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Educació. En 8 anys, els aprovats superen el 80% i han pujat 12 punts percentuals a primària i 9 a secundària obligatòria

L’èxit escolar avança a L’H
Reivindicar les
polítiques per la cohesió
social. Amb aquest
objectiu, l’Ajuntament i
la comunitat educativa
fan balanç dels darrers
cursos a la ciutat
El curs 2006/2007, el 73% dels
alumnes de primària de L’Hospita
let i el 70% dels de secundària
van aconseguir l’aprovat. Vuit anys
després, el curs passat, les dades
han augmentat 12 punts a primària
(85% dels alumnes) i 9 a secundària
(79% de secundària). Són les xifres
més destacades del balanç que han
fet l’Ajuntament i la comunitat edu
cativa de L’Hospitalet de l’aplicació
de polítiques pedagògiques per
aconseguir l’èxit escolar i la cohesió
social durant els darrers anys.
Per fer-ne el balanç, mestres,
alumnes, pares i mares, entitats i
responsables municipals van prota
gonitzar un acte al Centre Cultural
Tecla Sala, amenitzat per alumnes
de l’Escola Municipal de Música
- Centre de les Arts. La frase més
repetida: “l’educació és una inversió,
no una despesa”.
Quinze fites assolides
Al llarg d’una hora es van des
tacar les 15 fites aconseguides
durant els darrers quatre anys en
benefici dels 45.000 alumnes de
la ciutat. Destaquen l’increment
del 16% del pressupost municipal
destinat a educació, quasi el 5%
dels comptes de l’Ajuntament; la
inversió en equipaments educatius
que s’acosta als 8 milions d’euros;
l’esforç per donar cobertura a les
beques menjador que s’han multi
plicat per 9 per arribar a 3.000
alumnes; l’increment de les places

ensenyament 0-3. El nou edifici de l’escola bressol Patufet a la Remunta està llest per al pròxim curs

d’escola bressol municipal de 575
a 616; l’obertura de 7 patis escolars
els caps de setmana i festius, i l’im
puls als programes d’aprenentatge i
servei i plans educatius d’entorn per
afavorir la cohesió social.
El tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, va defensar un con
cepte d’ensenyament “que va més
enllà dels coneixements. Educació
és igualtat d’oportunitats per a tot
hom, és èxit educatiu i personal dels
infants i joves, és cohesió social”.
En la mateixa línia, l’alcaldes
sa Núria Marín va afirmar que en
aquests quatre anys “hem fet moltes
coses sense tenir-ne les competèn
cies, sense que la Generalitat, que
és l’administració competent, aporti
els diners. L’educació és una inver
sió de present i de futur”.

La comunitat
educativa fa balanç
de les polítiques
per afavorir
la cohesió social
Núria Marín i Lluís Esteve supervisen els detalls de la nova bressol amb els professors del Patufet

Els alumnes de l’escola bressol Patufet del Centre
estrenaran el pròxim curs un nou edifici habilitat per
l’Ajuntament. Es tracta de les antigues cavallerisses
de la Remunta, que han estat reformades pel
municipi i que ja estan pràcticament acabades.
El 6 de març, l’alcaldessa, Núria Marín, i el tinent
d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, van visitar
l’edifici acompanyats del professorat del Patufet i
van confirmar que els treballs finalitzaran a l’abril.
Lluís Esteve va anunciar que els alumnes iniciaran
el pròxim curs a les noves instal·lacions. “Es
traslladaran els infants que ara van a la bressol
al carrer del Príncep de Bergara i els que facin
la inscripció per primer cop començaran aquí el
curs vinent”. De fet, l’escola farà una jornada de
portes obertes abans del 5 de maig, quan s’inicia
la preinscripció.
La bressol s’ubicarà en un edifici de planta baixa i

un pis, en una parcel·la de 1.350 m2, que havia aco
llit les quadres dels cavalls. S’ha conservat la façana
i bona part del sostre per mantenir l’aspecte exterior
de la construcció. A l’interior s’han habilitat una aula
de P0, dues de P1 i altres dues de P2.
L’equipament formarà part de la xarxa d’escoles
bressol amb subvenció pública que inclou
cinc centres educatius. “Les escoles bressol
són una aposta estratègica i social del Govern
municipal per l’educació de 0 a 3 anys”, va
afirmar Núria Marín. “I, a més, contribueixen a la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i a la
conciliació de la vida familiar i laboral”.
Neus Martí, mestra i membre de l’equip de ges
tió del Patufet, va destacar “els espais amplis de
convivència” que ofereix la nova instal·lació i que
permetran a educadors, infants i famílies compartir
estones i vivències de forma molt còmoda.

Entre totes les polítiques edu
catives impulsades per L’Hospitalet
pren especial rellevància, com a
vehicle de cohesió social i d’èxit
escolar, l’activitat de l’Escola de
Música, que acaba de celebrar el
desè aniversari i d’estrenar seu a
Gornal. Com destacava Anna Villar,
directora de l’Escola Ramón y Cajal,
“apropar l’Escola de Música a les fa
mílies, per a les quals l’estudi musi
cal no és prioritari, i democratitzar la
formació artística és un dels encerts
d’aquests últims quatre anys”. y
Notícia de TVL’H
Escaneja el codi QR i
veuràs el vídeo que va fer
sobre l’acte la Televisió
de L’Hospitalet

les dades. L’oferta formativa i les principals fites assolides entre 2011 i 2015
alumnes 2015

centres públics

centres concertats

pressupost municipal

inversió municipal

beca menjador 2011-15

pla educatiu d’entorn

Aprenentatge servei

7 patis oberts

Escola de Música

alumnes/curs

alumnes/curs

45.000

+900%

67

29.000

53

1.000

11 milions
1.000

usos/mes

7,9 milions
2.000

alumnes/any

