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El dia 21 s’obre el període
per a la preinscripció escolar
El termini finalitzarà el dia 3 d’abril per als alumnes d’infantil, primària i secundària obligatòria
Comencen els tràmits
per poder matricular-se
a un centre escolar. En
una primera fase serà
la preinscripció. Entre
els dies 29 de maig i 2
de juny s’obrirà el
període de matrícula
El procés de preinscripció i de
matrícula escolar per al pròxim
curs 2006-2007, per als alumnes de 3 a 16 anys, està a
punt de començar. Del 21 de
març al 3 d’abril es durà a terme la preinscripció dels infants
de segon cicle d’infantil, primària (de 3 a 12 anys) i secundària obligatòria (de 12 a
16 anys). Tots aquests cursos tenen
com a període de matrícula del 29
de maig al 2 de juny. El primer cicle
d’educació infantil és de 0 a 3 anys,
i per tant, no estan afectats.
Segons les dades que consten
en el padró municipal, el 31 de desembre del 2005 hi havia a L’Hospitalet 2.296 infants de 3 anys que
podrien participar en el procés de
preinscripció, i 2.020 alumnes de
12 anys que podrien fer-ho al primer curs de l’educació secundària
obligatòria. La responsable municipal d’Educació, Montserrat Company, ha explicat que enguany “les
previsions ens han portat a obrir
cinc noves aules de 3 anys, dues a
Santa Eulàlia, i una a la Florida, Bellvitge i Pubilla Casas”
Segons fonts de la Regidoria d’Educació, per fer la preinscripció caldrà presentar una única sol·licitud; original i fotocòpia del llibre de família
o altres documents relatius a la filiació del menor; original i fotocòpia del
DNI, passaport o altre document d’identitat del pare, mare o tutor, i un
certificat municipal de convivència,
així com el resguard de la renovació
del DNI quan el domicili que els pares o tutors fan constar no coincideix
amb el seus DNI.
Si les persones que fan la preinscripció volen obtenir algun dels
beneficis establerts, com ara per família nombrosa o per renda mínima d’inserció, entre d’altres, hauran
de presentar també original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o bé la documentació que
els acredita com a beneficiaris de la
prestació econòmica de renda mínima d’inserció; l’original i la fotocòpia del certificat de disminució, si
és el cas, expedit pel Departament
de Benestar i Família, o el certificat
mèdic oficial que acrediti que l’alumne o l’alumna pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema
digestiu, endocrí o metabòlic i que
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L’Ajuntament ha previst
cinc noves aules per a
infants de 3 anys

exigeix una dieta complexa que
condiciona de manera determinant
el seu estat de salut. Per tal que
aquest certificat sigui vàlid cal que
inclogui la legalització de la signatura del metge que l’emet per part
del col·legi de metges de la demarcació corresponent.
Pel que fa a la puntuació que
s’aplicarà per tenir més o menys

possibilitats de poder accedir a un
determinat centre educatiu, fonts
d’Educació han explicat que es tenen en compte la proximitat del domicili dels alumnes al centre, o bé
la proximitat al lloc de treball dels
pares o tutors; el fet de tenir altres
germans matriculats al mateix centre; pertànyer a una família nombrosa; una possible discapacitat dels

L’Hospitalet forma part dels 27 ajuntaments de Catalunya que han
signat recentment un acord amb la Conselleria d’Educació per posar en marxa a la ciutat els nous Plans d’Entorn. Aquests programes sumen els esforços que es fan
als municipis o als barris de les
grans ciutats per dirigir-los en una
mateixa direcció, de manera que els recursos i les polítiques de
formació dels infants i dels joves s’apliquin de la millor manera
possible. En opinió de la consellera Marta Cid, “cap Pla d’Entorn
és igual a un altre. Aquest tipus de projecte el primer que fan és
avaluar i conèixer quines són les mesures que en un determinat
entorn local ja es duen a terme en l’àmbit educatiu. Aquests plans
no es fan només entre la Generalitat i els ajuntaments, sinó amb
tota la xarxa d’associacionisme i d’entitats que treballen en l’àmbit ciutadà.”
Montserrat Company, tinenta d’alcalde d’Educació de l’Ajuntament, ha dit que “el conveni permet coordinar de manera oficial,
amb la voluntat del Govern de la Generalitat, les actuacions que,
en el cas de L’Hospitalet, l’Ajuntament sempre ha tingut la voluntat de dur a terme mitjançant totes les àrees municipals. Ara, però,
hi ha un compromís d’actuar conjuntament, posar-nos d’acord en
les prioritats, afavorir la cohesió social i donar suport institucional
a coses que ja es feien. I tot això, amb un increment de recursos,
es portarà a terme, inicialment, a la zona nord i al Gornal”.
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Company durant la signatura dels Plans d’Entorn

alumnes o dels seus pares o germans; la renda per càpita de la unitat familiar, o una malaltia crònica
de l’alumne que té afectat el seu
sistema digestiu.
L’Oficina Municipal d’Escolarització, on s’han de formalitzar la preinscripciò i la matrícula, està al c. de Girona,10, i el seu horari és de 8.30 a
14 i de 16 a 18h. # C. G.

