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Educateca, l’espai de la informació
La quarta mostra d’estudis i professions romandrà oberta a la Tecla Sala de l’1 al 10 de març
Com puc continuar els estudis?, quines sortides professionals tinc?, són dues de les moltes preguntes que els joves es
fan quan arriben a la finalització dels estudis d’ESO o batxillerat. Per omplir aquest buit informatiu l’Espai Jove va posar
en marxa fa quatre anys l’Educateca, una mostra d’estudis i
professions que enguany s’obre al
CC Tecla Sala de l’1 al 10 de març.
Els serveis de l’Educateca van
adreçats a l’alumnat de secundària,
batxillerats i formació professional
de grau mitjà i superior; al professorat dels centres educatius i als
pares dels alumnes.
El seu objectiu és acostar a l’alumnat un exhaustiu recull de material, recopilat i preparat per a la
consulta. També es dóna la informació necessària per familiaritzarse amb l’oferta educativa i professional que pugui contribuir a la planificació de l’itinerari formatiu de
l’estudiant. El servei resol els dubtes respecte de les diferents possibilitats que ofereix el sistema educatiu –reglat o no reglat– i el món
del treball.
Els joves trobaran informació
sobre universitat, formació professional, ensenyament artístic i especialitzat, ensenyament obligatori i
batxillerats, programes de garantia

mostra pel nombre d’alumnes que
hi han anat, uns 600 l’any passat.
Els grups estan formats per unes
30 persones i es divideixen en dos,
mentre uns fan una visita pel Centre Cultural Tecla Sala, els altres reben les explicacions pertinents. La
visita dura una hora i cal reservar-la
amb antelació.
L’Educateca la posa en marxa
l’Espai Jove amb el suport d’educa-
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L’objectiu de
l’Educateca és acostar
a l’alumnat un
exhaustiu recull de
material, recopilat i
preparat per a la
consulta

Els alumnes s’informen sobre les seves sortides professionals a l’Educateca

social, formació no reglada i ocupacional, màsters, postgraus, doctorats i cursos d’especialització; les
sortides professionals de cada carrera o nivell d’estudis, i les eines,
les tècniques i els canals per buscar feina.

L’Educateca és dinamitzada per
orientadors professionals i recull un
extens volum de material informatiu en diversos formats (llibres, vídeos, CD-ROM, tríptics i dossiers).
També s’utilitza com a recurs la xarxa Internet, amb l’accés a les bases

de dades de la pàgina web de l’Espai Jove.
Després de quatre anys d’experiència, els professors dels centres
ja inclouen una visita a l’Educateca
com una de les activitats habituals
del curs. L’èxit de l’activitat es de-

Ajuntament i instituts, més col·laboració
Conveni amb sis centres de secundària per desenvolupar una feina coordinada
El POA és un programa destinat
a orientar els alumnes amb problemes per aconseguir graduar-se en
secundària. Els representants dels
instituts han valorat molt positivament el funcionament del programa perquè han aconseguit molt
bons resultats. A la majoria dels casos el POA ha permès que alumnes
que no havien aconseguit el certificat de l’ESO tornessin a l’institut
després de passar per un programa
de garantia social o per una escola
d’adults. Per la seva banda, la tinenta d’alcalde d’Educació, Montserrat
Company, afirma que l’Ajuntament
“vol garantir als alumnes les millors
condicions possibles en la sortida
dels estudis obligatoris”. # REDACCIÓ

www.espai-jove.net
www.educaweb.com

Sigue abierto
el proceso de
desahucio de
los ‘patadistas’
El Ayuntamiento de L’Hospitalet y la empresa pública Adigsa,
que gestiona los pisos públicos
de la Generalitat, han empezado a estudiar una por una la situación de las familias que
ocupan ilegalmente diferentes
viviendas públicas del Gornal.
Mientras tanto, continúa el proceso
judicial para desahuciar a las familias patadistas, como ellas mismas
se autodefinen por el método empleado para ocupar los pisos.
Una quincena de familias, según los vecinos, y seis, según Adigsa, ocuparon hace entre ocho meses y tres años diferentes pisos públicos del barrio que se encontraban vacíos. Los vecinos denuncian
que hay unas 40 viviendas desocupadas desde hace 10 años, mientras que Adigsa afirma que se trata
únicamente de 15 pisos que han
estado vacíos como máximo dos
años. La empresa pública ha informado que 11 de esos pisos están
reservados para discapacitados; 2
más, para afectados por operaciones urbanísticas en la ciudad, y los
últimos 2, para una lista de espera
del Departament de Benestar i Família. Adigsa también ha informado
que el 23 de febrero realizará el sorteo para adjudicar los pisos destinados a discapacitados. # R.
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L’Ajuntament i sis instituts d’ensenyament secundari han signat un conveni de col·laboració
que permetrà desenvolupar un
treball coordinat pel que fa al
Programa d’Orientació i Acompanyament (POA).
El conveni coordinarà els
diferents agents i serveis que
intervenen en el procés educatiu per optimitzar els recursos
que l’Ajuntament posa a l’abast
dels centres. Una comissió de
seguiment, integrada per tècnics
municipals i professionals dels IES,
s’encarregarà d’aquesta tasca.
Els instituts signants són: Eugeni
d’Ors, Pedraforca, Torras i Bages, Rubió
i Ors, Margarida Xirgu i Eduard Fonseré.
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web.com, el programa Dirces (de
descentralització i informació dels
recursos als centres d’ensenyament
secundari) i la Diputació de Barcelona. Prestarà els seus serveis a
l’Espai Jove del Centre Cultural Tecla Sala (avinguda de Josep Tarradellas, 44). # REDACCIÓ

Company i la representant dels IES signant el conveni

