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Comença el curs escolar amb
la cartera plena de projectes
S’inicien les obres de les noves instal·lacions de les escoles Prat de la Manta i Màrius Torres

Més de 1.831 alumnes de P3
s’incorporen aquest curs als
centres públics i als privats
concertats de L’Hospitalet. Les
32 escoles públiques d’infantil
i primària disposen de 45 aules de P3, que acolliran 991
alumnes. Per això ha estat necessari obrir tres aules noves
d’aquest nivell als CEIP Folch i
Torres, Joaquim Ruyra i Ramón y
Cajal. Mentrestant els 24 centres
privats-concertats mantenen 35 aules de P3, amb 840 alumnes. Cal
destacar una reducció del nombre
d’estudiants per aula a P3 i P4 en
les zones de Collblanc-la Torrassa,
Florida Nord i Florida Sud, pel que
fa al sector públic i una reducció a
P3 en el sector concertat. Aquesta
reducció de 25 a 23 places per aula té com a finalitat permetre l’escolarització d’alumnes estrangers
que arribin al llarg del curs escolar.
Pel que fa a les xifres, el curs
2005-2006 experimenta un increment d’aules d’acollida a primària i a
secundària: en el primer cas, es passa de 21 a 25 aules i, a secundària, de
6 a 18 aules. Tots els instituts d’ensenyament secundari en disposen.
El nou curs escolar és, en opinió
de la responsable municipal d’Educació, la tinenta d’alcalde Montserrat
Company, “especialment important
amb vista al futur per l’elevat nombre de projectes que estan en marxa, entre els quals cal destacar l’escola de música, i d’altres que s’hi engegaran”.
Company emmarca aquest nou
curs en el panorama polític general
de tramitació de la Llei Orgànica de
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L’Ajuntament i la Generalitat treballen conjuntament
en projectes que tindran

L’apunt

 1.831 nens de 3 anys

especial importància en el
món educatiu. En aquest
sentit, està a punt de signar-se el conveni de col·laboració de noves escoles
bressol i també el conveni
Plans d’Entorn, una proposta de la Generalitat
mitjançant la qual l’escola, juntament amb les entitats i associacions del territori, treballaran en la millora de l’educació intercultural, la llengua i la cohesió social.
D’altra banda, 27 centres escolars tindran el suport de la Generalitat per
millorar les seves biblioteques, potenciant el seu ús
i promovent l’hàbit de la
lectura.
També un pressupost
d’1.800.000 euros, quatre
vegades més que en anys
anteriors, farà possible enguany la realització d’obres de diversa embergadura a nombroses escoles
de primària de la ciutat.
Pel que fa a nous centres, la col·laboració entre
la Generalitat i l’Ajuntament farà possible la construcció d’unes noves instal·lacions per a les escoles Prat de la Manta i Màrius Torres, així com iniciar
les obres de la segona escola bressol municipal.

aniran al col·legi
per primera vegada

 Hi haurà 80 aules
de P3, tres més
que l’any passat

GABRIEL CAZADO

El dia 12 de setembre
comença el nou curs
escolar per als alumnes
d’educació primària,
secundària i
ensenyaments
professionals i de
règim especial

l’Educació, en el marc de reforma de
l’Estatut i en el d’elaboració de la futura Llei Catalana d’Educació. “El moment actual és molt positiu per les
relacions fructíferes institucionals entre el govern tripartit de la Generalitat
i els ajuntaments, basades en un

marc de col·laboració, cooperació i
corresponsabilitat”.
La política municipal d’educació
està encaminada a aconseguir la plena implantació del Projecte Educatiu
de Ciutat, presidit per l’alcalde. L’objectiu és, segons la tinenta d’alcalde,

“cercar la complicitat de la ciutadania
en el fet educatiu i reconèixer que
qualsevol actuació institucional o acció personal té la seva vessant educativa”.
Company opina que “l’educació
és un repte per a tothom. És un rep-

te per a tota la societat amb vista a
poder superar moltes de les coses
que passen actualment i aconseguir
la ciutat que tothom vol”. # C. GÓMEZ
Més informació al web:
www.canal-h.net

L’inici de les classes
s’avança uns dies

Una casa d’oficis i
tres nous cicles

Les escoles d’adults
tenen 2.300 alumnes

El calendari escolar elaborat pel Departament d’Educació de
la Generalitat per al curs 2005-2006 obre les aules amb uns
dies d’antel·lació sobre les dates que havien estat habituals
altres anys per als alumnes dels centres docents públics i privats d’educació primària, educació especial, ensenyaments
secundaris, professionals i de règim especial.
El dia 19 de setembre començaran les classes dels cicles formatius de grau superior i les aules de formació de persones
adultes. El curs actual finalitzarà el 22 de juny de 2006 i seran
dies festius, pel que fa al 2005, el 23 de setembre, el 12 d’octubre, l’1 de novembre i el 6 i el 8 de desembre.

Tres nous cicles formatius de l’àmbit de l’ensenyament professional han estat programats per al curs 2005-2006 a centres de L’Hospitalet. L’IES Provençana impartirà explotació
de sistemes informàtics; el mateix centre tindrà un altre cicle
dedicat a obres de la construcció, i l’IES Llobregat, a prevenció de riscos laborals.
L’Institut Pedraforca, al barri de la Florida, serà un dels 48
centres de secundària de Catalunya que tindrà aquest curs un
nou projecte d’inserció laboral Casa d’Oficis. És un programa
per a joves de 16 a 18 anys que estiguin a l’atur i especialment per als que no han obtingut titulació.

Les escoles i centres públics de formació d’adults de L’Hospitalet acullen 2.300 alumnes, distribuïts en vuit centres: Sant
Ramón (carretera de Collblanc, 69), La Florida (plaça de la
Llibertat, 5), Can Serra (carrer d’Andorra, 12-14), Sanfeliu
(carrer de Sanfeliu, 12-14), Santa Eulàlia (carrer Transversal,
2-4), Sant Josep (carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20),
el Gornal (avinguda de Carmen Amaya, s/n, centre cívic) i
Bellvitge (carrer de l’Ermita, 40). Aquests centres ofereixen
cursos de llengua catalana, castellana i anglesa, informàtica,
alfabetització, i preparació per poder accedir a nivells educatius superiors, entre d’altres.

