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EDUCACIÓ PLAN$FËCEüãÓ

El públic va omplir la sala La Unió d'Alpicat per escoltar la conferència de Carles Folguera.

Un m¡l¡ó pera 50 centres
contra el fracàs escolar
Col'legis i instituts de Lleida amb plans estratègics | | Obertura
del curs amb una xerrada del director de la Masia del Barça

I LLEIDAI Cinquanta centres edu-
catius de la província de Llei-
da disposen d'un import glo-
bal d'un milió d'euros per des-
tinarlo a mesures per millorar
els resultats educatius i la co-
hesió social i previndre l'aban-
dó prematur del sistema edu-
catiu. El director dels serveis
territorials d'Ensenyament,
Miquel Angel Cullerés, va fir-
mar ähir els acords correspo-
nents al pla estratègic per a la
millora de la qualitat del ser-
ver' educatiu, dotats amb
L.023.365 euros i dels quals es
benefieiaran un total de 72.943
alumnes de I'ensenyament
obli$atori i 6.853 del postobli-
gatori. En conjunt, 19.801-.

Aquests plans tenen dos lí-
nies d'actuació: una a la qual
es poden acollir tots els cen-
tres públics i una altra destina-
da específicament als que im-

parteixen FP. En definitiva,
participen als plans estratègics
24¿escoles de primària (22
col'legis, un cèntre d'educació
especial i una zona escolar ru-
ra,l) i26 centres de secundària
(25 instituts i una escola ofici-
al d'idiomes).4 més, 1-l insti-
tuts de secundària estan inclo-
sos en.un programa de reforç,
orientació i suport @ROA) que
ofereix el ministeri d'Educa-
ció amb les autonomies.

Després de la firma dels
acords, Cullerés va presidir la
inauguració oficial del curs
2OLL-20I2, que- es va celebrar
a la sala La Unió d'Alpicat i
qúe va comptar arnb una con-
ferència de Carles Folguera,
director de la Masia del F'utbol
Club Barcelona, anomenada
Elprogrés i el cønai des dtun
lideratge positiu i aneløt als
aalors.


