Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

8.109 alumnes de Mollet comencen el curs escolar el
proper dilluns 14 de setembre
Dilluns vinent, 14 de setembre, 8.109 nens i nenes entre infantil, primària i
secundària obligatòria començaran el curs escolar als diferents centres
educatius de Mollet.
L’alumnat que començarà el curs el proper dijous està format per 554 alumnes
d’educació infantil, 4.951 d’educació primària i 2.604 d’educació secundària
obligatòria. En referència al curs 2014-2015, hi ha hagut un augment de l’alumnat
del 0’67%.
Tot i que inicialment l’oferta era de 23 grups, un grup menys a l’Escola Montseny
en referència al curs anterior, finalment, gràcies a les reclamacions fetes per les
famílies, el Consell Escolar Municipal i el Ple de l’Ajuntament, s’ha aconseguit
retornar el grup a l’escola Montseny i mantenir els 24 grups del curs anterior.
D’aquesta manera, en la major part dels centres, queden places vacants, el que
comporta que les ràtios siguin més baixes i, per tant, que això influeixi en la
qualitat educativa.
Escoles Bressol Municipals
Les Escoles Bressol Municipals han iniciat el curs aquest dilluns 7 de setembre
amb un total de 237 infants matriculats sobre una oferta de places de 239. En
aquest sentit, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha recordat que “Mollet és la
primera ciutat de tota la comarca amb més places d’escoles bressol, el que
demostra el compromís de l’Ajuntament per l’educació i l’ensenyament en
aquesta primera etapa educativa”. Monràs ha afegit que “L’Ajuntament
aposta clarament per l’educació com ho demostra el fet de seguir
mantenint, sense retallar en aportacions econòmiques ni suprimir l’oferta
d’escoles bressol i de les escoles de música i dansa quan l’obligació de
fer-ho és de la Generalitat i no pas de l’Ajuntament”.
En general, l’alcalde ha volgut destacar “l’increment de les inversions a les
escoles públiques de Mollet sense cap mena d’ajut de la Generalitat” i el
compromís de l’Ajuntament tot recordant que “la primera acció de govern que
es va posar en marxa en aquest nou mandat va ser augmentar en un 30%
la partida econòmica dedicada a les escoles bressols i a les beques
menjador, el que ha permès seguir vetllant per aquelles famílies més
necessitades i especialment seguir atenent els infants de famílies amb
dificultats econòmiques durant els mesos d’estiu, quan l’escola és tancada
i no tenen garantit un àpat diari”.

Pel que fa l’atorgació de beques a les escoles bressols, el regidor d’Educació de
l’Ajuntament de Mollet, Raúl Broto, ha recordat que “hi ha hagut un augment
significatiu en referència al curs anterior fins arribar als 163.000 euros, el
que representa un augment del 30% respecte al curs anterior, malgrat que
aquesta inversió l’hauria de fer la Generalitat”
Escola Municipal de Música i Dansa
L’inici de curs a l’Escola Música i Dansa també serà el dilluns 14 de setembre
amb 310 alumnes matriculats a l’Escola de Música i 100 a l’Escola de Dansa, un
10% més que el curs passat.
Obres a les escoles
Malgrat que la Generalitat fa més de 5 anys que no fa cap inversió a les escoles
de primària públiques, l’Ajuntament ha invertit al llarg d’aquest any 130.000
euros per a qüestions de millora a pràcticament totes les escoles de Mollet.
Les obres han estat centrades en millorar la seguretat relativa als plans
d’evacuació, arranjament de teulades i cobertes que es trobaven en mal estat
així com millores i condicionaments en general.
Al EEE Can Vila s’han fet obres d’arranjament i millora així com la instal·lació de
mòduls per escolaritzar 20 alumnes.
L’Escola Sant Vicenç recupera un educador per a la Unitat de Suport a l’Educació Especial
En aquest cas, finalment, l’Ajuntament de Mollet i les famílies de l’Escola Sant
Vicenç han aconseguit que el Departament d’Educació retornés l’educador que
va treure el curs passat. En aquest sentit, l’alcalde Josep Monràs ha agraït “la
lluita i la feina feta per les famílies de l’Escola Sant Vicenç qui, alhora
també, han mostrat la seva satisfacció a l’Ajuntament per retornar la
dignitat educativa a aquesta escola”.
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