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Ensenyament. Tornada al col·le marcada per un augment de l’oferta educativa a la ciutat. S’amplia el número de grups a l’oblig
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titut al barri de Santa Eulàlia, sorgit
de la segregació en dos de l’INS
Llobregat, que ara imparteix excluLa comunitat educativa ha engegat
sivament cicles formatius. El nou
motors. Educadors, famílies i més
equipament ha obert amb tres línies
de 29.000 alumnes de 3 a 16 anys
de primer d’ESO, a més de les línies
han iniciat el curs, amb més oferta
de segon a quart i de batxillerat que
de grups per encabir l’augment de
arrossega del Llobregat.
matriculacions i les possibles incorA més, l’Escola Gornal s’ha reporacions que es puguin produir
convertit en institut-escola, amb
fins al juny.
una única línia de primer d’ESO, el
En concret, s’han habilitat 94
primer centre d’aquestes caractegrups-classe de P3 –dos més
rístiques que es crea a L’H.
que el curs anterior, oberts a les
Quatre equipaments més, els
escoles públiques Prat de la Manta
instituts Apel·les Mestres, Rubió
i Pere Lliscart–, per acollir el total
i Ors i Eduard Fontserè i l’escola
de 2.180 alumnes matriculats a la
concertada Jaume Balmes, també
ciutat. També s’han obert sis nous
han ampliat grups de primer d’ESO.
Segons argumenta l’alcaldessa Núria MaL’H reivindica més centres de
rín, l’ampliació
secundària de cara al 2019-2020
de places als
davant la creixent demanda
instituts haurà
de continuar de
cara
al
curs
vinent.
I
és que si fa uns
grups-classe intermedis (de P5 a
anys
es
requerien
a
la ciutat noves
3r de primària) a les escoles Berescoles,
ara
“la
pressió
demogràfica
nat Desclot, Bernat Metge, Josep
Janés, Folch i Torres i Puig i Gairalt,
la tenim posada en la secundària i
per absorbir la matrícula viva que
per això exigim a la Generalitat com
arribi al llarg del curs i per descona mínim un nou institut a la zona
gestionar ràtios.
nord i altres instituts-escola per al
Pel que fa a la secundària, una
proper any”.
de les novetats importants del curs
L’oferta de la formació profesés la posada en marxa d’un nou inssional a L’H també ha augmentat

Amb l’obertura dels centres educatius i el retorn a les aules, L’H
2019 ha engegat amb un augment del nombre de grups a infa
a Santa Eulàlia, i amb l’obertura del primer institut-escola de la c
novetats. En paral·lel, els programes i les accions municipals pe

L’alcaldessa Núria Marín va visitar l’escola Charlie Rivel, a Collblanc, amb motiu del primer dia de curs

ELS MILLORS DE L’H EN SELECTIVITAT
Els 17 estudiants de batxillerat
de la ciutat –12 nois i 5 noies–
que han obtingut una nota igual
o superior a 9 en les proves
de la selectivitat del 2018 han
estat rebuts per l’alcaldessa i
grups municipals en la ja tradicional recepció oficial que
convoca l’Ajuntament per reconèixer-los l’esforç. Les alumnes
Ana Cobano, del Centre d’Estudis Joan XXIII, a Bellvitge, i
Anna Montañés, de l’escola
Sant Jaume de la FEP, a la Torrassa, han obtingut la puntuació
més alta de la ciutat amb una
qualificació de 9,7, dos punts
per sota de la nota més alta registrada a Catalunya.

PARLAR EN ANGLÈS

Classes de conversa en anglès a l’Institut

Els 17 estudiants de la ciutat amb millor nota de selectivitat, durant la recepció oficial al Saló de Plens

Aquest és el tercer curs que l’Ajuntament
imparteix classes de conversa en anglès
als alumnes de 4t d’ESO de tots els centres públics i concertats que ho han sol·
licitat, i també als estudiants de primer a
tercer de secundària dels instituts Nou de
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gatòria; es posen en marxa nous instituts, i s’obren dos nous cicles de formació professional de grau superior
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U CURS ESCOLAR

H recupera la normalitat. El curs 2018antil i primària; amb un nou institut habilitat
ciutat, al barri de Gornal, com a principals
er afavorir l’èxit escolar es consoliden
aquest curs amb la posada en
marxa del cicle de grau superior de
robòtica que s’imparteix a l’Institut
Llobregat i del cicle, també superior,
d’activitats físiques a l’Institut Apel·
les Mestres, el qual acull per primer
cop estudis d’FP.
Manteniment i reformes
Tant l’Ajuntament com la Generalitat han aprofitat el parèntesi estival per realitzar o planificar reformes
en les instal·lacions dels centres
educatius. En conjunt s’ha actuat
o bé està previst intervenir aquest
trimestre en 7 instituts i en 12 escoles, amb un pressupost que supera
els dos milions d’euros. Entre les
actuacions més destacades figura
l’arranjament i ampliació de la vorera
de l’avinguda de Josep Tarradellas,
adjacent a l’Escola Josep Janés, i la
renovació de la pista i tanca perimetral de l’Escola Milagros Consarnau. Al mateix temps, s’han renovat
cobertes i s’han eliminat plaques de

