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Educació. El programa Inspira STEAM, que impulsa l’Ajuntament, es va presentar en el marc del festival YoMo a La Farga

Iniciativa per fomentar la vocació científica
El nou programa municipal Inspira STEAM
s’adreça als centres educatius de primària i
secundària i es posarà en marxa el pròxim curs
Despertar les vocacions cientificotècniques entre els estudiants, i
especialment entre les noies, és
l’objectiu d’aquesta iniciativa pionera que ha presentat l’Ajuntament
coincidint amb la segona edició del
Youth Mobile Festival (YoMo), la fira
de la tecnologia mòbil per a joves
que ha tingut lloc al recinte firal de
La Farga.
Inspira STEAM, basat en un projecte de la Universitat de Deusto,
vol promoure entre les escolars de
5 a 12 anys la ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les matemàtiques mitjançant accions de
sensibilització i orientació a càrrec
de dones especialistes en aquestes
matèries.
Aquesta iniciativa forma part del
paquet de serveis educatius de
Torre Barrina, l’equipament ubicat
al parc de la Marquesa on es dona
aixopluc i impuls a experiències
d’innovació i de transformació social recolzades en la tecnologia.
A banda del programa Inspira
STEAM, l’equipament s’ha proposat de cara al curs vinent ampliar

Talleres

Encuentro de
estudiantes
sobre igualdad
La Associació d’Estudiants de L’H
organiza el fin de semana del 9 y 10
de marzo la Escola Estudiants L’H, un
encuentro de jóvenes que combina
formación y ocio para ayudar al desarrollo personal y a crear sinergias
entre alumnos de diferentes institutos y barrios. Esta edición está dedicada a la igualdad, con talleres sobre
feminismo, libertad sexual y animales,
y con la participación de estudiantes
de Aragón y Valencia. Los interesados pueden consultar la web www.
aelh.cat o llamar al 93 402 40 25. y

Salud

XXI aniversario del
grupo Alcohólicos
Anónimos Bellvitge
El grupo organiza una reunión informático el 23 de marzo a las 20h en
la parroquia de San Juan Evangelista
para conmemorar la efeméride, en la
que expondrá cuál es su tarea para
combatir la adicción y contará con el
testimonio de personas afectadas. El
objetivo principal del grupo es “mantenernos sobrios y ayudar a otros
alcohólicos a alcanzar el estado de
sobriedad”. Los interesados en contactar con el grupo pueden llamar al
93 317 77 77 las 24 horas del día. y

les activitats relacionades amb l’ús
de les TIC a les aules; continuar
col·laborant amb quatre centres
educatius en programes Tàndem,
i mantenir els tallers de ràdio i TV,
entre d’altres formacions adreçades
a la comunitat educativa i a les entitats socials.
Torre Barrina, al mateix temps,
impartirà formació adreçada a educadors per tal que incorporin la tecnologia i les xarxes socials a la tasca
docent. Sandra Ruiz, coordinadora

del centre, posa com a exemple
Youtube: “si els teus alumnes ja es
mouen en aquesta xarxa social, seria interessant que el centre educatiu també la pugui incorporar com a
eina de comunicació i pedagògica”.
D’altra banda, durant la jornada
Smartphone: una eina curricular en
els centres educatius de L’Hospitalet, Torre Barrina ha presentat una
aplicació mòbil adreçada a les escoles, Explora LH (abans L’H Smart
Edu). Aquesta APP permet que una
comunitat educativa col·labori en la
geolocalització de punts d’interès,
rutes, jocs de pistes o preguntes
sobre el seu barri. En paral·lel, altres
serveis municipals també nodriran
de contingut l’APP. y

L’stand de L’Hospitalet dins el saló YoMo, al recinte firal de La Farga
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