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Preinscripció. En el cas de 1r d’ESO, s’ha assignat el centre escollit preferentment a un 88% de les sol·licituds

Plaça en primera opció per
al 91% de la demanda de P3
El Consell Educatiu de
L’H ha fet balanç de la
preinscripció escolar per
al curs 2019-2020 amb
un alt grau d’assoliment
de les primeres opcions
Segons ha informat el tinent
d’alcaldia d’Educació, Jaume
Graells, davant els represen
tants del Consell Educatiu de
Ciutat, el 91% de les sol·licituds
de P3 ateses per l’Oficina Mu
nicipal d’Escolarització ha acon
seguit la plaça demanada en
primera opció. En el cas de pri
mer d’ESO aquest percentatge
ha arribat al 88%. “Aquestes
xifres demostren que hi ha ha
gut un alt grau d’assoliment de
les demandes en primera opció
efectuades per les famílies. A
més, cal destacar que totes les
sol·licituds s’han cobert dins la
zona educativa plantejada”.
Graells argumenta que l’o
ferta i la demanda en la majoria
de centres de primària i se

TEMPS DE LLEURE
El Consell Educatiu ha
valorat també les activitats
extraordinàries d’estiu que
s’han organitzat per a nens
i joves. Des del curs passat,
durant juliol i agost, s’ofereix
reforç escolar per a alumnes
de secundària de la Florida i
Collblanc-la Torrassa.
També torna el programa
de patis oberts per ampliar
l’oferta de lleure a l’espai
públic dels barris. Els caps
de setmana i festius s’obren
els patis de vuit centres:
Santiago Ramón y Cajal,
Pere Lliscart, Joaquim
Ruyra, Estel Can Bori, la
Marina, Frederic Mistral,
Milagros Consarnau i Josep
Maria Folch i Torres.
El Consell Educatiu és
l’òrgan consultiu i de partici
pació dels sectors implicats
en l’ensenyament no univer
sitari a L’H.

Ple del Consell Educatiu de Ciutat el passat 26 de juny

cundària de la ciutat ha estat
força equilibrada amb algunes
excepcions. “Gràcies a un tre
ball de planificació s’ha pogut
donar resposta satisfactòria a
l’escolarització tenint en compte
la demografia complicada de
L’Hospitalet”, diu.

L’oferta de P3 per al pròxim
curs és de 2.318 places: 1.369
de públiques i 949 de concer
tades. Hi haurà un grup més
que el curs anterior.
Pel que fa a primer d’ESO,
s’obriran dos nous grups i l’Es
cola Pere Lliscart passarà a ser

institut-escola. L’oferta final és
de 1.408 places. Pel que fa a
cicles formatius, en grau mit
jà, amb 20 especialitats entre
centres públics i concertats,
s’han preinscrit 1.390 joves i en
grau superior, amb una oferta
pública i concertada de 34

especialitats, s’han presentat
1.926 preinscripcions. A 1r de
batxillerat les sol·licituds a L’H
arriben al 65% de l’oferta.
La Generalitat publicarà l’1
d’octubre les xifres definitives
d’admissió d’alumnes matricu
lats a L’H. y

Joves de L’H. El certamen obert a estudiants de cicles superiors ha rebut un total de 31 projectes

Més de 30 projectes s’han pre
sentat a la 15a edició del Con
curs L’H Joves Emprenedors
de Projectes Empresarials que
organitza l’Ajuntament amb el
suport de la Diputació per fo
mentar l’emprenedoria i el des
envolupament de competències
entre els alumnes de cicles su
periors. Enguany han participat
104 alumnes de sis centres:

Dolmen, Jaume Balmes, Joan
XXIII i els instituts Eduard Font
serè, Pedraforca i Provençana.
Els guanyadors han estat
el Centre d’Estudis Dolmen,
com a millor projecte d’econo
mia social i solidària; l’Institut
Pedraforca, millor projecte de
protecció del medi ambient; el
Dolmen, millor projecte de qua
litat de vida de les persones;

l’Institut Provençana, a millor
projecte tecnològic; el Dolmen,
millor projecte empresarial, i,
el Provençana, a la idea més
innovadora.
Els projectes els han avaluat
la Diputació, la Generalitat, les
associacions empresarials AE
BALL, PIMEC i Pedrosa, l’Ate
neu Cooperatiu La Col·lectiva i
la UPC. y

CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

L’emprenedoria empresarial atreu
un centenar d’alumnes de la ciutat

Acte de lliurament de premis a la Tecla Sala

