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Educació. Abans d’iniciar-se el període de preinscripció, escoles i instituts exposen el seu programa pedagògic

Portes obertes per conèixer
l’oferta d’infantil, primària i ESO
El 29 de març
s’inicia el període de
preinscripció escolar
per al curs 2019-2020
en els ensenyaments
obligatoris

criteris de prioritat complementaris.
En concret, no tindran prioritat d’ad·
missió els alumnes amb malaltia
crònica del sistema digestiu, endo·
crí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Tampoc aquells els tutors dels quals
hagin estat escolaritzats al centre.
Les sol·licituds es poden lliurar
als centres escollits en primera
opció o a l’Oficina Municipal d’Es·
colarització, que, un cop tancat el
procés, també publicarà la relació
de l’alumnat inscrit i admès.

HOMENATGE

Per a les famílies que hauran de de·
cidir en quin centre escolaritzen els
seus fills és important conèixer prè·
viament l’oferta educativa de la ciu·
tat. Per facilitar-ho, escoles i instituts
públics i centres concertats organit·
zen fins al 29 de març jornades de
portes obertes per explicar els seus
projectes pedagògics.
Amb l’objectiu d’acompanyar les
famílies en la tria, l’Ajuntament ha
publicat un any més al web d’Edu·
cació el directori de centres distri·
buïts per zones educatives i facilita
informació d’interès per formalitzar
la tramitació de les sol·licituds.
Què cal saber?
El període de presentació de
sol·licituds romandrà obert fins al 9
d’abril per a les etapes educatives
d’educació infantil de segon cicle
(P3, P4 i P5), d’educació primà·
ria (de 1r a 6è curs) i d’educació
secundària obligatòria (de 1r a 4t
d’ESO). Caldrà indicar per ordre de
preferència els centres als quals es
vol optar, fins a un màxim de 7.
Les famílies tenen dret a la lliure
elecció de centre, tot i que si hi ha
més demanda que oferta de places
la legislació preveu criteris de pri·
oritat d’admissió, per exemple que
el centre preseleccionat estigui en
la zona d’influència del domicili de
l’infant. La novetat d’aquesta cam·
panya és que s’han eliminat alguns

Vint-i-dos centres educatius de L’H
superen el mig segle de trajectòria
Un total de 22 centres educatius de L’H amb més de
50 anys de trajectòria educativa a la ciutat han rebut
un homenatge per part de l’Ajuntament. El Palauet de
Can Buxeres va ser l’escenari d’un acte on van par·
ticipar unes 140 persones de la comunitat educativa
de L’Hospitalet.
L’alcaldessa Núria Marín va aprofitar l’acte per
destacar la gran transformació de la ciutat al llarg
d’aquest mig segle i especialment en l’àmbit educa·
tiu. “La de L’Hospitalet és una història d’èxit de tota
la ciutadania i en matèria d’educació encara més”, va
dir Marín, que també va tenir unes paraules d’agra·
ïment i record per als diferents regidors d’educació

durant aquests anys: Jaume Botey, Amadeu Juan,
Montserrat Company, Lluís Esteve i Jaume Graells.
Entre els centres homenatjats n’hi ha 6 de públics
(Escola Patufet Sant Jordi, Escola Pau Vila, Escola
Sant Josep-el Pi, Institut Llobregat, Institut Santa
Eulàlia i Institut Torras i Bages) i 16 de concertats
(Alegre, Alpes, Balaguer, Casal dels Àngels, Centre
Cultura, Fax, Jesuïtes de Bellvitge, Escola Norai,
Pineda, Sant Gervasi, Sant Jaume de la FEP, Sant
Josep Obrer, Santa Marta, Tecla Sala, Utmar i Xaloc).
L’Institut Llobregat és el de més anys de trajectòria,
amb 71, mentre que el centre Alegre és l’únic que
enguany celebra els 50.

Ampliació de l’oferta
A l’espera que la taula mixta Generalitat-Ajuntament tanqui la pla·
nificació de l’oferta de places, el
regidor d’Educació, Jaume Graells,
ha dit que l’exigència del consis·
tori és que “qualsevol alumne que
vulgui escolaritzar-se en l’escola
pública al seu barri ho pugui fer”.
Graells avança que preveuen que
la demanda de P3 i primària es
mantingui i que, en canvi, hi hagi
més necessitat de places públiques
de secundària. En aquest sentit,
recorda que s’ofereixen dues línies
més de primer d’ESO al nou institut
escola Pere Lliscart i una altra línia
a l’Institut Apel·les Mestres.
Les plataformes SOS Escola
Pública i Xarxa Groga, però, consi·
deren que, segons la relació entre
places públiques i infants empadro·
nats, no es podrà cobrir la demanda
i critiquen l'Ajuntament i la Gene·
ralitat per “manca de planificació”
i “per buscar solucions temporals
que passen per derivar
demanda cap a la con·
certada i massificar la
pública”. y
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Civisme. Es presenta aquest projecte municipal que neix amb l’objectiu d’impulsar activitats per fomentar el bon veïnatge

Un total de 25 col·lectius
fan xarxa per la convivència
En el marc dels actes de commemo·
ració dels 40 anys dels ajuntaments
democràtics, el Centre Cultural Te·
cla Sala ha acollit la presentació de
la Xarxa per la Convivència de L’H.
Un total de 25 entitats, comerciants
i centres educatius són els primers
subscriptors d’aquesta iniciativa mu·
nicipal que neix amb el propòsit de
generar complicitats i de treballar
conjuntament per fomentar el civis·
me i el bon veïnatge entre els barris
i que roman oberta a qualsevol col·
lectiu o ciutadà a títol individual que
s’hi vulgui sumar.
En aquest sentit, per formar part
de la Xarxa cal omplir un formulari

d’adhesió i subscriure el Compromís ciutadà per la convivència.
Aquest document fixa com a princi·
pis vinculants del treball comunitari
i col·laboratiu l’enfortiment del civis·
me, la inclusió social, la participació,
el diàleg veïnal i la lluita per desmen·
tir rumors i contra els prejudicis i els
estereotips, entre d’altres aspectes.
Segons l’alcaldessa Núria Ma·
rín, “L’H és una ciutat diversa, on
conviuen persones de procedència,
cultura, ideologia i pensament ben
diferent. Cal respectar el paper i
l’espai de cadascú en la construc·
ció de la ciutat i entre tots hem de
generar les condicions per definir

un marc de convivència on tothom
es trobi còmode”.
Amb aquesta finalitat, la Xarxa
ha elaborat un primer catàleg d’ac·
tivitats per la convivència i per la
cohesió social, amb un total de 30
propostes i tallers per potenciar la
reflexió i el diàleg entre el veïnat. En
la definició de les accions han par·
ticipat entitats com Akwaba, Joves
per la Igualtat i la Solidaritat (JIS), el
Club d’Esplai la Florida, l’Associació
Cultura 13, el Centre d’Esplai Xixell
o Mujeres Pa’lante, entre d’altres. y
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Més info.: xarxaconvivencia.l-h.cat

Moment de la presentació de la Xarxa per la Convivència a la Tecla

