Al setembre, més
oferta de campus
esportius i casals
municipals
El curs començarà el 12
de setembre, i per tal de
facilitar la conciliació laboral i familiar l’Ajutament
ofereix 235 places de
campus esportius del 3 al
7 de setembre. Els esplais
El Nus i El Tricicle també
ofereixen alternatives de
casals i d’altres activitats a
les famílies entre el 3 i el 10
de setembre.

Monitores d’anglès amb beca
Elena Iniesta, Irene Rodríguez i Helena
Martos viatjaran aquest setembre a la
població irlandesa de Cork per participar,
durant 15 dies, en una estada lingüística
per millorar el seu domini de l’anglès, una
iniciativa impulsada per l’Ajuntament en
el marc del projecte ‘Sant Joan Despí, una
ciutat plurilingüe”. Elles van ser les guanyadores d’una beca que engrescava els estudiants de primer de batxillerat a defensar, de manera oral, perquè és important
l’anglès i quina era la seva motivació per
aprendre’l. Durant l’estada participaran
en un curs d’anglès i conviuran amb una
família. A més, totes tres han participat
en els casals i campus municipals donant
suport en anglès als monitors i monitores.

D’aquesta manera podran finançar part
de l’estada. Es mostren encantades de
participar en una proposta com aquesta
“estic molt contenta. Sempre m’ha agradat anglès i tinc molt clar que marxaré a
treballar fora d’Espanya” comenta Elena
Iniesta. Qui té també molt clar la necessitat de dominar l’anglès és Helena Martos
que assenyala “és l’idioma universal que
t’obre les portes a estudiar, a treballar,
a conèixer gent... És fonamental”, idea
que refrenda Irene, que afegeix, “avui dia
saber anglès és bàsic, és l’idioma que
potencialment es parla a tot el món”.
Encantades de poder accedir a aquestes
beques les tres creuen que serà una experiència inoblidable.

Els instituts públics de Sant Joan
Despí faran horari intensiu

Places vacants a les escoles
bressol municipals

A partir del setembre, l’alumnat de l’ESO dels instituts públics compactaran l’horari lectiu i només
faran classes al matí: en el cas del Francesc Ferrer
i Guàrdia, de 8 a 14.30 h, mentre que el Jaume
Salvador i Pedrol ho farà de 8.15 a 14.45 h. Els dos
centres santjoanencs es troben entre els 379 centres
catalans als quals el departament d’Ensenyament de
la Generalitat ha autoritzat a modificar l’horari després que les famílies i els centres van acordar, amb
una àmplia majoria, demanar aquest canvi. El 65%
dels instituts catalans que van sol·licitar aquest canvi
el posaran en pràctica a partir del curs 2012-2013.

Concretament encara hi ha una plaça disponible
(per a infants nascuts l’any 2011) a l’escola bressol
municipal El Gegant del Pi, i una altra, en aquest cas
per a un infant nascut al 2010, a la d’El Timbal.
Inscripcions a les llistes d’espera
A més, enguany també s’ha obert un procés
d’inscripció a les llistes d’espera de les tres escoles bressol municipal. Amb aquest procediment,
l’Ajuntament amplia els terminis de matriculació a
famílies que, per diverses circumstàncies, no han
matriculat encara els seus fills.
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