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L’Educateca oferirà informació
sobre els diversos estudis
El servei atendrà les consultes a la Tecla Sala, prèvia concertació d’hora
L’Espai Jove prepara una tercera edició de l’Educateca, el servei d’informació i recursos educatius en tots els suports adreçats a alumnes de secundària,
batxillerat i formació professional, pares i professors.
La Mostra d’Estudis i Professions té per objectiu resoldre els dubtes sobre els estudis. És organitzada per l’assessoria
d’ensenyament de l’Espai Jove i
obrirà les seves portes a la Tecla
Sala el mes de març.
Els grups d’alumnes, pares i
professors o els estudiants a títol individual que vulguin utilitzar aquest
servei han de posar-se en contacte
amb l’Espai Jove i concertar dia i hora de visita. Les sessions estan dinamitzades per dos orientadors professionals que indiquen els assistents on poden trobar la informació
que cerquen.
Els recursos s’ofereixen en diferents formats: llibres, vídeos, CDrom, tríptics, dossiers i publicacions.
També s’utilitza com a recurs la xarxa Internet, amb l’accés a les bases
de dades de la pàgina web d’Espai
Jove.
Les escoles poden fer la seva
inscripció a través de la Guia Intro
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El Centre Cultural Tecla Sala
acull fins al mes de maig un
cicle de cinc conferències sobre el projecte educatiu de 0 a
6 anys. Les xerrades formen
part del projecte municipal Pla
global a l’etapa educativa infantil que pretén establir vincles de continuïtat entre els
cicles educatius de 0 a 3 i de 3 a 6
anys. El projecte es duu a terme en
col·laboració amb la Universitat
Autònoma de Barcelona.
El cicle de conferències es va
iniciar amb una xerrada de Jaume
Centelles, professor de l’escola
Sant Josep El Pi i guanyador del
Premi de Pedagogia Rosa Sensat.
Entre els temes que es tractaran
a les pròximes convocatòries es
troba el creixement emocional de
la infància, espais d’emocions compartits amb la família o nous plantejaments educatius per a un temps
de canvi. # N . T.

GABRIEL CAZADO
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Imatge de l’anterior edició d’aquesta mostra informativa

utilitzant el codi d’usuari del director i la seva clau. També es pot concertar hora i demanar més informa-

ció a l’Espai Jove (av. de Josep Tarradellas, 44), al telèfon 93 260 24
94 o enviant un e-mail.
Les dates i horaris per a centres
d’ensenyament són de dimarts, 1
de març, a divendres, 11 de març, de

www.l-h.es/cat/educaform/
intro.shtm

10h a 14h, i dimarts, 8, de 17h
a 18h. Per a professors, pares i alumnes a títol individual els horaris
són dilluns, 7 de març, de 18 a
20h i dimarts, dia 8, de 19h a 20h.
# REDACCIÓ

Alberto Coto o la
calculadora humana
Per aquest motiu realitza demostracions a instituts de tot Espanya,
com ara el centre de secundària de
Bellvitge.
Alberto Coto considera que l’èxit de les seves demostracions radica en què adapta les tècniques a
l’edat de l’auditori. A més, creu que
aquestes accions motiven els alumnes a estudiar matemàtiques.
Per a aquells que se sentin
atrets per les operacions de càlcul,
Coto ha editat el llibre La aventura
del càlculo. # NÚRIA TORIL
Més informació a:
www.albertocoto.com
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Els estudiants de l’IES Bellvitge
es van quedar bocabadats amb
les sorprenents demostracions
d’un dels matemàtics més ràpids en càlcul mental del món.
Es tracta d’Alberto Coto, un asturià de 34 anys que té dos rècords Guinness de càlcul mental. Entre les seves proeses es
troba ser capàç de multiplicar dos números de 8 xifres
cadascun en 57 segons.
Alberto Coto vol donar a conèixer les seves grans capacitats mentals, però també desmostrar que el càlcul mental és qüestió
de tècnica, pràctica i concentració.

Las neumonías
de bajo riesgo
pueden ser
tratadas en casa
La revista Annals of Internal
Medicine ha publicado un estudio realizado por los servicios
de Enfermedades Infecciosas,
Neumología y de Microbiología
del Hospital Universitario de
Bellvitge y por el de Medicina
Interna del Hospital de Barcelona, que “demuestra que los
enfermos con neumonía de bajo
riesgo pueden ser tratados a domicilio con resultados clínicos similares y una mayor satisfacción
que los pacientes ingresados en el
hospital”.
De 224 pacientes, la mitad de
cada grupo, un 83,6 por ciento de
las personas tratadas a domicilio se
recuperaron completamente, así
como un 80,7 por ciento de las
hospitalizadas. Los pacientes tratados en casa estaban satisfechos en
un 95 por ciento, mientras que los
hospitalizados lo estaban en un
91,2 por ciento. # REDACCIÓN
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Demostració als alumnes de l’IES Bellvitge
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Cicle de
conferències
sobre
l’educació
de 0 a 6 anys

Coto durant la demostració realitzada a l’IES Bellvitge

