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Ensenyament. Festius: 31 octubre, 7 i 9 desembre, 20 febrer i 30 abril

Novetats del curs vinent
El Consell Educatiu de Ciutat ha
proposat que a L’Hospitalet siguin
festius escolars el 31 d’octubre, el
7 i 9 de desembre, el 20 de febrer
i el 30 d’abril. Aquestes 5 jornades
distribuïdes entre els tres trimestres
del curs substitueixen la ‘setmana
blanca’ que els alumnes de primària
i d’ESO van fer el febrer passat.
Segons ha decretat la Generalitat, el curs 2011-2012 començarà
per als ensenyaments obligatoris el
12 de setembre i finalitzarà el 22 de
juny. Les vacances de Nadal s’han
fixat del 23 de desembre al 8 de
gener i les de Setmana Santa, del 2
al 9 d’abril. L’horari lectiu es retalla a
conseqüència dels ajustos pressupostaris imposats pel Departament
d’Ensenyament i passa a ser de 5
hores diàries als centres públics.
Únicament impartiran una sisena hora a L’Hospitalet les escoles adscrites als Plans educatius d’entorn i

localitzades als barris de la Florida,
Pubilla Cases, Collblanc-la Torrassa
i el Gornal. Segons el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, la
Generalitat no ha atès la petició de
la comunitat educativa de L’H i de
l’Ajuntament per mantenir la sisena
hora a tots els centres públics. “És

Es cobrirà el 58,2%
de la demanda de
les places públiques
de llars d’infants
una bona notícia que es mantingui
a la zona nord, però no deixa de ser
una discriminació per a les famílies
de la resta de barris i respecte de la
concertada, on els pares continuaran pagant aquesta sisena hora. No
avancem cap a la gratuïtat de tota
l’educació”.

Respecte a l’horari lectiu, correspon als consells escolars de cada centre determinar-lo, tenint en
compte que al matí s’han de cursar
de 3 a 3,5 hores i a la tarda d’1,5 a
2 hores, amb 2 hores de descans al
migdia. Segons Esteve, “s’ha traslladat el problema a les escoles. I
tot plegat pot ser un embolic ja que
s’ha acabat amb l’homogeneïtat
d’horaris”.
Pel que fa a la preinscripció de
nens i nenes de 0 a 3 anys, entre les
16 escoles bressol públiques i concertades de L’Hospitalet es cobriran 809 places, xifra que representa el 58,2% de la demanda. Respecte a P3, s’han preinscrit més de
2.400 nens i nenes i un 86% podrà
anar a l’escola escollida en primera
opció. y
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www.gencat.cat/ensenyament

Mayores en forma
El Ayuntamiento está instalando
en espacios públicos aparatos
para que la gent gran haga ejercicio físico. Son 31 pedales colocados junto a bancos y otros 8
elementos con ruedas para hacer ejercicio con brazos y cade
ras que se instalan cerca de casals d’avis. La iniciativa pertenece a la campaña L’H 100x100
saludable, con una inversión de
20.000 euros, y beneficiará a los
12.600 socios de los casals.

Breus
Homenaje póstumo
al profesor y educador
Vicenç Arias

La Farga acoge los días
2 y 3 de julio la VI edición
de Vive Latinoamérica

Coincidiendo con el cierre de esta
edición el Centro Cultural la Bòbila
tenía previsto acoger un acto de homenaje a la figura de Vicenç Arias,
profesor y educador vinculado al
Centre d’Esplai Pubilla Cases-Can
Vidalet que murió en abril de 2010
a la edad de 51 años. Arias dedicó
25 años de su vida a este esplai
donde fue monitor, director durante
10 años y presidente, otros 10. Una
placa colocada en las dependencias
de la entidad lo recuerda. y

Con el objetivo de dar a conocer
Latinoamérica, su gente, su gastronomía, los bailes típicos, su cultura y
sus diversos destinos turísticos, se
celebrará en La Farga, los días 2 y
3 de julio, la sexta feria latinoamericana. Es un certamen para toda la
familia y con la entrada los visitantes
participarán en un sorteo de camisetas firmadas por el barcelonista Leo
Messi. La entrada vale 5 euros para
los adultos y los menores de 14 años
entran gratis. y

ACLARIMENT
Respecte de la informació sobre
la formació i estudis dels regidors
del nou Ajuntament, publicada a
la pàgina 5 de L’HOSPITALET
254, cal puntualitzar: la regidora
Dolors Fernández està cursant la
Diplomatura de Treball Social i el
regidor Juan Carlos del Rio està fent el doctorat en Sociologia,
sense que hagin finalitzat la seva
formació com es donava a entendre en els currículums publicats sobre els edils electes en
els comicis del 22 de maig.
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