
6 7

El curs escolar s’inicia a la ciutat 
amb prop de 5.000 alumnes

El nombre d’estudiants només augmenta en el cicle de l’ESO, amb una setantena més 
de joves • L’anglès torna a prendre protagonisme amb un nou programa

Setembre, i sobretot l’inici del curs, marquen la “nor-
malitat” després del parèntesi estiuenc, uns mesos 
durant els quals l’Ajuntament ha treballat per al 

manteniment i posada a punt dels centres educatius de 
Sant Joan Despí. Equips docents i municipals han prepa-
rat la nova temporada educativa amb la voluntat de conti-
nuar treballant per desenvolupar una oferta que doni res-
posta als reptes de la societat actual, basada en la millora 
constant i en l’adaptació a les necessitats que plantegen 
cadascuna de les etapes educatives. És aquesta, des de fa 
anys, una prioritat a Sant Joan Despí, on Administració 

municipal i professorat treballen conjuntament en dife-
rents iniciatives com la potenciació de l’anglès, l’adaptació 
de l’oferta dels cicles formatius a les necessitats laborals, 
l’atenció a l’alumnat que requereix més atenció, l’aposta 
per les escoles bressol, etc. Tot, per seguir incrementant el 
nivell de competència dels nostres infants i joves, tant en 
l’àmbit acadèmic com social.
El curs escolar 2014-2015 ha començat a la ciutat amb 
normalitat als diferents centres (cinc escoles públiques 
d’infantil i primària, dos instituts públics i tres centres 
concertats). El 15 de setembre es van tornar a obrir les au-

Les 13 sessions, que es desenvoluparan en horari lectiu, es faran en anglès

Emprenedors 
a l’institut

Durant el primer trimestre, 91 alumnes 
participaran en 13 sessions que finalitzaran 
amb la presentació del seu propi projecte

Nous grups de conversa 
en anglès, alemany i francès

Nova edició dels grups de 
pares i mares a partir de l’octubre

El nou curs també començarà per als grups d’anglès, 
alemany i francès a l’octubre. Abans, però, les per-
sones interessades hauran de fer les inscripcions, 
durant el setembre a l’Àrea de Serveis a la Persona 
(avinguda de Barcelona, 41). Enguany es posaran 
en marxa grups de nivell bàsic, mitjà i alt en anglès 
i alemany, i bàsic i mitjà en el cas del francès. 

El Departament d’Educació engega a l’octubre els grups de 
pares i mares amb fills i filles de 12 a 16 anys. Aquestes ses-
sions, que se celebren a l’Àrea de Serveis a la Persona els di-
marts de 18 a 19.30 h, afavoreixen l’intercanvi d’experiències 
i la posada en comú de les inquietuds de les famílies. Les ses-
sions es faran els dies 14, 21 i 28 d’octubre, i el 4, 11, 18 i 25 de 
novembre. Inscripcions a l’Àrea fins al 10 d’octubre.

Un conveni entre l’Ajuntament de Sant Joan Despí i la fun-
dació Escola Emprenedors permetrà promoure l’esperit 
emprenedor entre els joves estudiants a través del progra-
ma Be an entrepreneur. Durant aquest primer trimestre 91 
alumnes de l’ESO i dels cicles formatius de gestió comercial 
i màrqueting dels instituts Francesc Ferrer i Guàrdia i Jau-
me Salvador i Pedrol participaran en 13 sessions impartides 
per emprenedors amb experiència i professorat de la fun-
dació amb l’objectiu de formentar i reforçar l’emprenedoria 
a través de la creativitat, el treball en equip, la capacitat per 
liderar, la solidaritat, etc. La llengua vehicular serà l’anglès 
perquè els joves practiquin aquesta llengua i augmentin, 
d’aquesta manera les seves oportunitats.
Durant les sessions els alumnes aprendran tècniques per 
parlar en públic, estratègies de màrqueting, preparació del 
pla de vendes i promoció del seu projecte, estratègies de 
comunicació, etc. amb l’objectiu que al final de les sessions 
presentin els seus propis projectes.
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LA TORNADA A L’ESCOLA

A les escoles bressol municipals s’han inscrit 375 infants

les per a la majoria d’estudiants (cicles infantil, primària, 
ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà) amb 
l’horitzó posat en un nou curs. A Sant Joan Despí han 
iniciat el curs 4.736 nois i noies, una setantena menys 
que el curs passat. Una de les novetats  és l’inici de les 
classes de cinc grups de primer de l’ESO de l’institut 
Jaume Salvador i Pedrol en uns mòduls ubicats al carrer 
Creu d’en Muntaner.

Les xifres de l’alumnat
Les dades mostren una baixada general en el nombre 
d’alumnes matriculats, tret dels de l’ESO que augmen-
ten dels 1.199 de l’any passat als 1.271 que han començat 
aquest curs. La matrícula de la resta de cicles ha registrat 
un lleuger descens. Així, aquest curs 2.871 nens i nenes 
han iniciat les classes en els cicles d’infantil i primària, 
253 en batxillerat, 274 en cicles formatius de grau mitjà 
i superior, i 64 en el programa de qualificació professio-
nal i transició al treball (PQPI-PTT), i en el curs d’accés 
als cicles de grau superior. En el cas de les escoles bres-
sol, aquest curs 2014-2015 s’han matriculat 375 infants. 
Per últim, el Centre de Formació de Persones Adultes 
ha iniciat el curs 2014-2015 amb prop de 700 alumnes.

Nens i nenes, a l’entrada de la seva escola, enl’inici del curs. Aquest any, a la ciutat 2.871 nens i nenes han iniciat les classes en els cicles d’infantil i primària

Un total de 1.271 alumnes han començat aquest nou curs els seus estudis d’educació secundària obligatòria als centres educatius de la ciutat

Més de mig miler de joves santjoanencs han començat el curs en l’educació 
secundària no obligatòria: 253 en batxillerat, 274 en cicles formatius de grau 
mitjà i superior


