LA CIUTAT

Aquests dies, escoles i
instituts de Sant Joan Despí
obren portes per explicar
el seu projecte educatiu,
pas previ al procés de
matriculació que s’enceta
el 23 de març. L’alt nivell
pedagògic dels centres i els
serveis i recursos que aporta
l’Ajuntament ofereixen totes
les garanties a les famílies a
l’hora d’escollir escola.

T

ot està a punt per començar un nou procés
de matriculació escolar. Com sempre, les
portes obertes de les escoles i els instituts
de la ciutat són el pas previ al procés oficial de
preinscripció per als ensenyaments d’educació
infantil (segon cicle), primària i secundària
obligatòria. Per a totes aquestes etapes educatives,
Sant Joan Despí compta amb centres que ofereixen garanties pedagògiques, tant pel bon nivell
acadèmic de cada escola i institut, com per les
actuacions que des de l’Ajuntament s’organitzen
per reforçar la feina que es fa als centres educatius. Aquestes iniciatives municipals, recollides
al Catàleg de Programes i Serveis Educatius,
contribueixen trambé a la formació de l’alumnat
fora de l’escola.
La preinscripció del curs 2020-2021 dels ensenyaments d’infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria (ESO) es farà del 23 de març
a l’1 d’abril, i la matrícula del 16 al 22 de juny
(infantil, primària i primer de l’ESO) i del 29 de
juny al 3 de juliol (segon de l’ESO).
Una ciutat que educa
A Sant Joan Despí, els programes i projectes
orientats a millorar i complementar la formació
educativa s’emmarquen sota el paraigua del Pla
Educatiu d’Entorn (PEE), una iniciativa conjunta
del Departament d’Educació de la Generalitat
i l’Ajuntament de Sant Joan Despí creada per
donar resposta a les necessitats educatives actuals
treballant en xarxa amb cinc objectius: aconse-

Compromís am

guir l’èxit educatiu; potenciar l’educació en valors i el compromís
cívic; potenciar la implicació de les famílies; millorar l’ús social del
català i el respecte per la diversitat lingüística, i potenciar el treball
i l’aprenentatge en xarxa.
Precisament al mes de febrer, la comissió institucional del PEE, de
la qual forma part la comunitat educativa de Sant Joan Despí, s’ha
reunit per presentar la memòria del curs 2018-2019 i les principals
actuacions del Pla d’Actuació del curs 2019-2020.
Així doncs, aquest curs es continuarà amb una activitat que es va
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Oferta educativa
per a tothom
Escola municipal d’Art
L’opció formativa més creativa la trobem
a l’Escola Municipal d’Art, Ubicada a Can
Negre, aquest centre ofereix cursos de
ceràmica, pintura i dibuix (per a adults i
infants), imatge digital, disseny i moda,
cuina i ioga.
Cursos i tallers municipals
Sant Joan Despí compta amb una àmplia
oferta de tallers i cursos als centres cívics
Torreblanca i Antoni Gaudí, al Casal de
Joves El Bulevard, l’Oficina Jove o Promodespí. Altres equipaments municipals, com
les biblioteques, també acullen puntualment activitats formatives.
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escoles bressol públiques
escoles públiques d’infantil i primària
instituts d’educació secundària
escoles concertades
escola especialitzada en dislèxia i TDAH

dur a terme el primer trimestre del curs passat, el programa
Queda-t’hi, adreçat a alumnat de l’ESO en situació de vulnerabilitat. Aquest projecte afavoreix l’acollida i la inclusió de
l’alumnat nouvingut per acompanyar-los en l’adaptació al
nou entorn i en l’adquisició de les competències necessàries
per al seu aprenentatge i per a l’ús de la llengua catalana.
Aquest curs es treballarà també en un projecte per impulsar
el teatre com a eina de transformació social. En una primera
fase, es consultarà les necessitats als centres educatius.

