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8.109 alumnes de Mollet han començat el curs escolar
2015 – 2016 amb total normalitat
8.109 nenes i nenes entre infantil, primària i secundària obligatòria han
començat aquest dilluns el curs escolar amb total normalitat als diferents
centres educatius de Mollet.
L’alumnat que ha iniciat aquest curs està format per 554 alumnes d’educació
infantil, 4.951 d’educació primària i 2.604 d’educació secundària. En referència al
curs passat hi ha hagut un augment de l’alumnat del 0’67%.
Després que s’hagi pogut recuperar el grup que l’Escola Montseny va perdre el
curs anterior, finalment es mantenen els 24 grups, amb la qual cosa, les ràtios són
més baixes, fet que afavoreix la qualitat educativa.
Escola Municipal de Música i Dansa
L’inici del curs també ha estat aquest dilluns amb 310 alumnes matriculats a
l’Escola de Música i 100 a l’Escola de Dansa, un 10% més que el curs passat
EEE Can Vila
Al EEE Can Vila han entrat en funcionament els nous mòduls que han permès
escolaritzar 18 alumnes més que al curs passat. En concret s’ha passat de 132 a
150 alumnes. Aquest augment de matriculacions ha suposat alhora un augment
del personal docent, passant de 50 a 61 professionals.
Obres a les escoles
Al llarg d’aquest any, i després que la Generalitat en faci cinc que no fa cap inversió
a les escoles de primària públiques, l’Ajuntament de Mollet ha invertit 130.000
euros destinats a millores de pràcticament totes les escoles de Mollet.
Les obres han estat centrades en millorar la seguretat relativa als plans
d’evacuació, arranjament de teulades i cobertes que es trobaven en mal estat així
com millores i condicionaments en general.
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