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❘ LLEIDA ❘ El curs escolar comença-
rà el dia 12 per a educació in-
fantil i primària i alguns insti-
tuts, mentre que el gruix de se-
cundària començarà el 13. Els
centres de Lleida tindran 1.516
alumnes més, un 2,26%, i arri-
baran als 68.463 (72.622 i un
2,81%més si s’hi sumen els ins-
crits en formació d’adults).Aug-
menten totes les etapes educa-
tives excepte batxillerat, amb un
1,58% menys. El creixement
d’un 11,65% a la FP de graumit-
jà consolida la tendència dels úl-
tims anys i destaca l’increment
de l’1,91% en la FP superior,
malgrat la taxa de 360 euros cre-
ada pel Govern. En total, hi hau-
rà 11 cicles formatius nous i 80
estudiants es formaran en part
en empreses gràcies a quatre ci-
cles de FP dual.

I mentre els alumnes augmen-
ten, Ensenyament admet una
pèrdua del voltant de 150 do-
cents, bàsicament per l’incre-
ment d’una hora lectiva setma-
nal per part de tot el professo-
rat (25 a primària i 20 a secun-
dària) i per jubilacions, segons
va indicar el delegat d’Ensenya-
ment, Miquel Àngel Cullerés.
Per la seua part, els sindicats ha-
vien xifrat la reducció en uns
270.“Avui (per ahir) hem adju-
dicat les quatre-centes substitu-
cions que quedaven, de manera
que els centres començaran amb
tota la plantilla amb normali-
tat”, va assegurar.

Cullerés va destacar el des-
cens de matriculats a P3 (4.606,
172 menys que el curs passat) i
va assegurar que el 87,2% de
grups mantenen la ràtio de 25
alumnes o menys,malgrat el de-
cret estatal que ordenava un in-
crement de fins al 20% d’estu-
diants per aula. En el conjunt
d’educació infantil, el 88,6% de

Lleidaguanya1.500alumnes i perd
uns 150docents, segons Ensenyament
Menys estudiants a batxillerat,mentre que pugen a FP superior,malgrat la taxa de 360
euros || Baixen els inscrits a P3 i unde cada quatre grups d’ESO témés de 30nens
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grups també mantenen aquesta
ràtio, així com un 90% a primà-
ria. Per contra, un 9,1% de grups
d’infantil i un 7,7% de primària
tindran 26 o 27 nens per classe
i en un 2,3% de grups de les dos
etapes seran 28 o més en el
2,3%, aquests últims en centres
concertats. Pel que fa a l’ESO,
un 75,3% de classes mantindran
un màxim de 30 alumnes, un
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Alumnes escolaritzats
❚ El curs començarà amb 13.926
alumnes a infantil (un 2.15%
més), 25.266 a primària (1,65%),
15.864 a l’ESO (0,64%), 4.483 a
batxillerat (-1,58%), 4.729 a FP de
grau mitjà (11,65%), 3.238 de FP
superior (1,91%), 385 de PQPI
(cursos per als que no aproven
l’ESO, un 26,32%més), 672 de rè-
gim especial (12,2%) i 4.159 en
formació d’adults (12,58%).

Dotació deprofessorat
❚ A primària hi haurà 2.563 mes-
tres i a secundària, 2.085. Ense-
nyament assegura que són al
voltant de 150 docents menys,
però que n’hi ha prou perquè el
curs es porti a terme amb nor-
malitat.

L’assemblea de la comunitat educativa d’ahir a Sant Joan.
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Inversióde27
milionsennoves
construccions
i ampliacions

■ Ensenyament ha inver-
tit 27 milions en construc-
ció i ampliació de centres.
L’institut La Mitjana i l’es-
cola de Gerb estrenaran
nou edifici, i els col·legis
de Barruera i Pompeu Fa-
bra de Mollerussa han es-
tat reformats. Raimat re-
cupera l’escola després de
35 anys i neix el nou ins-
titut Castell delsTemplers,
a la Mariola. El delegat
d’Ensenyament va indicar
que aquest curs, però el
2013, estaran enllestides
les obres als col·legis de
Sort i la Pobla i el Parc del
Saladar d’Alcarràs. Per a
la resta d’obres amb acord
de govern, no hi ha pres-
supost.

D’altra banda, tanquen
els col·legis d’Almatret,As-
pa, Ogern i Biosca i s’han
instal·lat més barracons a
les escoles Pinyana, Doc-
tor Serés d’Alpicat, Mare
de Déu del Carme d’Alco-
letge i Mont-roig de Bala-
guer, i l’institut deTorre-
farrera.

Cullerés veta els pares■ Representants de pares i alumnes van intentar assistir ahir a la roda de
premsa de presentació de les xifres del curs que ve, però Ensenyament no els ho va permetre. Car-
lesValència, portaveu del movimentAcampada Escolar, va expressar que estan “preocupats” per-
què consideren que les retallades afectaran l’educació dels seus fills. “Retallar forma part de la nor-
malitat?”, es va preguntar, i va assegurar que no volien “rebentar res, només participar”.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

21,9% en tindran entre 31 i 33
i un 2,8%, també concertats, 34
o més.

Protestesper
començar el curs
“sensenormalitat”
■ Representants de la co-
munitat educativa van
acordar ahir una sèrie de
protestes perquè el dia 12
el curs comenci “sense
normalitat”. Així, hi ha
prevista una seguda de do-
cents interins i substituts
a l’inici de la jornada a la
rambla d’Aragó i a les
18.00 hores, una concen-
tració a la plaça de la Pae-
ria “per empaperar l’ajun-
tament de groc”, el color
de la protesta.També pro-
posen als pares que vagin
vestits d’aquest color i que
els centres pengin pancar-
tes.
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