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Curs 2011/2012. Els col·legis públics de Collblanc-la Torrassa, Pubilla Cases, Can Serra, la Florida i el Gornal, on es desenvo

L’H inaugura due
l’Ernest Lluch i la
rosa salguero / fotos: gabriel cazado

E

l 12 de setembre,
28.916 infants i joves de 3 a 16 anys
de L’Hospitalet van
començar el ‘col·le’, el
55% en centres públics de primària i de secundària i el
45% en centres concertats. Aquest
curs té com a novetat l’obertura de
dues noves escoles a la ciutat –després de 27 anys sense inaugurar-ne
cap de nova– per poder donar resposta al creixement demogràfic dels
darrers anys.
Allò que és una bona notícia, l’o
bertura d’escoles, contrasta, però,
amb les retallades pressupostàries
de la Generalitat, que han eliminat la
sisena hora lectiva a més de la meitat de centres de primària públics.
Dels 34 col·legis públics de L’H,
18 imparteixen cinc hores lectives
a partir d’aquest curs, mentre que
14 –aquells ubicats als barris amb
necessitats educatives especials–
mantenen les sis hores de classe i
continuen desenvolupant els plans
educatius d’entorn per afavorir l’èxit
escolar i la cohesió social.
L’alcaldessa, Núria Marín, coincidint amb l’inici del curs, ha defensat
l’educació com a pilar de l’estat del
benestar i ha instat la Generalitat a
repensar-se les ‘retallades’ i a complir amb els compromisos adquirits
amb L’H. “Els darrers anys, entre
les administracions local i autonòmica s’ha invertit més de 60 milions
d’euros a la ciutat per millorar les
escoles, la qual cosa significa un increment de la qualitat de l’educació
i una aposta pel present i el futur de
la ciutat i del país. Espero que això
continuï sent així”, ha dit.
L’any 2008 van néixer a L’H
2.925 infants, un 32% més
que fa 8 anys. Més de 2.400
són els que han començat
P3. Per cobrir aquest augment demogràfic han calgut
325 noves places d’infantil,
de les quals 200 s’han encabit en les dues noves escoles –l’Ernest Lluch, al barri
de Collblanc-la Torrassa, i la
Paco Candel, a Santa Eulàlia–,
i la resta, en nous grups oberts als
centres Pere Lliscart, Màrius Torres,
Folch i Torres i Ausiàs March.

Ha començat un
nou curs escolar
condicionat
pel creixement
demogràfic
i per la crisi
econòmica.
El resultat:
més alumnes,
més escoles,
els mateixos
professors i una
hora menys de
classe cada dia
a la primària
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El tinent d’alcalde d’Educació,
Lluís Esteve, ha valorat l’esforç que
ha fet la ciutat en menys d’una dècada per anar ajustant l’oferta de
places a l’augment de la demanda,
i que ha permès només en els darrers 4 anys crear quasi 2.000 noves
places d’infantil i de primària.
L’Ernest Lluch i la Paco Candel
han obert portes en mòduls provisionals a l’espera que la Generalitat
en construeixi els edificis definitius
en els solars cedits per l’Ajuntament. Els mòduls de l’Ernest Lluch
són amb caràcter provisional al carrer de Mas, mentre que l’edifici es
construirà al passatge de Colom. En
el cas de la Paco Candel, ha obert
portes al mateix solar on s’edificarà,
al carrer de l’Aprestadora. La darrera
escola que es va posar en marxa a
L’H va ser la Carpa, a Can Serra, fa
27 anys.
Equipaments en obres
Paral·lelament, la reforma i ampliació d’equipaments educatius existents continua. És previst que al
llarg del curs 2011/2012 entrin en
funcionament tres centres que actualment estan patint obres de remodelació integral sense que això afecti l’activitat docent. Són els instituts
Bisbe Berenguer (Santa Eulàlia) i
Joan Miró (Bellvitge-Gornal) i el nou
edifici de l’Escola Pompeu Fabra

(Santa Eulàlia). Tots tres ocupen
edificis dels anys 70 que requerien
una remodelació integral.
Altres millores són l’estrena de
les noves instal·lacions de l’escola
bressol concertada La Gua-Gua, habilitada al solar cedit per l’Ajuntament a la carretera de Collblanc.
Amb les noves instal·lacions, la llar
d’infants passa de 28 a 61 places.
En conjunt, L’H compta amb 1.352
places d’escola bressol amb finançament públic distribuïdes entre 6
escoles municipals, 3 de la Generalitat i les altres 8 gestionades per
entitats sense ànim de lucre. Val a
dir que dintre del capítol de retallades, la Generalitat reduirà en un
11% la subvenció que destina a finançar aquestes places, una reducció que aplicaria amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2011.
L’alcaldessa Núria Marín ha condicionat el començament de les
obres de tres noves escoles bressol
municipals projectades a Bellvitge,
Sant Josep i a Collblanc al fet que la
Generalitat mantingui el compromís
de contribuir a finançar-les. Al barri del Centre també està prevista la
construcció de noves dependències per a la llar d’infants Patufet-Sant
Jordi al solar de la Remunta. y

@

www.gencat.cat/ensenyament
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1. L’alcaldessa, Núria Marín, el tinent d’alcalde
3. Protesta a favor del català a la plaça de l’Aju

