
 
 

223 nens i nenes aniran a les tres 
escales municipals 

Tot és a punt perque el proxim dia 15 de 
setembre, en pie 

debat sobre la duració que han 
de tenir les vacantes d'estiu, 
comenci un nou curs escolar a la 
ciutat. Durant el període vacacio- 
nal s'han dut a terme les obres 
necessaries per condicionar i 
millorar elscentres escolars de la 
ciutat i que puguin comen<;:ar les 
classes sense cap incidencia i amb 
total normalitat. 
En total, 448 nens i nenes de la 

ciutat aniran al .col.le" aquest any 
per primera vegada; d'a- quests, 31 
s'incorporaran a les dues línies 
educatives que s'han obert aquest 
curs a la nova esco- la de Mas 
Lluhí. 

El Servei Local de Catata de Sant 
Feliu ha previst diversos cur- sos de 

catala adrecats a perso-
nes adulte$. 

Per poder cursar algun deis pro- 
grames previstos cal ter una ins- 
cripció al Servei Local de Catala, 

que esta a la placa Laujar de 
Andaraz, al Casal de Can Calders. 

Les inscripcions s'han de ter els dies 
15, 16, 20, 21, 22 i 23 de setembre 

de 10 a 12 del matí i de
Infantil i primaria 

Catala per a adults 

A aquests s'afegiran durant el curs uns 
80 infants més que corresponen a les 

places que 5'0- fertaran amb la 
construcció de la nava escala bressol de 

Mas Lluhí, que ha ja estat adjudicada 
aquest

mes d'agost. 

Aquest curs escolar un total de 
3.555 nens i nenes cursaran els 

seus estudis de primaria i se- 
cundaria a la ciutat, una xifra que su 

posa un increment de 59 alum-
nes respecte de I'any passat. 

En canvi, a secundaria, el nom- bre 
d'alumnes sera molt similar a

I'any anterior, en concret 1.627. 
A les escales bressol municipals hi 

assistiran 223 infants, distri- buits 
en les 3 escales municipals. A més 

s'han d'afegir els 375 infants que 
aniran B les escales bressol de 

titularitat privada de la
ciutat. 

A la ciutat també es poden fer 
classes de cataltl per millorar el 
nivell o bé cursos de formació 
ocupacional adrefats a les 
persones aturades 

El 15 de selemb", 3.555 come"foran el curs escolar

ofe~ta de cursos per a persones 
que es trobin en situació d'atur. 
Aquest tipus de cursos ofereixen 
una formació addicional a la que ja 
tenen aquestes persones o bé una 
formació professional que pot 
contribuir a facilitar la seva recer- ca 
de reina. Les persones interes- 
sades en aquests cursos es poden 
adrec;ar al Centre Municipal de 
Formació i Ocupació de Can 
Maginas. -M.C. Gallego 

Enguany, el Servei Local de Catala 
fa classes de diverents nivells que 
van des d'ensenyar a parlar o a 
escriure en catala fins a cursos de 
nivell superior de Ilengua catala- na. 
Les classes es tan, en funció del 
curs, en el Palau Falguera, Can 
Calders, el CEIP Nadal i Can 
Maginas i hi ha diferents horaris i 
diferents dies perque els interes- 
sats puguin triar. El curs escolar a la 
ciutat es completa amb I'amplia 

17 a 19 hores de la tarda. 
Posteriorment, les persones ins- 

crites han de ter una prova del seu 
nivel! de catala per decidir quin deis 

cursos ha de fer.

E'S actes desenVOlupats a la ciutat amb 
motiu de la cele- bració del Forum 
de les Cul- 

tures finalitzaran el dia 19. Ans a aquest 
dia la Ara del Forum de les Cultures 
Barcelona 2004 acull un estand 
informatiu sobre la Xarxa d'Atenció a la 
Infancia de Sant Feliu. Aquest espai de 
treball en xarxa, en el qual s'integren els 
professionals deis equipaments 

públics i privats d'atenció als infants i 
famílies, així com els ciu- tadans de 
diferents associacions i col,lectius 
relacionats amb la infancia, va ser 
escollida com a bona practica 
municipal per I'or- ganització del 
Forum de les Cul- tures per 
participar-hi de manera activa en la 
Fira en el marc d!:!1 període tematic 
dedicat a l'lm- pacte Global. -R 

EIS responsaOles ael l;asal de la Dona han organitzat

una serie d'activitats lúdi- ques 
i culturals amb motiu de la 
celebració del seu 25e aniversa- ri. 
O'entre els tallers programats 
destaca un d'informatica, d'angles o 
de costura. També s'ha reservat un 
espai per als cursos de restauració 
de mobles, bricolatge, jardinería o 
fotografia. 

El programa (jel Gasal (je la lJona 
es completa amb conferencies, 

trobades i festes que tenen com a 
finalitat contribuir a la relació

de les persones. 
Els veins que tinguin intenció de 

participar en alguna de les activi- 
tats es poden adre~ar al Casal de 

la Dona que esta al passeig
Beltrand. 
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