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TORNADAALESAULESCURS2012-2013 ➜

J. MARTÍ/S. ESPÍN
❘ LLEIDA ❘ En peu de guerra o amb
normalitat.Així és com comen-
çarà el curs 2012-2013 dime-
cres que ve a Lleida segons qui
ho expliqui. Per al director dels
serveis territorials d’Ensenya-
ment, Miquel Àngel Cullerés,
serà un inici de curs “normal”
perquè tots els centres obriran
amb la plantilla “adequada”,
mentre que per a docents i pa-
res serà el més mogut dels úl-
tims anys. I és que ja a primera
hora del dia 12 hi ha convoca-
da una seguda d’interins i subs-
tituts davant del col·legi Pràc-
tiques I per protestar contra la
reducció de professorat i a la
tarda, una concentració a la pla-
ça de la Paeria per “empape-
rar” l’ajuntament de groc, el co-
lor de la protesta contra les re-
tallades educatives. A més,
cada centre es mobilitzarà a la
seua manera, per exemple,
penjant pancartes a les faça-
nes.

La comunitat educativa vol

mostrar d’aquesta manera el
seu rebuig a les retallades i do-
nar continuïtat a l’acampada es-
colar que pares i alumnes van
protagonitzar al juny. Els sindi-
cats docents critiquen que les
baixes no siguin substituïdes
des del primer dia, així com la
pèrdua de llocs de treball que
ha suposat l’increment d’una
hora lectiva de tot el professo-
rat (25 hores setmanals a pri-
mària i 20 a secundària).Això
ha suposat que interins que
abans treballaven tot el curs ara
tinguin feina més esporàdica-
ment. I per als substituts en-
cara és pitjor. Ensenyament ad-
met una pèrdua de 150 docents,
davant d’un increment de 1.500
alumnes.

La Federació d’Associacions
de Pares d’Alumnes (Fapac)
també censura aquesta situa-
ció, així com l’augment d’alum-
nes per classe, encara que en-
senyament assegura que un
90% de grups de primària man-
tindran els 25 nens com fins ara
i un 75% d’ESO, els 30.

De fet, el portaveu a Lleida
de la Fapac, IsmaelAlfaro, va
apuntar que “algunes aules es-
taran massa plenes i d’al-

L’inicidecursmésmogut
Segudes, pancartes als centres i concentracions de protesta centraran el primer dia de classe ||
Vint-i-sis instituts estrenen jornada intensiva i gairebé tots oferiran activitats a la tarda

El curs escolar començarà aquest any més mogut que mai. El dia 12 tornaran a les aules els alumnes d’infantil i

primària i alguns centres de secundària (la majoria començaran el 13) i professors i pares l’estrenaran amb una seguda

i una concentració de protesta contra les retallades. A més, desplegaran pancartes als col·legis i instituts.

DOSDIES

Aquest any, el curs comença

escalonat, el dia 12 per a

infantil i primària i el 13

per a la majoria d’instituts

68.463
ALUMNES

D’educació infantil, primària, ESO,
batxillerat, FP, PQPI (programes per
als que no aproven l’ESO) i règim
especial.

4.648
DOCENTS

Segons Ensenyament, hi haurà
2.563mestres a primària que faran
25 hores setmanals de classe i
2.085 a secundària, amb 20 hores.

DADES

L’entitat menor descentralitzada de Raimat recuperarà el col·legi després de 35 anys. Hi ha 26 alumnesmatriculats.

AMADO FORROLLA

EQUIPAMENTS

Biosca tanca
l’escolaper falta
d’estudiants

■ L’escola de Biosca ja no
obrirà la setmana que ve.
Els tres estudiants que hi
quedaven es traslladaran
a Sanaüja. Per l’alcalde,
Corneli Caubet, perdre
l’escola és trist, “el poble
anirà a menys”, però ex-
plica que no hi havia alter-
nativa. “No hi ha nens”,
va dir. El centre va obrir fa
20 anys, quan l’alcalde do-
nava casa gratis perquè
anessin a Biosca noves fa-
mílies, “però avui això ja
no és possible”, explica.

Classesnomésdematí a l’ESOen26 instituts.A Lleida ciutat,
tindran jornada intensiva els instituts Caparrella, Guindàvols, Joan
Oró, Josep Lladonosa, La Mitjana, Manuel de Montsuar, Maria Rúbi-
es, Màrius Torres, Ronda, Gili i Gaya i Torrevicens. També els d’Alcar-
ràs, Canigó d’Almacelles, Els Planells d’Artesa de Segre, Ermengol IV
de Bellcaire d’Urgell, La Serra i Terres de Ponent de Mollerussa, la Po-
bla de Segur, el Pont de Suert, Seròs, Joan Brudieu de la Seu d’Urgell,
Hug Roger III de Sort, Torrefarrera, Tremp i Vielha.

