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23 de febrer del 2009

La UGT porta a
debat la millora de
la qualitat de la FP
El secretari general
de la UGT, Josep Maria
Álvarez, ha demanat a
Maragall que el sector
de l’ensenyament pugui
contrastar i discutir les
propostes de la Conselleria

formació per tenir una millor ocupa
ció. Maragall ha destacat l’increment
de la matrícula de FP en els últims
cinc anys, que ha crescut en 21.000
alumnes. “Volem centres de FP be
cats perquè hem comprovat que els
nois i noies no continuen estudiant
perquè les famílies no poden afron
tar el cost”, ha explicat Maragall.
El secretari general de la UGT ha
demanat al conseller que el sector de
l’ensenyament pugui debatre, contrastar i discutir les propostes de la conselleria perquè “seria més profitós
per a tothom”, ha dit Álvarez. En el
document marc de la jornada s’ha

La Generalitat ha aprovat un
pressupost de 2.062.500 euros
per ampliar el CEIP La Carpa de
Can Serra amb la construcció
d’un nou edifici que permetrà
passar de dues a tres les línies
educatives d’infantil i primària.
Segons ha explicat el tinent
d’alcalde d’Educació, Lluís Este
ve, el nou edifici tindrà nou aules
i s’aixecarà al pati de La Carpa se
guint la mateixa tècnica constructi
va emprada al CEIP Pep Ventura,
perquè el nou edifici estigui llest
el setembre del 2009. Arran de
l’ampliació, l’associació de pares i
mares ha iniciat una recollida de
signatures perquè consideren priori
tàries l’ampliació d’espais comuns i
la construcció d’un gimnàs.
A més de l’ampliació del CEIP
La Carpa, Esteve ha anunciat que
el Màrius Torres i el Ramón y Cajal
guanyaran també una nova línia el
curs vinent.
De la mateixa manera������������
, es preveu
crear entre 7 i 8 nous grups de P3.
“Hem detectat que amb l’augment
de la natalitat, que s’ha incrementat
en un 8%, fan
������������������������������
faltan �������������������
més places”, afirma Esteve. En total l’oferta d’infantil
i primària augmentarà en 600 pla
ces el curs 2009-2010. # n . toril
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Gabriel Cazado

La UGT de Catalunya ha abordat
el futur de la formació profes
sional en una jornada de debat,
a La Farga, amb la participació
dels consellers d’Ensenyament,
Ernest Maragall, i Treball, Mar Ser
na, l’alcaldessa de L’Hospitalet,
Núria Marín, i el secretari gene
ral del sindicat, Josep Maria
Álvarez. També hi han participat
representants del sector empresar ial, de centres educatius tècnics i
sindicalistes.
“A L’Hospitalet apostem per una
formació professional eficaç i coordi
nada per anar cap a la ciutat del
coneixement, del progrés econòmic
i per la recerca de la cohesió social
a través de l’ocupació, i en aquest
aspecte la formació és bàsica”, ha dit
l’alcaldessa, Núria Marín, en la inau
guració de la jornada.
Segons el conseller d’Educació,
Ernest Maragall, “la FP ha estat en el
cor de les estratègies i les preocupa
cions dels programes del Govern de
Catalunya en els últims cinc anys i
cada cop tenim més clar el que ha de
ser”. El conseller ha indicat que amb
la crisi es pot anar cap a una millor



La Carpa
guanyarà una
línia d’infantil
i primària
el pròxim curs

Maragall anuncia centres becats
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Núria Marín, Álvarez i Maragall, a la inauguració

debatut una proposta amb 30 mesu
res per millorar la formació professio
nal a Catalunya.
La jornada La formació professio
nal que necessitem a Catalunya

s’ha celebrat en el marc dels debats
precongressuals que la UGT organit
za abans del seu 13è Congrés, que
se celebrarà del 21 al 24 d’abril.
# marga solé

