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Educació. De l’11 al 21 de març s’obre la preinscripció per al curs 2014-2015 als 73 centres educatius de primària i secundària

L’H mantindrà l’oferta de
P3 i augmentarà la d’ESO
Les famílies estudien
aquests dies l’oferta
educativa de la ciutat,
que, per al curs vinent,
cobreix tot el padró
El pròxim curs escolar, les places
escolars de P3 i d’ESO cobriran tot
el padró d’infants de 3 anys i d’ado
lescents de 12, és a dir, es mantin
dran tots els grups de P3 actuals i
l’ESO s’incrementarà en dos grups.
Durant la presentació de la cam
panya de preinscripció escolar,
que tindrà lloc de l’11 al 21 de
març, l’alcaldessa, Núria Marín,
s’ha mostrat satisfeta per la decisió
de la Generalitat, tot recordant els
problemes del curs anterior quan
es van reduir grups a la pública i es
van derivar alumnes a la concerta
da. “Per l’Ajuntament l’educació és
una prioritat absoluta. Apostem per
l’escola pública catalana per garantir
una educació igualitària i digna”.
El padró municipal xifra en 2.609
els petits que començaran primària
al setembre, nombre molt similar al
del curs actual. Per això, es man
tenen els 89 grups de P3 i es con
solida la ràtio de 25 alumnes per
aula. Sí que hi ha canvis, però, en la
distribució. L’Escola Frederic Mistral
recupera la segona línia, mentre que
a l’Escola Pau Vila se suprimeix el
grup obert al setembre de forma
excepcional. Pel que fa a l’ESO,
l’oferta dóna plaça als 2.193 alum
nes nascuts l’any 2002 i augmenta
a 71 els grups disponibles, dos més
que ara, que recuperen els instituts
Torres i Bages i Margarida Xirgu.
Per la seva part, el tinent d’al
calde d’Educació, Lluís Esteve, ha
destacat que l’escola pública cada
cop té més demanda. “I no només
per motius econòmics sinó per les
millores en qualitat i prestigi dels
nostres centres i l’excel·lència edu
cativa que assoleixen”.
Per a la preinscripció, les famílies
estan rebent a casa una guia que
recull tots els centres educatius de
L’Hospitalet. y

El tinent d’alcalde Lluís Esteve i l’alcaldessa Núria Marín, a l’Escola Pompeu Fabra, on van presentar la campanya de preinscripció escolar

Una línia més a l’escola frederic Mistral i més mòduls a la paco candel

Un pare i la seva filla, a la jornada de portes obertes de la Paco Candel

Les escoles Frederic Mistral i Paco Candel de Santa Eulàlia
aconseguiran el pròxim curs les seves reivindicacions. La primera
recupera el grup de P3 eliminat aquest curs i la segona guanyarà
dos mòduls a les instal·lacions provisionals que ocupa al carrer de
l’Aprestadora. Un altre centre que necessita més espai és l’Escola
Ernest Lluch, de Collblanc-la Torrassa, també en mòduls provisionals
al carrer de Mas. Per aquest motiu, l’Ajuntament habilitarà el local de
l’antic Pep Ventura a l’espera que la Generalitat construeixi l’edifici
definitiu, inversió que encara no té data, igual que la nova construcció
de la Paco Candel.
El pròxim curs, l’Ajuntament també millorarà els patis i les pistes
poliesportives de les escoles Pau Casals, Menéndez Pidal i Ramon
Muntaner i en farà una de nova a l’Institut Torres i Bages. A més
remodelarà l’antiga Pla del Llobregat per a la seu provisional de
l’Escola de Música i construirà un nou edifici per a l’escola bressol
Patufet. Tot plegat, una inversió de 3 milions d’euros.
Pel que fa a la Generalitat, els cinc centres fets als anys 70 que
necessiten una urgent actuació per ser totalment remodelats o
construïts hauran de seguir esperant, tot i el compromís signat per
actuar-hi. Només es faran obres puntuals als centres Frederic Mistral,
Busquets i Punset i Milagros Consarnau.