■ Lleida estrenarà aquest curs
centres educatius, malgrat la
crisi. Un dels més celebrats és
el de l’entitat municipal des-
centralitzada de Raimat, que
reobre després de 35 anys i
que compta amb 26 alumnes
matriculats. L’alcaldessa pedà-
nia,Ainhoa Casabón, va ex-
pressar la seua satisfacció i va
afirmar que disposar d’esco-
la els fa “ser més poble”. “Ara
hi ha nens que viuen a Raimat
i ni es coneixen perquè van a
difentes col·legis i estan tot
el dia fora”, va dir.

Lleida ciutat també tindrà
dos instituts nous. El Castell
delsTemplers, a la Mariola, que

és de nova creació, i La Mitja-
na, a Pardinyes, que fins al curs
passat estava en barracons i
que ara els alumnes estrena-
ran edifici. L’escola de Gerb
també té edifici nou i els col·le-
gis de Barruera i Pompeu Fa-
bra de Mollerussa han estat re-
formats.Així mateix, durant el
curs seguiran les obres als

col·legis de Sort i la Pobla i el
Parc del Saladar d’Alcarràs,
amb el compromís d’Ensenya-
ment d’acabar-les el 2013, pe-
rò encara en aquest curs.

I si els centres nous o refor-
mats són la cara de la mone-
da, la creu són els tancaments
de les escoles rurals d’Alma-
tret,Aspa, Ogern i Biosca per
falta d’alumnes i la instal·la-
ció de barracons en cinc cen-
tres.

A més, de moment Ensenya-
ment no disposa de pressupost
per afrontar altres obres en
col·legis i instituts, malgrat que
algunes compten amb un acord
de govern des de fa temps.

Raimatestrena col·legi i laMariola, institut

MÉS CENTRES

Gerb té una escola nova i a

la de Barruera i al Pompeu

Fabra de Mollerussa s’hi

han fet reformes
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Comamesura per combatre el fracàs escolar, hi haurà
unahoramés a la setmanadematemàtiques a segon i
a quart d’ESO. En els quatre cursos d’aquesta etapa
s’impartiran 490hores, davant de les 420del curs passat.

Les escoles Doctor Serés d’Alpicat,Mare deDéudel
Carmed’Alcoletge iMont-roig deBalaguer i l’institut de
Torrefarrera començaran ambmés barracons. I el col·legi
PinyanadeBalafia ja sumarà quatre cursos enmòduls.

Nombroses famílies es van atansar ahir a l’estand de Lleida Social, per cedir material i interessar-se per la iniciativa.

TORNADAALESAULESNOVETATS

ALGUNSPREUS

Llibres de text
❚ El preu varia en funció dels ni-
vells educatius i de si els cen-
tres han decidit socialitzar-los
o no. En general, els llibres d’un
curs complet de primària cos-
ten una mica més de 200 euros,
quantitat que s’eleva fins a
prop dels 250 euros en el pri-
mer cicle d’ESO i que acaba su-
perant els 350 euros a batxille-
rat.

Ordinadors

❚ Alguns instituts combinen la
utilització d’ordinadors portà-
tils, que costen entre 300 i 320
euros, i llibres, que al ser menys
surten per entre uns 100 i 150
euros.

Material escolar
❚ Els preus són molt variables
en funció de les marques i ac-
cessoris. El preu mínim d’un
quadern ronda els 4 euros; una
capsa de dotze retoladors de
colors, entre 1,3 i 4,5 euros; les
motxilles de gamma mitjana
costen entre 25 i 50 euros; una
capsa de llapis de 12 colors, en-
tre 3 i 8 euros; una capsa de 12
ceres de colors, entre 2,5 i 3,5
euros; els estoigs més senzills,
entre 3 i 5,5 euros; una carpeta,
entre 3,5 i 6 euros; els compas-
sos més senzills costen entre 4 i
9 euros; un llapis, entre 0,5 i un
euro; un bolígraf, entre 0,30 i
0,50 euros; i una flauta, entre 3
i 8 euros.

Roba
❚ El preu mitjà d’un xandall su-
pera els 40 euros, mentre que el
d’una samarreta i pantalons
curts per a gimnàstica ronda els
30 euros. Una bata acostuma a
costar més de 15 euros. Els
preus són més alts per als uni-
formes escolars de centres con-
certats.

Transport imenjador

❚ En tots dos casos, el preumen-
sual ronda els 100 euros. Durant
l’educació obligatòria, dels 3 als
16 anys, el seu cost és gratuït per
als nens que estan escolaritzats
en un municipi diferent al seu i
han d’utilitzar el transport esco-
lar.

