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Educació. Programa de l’Ajuntament per a alumnes de quart que s’ampliat en tres centres a tota la secundària obligatòria

Prop de 2.000 alumnes d’ESO
fan classe de conversa d’anglès
lloc, professora d’anglès de l’Institut Europa, que s’ha adreçat a
L’HOSPITALET per donar la seva
opinió i explicar com ho treballen
al centre: “hem dissenyat un miniprojecte amb la nostra auxiliar que
consisteix a ajudar els alumnes a
fer l’exposició oral al final del curs
sobre el seu Career Plan (futur
professional) i també faran un mini
sketch representant una entrevista
de treball, cosa que els pot ser de
molta utilitat en un futur”.

Més de 1.700 alumnes
de 28 centres educatius
fan classe de conversa
en anglès amb
professors nadius
Des del mes de gener, els alumnes
de quart d’ESO de 28 centres educatius de la ciutat tenen una hora addicional de llengua anglesa. És una
hora de conversa en grups reduïts
de fins a 10 persones amb 13 professors nadius que finança l’Ajuntament de L’Hospitalet per millorar les
capacitats dels estudiants. Aquest
mes, el consistori ha fet un pas més
i ha ampliat les classes de conversa als quatre graus de secundària
dels instituts Llobregat, Rubió i Ors
i Pedraforca. És només una prova
pilot que, un cop avaluada, “podria
estendre’s a altres centres si hi ha
el finançament necessari”, explica
l’alcaldessa Núria Marín durant una
visita a l’Institut Apel·les Mestres.
Les classes de conversa en
anglès beneficien 1.750 alumnes.
Marín afirma que “amb aquest programa volem corregir el desequilibri
que es crea quan una família no pot
accedir a un reforç privat perquè
tots els infants i joves tinguin les
mateixes oportunitats d’aprendre
anglès”.
Tanmateix, perquè aquest reforç
arribi a tota la secundària obligatò-

Jonny Carr fa classe a l’Apel·les Mestres, davant Núria Marín i el tinent d’alcaldia d’Educació, Jaume Graells

ria, calen més diners. “Quan la Generalitat torni a finançar els temes
educatius que li pertoquen, com les
bressol, l’Escola de Música i tot el
que hi ha pendent, i si l’Ajuntament
està en condicions econòmiques,
la voluntat és ampliar el programa a
tota l’ESO. I primer haurem d’avaluar el resultat als tres centres que ja
ho estan fent”, diu Marín.
Els centres educatius con-

El programa
pretén que tots els
estudiants tinguin les
mateixes oportunitats
en llengua estrangera

sideren les classes de conversa
una evident millora. El director de
l’Apel·les Mestres, Manel Ramon,
afirma que “és una oportunitat
única d’interactuar amb una persona de parla anglesa nadiua que
aporta lèxic i costums, i que permet
practicar l’idioma en un ambient de
vida quotidiana. I també és bo per a
nosaltres, els professors”.
Del mateix parer és Pilar Be-

L’auxiliar entrenador
Jonny Carr és l’auxiliar d’anglès
que fa conversa amb els alumnes
de l’Apel·les Mestres, el Can Vilumara i el Llobregat. És de Colchester, prop de Londres, té 26 anys,
estudis universitaris de relacions
internacionals i és el segon cop que
ve a Catalunya per donar classes
d’anglès. “M’agrada molt ensenyar,
des de jove he fet d’entrenador de
tennis”.
En la classe d’avui a l’Apel·les,
Jonny i els alumnes han parlat del
dia de Sant Valentí, de com se
celebra a Londres i de com ho
viuen els joves d’aquí. “Al principi
els alumnes eren molt vergonyosos
i estaven sorpresos però a poc a
poc han anat obrint-se i ara quan
dilluns ens trobem als passadissos
em pregunten com ha anat el cap
de setmana, si he vist una pel·lícula
o algun partit de futbol. S’ha creat
un vincle i una relació molt maca”. y

Participación. El Ayuntamiento ha iniciado el proyecto L’H ‘on’ en los distritos para recoger las opiniones de la ciudadanía

Los vecinos hacen
propuestas para
mejorar los barrios
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha
puesto en marcha el proyecto participativo L’H on de los barrios con
el objetivo de recoger las opiniones
y propuestas de los vecinos para
definir el futuro de los barrios de la
ciudad.
Pueden participar en el proyecto
todas las personas que viven o trabajan en L’Hospitalet y que quieran
aportar sus ideas. Para recoger las
propuestas, el Ayuntamiento ha
puesto a disposición de los vecinos
canales de participación presenciales y en línea. “Queremos conocer
qué piensan nuestros ciudadanos,
no solo las entidades y las asociaciones, sino todos los vecinos
y las vecinas” explicó la alcaldesa
Núria Marín durante la presentación
de los canales de participación
del proyecto que tuvo lugar en la

Concejalía Móvil de Collblanc-la
Torrassa.
A principios de febrero el consistorio organizó los primeros talleres
de diagnóstico e itinerarios por los
barrios. Durante el mes de mayo
se realizarán las sesiones de visión

Durante el mes de
mayo se realizarán
sesiones presenciales
y también se puede
participar ‘online’
y propuestas. Las personas interesadas en formar parte de estas
sesiones pueden escribir un correo
a lhondelsbarris@l-h.cat.
Otra opción para participar es
rellenar el formulario de la iniciativa

Vecinos entregan sus propuestas en la Concejalía Móvil de Collblanc-la Torrassa

y depositarlo en las urnas que se
encuentran en equipamientos públicos como colegios o polideportivos. También se pueden proponer
nuevas ideas en la plataforma www.
lhon-participa.cat y en Facebook y
Twitter. Además, las comunidades
de vecinos que lo deseen podrán
solicitar una reunión con el concejal
del distrito.

Durante tres meses, el Ayuntamiento está realizando una campaña para dar a conocer este proceso
e informar a los vecinos de los canales de participación. “Queremos
que la acción sea multitudinaria y
que todos los vecinos puedan formar parte de ella, tengan acceso a
Internet o no”, añadió la alcaldesa.
En el año 2013 la ciudad inició el

proyecto L’Hospitalet on para sentar
las bases y decidir los ejes principales de transformación del municipio
de manera colectiva. Participaron
más de 6.000 personas a través de
las redes sociales y 1.200 lo hicieron de forma presencial. y
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Web: www.lhon-participa.cat
Correo: lhondelsbarris@l-h.cat

