EL TEMA

Alumnes d’infantil entren, el primer dia de classe, a l’escola Joan Perich i Valls

Inici del curs escolar 2015-2016 a Sant Joan Despí

Un curs marcat per la ciència
Prop de 5.000 alumnes han iniciat les classes aquest mes de setembre a la ciutat ·
Entre les novetats, hi ha la posada en marxa de l’Escola d’Idiomes Moderns que la
Universitat de Barcelona ha obert a la Torre de la Creu
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l curs escolar 2015-2106 ja ha començat. 4.759 alumnes d’infantil,
primària, secundària (obligatòria
i postobligatòria) han tornat a les aules després de les vacances disposats a
iniciar un any ple d’activitats i reptes.
Aquest any, el curs estarà marcat per la
ciència, tal com va avançar l’alcalde,
Antoni Poveda, durant la presentació del curs escolar a la comunitat
educativa, el 8 de setembre, que va
obrir la doctora en biologia Anna
Veiga (vegeu informació a la pàgina
següent).
Les xifres de matriculació (encara
provisionals, ja que aquests dies s’està
acabant de fer la matrícula en alguns
cicles) són molt similars a les de l’any
passat. Aquest any s’han matriculat
2.879 alumnes d’infantil i primària
(870 a infantil i 2.009 a primària) a les
cinc escoles públiques i els tres centres
concertats que hi ha a Sant Joan Despí;
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1.317 al cicle de secundària obligatòria
(ESO); 284 a batxillerat; 176 en els cicles de grau mitjà i 71 en grau superior
de l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia.
A més, 32 alumnes tornaran a participar en el Programa de Formació i Inserció on es formaran en auxiliar de

L’IES Ferrer i Guàrdia
encara té places en
cicles formatius de grau
superior
vendes, oficina i atenció al públic, i en
auxiliar en operacions de muntatges
en instal·lacions electrotècniques en
edificis. A més, 698 persones s’han matriculat al Centre de Formació de Persones Adultes Arquitecte Jujol per fer
classes d’idiomes, d’informàtica, ensenyaments inicials i bàsics o els cursos

de preparació a la Universitat (majors
de 25 i 45 anys) i als cicles formatius.
Consulteu al centre les places disponibles en alguns dels ensenyaments, com
anglès, o els cursos de preparació per a
les proves d’accés a la universitat per a
majors de 25 i 45 anys.
Per últim, en el primer cicle educatiu (tot i que no obligatori), és
a dir, a les escoles bressol, aquest
any 441 nens i nens de 0 a 3 anys
han iniciat les classes en les quatre
escoles bressol públiques de Sant
Joan Despí. Us recordem que encara queden places lliures (11 per
a infants nascuts el 2014 i 13 per als
nascuts el 2013) així que si hi esteu interessats us podeu adreçar a l’Àrea de
Serveis a la Persona.
Xifres a banda, aquest curs està ple de
reptes. A les pàgines següents us podeu
informar de les novetats més destacades.

