben reunir para
formalizar su matrícula y sobre la
formación que se impartirá en el
próximo curso: alfabetización, neolectores, graduado, pregraduado
certificado y acceso a Formación
Profesional. También se realizan
pruebas de madurez y ofrecen cursos diversos como inglés, corte y
confección, sevillanas, yoga y relajación, manualidades, informática,
teatro, plástica, catalán oral, biblioteca, ortografía, matemáticas por
ordenador y español para ciudadanos extranjeros.
Durante el pasado curso, en
los centros de formación de adultos de L’Hospitalet se matricularon
un total de 1.703 alumnos en enseñanza reglada, 1.101 mujeres y
602 hombres. La mayoría, 589, se
inscribió para obtener el título de
Graduado Escolar, seguidos de los
alumnos que accedieron a cursos
de pregraduado y de los que obtuvieron el certificado de estudios.

