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Començament del curs escolar 2019-2020 a Catalunya Nord 

Fins demà dimecres, la inspecció d'académia no donarà les xifres de la carta escolar com ja es tradi-
cional a Catalunya Nord. La Bressola ens ha enviat un comunicat.  

 

Per: Teo Vidal i Sol, Coordinador i Responsable legal + Maria Benejam Berger Redactora en cap 
(Benevols)  

03.09.2019  09:31  

Ahir dilluns els nens nord-catalans van començar 
el curs escolar 2019-2020. Entre, aquests hi ha els alumnes de la Bressola, que en un comuni-
cat , els seus responsables, ens fan saber com anat aquest primer dia, i ens comenten els seus pro-
jectes: ‘Amb el projecte d’enguany, música i cançó, com a eix vertebrador i compartit 
pels diferents centres, llevem l’àncora i tota la comunitat educativa Bressolaire en-
gega.. Davant nostre, no només un nou curs, sinó un any ple de reptes, de nous 
projectes de creixement per poder acollir en les millors condicions, els nostres més 
de 1000 alumnes, i ampliar l’oferta de places, tot treballant per la nostra llengua. La 
Bressola confia en el seu futur i en el futur dels seus alumnes garantint un ensenya-
ment de qualitat en català, des del cicle infantil fins a la secundària. Benvinguts al 
nou curs i endavant les atxes!‘ (recordeu que podeu llegir el comunicat, sencer clicant al 
mot ‘comunicat i en foto la reentrada)  



També les escoles Arrels, tant de la plaça Cassanyes com del Ver-
net van començar curs. Enguany acullen 330 alumnes.  

En quant a l’ensenyament en català, continuen les dificultats, ja que, 
malgrat les enquestes que diuen que un 75% per cent es favorable a 
l’ensenyament del català a les escoles, només un 9% pot seguir 
aquests estudis, ja que, actualment farien falta 18 mestres bilin-

gües,  per a cobrir totes les mancances. Això fa que alguns liceus limitin el nombre d’alumnes en 
català, amb l’argument que no poden obrir classes suplementàries. Per això el  sector de l’ensenya-
ment en català demana  formar més mestres bilingües per atendre a aquesta demanda. 

Per altre costat, com ja es tradicional, ahir els alumnes 
de la escola maternal i primària, van ser comptats pels 
servei de la inspecció d’acadèmia. Una pràctica, deguda 
a  la gran mobilitat de les famílies d’un any a l’altre. Catalunya 
Nord, es un departament amb una elevada taxa de pobresa i un ex-
cedent net de migració, que genera de fet, molts moviments de po-
blació.  Aquestes xifres, serviran perquè demà dimecres, s’ esta-

bleixi  la nova distribució dels mestres  al territori nord-català.  

Però enguany, no hi ha cap poste de reserva. Això significa que, per 
cada nova obertura de classe s’haurà de compensar  tancar una 
classe a altre lloc de  Catalunya Nord. Per això el Comité Technique 
Spécial Départemental presidit pel DASEN (directeur académique 
des services de l’Éducation nationale), que es celebrarà demà dime-
cres, segurament serà molt tens. 

Esperarem doncs, a veure que decideixen dimecres, ja que segons els sindicats a Cabestany, l’escola 
Jacques-Prévert, a Pià l’escola François Mitterrand les escoles de Perpinyà, les Platanes i Jules-
Ferry, així com la de Bages i Estagell necessitarien noves classes, ja que hi ha classes amb més de 
30 alumnes. 

 

 

Comunicat de La Bressola 

 
 
Des d’aquest dilluns 2 de setembre, amb les vacances acabades, les escoles La Bresso-
laenceten el nou curs i tornen a l’activitat al ritme dels somriures, dels plors dels més pe-
tits id’abraçades amistoses i jocs diversos. Les nines i els nins es tornen a tirar de cap al 
banylingüístic que és l’objectiu de la nostra feina.Amb el projecte d’enguany, música i 
cançó, com a eix vertebrador i compartit pelsdiferents centres, llevem l’àncora i tota la co-
munitat educativa Bressolaire engega.Davant nostre, no només un nou curs, sinó un any 
ple de reptes, de nous projectes decreixement per poder acollir en les millors condicions, 
els nostres més de 1000 alumnes, iampliar l’oferta de places, tot treballant per la nostra 
llengua. La Bressola confia en el seufutur i en el futur dels seus alumnes garantint un en-
senyament de qualitat en català, desdel cicle infantil fins a la secundària.Benvinguts al 
nou curs i endavant les atxes! 
 


