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Ensenyament. Noves i millors escoles i la tecnologia digital aplicada a les aules són les novetats del curs 2010/2011

L’EDUCACIÓ S’ADA
  ALS NOUS TEMPS
TEXT: rosa salguero / fotos: gabriel cazado

E

l curs 2010/2011 ve
marcat per dos aspectes: la inversió en la millora dels equipaments
educatius i l’avenç en
la implantació del llibre
i la pissarra digitals. Ajuntament i
Generalitat estan fent un important
esforç en l’ampliació i la renovació
dels centres per encabir la creixent
demanda de places dels darrers
anys i per adequar les infraestructures a les exigències educatives
del nou mil·lenni. “Això es tradueix”
–argumenta l’alcaldessa Núria Marín– “en un notori esforç inversor
en educació sense precedents en
la història local: més de 60 milions
d’euros, en els darrers quatre anys,
aportats per les administracions
local i autonòmica, i un total de 20
equipaments educatius construïts,
reformats o ampliats”.
Entre les actuacions que marquen
l’inici de curs destaca la reconstrucció i la ampliació de l’Escola La
Marina, a Bellvitge, que després de
diferents fases d’obres, el 7 de set-

El curs ha
començat amb
la tornada a
classe de més
de 27.500
nens i joves
hospitalencs,
amb més
inversions per
millorar l’oferta
educativa i amb
la irrupció de la
tecnologia dins
les aules

Ajuntament i Generalitat han
invertit en quatre anys més de 60
milions i han millorat 20 centres
embre va obrir portes amb les noves
instal·lacions finalitzades. La inversió
ha estat de 4,4 milions d’euros i
el centre ha passat d’una línia i
mitja a dues. L’alcaldessa destaca que “l’Escola La Marina és la
prova que l’educació és la nostra prioritat. Aquí s’evidencia que
malgrat la crisi econòmica, a L’H no
deixem d’invertir en educació, perquè creiem que és l’eix bàsic per
vertebrar i cohesionar la societat”.
També ha finalitzat
l’ampliació de l’Escola La Carpa, a
Can Serra, que ha
començat el curs
amb el nou gimnàs acabat i que
ha ampliat la seva
capacitat per acollir tres
línies. A la vegada s’està ultimant
la construcció del nou edifici del
col·legi Màrius Torres, a Collblanc,

Passar pàgina amb un clic
yyy Les aules dels 15 instituts,
entre públics i concertats, i de
l’escola de L’H que s’han sumat
a l’EduCAT1x1 estan dotades
d’un projector i d’una pissarra
electrònica connectada a
l’ordinador del professor i d’una
instal·lació elèctrica que permet
la connexió simultània dels
portàtils de tot l’alumnat.
El Departament d’Ensenyament
confia que a partir d’aquest curs
es solucionin els problemes de
la xarxa que l’any passat van
provocar continus errors de
connexió a Internet. Segons va

dir el conseller Ernest Maragall
en una visita a l’escola La
Marina, “la digitalització de les
classes agafarà a partir d’ara
l’embranzida definitiva, ja que
hem finalitzat les obres per
millorar la connectivitat de tots
els centres de Catalunya”.
Part del professorat, però, no
és tant optimista. És el cas de
l’institut Santa Eulàlia, un dels
primers de la ciutat en afegirse al programa l’any passat.
“El curs anterior la xarxa fallava
sovint” –explica el seu director,
Miguel Saldrigues– “i aquest

Aula digital de l’Institut Eduard Fontseré
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OPINIÓ
Quins són els
avantatges i els
inconvenients de
les aules digitals?

L’alcaldessa,
Núria Marín, i
un professor,
amb una de
les alumnes de
l’Escola Lola
Anglada durant
una visita al
centre el 7 de
setembre