Més recursos per a la inclusió
Les unitats de suport a l’educació especial, a partir d’ara rebatejades com a suport intensiu
a l’escolarització inclusiva, aquest
curs passen de 18 a 20. En aquest
àmbit, però, la reivindicació de la
comunitat educativa de L’H va més
enllà d’exigir recursos per afavorir la
inclusió dins l’escola ordinària. Com
avança l’alcaldessa, en la pròxima
reunió bilateral entre Ajuntament i
conselleria d’Ensenyament “posarem sobre la taula la necessitat de
dotar L’H d’un nou centre d’educació especial amb un mínim de
90 places que podria ubicar-se a
l’antiga escola Joanot Martorell, a
Sanfeliu”. y

i

Més informació:
www.l-h.cat/educacio

Un total de 180 estudiants de
12 a 18 anys han començat
el curs estrenant institut. Són
els primers alumnes del nou
institut de L’Hospitalet que ha
obert portes a Santa Eulàlia. La
primera promoció d’aquest nou
centre arrenca amb tres línies
de primer de secundària obligatòria que se sumen a les altres sis línies d’ESO i batxillerat
derivades de l’INS LLobregat.
El consell escolar del centre té
per endavant aquest trimestre
decidir sobre el nom de l’institut. Les travesses apunten que
es batejarà com a Institut Jaume
Botey, en memòria de l’historiador i professor de L’Hospitalet,
mort l’hivern passat.
Segons la directora, Susana
Naranjo, la línia pedagògica del
centre canvia respecte de la
que es venia fent com a Llobregat. “Introduïm la metodologia
per projectes i els treballs cooperatius i per competències, i
apostem per la codocència, és
a dir, classes amb dos professors dins l’aula que ens permetin atendre millor la diversitat i el

Alumnes del nou institut de L’H, el segon dia de curs

ritme d’aprenentatge de l’alumnat”,
explica. Els idiomes són un altre
aspecte distintiu del nou projecte
educatiu. A banda de beneficiar-se
tota l’ESO del programa d’auxiliars
de conversa en anglès que presta
l’Ajuntament, el centre s’ha adherit
al programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP), impulsat per la Generalitat per impartir

matèries en llengua estrangera.
Respecte a l’Institut-Escola
Gornal, el primer del que es
dota L’H, representa una continuïtat per als alumnes de primària que ja hi estudien i dona
resposta a una històrica reivindicació del barri: evitar el desplaçament del jovent a altres
zones per cursar secundària.

COMPROMÍS DE CIUTAT AMB L’ÈXIT EDUCATIU

ARXIU

S A L’ESO

fibrociment dels sostres del Bernat
Metge i del Joaquim Ruyra, entre
d’altres millores.

SANTA EULÀLIA I GORNAL, D’ESTRENA

Apel·les Mestres

L’Hospitalet, Pedraforca i Rubió i Ors.
En total són 2.170 alumnes de 28
centres els que es beneficien d’aquest
programa per millorar les competències
en llengua anglesa, i que compta amb 16
professors nadius.

Garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i vetllar
per l’èxit educatiu és el compromís de L’H com a ciutat
educadora. L’àmplia oferta de
programes, recursos i accions
pedagògiques que s’impulsen
des del municipi amb la complicitat de l’Administració local
i entitats és cada curs més variada. Enguany, cal destacar la
consolidació dels 45 programes Fem tàndem, que generen
aliances entre equipaments,
serveis i centres educatius;
del programa de cooperatives escolars amb presència
a 15 escoles i a 5 instituts; i
nous projectes d’aprenentatge

Participants del tàndem entre l’Escola Frederic Mistral i TV L’Hospitalet

i servei que arrelen alumnat,
territori i comunitat alhora que
aporten coneixement. Al mateix
temps, l’Ajuntament continuarà
afavorint els projectes de col·
laboració artística entre l’Escola
Municipal de Música-Centre de
les Arts i les escoles; les beques menjador per cobrir totes
les necessitats de les famílies
més vulnerables; els plans educatius d’entorn; el Consell de
Nois i Noies com a òrgan de
participació; els patis oberts de
8 escoles durant els caps de
setmana i festius, i el catàleg de
serveis i assessorament adreçat a les famílies, entre d’altres
polítiques i programes.

