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Educació. Diferents programes pedagògics municipals tanquen el curs amb la presentació de treballs

L’Hospitalet, ciutat educadora
L’H tanca el curs
dels programes que
l’Ajuntament impulsa
dins escoles i instituts.
Accions orientades a
l’èxit educatiu
Alhora que finalitzen les classes i es tanca el procés de
matriculació per als ensenyaments obligatoris, les accions
pedagògiques que s’impulsen
des de l’Ajuntament en el marc
de la ciutat educadora també
conclouen reconeixent l’esforç
d’alumnat i professorat.
Fer participar els escolars
en el disseny de la ciutat; desenvolupar habilitats en llengua
anglesa; sensibilitzar sobre el
medi ambient; potenciar l’hàbit lector; inculcar el valor per
l’emprenedoria, i fomentar la
recerca són els objectius darrere d’algunes de les accions
per preservar la igualtat d’oportunitats, millorar l’èxit educatiu i
enfortir la convivència.
Són exemples l’òrgan participatiu Consell de Nois i Noies,
el programa d’anglès per a 4t
d’ESO, les activitats de l’Agenda 21, la Lliga dels Llibres,
les cooperatives escolars i les
jornades científiques i tecnològiques de batxillerat. y

zzz Participació democràtica i educació en valors
El Consell de Nois i
Noies ha exposat les
conclusions sobre els
treballs encarregats per
l’alcaldessa, que ara
estudiarà l’Ajuntament
per fer-les efectives.
Com a novetat, un dels
grups havia de conèixer i
difondre les funcions de
la síndica de greuges.

zzz La Lliga dels Llibres: llegir, pensar i jugar
L’escola Alpes ha
guanyat la 23a edició
de la Lliga dels Llibres
davant del grup A de
l’Escola la Marina en
la final. Els dos grups
han mostrat un gran
coneixement dels 15
llibres proposats i han
desfet l’empat amb
preguntes addicionals.

zzz Jornades Científiques i Tecnològiques
La 20a edició d’aquestes
jornades que fomenten la
recerca s’ha saldat amb
69 treballs exposats per
alumnes de 15 centres
educatius. L’Institut
Mercè Rodoreda s’ha
endut el premi al millor
centre i el Dolmen ha
aconseguit una menció
d’honor.

zzz EngL’isH Week-Acting Together
Ball, cant, poesia i teatre
en anglès a l’escenari
del Teatre Joventut. Ha
estat la gala de cloenda
del programa municipal
d’auxiliars de conversa en
llengua anglesa que es
va posar en marxa fa tres
cursos i on participen
2.400 alumnes de 4t
d’ESO de 28 instituts.

zzz Foment de la cultura emprenedora des de l’escola
Més de 500 alumnes de
primària i secundària, de
deu escoles i sis instituts
de L’H han posat a la
venda a Santa Eulàlia i a
Bellvitge els productes
que han creat com a
cooperatives escolars.
Iniciativa organitzada per
diferents institucions amb
el suport de l’Ajuntament.

zzz Compromís amb el desenvolupament sostenible
La trentena d’escoles
i instituts adherits a
l’Agenda 21 escolar han
compartit projectes i
han fet diversos tallers
per tancar el curs. El
programa iniciat el 2001
convida els centres
educatius a incorporar
pràctiques per tenir cura
del medi ambient.

Tecnologia. Acte final del concurs mSchools Student Awards al Centre d’Activitats La Farga

Com integrar el mòbil dins l’aula
Una app per aprendre a reciclar
millor o una altra per millorar el
funcionament de la cantina de
l’institut són alguns dels projectes guanyadors de la 6a edició
del concurs mSchools Student
Awards, que ha premiat els treballs digitals d’un total de vint

escoles d’arreu de Catalunya.
El recinte de La Farga va
acollir el 8 de juny el lliurament
de premis d’aquesta iniciativa
impulsada pel Mobile World
Capital Barcelona. L’acte va
aplegar 750 estudiants —entre
ells, alumnes dels centres Mer-

cè Rodoreda i Busquets i Punset de L’H— que van presentar
els projectes treballats durant
el curs. El programa mSchools,
que han seguit 50.000 alumnes, promou l’aprenentatge a
través de la integració de la
tecnologia mòbil a l’aula. y

El president de l’MWC durant la seva intervenció a mSchools