Alternatives per reduir de
Pardinyes va acollir ahir un ‘mercadillo’ d’intercanvi dematerial escolar i els pares van
de l’IVA || L’augment impositiu castiga articles com quaderns o cartolines i el cost
M.M.G/J.M.A
❘ LLEIDA ❘ La tradicional costa de
setembre que han d’afrontar els
pares per les despeses de la tor-
nada al col·le enguany ha sigut
encara més costeruda. El prin-
cipal motiu: la pujada de l’IVA
decretada pel Govern que va
entrar en vigor el passat dia 1.
Curiosament, el principal aug-
ment s’ha aplicat a part del ma-
terial escolar, com quaderns, ce-
res, pintures o cartolines, que
ha passat de tindre un tipus im-
positiu superreduït del 4 per
cent al general, del 21 per cent,
17 punts més. Per aquest motiu,
la majoria de pares van avançar
les compres a l’agost i molts es-
tabliments també han assumit
aquesta pujada en els primers
dies de setembre.Així mateix,
la pujada de l’IVA general tam-
bé afecta articles com els xan-
dalls, bates, samarretes i panta-
lons de gimnàstica o uniformes
en el cas de nombrosos col·le-
gis concertats.

Lleida Social va decidir mun-
tar ahir un mercadillo d’inter-
canvi escolar al mercat de Par-
dinyes per ajudar les famílies
a afrontar la pujada impositiva,
i fomentar la reutilització
d’aquests articles. El mercadi-
llo, que l’entitat celebrarà una
vegada al mes, incloïa llibres es-

colars, llibretes, colors, retola-
dors, bolis, estoigs o motxilles.
Mercè Ciutat, una de les porta-
veus de Lleida Social, va expli-
car que l’objectiu és facilitar l’ac-
cés al material més necessari a
les famílies amb dificultats. Ciu-
tat va afegir que moltes famíli-
es s’havien atansat a donar ma-
terial i a informar-se sobre la ini-
ciativa. “El següent pas és ani-
mar la gent que comencin a
compartir aquest material en
lloc d’haver de comprar-lo”, va
apuntar.

Els organitzadors també van
lamentar que la Paeria els ha-
gués obligat a pagar 12 euros
per muntar la parada. “No ens
sembla bé al tractar-se d’una ac-
ció solidària”, va denunciar Jo-
an Miquel Ballesté, president
d’ICV i membre de Lleida So-
cial, que va acudir ahir al mer-

CADAMES

L’associació organitzarà el

‘mercadillo’ cada mes per

fomentar l’intercanvi i

ajudar les famílies

tres, mig buides, i això
denota mala gestió”.També
va reclamar mesures contra
el fracàs escolar “i més pes
dels pares als consells esco-
lars”.

A més, el curs començarà
amb novetats organitzatives
com ara la implantació de la
jornada intensiva matinal a
l’ESO a la majoria d’instituts.
Ensenyament va determinar
que les classes no podien co-
mençar abans de les 08.00
hores ni acabar després de
les 15.00. Dins d’aquesta for-
quilla, l’organització és molt
variada. Per exemple, alTor-
revicens de Lleida les clas-
ses començaran a les 08.45
i finalitzaran a les 14.50,
amb esbarjos de 10.35 a
10.55 i de 12.45 a 13.00 ho-
res.Al Terres de Ponent de
Mollerussa, seran de 08.00
a 14.00 i al Guindàvols, de
08.30 a 14.30 amb un únic
esbarjo de 30 minuts, men-
tre que a l’institut d’Alcar-
ràs les classes es faran de
08.30 a 14.35 amb dos des-
cansos.Gairebé tots els cen-
tres disposaran d’activitats
extraescolars a la tarda, part
de les quals organitzades per

les AMPA, i també tindran
oberta la biblioteca. El gruix
de les activitats començarà
a finals d’aquest mes o prin-
cipis d’octubre i, segons di-
versos centres, no costaran
més d’uns 80 euros per curs.
En algun cas, el preu serà mí-
nim, ja que al Joan Oró hi
haurà alguna activitat que
només costarà 3 euros si la
família paga la quota de
l’AMPA i 30 si no hi està as-
sociada. Un dels pocs cen-
tres on gairebé no hi haurà
activitats extraescolars és
l’institut La Serra de Molle-
russsa, que només les oferi-
rà una tarda a la setmana, i
alTerres de Ponent n’hi hau-
rà dimarts i dijous.

La jornada intensiva tam-
bé comportarà que part dels
centres suprimeixin el servei
de menjador. És el cas de
l’institut d’Alcarràs, que no-
més es plantejarà tornar a
oferir-lo si hi ha demanda; el
Torrevicens, on els que s’em-
portin el menjar de casa po-
dran quedar-se a la cafete-
ria, i La Serra i el Terres de
Ponent de Mollerussa, que
han optat per les carmanyo-
les (més informació a la pà-
gina 5). En canvi, d’altres,
com el Ronda o el Joan Oró,
el mantindran.

VARIETAT HORÀRIA

Cada centre amb jornada

intensiva s’organitzarà

el seu horari, però tots

entre les 08.00 i les 15.00
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