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Les aules es tornaran a
omplir el 15 de setembre
Per al nou curs escolar es creen aules d’acollida, i la franja de 0 a 3 anys serà etapa educativa
El 15 de setembre
s’inicia un nou curs
escolar marcat per la
derogació de la LOCE
i la llei del Parlament
que considera la
franja de 0 a 3 anys
com etapa educativa
Les aules d’escoles i instituts
tornaran a omplir-se de vida
a partir del 15 de setembre,
data marcada per l’inici del
nou curs escolar. Com cada
any, hi ha algunes novetats,
però les autoritats educatives incideixen en el manteniment dels nivells de qualitat de l’escola pública. Amb
tot, hi ha una dada que la tinent d’alcalde d’Educació,
Montserrat Company, considera “molt positiva” i és la derogació de la LOCE, per part del
Govern central, tot i que lamenta
que alguns aspectes d’aquesta
conflictiva llei ja hagin entrat en
vigor en anteriors cursos.
Company també destaca la nova llei del Parlament segons la qual
la franja de 0 a 3 anys es considera etapa formativa. La normativa
obliga el Govern de la Generalitat
a presentar un nou mapa escolar i
a crear 30.000 noves places públiques en el període 2004-2008,
amb l’ajuda dels ajuntaments. Per
a la responsable d’Educació, “la llei
obre una via perquè puguem ser
més ambiciosos en la nostra proposta“. Aquesta proposta consisteix en la creació, durant aquest

Ampliades les mesures
per combatre el fracàs
escolar
El Projecte d’Orientació i Acompanyament (POA) es manté als
quatre instituts de Collblanc, la
Torrassa i la Florida i s’estén als
dos de Can Serra. El pròxim curs
es donarà suport a l’orientació a
504 alumnes de quart d’ESO.
D’altra banda, el programació
d’orientació s’amplia ara al pas
de la primària a la secundària.
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Des de fa uns anys hi ha ‘matrícula
viva’ als centres d’infantil i primària,
per l’arribada de famílies immigrades durant tot l’any; però, alhora,
també es produeixen baixes. Per
això, s’obren aules en cursos intermitjos: una de primer al Joaquim
Ruyra, una de P5 i una altre de cinquè al Pompeu Fabra, i una de segon al Ramon y Cajal. També s’ha
obert una de P3 al Mare de Déu
de Bellvitge per acollir l’excés de
demanda del Joan XXIII, tot i que a
l’hora de tancar aquesta edició les
famílies seguien reclamant plaça al
centre concertat. A Collblanc-Torrassa i Florida s’ha reduït la ratio a
23 alumnes per aula. # P. G.
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16.783 alumnes d’infantil i primària cursaran estudis a L’Hospitalet

Per al curs 2004-2005, 680 nens de 0 a 3 anys han aconseguit plaça a les llars d’infants de la ciutat (337 en els centres públics i 343 als privats subvencionats). Pel que fa als
cicles d’infantil i primària,
8.780 alumnes cursaran estudis als 32 centres públics
de la ciutat, mentre que 8.003 ho faran als 24 centres privats concertats. Quant a l’ensenyament secundari, 4.312
alumnes s’han matriculat als 14 centres públics de la ciutat, mentre que 4.326 alumnes han optat pels 20 centres
privats concertats. L’Hospitalet també compta amb 23 centres de batxillerat i 13 de cicles formatius públics i privats.

Les xifres

mandat, de dues noves escoles
bressol, una a Pubilla Casas-Can
Serra (segurament es reformaran
les instal·lacions de l’antic col·legi
Joaquim Costa) i l’altra a Collblancla Torrassa.
La falta de places públiques a
les escoles bressol continua essent
una mancança important a la ciutat, com ho demostra el fet que
per a aquest curs han quedat fora
436 peticions per a les escoles
bressol públiques i les privades
subvencionades. # PILAR GONZALO

La Guia Intro s’ocuparà de la
violència de gènere i el comerç just
La Xarxa Educativa de Ciutat continua el pla per millorar la guia Intro
per aconseguir augmentar la qualitat i la quantitat de les activitats
que hi proposa. També augmenten
les accions que es poden fer on line. Enguany l’Intro inclou activitats
relacionades amb l’educació en valors: violència de gènere i diversitat afectiva de la sexualitat. També
es vol sensibilitzar sobre el consum solidari amb accions relacionades amb el comerç just, i les
desigualtats socials. Es proposen
activitats de grup per prevenir els
conflictes i despertar l’actitud crítica sobre la realitat mundial. # P. G.
Adreça a Internet de la Intro:
www-l-h.es/cat/educaform.shtm
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Més classes
de cursos
intermitjos a
infantil i primària

El Consell de Nois i
Noies s’amplia al cicle
de primària

La guia Intro augmenta cada any les seves propostes

El Consell de Nois i Noies està integrat per 21 centres de secundària i aquest any ha renovat 20
membres. Ara s’ha decidit estendre’n l’experiència a l’alumnat de
5è i 6è de primària. De moment,
ja s’hi han apuntat 16 centres. El
projecte del Consell s’explicarà
en el Setè Congres de Ciutats
Educadores de Gènova.

Pla local per a la
participació dels pares i
mares a les escoles
L’Àrea d’Educació està elaborant
un pla de dinamització per aconseguir una major participació dels
pares en la vida dels centres educatius, potenciant les AMPA. El
pla preten crear a tots els districtes un espai de debat educatiu
per a les famílies. Les segones
jornades de família i escola han
de servir per impulsar el pla.

Aules d’acollida
per afavorir la
integració a tots
els centres
Els centres de primària i secundària de la ciutat es dotaran en
aquest curs d’aules d’acollida, 27
en total, per fer front amb garanties a la integració dels alumnes
immigrats. La creació de les aules d’acollida representa un increment dels recursos humans amb
la incorporació d’un mestre tutor
a la plantilla del centre. Els col·legis amb alumnat estranger han
de dotar-se d’un Pla d’acollida
que incorpori l’educació intercultural per a tot l’alumnat i doni
pautes per al procés d’integració.
L’alumnat assistirà a l’aula d’acollida un màxim de mitja jornada
lectiva. # P. G .

