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L’Ajuntament
aconsegueix
aturar el
tancament
del Pedraforca

El Centre d’Estudis Joan XXIII
ha estat guardonat amb el primer Premi Ensenyament 2010
que atorga la fundació Cercle
d’Economia, per l’exhaustiu se guiment individual que el centre fa de cada alumne i l’orientació que ofereix durant tota la
formació professional.
El centre educatiu també està
desenvolupant el nou projecte d’innovació INEDU, sobre l’aplicació de
les noves tecnologies a l’ensenyament. Així, ha començat a treballar
aquesta iniciativa des del principi de
curs perquè els professors sàpiguen
treure el major profi t a les noves tecnologies que ja han entrat a les aules. És el cas de l’1x1, en què els escolars de primer d’ESO utilitzen l’ordinador en substitució dels llibres,
o la posada en funcionament de
la pissarra digital a l’aula infantil. A
través de l’apadrinament informàtic,
els grans ensenyen els petits a accedir al món de la tecnologia.
El Centre d’Estudis Joan X XIII
aposta clarament per l’aplicació de
les noves tecnologies. Compta amb
el prestigiós Centre de Tecnologies
Ituarte i el primer ordinador que va
arribar a la ciutat el va portar el seu
fundador. # M . SOLÉ

L’Ajuntament ha acordat amb
el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya que
no es prendrà cap decisió sobre
el futur de l’Institut Padraforca,
sobre el tancament dels estudis
de batxillerat, sinó que es consensuarà, en el marc de la Taula
Mixta de Planificació, l’oferta
global dels ensenyaments postobligatoris de L’Hospitalet a
partir del curs 2010-2011.
Entre els criteris que marcaran la tasca d’aquesta taula hi ha la
voluntat que els centres de la ciutat tinguin capacitat per oferir uns
estudis de batxillerat amb un ampli
ventall de disciplines. Tant els instituts com els centres de formació
pro fessional hauran de garantir la
qualitat educativa, i, en concret, els
centres d’FP haurien de tenir un mínim de dues línies i agrupar les famílies professionals en determinats
centres, per aconseguir optimitzar
les instal·lacions i oferir una millor
formació.
Els contactes que l’alcaldessa, Núria Marín, i el tinent d’alcalde d’Edu cació, Lluís Esteve, han mantingut
amb el Departament d’Educació de
la Generalitat han fet que es reconsiderés la decisió. # M . S .
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GABRIEL CAZADO

El Centre
d’Estudis Joan
XXIII rep el
primer Premi
Ensenyament

Jocs de la Diada de l’Esport Escolar celebrada l’any passat

La Diada de l’Esport Escolar
reunirà 5.000 nens i joves
El 29 de maig, a la zona esportiva de la Feixa Llarga
La zona esportiva de la Feixa
Llarga serà l’escenari el pròxim
29 de maig de la 29a Diada
de l’Esport Escolar, en la qual
participaran 5.000 nens i joves,
organitzada pel Consell Esportiu de L’Hospitalet, responsable
dels Jocs Escolars. Enguany, les
activitats s’obren a noves disciplines
acompanyades de música, com
aeròbic, funky, rítmica i hip-hop. A
més, es convoquen els primers 3
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contra 3 de bàsquet i un torneig de
korfball (esport similar al bàsquet
que juguen equips mixtes).
La Diada de l’Esport Escolar disposarà del Poliesportiu Municipal Sergio
Manzano, de la zona de l’arbreda que
hi ha al costat del poliesportiu, dels
camps municipals de rugbi i futbol
7, de l’Estadi Municipal de Futbol i
de la pista del Centre d’Estudis Joan
XXIII. En aquests escenaris es duran
a terme 32 activitats diferents durant

tot el matí, en una diada lúdica i
participativa que posa punt i final a la
temporada de Jocs Escolars.
Per participar en alguna de les
activitats per a grups, com els torneigs de korfball i el 3 contra 3
de bàsquet, o en les exhibicions
musicals, cal inscriure-s’hi abans de
la Diada. # R .
Inscripcions 93 402 60 70 o
www.cehospitalet.org
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