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‘Pòsters Immigració’, una campanya per
als alumnes feta per ells mateixos
Està basada en els resultat s d’una enquesta elaborada pel Consell de Nois i Noies
El Consell de Nois i Noies de
L’Hospitalet, un òrgan impulsat
per l’Ajuntament en el qual participen nombrosos centres escolars de la ciutat, ha endegat
la campanya Pòsters Immigració. Està basada en una enquesta que el grup d’Immigració del Consell va dur a terme
entre 256 alumnes immigrants
i 503 alumnes no immigrants
de la ciutat, i consisteix en la
distribució a tots els centres educatius de L’Hospitalet de pòsters i adhesius amb diferents eslògans pensats arran de les conclusions d’aquesta enquesta.
Segons han explicat alumnes
que en aquell moment formaven
part del grup d’Immigració del Consell: Mario Mendiburo, equatorià, i
Eider Torrent, espanyola, “la idea de
l’enquesta, l’elaboració de les preguntes, la distribució pels centres
escolars i la posterior anàlisi dels
resultats van ser treballats en el si
del Consell.”
“Els resultats van ser molt satisfactoris i vam poder veure que la
situació real als centres era bastant
bona, tret que sempre hi ha algú
que desentona amb alguna resposta racista”, expliquen.
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Els missatges

de les respostes a les enquestes”.
Moltes gràcies fa referència a l’agraïment dels nois i de les noies
immigrants pel bon acolliment que
han tingut a L’Hospitalet.
No jutgis, si no coneixes està relacionat amb el fet que la ignorància és un enemic per a la convivència. Siguem negres o blancs, el
color de la nostra sang és el vermell és una frase literal d’una de
les enquestes, segons ens expliquen Mario i Eider.
Finalment, Tots som immigrants,
està relacionat amb el fet que una
bona part de la població de L’Hospitalet procedeix de la immigració dels
anys 60 i 70 de diferents regions espanyoles. Ara comença una altra
fase, la de fer pública tota aquesta
feina. Samy Mendiburo i Laura Tomás són dues de les alumnes que
han pres el relleu al Consell per tirar endavant la campanya, sempre
supervisades per la dinamitzadora
Montse Villa.
La tinenta d’alcalde d’Educació,
Montserrat Company, ha dit que
“aquest treball representa una mostra del valor de la participació activa
dels nois i noies en els temes que
ens afecten a tots. Crec que és
molt important que s’hagin implicat
en la reflexió sobre una realitat com
la de la immigració, que viuen dia a
dia a les escoles i als seus barris. La
metodologia utilitzada ha estat una
oportunitat per reflexionar sobre la
convivència, que es pot traslladar a
la resta de nois i noies de la ciutat”.
# CONCHITA GÓMEZ

 Eslògans triats pels estudiants
Els pòsters i els adhesius elaborats amb diferents eslògans se_
leccionats pels estudiants hospitalencs recullen quatre frases, “algunes d’elles tretes de manera textual

Les frases que figuren a cada un dels quatre pòsters i als adhesius que es distribuiran als centres escolars han estat extrets de les respostes a l’enquesta prèvia feta pel Consell.

Preinscripció
escolar
Les dades provisionals del
procés de preinscripció escolar a L’Hospitalet donen
com a resultat 163 vacants
de places de P-3 i 233 de
primer curs d’ESO. Les vacants a P-3 es concentren
a l’escola pública. S’oferien 1.250 places i s’han
presentat 929 sol·licituds,
és a dir, que hi ha 321 vacants. Aquesta tendència
s’inverteix pel que fa a l’escola concertada on s’han
presentat 158 sol·licituds
més que les places que
s’oferien, 875.
L’Àrea d’Educació va
anunciar abans del procés
de preinscripció que obriria cinc noves línies de P-3
a les escoles, en previsió d’una major demanda
de places a causa del flux
d’estrangers i de la pressió
demogràfica.
Pel que fa a l’ESO, tant
els centres públics com els
concertats, tenen actualment vacants. L’oferta és
de 1.100 places i han estat
presentades 936 sol·licituds. Els centres concertats
també oferien 1.100 places
davant de 1.051 sol·licituds.

Administració i pares insten les
escoles a reutilitzar els llibres
Reciclar i reutilitzar els llibres
de text i el material didàctic
complementari que es fa servir
a les aules entre els alumnes
de diferents cursos és l’objectiu del programa que s’està
portant a terme de manera experimental des de fa dos cursos i en el qual hi participen a
l’actualitat 522 escoles de Catalunya, entre les quals hi ha
dues de L’Hospitalet, els CEIP
Pau Vila i Rubió i Ors.
La Federació d’Associacions de
Mares i Pares de Catalunya (FaPaC)
en col·laboració amb la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament han organitzat unes jornades divulgatives
per explicar en què consisteix el
programa, impulsat i finançat per la
Generalitat, i animar la comunitat
educativa hospitalenca a afegir-s’hi
amb vista als pròxims cursos. Segons la tinenta d’alcalde d’Educació, Montserrat Company, es perse-
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gueix garantir l’escolarització en igualtat de condicions. “Amb la socialització dels llibres i del material escolar
volem no només que les famílies estalviïn sinó que tot l’alumnat tingui les mateixes condicions dintre de
les aules, independentment dels recursos econòmics dels seus pares”.
 Sol·licituds fins l’11 de maig
Amb vista al curs vinent, més de
800 centres catalans han sol·licitat
acollir-se a aquest sistema. Joan
Jordi Rossell, president de la FaPaC,
ha explicat que qualsevol centre
pot demanar-ho, seguint els requisits que fixa la Generalitat. Això sí,
“ha de ser una idea compartida per
tota l’escola i per tant requereix de
la implicació de tots els estaments
del centre”, diu. La voluntat de la
comunitat educativa és anar incrementant cada any els recursos per
tal que el curs 2009-2010 es pugui

arribar a la universalització del servei. Les escoles interessades poden
presentar les seves sol·licituds fins
l’11 de maig.
La metodologia que haurà de
seguir cada centre és inicialment
instar les famílies a cedir a l’escola
els llibres utilitzats durant el curs
que estiguin en bon ús. Posteriorment haurà de classificar-los i crear
un dipòsit de manuals i de material
escolar a disposició de cada aula.
Els alumnes els faran servir en qualitat de préstec. Les famílies pagaran una quota per l’ús del material
en funció de la quantitat de llibres
que hagin cedit.
Paral·lelament, coincidint amb
les jornades, la Regidoria d’Educació i la FaPaC han signat un conveni per desenvolupar projectes i
activitats centrades a potenciar les
associacions de pares i mares de
les escoles com a agents dinamitzadors dels centres. # REDACCIÓ
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Segon any del Programa de socialització del material escolar

Montserrat Company i Joan Jordi Rossell

