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El regidor d'Educació, Joan Creus, s'ha reunit aquest matí amb la direcció de
l'Institut Escola Sant Esteve i les tècniques municipals d'Educació.

4.122 alumnes inicien el curs escolar 2019-2020 a Castellar del
Vallès

Dijous 5 de setembre de 2019

La posada en marxa de l’Institut-Escola Sant Esteve i de l’Institut d’FP de
Castellar del Vallès, principals novetats del nou curs

Un total de 4.122 alumnes començaran la setmana que ve el curs escolar 2019-2020
a Castellar del Vallès que enguany està marcat per dues novetats: d’una banda, la
conversió de l’escola Sant Esteve en Institut Escola i, de l’altra, la creació de
l’Institut d’FP de Castellar del Vallès, un nou centre que acollirà tots els estudis de
cicles formatius de la família agrària que fins ara s’oferien dins l’oferta formativa de
l’INS Castellar.

En total, seran 3.644 els alumnes d’educació infantil i primària i secundària que
 començaran a partir del 12 de setembre les classes als diferents centres educatius
públics i concertats de la vila: 630 corresponen a Educació Infantil; 1.655 a
Educació Primària; i 1.359 cursaran Educació Secundària Obligatòria.

D’altra banda, la setmana que ve també començarà el curs l’alumnat matriculat als
estudis postobligatoris: 327 alumnes ho faran a Batxillerat, 136, als cicles formatius
de grau mitjà i superior, i una quinzena, al Programa de Formació i Inserció
d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.

Val a dir que el curs escolar 2019-2020 s’inicia amb 72 alumnes més respecte els
que van començar el curs anterior 2018-2019 a Castellar del Vallès.

A aquestes xifres s’hauran de sumar també els alumnes matriculats a l’Escola
Municipal d’Adults i a l’Escola Municipal de Música Torre Balada, els usuaris de 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 (EBM) van iniciar dimarts, 3 de
setembre, el nou curs 2019-2020 amb 128 alumnes inscrits, 38 a l’EBM El Coral i
90 a l’EBM Colobrers. Val a dir, però, que l’EBM El Coral han quedat vacants 12
places per a l’aula destinada a infants nascuts l’any 2018, mentre que a l’EBM
Colobrers es disposa d’una plaça lliure per a infants nascuts l’any 2017.
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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 dimarts 10
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 el mes de setembre cada aula disposarà de dos professionals
per poder oferir una atenció més acurada i propera als infants.

Altres novetats i adequació d’equipaments

A banda de la posada en marxa de l’Institut Escola Sant Esteve i l’Institut d’FP de
Castellar del Vallès, cal destacar les noves direccions a l’Institut Puig de la Creu i a
l’escola El Sol i la Lluna.

Pel que fa a l’adequació d’equipaments educatius, aquest estiu l’Ajuntament ha dut
a terme la reforma de la cuina de l’escola Bonavista, que ha ampliat superfície i ha
renovat mobiliari i electrodomèstics. L’actuació ha inclòs la renovació de les
instal·lacions, del paviment i del cel ras i la ubicació d’un dipòsit d’aigua calenta en
una dependència exterior. Val a dir que l’abril passat també s’havia substituït la
coberta del menjador del mateix centre.

L’altra actuació destacada, que està previst que finalitzi en els propers dies, és la
reforma de la coberta del gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà. L’actuació, que
permetrà evitar les filtracions pluvials, inclou la substitució de les finestres actuals,
d’acer i vidre simple, per finestres d’alumini amb vidre amb cambra d’aire i
finestres amb batents que s’accionaran amb motor donada l’altura. Un cop
finalitzada l’obra, l’equipament també disposarà d’un cel ras de plaques
fonoabsorbents, nou paviment a la zona d’escales i grades i unes parets verticals
interiors totalment sanejades de les humitats. Els treballs al gimnàs de l’escola
comportaran una millora en l’eficiència energètica de la instal·lació, ja que es
reduiran les despeses de climatització.
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