Els efectes de les retallades
yyy Protestes ciutadanes
La comunitat educativa de
L’H ha alçat la veu contra
les retallades. A més de la
moció aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en defensa
de no reduir la jornada
lectiva, i el posicionament
en el mateix sentit del
Consell Educatiu de
Ciutat, les associacions de
mares i pares s’han sumat
a la Plataforma Groga i han
començat el curs vestint una
samarreta d’aquest color com
a símbol de protesta. Aquesta
acció la repetiran tots els
dimecres. El tinent d’alcalde

d’Educació, Lluís Esteve, pensa
que s’ha fet “un pas enrera, ja
que en quatre anys la primària
havia millorat en un 10%”.
yyy Canvis d’horari
L’eliminació de la sisena hora ha
suposat canvis en l’horari d’inici
i de final de les classes. A L’H,
la majoria d’escoles acaben a
les 16.30h, mentre que prop
d’un terç ha optat per continuar
acabant a les 17h i uns pocs
casos pleguen a les 16h.
yyy Els mateixos ‘profes’
Tot i que hi ha més alumnes,
la Generalitat ha congelat el

número de professors, els
quals a més han de prestar una
hora lectiva més a la setmana
(passen de 23 a impartir-ne 24).
La Conselleria argumenta que
amb aquest augment d’hores es
cobriran les necessitats.
yyy L’EduCAT 1x1, reconvertit
El programa de digitalització
de les aules s’ha reconvertit en
l’EduCAT 2.0. Els centres es
dotaran de pissarres digitals,
d’un portàtil per a cada 2
alumnes i es mantindran els
llibres de text. S’aplicarà als
cursos de 5è i 6è de primària i a
tota l’ESO.
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olupen plans educatius d’entorn, mantenen la sisena hora, mentre que als centres de la resta de la ciutat es retalla

es escoles:
la Paco Candel
2

més novetats
SUPORT PERSONALITZAT	
z Com a alternativa a la sisena
hora, Ensenyament ha previst
classes de suport personalitzat
per a aquells alumnes amb
necessitats específiques
d’aprenentatge.
CICLES FORMATIUS I
BATXILLERATS
z Més de 5.600 estudiants
de més de 17 anys –xifres
provisionals– cursen cicles
formatius o batxillerat a la
ciutat. L’Institut Provençana
aquest curs ofereix un nou
cicle de grau mitjà de gestió
administrativa judicial.
ESCOLA DE MÚSICA
z En el seu setè curs, l’Escola
Municipal de Música-Centre
de les Arts amplia l’activitat
i arriba als 1.089 alumnes
de música, teatre i dansa, un
15,5% més que l’any passat.
També en aquest àmbit,
la Generalitat ha anunciat
retallades del 23% en la
subvenció per a cada plaça.
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CALENDARI
z A L’H són festius escolars
el 31 d’octubre, el 7 i 9 de
desembre, el 20 de febrer i el
30 d’abril. Aquestes 5 jornades
substitueixen la ‘setmana
blanca’ del curs passat.

e, Lluís Esteve, i el regidor Alfonso Salmerón, a la bressol La casa de la muntanya, a Sanfeliu. 2. Aula de la nova escola Ernest Lluch, a Collblanc-la Torrassa.
untament. 4. Alumnes de l’escola Ramon Muntaner, a Bellvitge, amb la samarreta groga per reclamar la sisena hora

L’opinió de pares i mestres
M. Ángeles Mesa
AMPA Ramon Muntaner

Ernest Sánchez
Director Ramon Muntaner

José Manuel Fernández
Pare del Patufet-St. Jordi

Anna Bassons
Directora Patufet-St. Jordi

Amb la supressió
de la sisena hora a
l’escola pública, els
nostres fills perden
possibilitats de
promoció social.
Quan acabin la
primària hauran fet un curs
menys que els de la concertada.
La base de l’educació és la
rutina i l’estabilitat i si cada any
canviem de model... Animo
tothom a mobilitzar-se en
defensa de l’escola pública i que
es col·loqui la samarreta groga.

La sisena hora
és una hora més
d’aprenentatge
i va crear molts
llocs de feina.
No han passat
ni sis anys per
veure’n els resultats. Per què
la mantenen on es fan plans
educatius entorn? Sobre la
plantilla, congelen el número
de professors però redueixen el
personal no docent de suport
dins l’aula. Aquest personal és
avui imprescindible. Ho notarem.

En educació mai
no s’ha de retallar,
sinó al contrari.
Reivindico que es
recuperi la sisena
hora. Sempre
ha de ser positiu
tenir una hora més de classe.
Sobre la jornada escolar, no ens
podem comparar amb els països
nòrdics, on es fa de nit a les 15h
i on tenen un nivell de serveis
superior al nostre. Per això
aquí l’horari escolar s’ha de fer
compatible amb el laboral.

Sis hores lectives
al dia no vol dir
més rendiment.
Els nens passen
massa hores a
l’escola. En tenim
que fan jornades
de 7 a 18h! L’idoni és la
jornada compactada i ràtios de
20 alumnes. Si bé pensem que
l’eliminació de la sisena hora és
un alleujament, ara tenim una
altra patata calenta: saber com
organitzar el Servei de Suport
Personalitzat.

SÍ A L’ÚS DEL CATALÀ
z Centenars d’hospitalencs
van participar el dia 12 en
la concentració convocada
per la plataforma Somescola.
cat a favor de l’actual model
lingüístic a l’ensenyament.
A CLASSE AMB UNIFORME
z La major part d’alumnes del
Màrius Torres ha optat per dur
l’uniforme aprovat pel Consell
Escolar. Una mesura que,
segons el director, reforça la
identificació dels estudiants
amb el centre.
GUIA INTRO, NOVA EDICIÓ
z Aquest curs, la guia Intro
inclou 400 activitats i recursos
adreçats als centres educatius
com a suport a la tasca docent.
Els mestres i monitors la
poden consultar a www.l-h.cat/
educacio/intro.