Centre de Formació d’Adults
Espai referència de la formació reglada adreçada a les persones adultes,
el CFA Jujol ofereix estudis d’anglès,
d’informàtica, de preparació als exàmens
d’accés a la universitat i cicles formatius
de grau sperior, del graduat de secundària,
a més d’alfabetització i cursos adreçats a
persones nouvingudes.
Escola de Música
L’Escola de Música Enric Granados, ubicada al Centre Cívic Sant Pancraç, té un
ampli ventall d’estudis musicals adreçat a
infants i persones adultes.
Escola d’Idiomes Moderns
El centre, ubicat a la Torre de la Creu, ofereix difents nivells d’anglès, i una programació formativa complementària a través
dels programes Gaudir UB o els Juliols.
Cursos de català per a adults
El Servei Local de Català de Sant Joan
Despí farà la matrícula dels cursos del
tercer trimestre els dies 23 i 24 de març de
10 a 12 h, i de 17 a 19 h.
Educació en el lleure
Els esplais CE El Tricicle, CE El Nus i el
GE El Castanyot organitzen casals durant
la Setmana Santa, l’estiu i el Nadal.
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Un dels aspectes que es vol potenciar
aquest curs són els tallers i les trobades
amb les AMPA de les escoles i instituts
per tal de dinamitzar-les i fomentar-ne
el lideratge per contribuir a la millora
de la qualitat educativa.
Afavorir l’èxit escolar
D’altra banda, aquest curs 2019-2020 es
continuarà portant a terme el projecte
Acompanyament a l’estudi, una iniciativa per fomentar l’èxit escolar adreçat
a l’alumnat de primària i secundària
perquè ningú es quedi enrere en la seva
formació.
Precisament, al gener s’ha engegat un
nou projecte de reforç educatiu i suport
a la integració social dirigit a un màxim
de 56 alumnes de l’escola Roser Capdevila. Per una banda, hi ha el projecte
Somni de lletres, adreçat a nens i nenes
de 1r i 2n, que té com a objectiu ajudar
els infants a milllorar les competències
de lectura i escriptura i potenciar les
seves capacitats cognitives (motivació,
concentració, etc.); i, per l’altra, un
projecte de suport a l’estudi, dirigit a
l’alumnat de 3r a 6è, per reforçar hàbits i processos d’aprenentatge i vetllar
per la cohesió social i la integració de
l’alumnat.
Coeduquem
Amb la volutat d’introduir elements
coeducatius, la mirada feminista i la
resolució pacífica dels conflictes i les
violències masclistes, s’estan impulsant
diferents iniciatives als centres educatius
de Sant Joan Despí com ara la ‘Maleta
Lila’, que inclou lectures per ajudar a
trencar estereotips de gènere i promocionar l’equitat entre els nens i les nenes.
Desenvolupar el Protocol del Pla de Prevenció d’Absentisme Escolar, impulsar
la participació a través de les propostes
del Consell d’Infants i el d’Adolescents i
reforçar activitats com la Mostra Despí
Veu Alta o l’activitat Nadales al carrer,
són altres de les iniciatives que continuarà desenvolupant l’Ajuntament de
Sant Joan Despí de la mà de la comunitat educativa de la ciutat.

Programa de Serveis Educatius:
més d’un centenar d’activitats que
l’Ajuntament ofereix a les escoles
Infants
conscienciats
A l’esquerra, l’alcalde de Sant
Joan Despí, Antoni Poveda,
amb una alumna de l’escola
Espai 3 durant la visita per conéixer l’Ajuntament, i la Plastiquina, una nina que forma part
del programa de desplastificació de les escoles associades
a la Unesco. La Plastiquina és
una joguina lliure de plàstic.

Millora de les instal·lacions:

Comptar amb unes instal·lacions adequades també és necessari per
mantenir la qualitat educativa. En la imatge, la pèrgola que s’ha instal·lat
a l’escola Espai 3 per protegir les famílies i els infants de la pluja.
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