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La preinscripció escolar per al
curs 07-08 s’inicia el 10 d’abril
El Centre, Sant Josep i Sanfeliu es converteixen en una única zona educativa, i el Gornal i Bellvitge, també
Els pares i les mares dels nens
de 3 anys de la ciutat es troben
en un moment de gran importància per als infants i que genera en moltes ocasions neguit
i tensions: buscar escola per al
pròxim curs. La preinscripció
escolar per a infantil, primària
i secundària obligatòria tindrà
lloc del 10 al 20 d’abril. Les
llistes baremades provisionals es
publicaran el 2 de maig; el sorteig,
en cas d’empat, tindrà lloc el 7 de
maig, i la publicació de les llistes
definitives, el 10 de maig. La matriculació començarà l’11 de juny.
Enguany s’han produït canvis en
la distribució de les zones educatives a L’H per a infantil i primària.
El barri de Sant Josep ha passat a
formar part de la zona educativa del
Centre i Sanfeliu. Aquesta ha estat
una petició reivindicada per alguns
pares en els darrers anys. També
s’han unificat en la mateixa zona
educativa Bellvitge i el Gornal.
Les altres àrees educatives són
Santa Eulàlia, Pubilla Cases i Can Serra, Collblanc i la Torrassa i, finalment,
la Florida. Les zones educatives no
sempre coincideixen amb els barris
geogràfics. Els mapes de distribució
de zones es poden consultar a les
escoles i a l’Oficina d’Escolarització,
al carrer de Girona, 10.
L’Hospitalet compta amb 32 centres públics d’educació infantil i primària i 24 de privats concertats. Per
al pròxim curs, la població susceptible
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El decret de la Generalitat estableix un seguit
de condicions que donen

gabriel cazado

Barem

Inici del curs 2006-2007 a l’escola Charli Rivel

de començar P3 està formada per
2.312 infants, un nombre sensiblement superior al curs anterior i que
ha fet preveure la necessitat d’obrir
dues noves línies, una al Centre-Sant
Josep-Sanfeliu i una altra a la Florida
(al tancament de l’edició encara no
es coneixien els centres concrets en
què s’aplicaran).
Pel que fa a la secundària obligatòria, el pròxim curs començaran
primer d’ESO uns 1.800 infants. A

La població de 3
anys de la ciutat està
formada per 2.312
infants. Pel que fa a
primer d’ESO, uns 1.800
estudiants començaran
aquesta etapa

la ciutat hi ha 14 instituts públics
de secundària i 20 centres privats
concertats.
Per tal de realitzar la preinscripció, cal portar la sol·licitud i la
documentació necessària a l’escola
triada en primera opció o a l’Oficina
d’Escolarització de l’Ajuntament.
# núria toril
Més informació:
www.gentcat.cat/preinscripcio

prioritat a l’hora de triar
centre educatiu. Dóna
dret a 40 punts el fet que
els pares treballin al centre triat. Tenir germans al
centre també atorga 40
punts. Viure en la zona
educativa del centre donarà dret a 30 punts. Si
els pares treballen a la
zona educativa es concediran 20 punts, i si el
domicili no es troba a la
zona educativa però sí a
la ciutat, 10 punts. Ser
beneficiari de l’ajut per
renda mínima o la condició de discapacitat dóna
dret a 10 punts.
Finalment, sí que es
considerarà en el barem la
condició de família nombrosa, amb 15 punts, i
la de malaltia crònica de
l’aparell digestiu, endocrí o metabòlic, amb 10
punts.
Una novetat és que
per a batxillerat es tindrà
en compte l’expedient
acadèmic.

Conveni per dinamitzar
les associacions de
pares i mares
La Federació d’A ssociacions
de Pares d’alumnes de Catalunya (�����������������������������
FaPaC������������������������
) es va reunir a L’Hospitalet per celebrar la vint-i-novena assemblea general, en la
qual es va escollir la nova Junta Directiva, encapçalada per
l’hospitalenc Walter García, que
va ser nomenat president.
En el marc de la reunió es
va signar un conveni entre l’A
juntament i la FaPaC per dinamitzar
les associacions de mares i pares
(AMPA) de la ciutat.
Aquest conveni preveu la realització d’activitats i projectes conjuntes entre l’Ajuntament i les associacions. Entre d’altres qüestions, es
vol donar suport a la gestió dels sis
Espais Socials de Debat Educatiu
que hi ha a la ciutat.
Aquests espais de debat són impulsats per la Regidoria d’Educació,
i hi participen pares, mares i altres
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col·lectius i institucions implicats en
la tasca educativa per debatre sobre els criteris adients per donar resposta a les necessitats d’infants i
joves.
El conveni també vol potenciar
la relació de les AMPA amb els pares i les mares de les escoles i amb
les entitats dels barris. A més, es vol
que aquestes associacions tinguin
un paper actiu en el desenvolupament dels plans d’entorn a Collblanc-la Torrassa, la Florida, Pubilla
Cases, Can Serra i el Gornal.
D’altra banda, l’assemblea de la
Federació d’Associacions de Pares
d’Alumnes de Catalunya també va
servir per triar els nous membres de
la Junta Directiva, que a partir d’ara
serà presidida per l’hospitalenc Walter García. El nou president va explicar que els principals objectius de
futur de la FaPaC����������������������
���������������������������
són, entre d’altres,
fer el seguiment de l’aplicació del
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Signat entre l’Ajuntament i la FaPaC

L’assemblea de la FaPaC s’ha fet al Centre Cultural la Bòbila

Pacte nacional d’educació, signat
l’any passat, i de la sisena hora.
La trobada va ser inaugurada pel
conseller d’Educació, Ernest Maragall, que va explicar que un dels reptes de futur de la seva conselleria és

fer del català la llengua vehicular de
l’educació a Catalunya.
Per la seva part, la regidora d’E
ducació, Montserrat Company, va
ser l’encarregada de signar el conveni entre la �������������������������
FaPaC��������������������
i l’Ajuntament. A

l’assemblea general van participar-hi
al voltant de 1.700 associacions de
pares i mares d’alumnes d’escoles
públiques de tot Catalunya. Es va
celebrar al Centre Cultural la Bòbila
el passat 24 de març. # r .

