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Des d’aquest curs, el servei de control 
de transport escolar s’ofereix de mane-
ra permanent als centres educatius de 
la ciutat. L’objectiu és certificar les con-
dicions òptimes tant del conductor 
com del vehicle, garantint la seguretat 
dels menors i de les persones que els 
acompanyen. 

La Policia Local ofereix 
el servei de control de 
transport escolar

Les inspeccions permeten comprovar les condicions 
del vehicle i del conductor o conductora, per tal de 
garantir la seguretat

L’Ajuntament 
demana més 
places d’FP per 
a la ciutat

L’alcaldessa demana una 
millor planificació per 
donar resposta als i les 
joves que volen estudiar 
cicles formatius

L’ alcaldessa de Sant Joan Des-
pí, Belén García, ha demanat 
a la Generalitat la necessitat 

d’ampliar l’oferta de places i de cicles 
de Formació Professional a la ciutat per 
donar resposta a la demanda.

 Arran de l’alta demanda que s’ha re-
gistrat arreu de Catalunya per estudiar 
formació professional aquest curs i da-
vant les dificultats que moltes noies i 
nois han tingut per accedir als estudis 
desitjats, l’alcaldessa ha visitat l’IES Fer-
rer i Guàrdia per conèixer de primera 
mà la situació i les necessitats que hi 
ha. Belén García s’ha reunit amb l’equip 
directiu de l’institut i ja ha traslladat a 
la Generalitat les necessitats del centre 
per tal que hi doni resposta.

Aquest curs 2021-2022, més de 200 
persones que van fer la preinscripció 
per cursar la formació professional al 
Ferrer i Guàrdia es van quedar sense 
plaça, més d’una trentena dels quals 
eren nois i noies de Sant Joan Despí. En 
aquest sentit, l’alcaldessa ha explicat 
que “cal una millor planificació perquè 
no es repeteixi la situació d’aquest curs, 
en què la manca de places públiques 
ha deixat molts alumnes sense possi-
bilitat de cursar els estudis que desit-
javen”.

https://www.facebook.com/ajuntamentsjdespi/posts/4819860274715521
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