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El curs escolar començarà a Castellar el 13 de setembre.

Uns 4.100 alumnes començaran dimecres que ve el curs escolar
2017-2018 a Castellar

Dimecres 6 de setembre de 2017

Uns 4.100 alumnes d’educació infanti i primària i secundària començaran el proper
dimecres, 13 de setembre, el curs escolar 2017-2018. De la totalitat d’alumnes
inscrits fins al moment als diferents centres educatius públics i concertats de
Castellar, uns 670 corresponen a Educació Infantil; uns 1.650 a Educació Primària;
prop de 1.315 cursaran Educació Secundària Obligatòria; uns 334, estudis de
Batxillerat; 125, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior; i una quinzena, el
Programa de Formació i Inserció d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de
restauració.

Aquestes dades indiquen, d’una banda, que hi ha hagut una davallada d’alumnat
d’Educació Infantil respecte el curs passat, mentre que s’ha produït un augment
d’alumnes a la resta de cicles. De tota manera, tal com afirma la regidora
d’Educació, M. Antònia Puig, “cal tenir en compte que encara estem fent servir
dades provisionals de matriculació, que s’han d’actualitzar els propers dies
amb la resolució de les noves sol·licituds que s’han rebut durant l’estiu”.

A aquestes xifres s’hauran de sumar també els 220 alumnes matriculats fins ara a
l’Escola Municipal d’Adults, els que ho facin a l’Escola Municipal de Música Torre
Balada i la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, i els infants de 0 a 3 anys de les vuit
escoles bressol que hi ha a Castellar.

Escoles bressol municipals

En aquest sentit, les escoles bressol municipals, gestionades per l’empresa Suara
Cooperativa, van iniciar dilluns el nou curs 2017-2018 amb 135 alumnes inscrits, 45
a a l’EBM El Coral i 90 a l’EBM Colobrers. Val a dir, però, que al primer centre
han quedat vacants dues places d’1 a 2 anys i tres places de 2 a 3 anys, mentre que
al segon hi ha quatre places vacants de 2 a 3 anys.

Com és habitual, els infants d’aquests dos centres van començar el curs amb 
jornades d’adaptació amb grups i horaris reduïts, mentre que a partir de dijous, 7 de
setembre, les dues escoles bressol municipals ja funcionaran amb plena normalitat,
amb els horaris escollits per cada família i amb la totalitat de serveis oferts en
marxa. Durant tot el mes de setembre, cada aula disposarà de dos professionals per
poder oferir una atenció més acurada i propera als infants.

Novetats formatives i adequació d’equipaments
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Com a novetat del nou curs, cal destacar el cicle formatiu de grau superior de
paisatgisme i medi rural que oferirà l’Institut Castellar per primera vegada.
D’aquesta manera, el centre amplia i completa la proposta d’estudis de la família
professional agrària, ja que ofereix també un grau mitjà de jardineria i floristeria i
un altre de producció agroecològica. Precisament, l’Institut Castellar és l’únic centre
del Vallès Occidental que ofereix aquests tres cicles formatius, per als quals la
matriculació continua oberta ja que en tots tres estudis queden places lliures.

Pel que fa a l’adequació d’equipaments educatius, aquest estiu l’Ajuntament ha dut
a terme la substitució de la coberta de l’Escola Bressol Municipal El Coral i ha
reformat els lavabos de l’Escola Bonavista. A més, la Generalitat de Catalunya ha
fet obres a l’Escola Mestre Pla, per adequar l’espai a les noves necessitats que
comporta el fet que aquest centre acollirà des d’aquest curs 2017-2018 els cursos de
1r d’ESO de l’Institut Castellar, després que des del curs 2015-2016 l’Escola Mestre
Pla és un centre annex de l’Institut Castellar.
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