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Barris. Les notícies dels districtes de L’Hospitalet

L’Apel·les Mestres
treballa amb
el Parc Científic

Santa Eulàlia
Art romànic urbà
a la parròquia
de Provençana
yyy Dos joves artistes urbans
han decorat l’absis de la
parròquia de Santa Eulàlia de
Provençana a proposta del
rector, Ramon Mor, que els va
demanar una pintura de l’estil
romànic català. Van visitar el
MNAC i es van documentar per
reproduir la Mare de Déu amb
el nen Jesús, i santa Eulàlia i els
feligresos que han pintat amb
esprai. y

Sanfeliu. L’institut ha estat escollit per participar
en el projecte Escola Tàndem i ha triat la ciència
com a eix vertebrador de les assignatures
L’Institut Apel·les Mestres de Sanfe·
liu ha estat triat pel projecte Escola
tàndem que finança l’Obra Soci·
al de Catalunya Caixa per acostar
centres educatius a institucions de
referència del país i potenciar l’es·
pecialització curricular en matèries
singulars. Per aquest motiu, l’Apel·
les treballa amb el Parc Científic de
Barcelona i té la ciència i en concret
la biomedicina com a eix del seu
programa pedagògic, ja que im·
pregna totes les assignatures.
El centre de Sanfeliu és el primer
institut que s’incorpora al programa
Escola tàndem, amb l’objectiu de
millorar els resultats acadèmics del
centre, fomentar vocacions cientí
fiques, estimular el debat social i in
crementar la cultura científica entre
els joves. El projecte es desenvo·
luparà fins al 2015. El curs vinent
s’implementarà a 4t d’ESO i 1r de
batxillerat, i més davant arribarà a
tots els cursos.

El Parc Científic de Barcelona
presta les seves instal·lacions i els
seus professionals que formaran
els professors de l’institut i super·
visaran els tallers previstos sobre
biotecnologia, nanotecnologia, VIH/
sida, malària, càncer de pell i sobre
els fàrmacs.
De moment, els alumnes han co
mençat a escalfar motors. Han fet
visites a la universitat i pràctiques
com un anàlisi d’ADN que permeti identificar un suposat assassí.
“Estan molt engrescats perquè ve·
uen coses d’aquestes a la tele, en
sèries com CSI. Ara caldrà veure si
som capaços d’esperonar-los per·
què això es reflecteix en les notes.
És una forma de fer-los despertar
i que aprenguin la importància de
la formació”, explica el director del
centre, Manuel Ramón. y
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www.apellesmestres.com

El Gornal
Un mural dels alumnes
del Joan Miró a
l’escola del barri

Collblanc-la Torrassa
El Margarida Xirgu
actua en l’homenatge
a Montsalvatge

yyy En el marc de la iniciativa
europea Urban per a l’impuls
econòmic i social del barri,
els alumnes de l’Institut Joan
Miró han fet un mural artístic
al pati de l’Escola el Gornal,
amb l’ajut d’educadors i
artistes de l’Associació Hurbart,
que desenvolupa projectes
socioeducatius per als joves de la
ciutat. Aquesta iniciativa ha ajudat
també a enfortir els lligams entre
l’escola i l’institut per facilitar la

yyy Un grup d’alumnes de l’institut
han escenificat una coreografia per
acompanyar el conjunt BCN216 en
un concert amb motiu del centenari
del compositor Xavier Montsalvatge
a l’Auditori de Barcelona. La
coreografia, dirigida per Constanza
Bencic, s’ha preparat en un taller
de creació col·lectiva que ha
realitzat l’Escola de Música-Centre
de les Arts de L’Hospitalet per
promoure l’esforç, la disciplina i la
cooperació. y

transició dels alumnes. El mural
s’inscriu en el projecte Art als murs
del parvulari, una de les 15 accions
d’aquest curs dins el Pla educatiu
d’entorn al Gornal. y

