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Educació. Els centres escolars han fet jornades de portes obertes per donar a conèixer el seu programa pedagògic

Comença la preinscripció
escolar per al curs 2013/14
Entre l’11 i el 22
de març té lloc la
preinscripció per al
pròxim curs escolar per
als alumnes de P3
i de primer d’ESO
Les famílies i els centres estan immersos en la preinscripció escolar que té lloc entre l’11 i el 22 de
març. Els més de 90 centres públics i concertats d’infantil, primària
i secundària de L’H han fet jornades
de portes obertes per donar a conèixer la seva oferta educativa per
als 2.716 infants que començaran
P3 i els 2.085 nois i noies que iniciaran l’ESO el curs vinent segons
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament.
Els serveis municipals afirmen que
la Generalitat ha obert 2.281 places
en oferta inicial de P3, i 2.002 de
primer d’ESO. La taxa mitjana d’escolarització als centres de la ciutat
és del 90%.
El tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, ha assenyalat que “a la
nostra ciutat no hi ha hagut una davallada important de natalitat i tenim
uns 200 alumnes més que el curs
passat a primària. Per tant, estem
negociat amb la Generalitat mantenir una oferta educativa suficient
per a tots els escolars de la ciutat.
Si la preinscripció així ho exigeix, el
Departament d’Ensenyament s’ha
compromès a obrir més línies“.
La Generalitat, contra l’opinió
dels centres i de l’Ajuntament, ha
tancat tres línies de P3 a tres col·le
gis i n’ ha obert una de nova a una
altra escola. Pel que fa a primer
d’ESO, ha tancat cinc línies, en algun cas per davallada demogràfica
a la zona educativa.
Lluís Esteve ha destacat la
importància que “pares i mares visitin
el màxim de centres possibles. Que
els coneguin i que després valorin,
no tant per la imatge de l’escola,
sinó per com s’hi treballa i que després prenguin conclusions. És un
moment important per mostrar la
qualitat de les nostres escoles i ins-

escola santiago ramón y cajal. respecte a la diversitat cultural i lingüística

Dia Internacional de la Llengua Materna
El 21 de febrer es va celebrar el Dia
Internacional de la Llengua Materna. Aquesta
diada convida a promoure la diversitat
lingüística i cultural, i el multilingüisme.
L’Escola Santiago Ramón i Cajal de
Collblanc-la Torrassa va commemorar aquest
jornada amb diversos actes, ja que en aquest
centre estudien nens i nenes d’orígens molt
diversos, la qual cosa fa que es parlin fins a
18 llengües distintes.
Una de les activitats que es van organitzar
va ser la interpretació per part dels alumnes

S’ofereixen 2.281
places de P3 i 2.002
de primer d’ESO
en 90 centres
públics i concertats

de dotze cançons, cadascuna en un idioma
diferent. Ana Vilar, directora de l’Escola
Santiago Ramón y Cajal, ha explicat que
“al centre es parla indi, urdú, xinès, fang,
tagal i algunes llengües africanes, per això
ens sembla que aquesta celebració és un
moment important perquè pots posar en
relleu les cultures de cada alumne i les seves
llengües maternes”.
La Ruf, alumna del centre, ha nascut a
L’Hospitalet però coneix bé la llengua dels
seus pares, per això va cantar en fang, un

tituts. Perquè els pares i les mares
coneguin així el professorat i la metodologia d’aprenentatge que cada
centre utilitza per millorar la qualitat
educativa”.
Així ho veuen les famílies. Alberto
Bertolín ha anat a visitar l’Escola
Frederic Mistral, a Granvia Sud:

idioma de Guinea, la cançó Mama. Tot i
això no és fàcil. “A casa meva parlo bastant
el fang, encara que em costa d’entendre i
també pronunciar-lo correctament”.
L’Escola Santiago Ramón y Cajal defineix
el seu projecte educatiu com el d’un centre
“obert al barri i a la ciutat, participatiu de
la vida social i cultural de l’entorn. Té en
compte la diversitat cultural i lingüística
i les diferents necessitats educatives de
l’alumnat. És també una escola plural i
integradora”.

“Els pares ens fixem sobretot en el
projecte educatiu, a conèixer l’equip
de professors, quin és l’ambient i
com són les instal.lacions”. Per la
seva banda, la Marta Fabregat, que
ha visitat la mateixa escola, ha afegit “m’interessa conèixer quin és el
nivell en idiomes”.

L’Ajuntament ha editat una guia
dels centres que s’envia a les famílies amb fills de 3 a 16 anys. Per
informar-se i fer la preinscripció, cal
adreçar-se als centres educatius
o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (c. de Girona, 10, telèfon 93
402 96 78). y

