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Educació. Una trentena d’especialistes en ciències i tecnologia faran de mentores a sis centres educatius

Dones STEAM a les escoles de L’H
A partir d’aquest curs, sis centres educatius de L’H iniciaran el
programa Inspira STEAM de la
mà de 30 dones arrelades a la
ciutat i coordinat pel centre municipal d’innovació social Torre
Barrina. Es tracta d’una iniciativa
pionera a Catalunya que pren
de referència el model desenvolupat l’any 2016 a Euskadi i que
es va presentar al febrer durant
el Youth Mobile Festival (YoMo).

En aquests mesos s’han
seleccionat i s’estan formant 30
dones que s’han convertit en
mentores. Són doctores en matemàtica aplicada, especialistes en animació 3D, neurociència, informàtica i biologia, i se’ls
assignaran centres educatius
per fer accions d’orientació i
sensibilització entre l’alumnat
de 6è de primària.
L’objectiu és que els alum-
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Un centre educatiu de cada districte de la ciutat
participarà aquest curs en el programa Inspira
STEAM per fomentar les vocacions científiques

Formació de les dones que faran de mentores escolars

nes en general, i les alumnes en
particular, s’apassionin per les
STEAM, és a dir, les ciències,
la tecnologia, l’enginyeria, les
arts i les matemàtiques, i les
apliquin a les matèries d’estudi
per fomentar noves vocacions,
en especial entre les dones.
Les escoles participants
en aquesta primera fase del
projecte Inspira STEAM estan distribuïdes per districtes.
Són la Marina (Bellvitge), Paco
Candel (Santa Eulàlia), Lola
Anglada (Pubilla Cases-Can
Serra), Pau Sans (el CentreSant Josep-Sanfeliu), Ernest
Lluch (Collblanc-la Torrassa) i
Menéndez Pidal (la Florida-les
Planes).y

Ferias y actos

La Farga aborda
un trimestre
con múltiples
eventos
El Centre d’Activitats La Farga
ha iniciado el otoño con un nuevo calendario de ferias, salones
y eventos entre los que destacan citas ya consolidadas y
algunas novedades. La agenda
del equipamiento la abrió a finales de septiembre Expoterraria –
evento internacional de reptiles,
amfibios, peces, invertebrados y
pequeños mamíferos–, y a principios de octubre se celebraba
el salón Veggie World dedicado
al mundo vegano.
Del 17 al 20 de octubre se
introduce el Salón para Vehículos de Ocasión BMW Premium
Selection y el 26 acogerá la
clausura del movimiento pedagógico Escola Nova 21, que
a partir de ahora se ampliará a
todos los centros de Catalunya.
El día 31 tendrá lugar la apertura
del curso de la Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella.
Noviembre viene marcado
por una de las ferias más multitudinarias, el Salón Creativa
de manualidades, un clásico en
La Farga que tendrá lugar entre
los días 7 y 10. Le seguirá la
segunda edición en L’H de Màgic Internacional, la cita europea
más destacada de la nueva
espiritualidad y el crecimiento
personal. y

