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Mil noves places per als
cicles d’infantil i de primària
Un total de 26.885 alumnes de 3 a 16 anys inicien les classes aquest mes de setembre
Una de les principals
novetats per al
curs 2008-2009 és
l’augment significatiu de
l’oferta de places per a
les etapes d’infantil i de
primària, gràcies a obres
d’ampliació d’escoles
El nou curs 2008-2009 comença amb més alumnes que el
curs anterior, 587 més (segons
dades del mes de juny): 459
als centres públics i 128, als
concertats. Però per primera
vegada en els darrers anys, s’ha
creat un nombre considerable
de noves places per cobrir les
necessitats i a més s’han planificat altres places lliures per
atendre els alumnes que arriben amb el curs començat.
En concret, L’H compta amb
700 noves places d’educació infantil
i primària. Aquest creixement tan
significatiu ha estat possible gràcies,
sobretot, a obres d’ampliació de centres ja existents. Han augmentat tota una línia (de 3 a 12 anys) els CEIP
Menéndez Pidal, Màrius Torres i Pep
Ventura. Totes les places noves s’han
creat en barris del nord de la ciutat,
que són els que registren un major
creixement de l’alumnat. A més de
les 700 noves places, l’àrea d’Educació ha planificat altres 300 places
a diversos centres de la ciutat per si
la demanda les requerís. Així doncs,
al llarg del curs es podria parlar de
1.000 noves places.
Pel que fa a l’ESO, també registra un petit creixement: 25 alumnes.
El batxillerat i els cicles formatius au
gmenten poc significativament. En
total, s’han matriculat 8.482 alum
nes d’ESO, 2.334 de bat xillerat,
1.152 de cicles formatius de grau
mitjà i 1.515 de grau superior.

Les noves places permetran
afrontar la matrícula viva (alumnes
que arriben fora del termini ordinari
de matriculació). Segons el tinent
d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve,
“fins fa uns anys arribaven tants
alumnes nous com els que marxa
ven i el nombre de places es mantenia constant. Però el curs passat
vam tenir una diferència positiva de
1.000 alumnes. Això és a causa del
reagrupament familiar. Les famílies
del infants immigrants que es matri
culen ara a L’H tenen una situació
estable i ja no marxen de la ciutat”.
Segons Esteve, el curs 2008-2009
és previst que arribin per matrícula

Estudiants de primària del CEIP Sant Josep el Pi

viva uns 700 alumnes. De fet, entre
el maig i el setembre se n’han pre
inscrit 400 per aquesta via (350 a
infantil i primària i 50 a secundària).
“Les noves places permetran cobrir
les necessitats i esponjar els cen
tres. Alguns estaven a la capacitat
màxima”, afirma Esteve.
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El curs 2008-2009 entrarà en funcionament un
nou criteri per escolaritzar els immigrants de ma
trícula viva. Aquests alumnes es distribuiran en
aquelles escoles concertades
o públiques que
tinguin menor percentatge d’estudiants nouvin
guts, encara que això signifiqui augmentar la
ràtio (nombre màxim d’alumnes per aula) fins
al 10% que permet la llei. La mesura pretén reequilibrar el pes dels alumnes immigrants en
el conjunt de centres de la ciutat. “Abans as
signarem l’alumne 26, 27 o 28 en una aula amb
un percentatge baix d’immigrants, que l’alumne

L’apunt

15, 16 o 17 en una aula amb alt percentatge
d’immigrants”, explica Lluís Esteve.
El tinent d’alcalde d’Educació considera que
no és una mesura que s’hagi d’interpretar només en clau d’escola pública i concertada. “En
alguns barris hi ha escoles públiques amb molts
immigrants i altres que no en tenen gairebé. I
en altres barris hi ha escoles concertades que
tenen un 50% d’alumnes immigrants. La mesura
pretén reequilibrar. Penso que ho aconseguirem en un 5 o 6%”. A L’Hospitalet, el 30% dels
alumnes són d’origen immigrant. Hi ha alguns
barris, però, on aquest percentatge arriba al
50%, i algunes escoles on és del 80%.

Una altra de les actuacions destacades ha estat la gran inversió en
obres, que s’estan realitzant des
d’aquest estiu. L’Ajuntament ha invertit gairebé 2 milions d’euros per
millorar 19 centres i la Generalitat
ha invertit 6 milions d’euros per ampliar escoles. És, segons Esteve, la
inversió més important dels darrers
anys. “Hem de recuperar el temps
perdut. L’aposta municipal i la signatura d’un protocol amb la Generalitat
permetran tenir edificis de primera
qualitat. És una forma de prestigiar
l’escola pública”, diu Lluís Esteve,
que posa com exemple el CEIP Prat
de la Manta, amb nou edifici, en
què el nombre de preinscrits per a
aquest curs ha augmentat considera
blement. # núria toril
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