curs l’hem començat sense els
portàtils i sense les llicències
per accedir als continguts
digitals. Toquem fusta per a
que la situació es normalitzi
abans d’acabar el mes”. Tot
i així, l’experiència del centre
és positiva. “El professorat hi
està predisposat i està fent un
esforç per adaptar-s’hi, ja que
les noves tecnologies donen
moltes possibilitats si se saben
aprofitar. Ara bé, que ningú
pensi que ja no tocarem els
llibres de text! L’ordinador és una
eina més”, conclou.
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amb un pressupost de 4,5 milions.
Els alumnes d’aquesta escola han
començat el curs fent classe en mòduls ubicats al carrer d’Aprestadora.
Altres obres en marxa són l’edifici
educatiu del carrer de l’Estronci,
seu de l’escola d’adults de Sanfeliu i de la nova llar d’infants Casa
de la Muntanya, que es preveu entri
en funcionament a partir del gener.
Igualment s’està ampliant el bressol
concertat La Gua-Gua, de la Florida, que es traslladarà a mig curs a
un local municipal situat en un edifici
de la Porta Nord.
Paral·lelament, la construcció
d’un nou edifici per al col·legi Pompeu Fabra i la reforma i ampliació
dels instituts de secundària Bisbe
Berenguer, Can Vilumara i Joan Miró
començaran aquesta tardor, mentre
que també s’iniciarà l’adequació
interior de la nova escola d’adults
de Santa Eulàlia. Segons el tinent
d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve,
“Totes aquestes obres es faran de
manera compatible amb les classes,
per fases, de manera similar al mètode emprat a l’escola La Marina”.
D’altra banda, a causa de l’augment de la natalitat dels anys 2008
i 2009 Generalitat i Ajuntament han
signat un darrer protocol on han planificat noves escoles –una a Pubilla
Cases i una altra a Collblanc– i on
també es preveu l’ampliació dels
centres Puig i Gairalt i Pere Lliscart.
L’era digital
L’adaptació de les classes a l’ús
d’internet i dels llibres i pissarres digitals és l’altra novetat del curs. Enguany, el 60% dels instituts públics
de L’H segueixen el programa EduCAT1x1 impulsat per la Generalitat
i han substituït gran part dels manuals per ordinadors portàtils a les
aules de primer i/o segon d’ESO.
Altres tres centres concertats, així
com l’escola d’infantil i primària Joaquim Ruyra –de manera experimental–, s’hi han afegit. El director de la
Zona Educativa de L’Hospitalet, Ángel Díez, afirma que la digitalització
“obre noves oportunitats dins l’aula
per adquirir coneixements i ha de
suposar un canvi en les rutines de
treball”.
Un altre avantatge de les noves
tecnologies és que, malgrat que en
un inici les famílies hagin de costejar
el 50% de l’ordinador –uns 150€–,
el temari digital del curs resulta més
econòmic que els tradicionals llibres
de text. y
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Més informació sobre l’EduCAT1x1:
www.gencat.cat/educacio

LES CLAUS
27.504 ESCOLARS
z Són els alumnes inscrits
aquest curs a infantil, primària
i secundària, dels quals més
de 2.100 han començat P3,
mentre que prop de 2.200
joves han iniciat l’ESO.
Són xifres provisionals, ja
que l’avançament de la
preinscripció al febrer ha
provocat un augment de la
demanda fora de termini que
tot just s’està escolaritzant.
Paral·lelament es manté
l’arribada d’alumnes per
matrícula viva.
SETMANA BLANCA:
DEL 7 A L’11 DE MARÇ
z A L’H la setmana blanca
tindrà lloc del 7 a l’11 de
març, segons han decidit
els Serveis Educatius de
Barcelona Comarques. El curs
finalitzarà el 22 de juny.
MÉS PLACES
MUNICIPALS D’ESCOLA
BRESSOL
z El gener es preveu que obri
portes a Sanfeliu la sisena llar
d’infants municipal, la Casa
de la Muntanya, amb 102
places. En conjunt, l’oferta de
l’Ajuntament suma 575 places,
que s’afegeixen a les 296 que
depenen dels 3 centres de la
Generalitat i a les 450 dels 7
bressols subvencionats de la
ciutat. Però, el PP de L’H ha
denunciat que l’oferta pública
no ha cobert la demanda de
sol·licituds.
AUGMENT DE LA
DEMANDA
DE CICLES FORMATIUS
z Més de 1.500 alumnes de
16 anys han iniciat batxillerat
en alguns dels 23 centres
que l’imparteixen a la ciutat,
mentre que més de 2.000 han
començat cicles de grau mitjà
o superior. La demanda de
formació professional ha estat
superior a la d’altres anys.
MÚSICA, A MÉS CENTRES
z L’Escola de Música–Centre
de les Arts amplia la seva
activitat a tres centres
educatius: Ausiàs March,
Charlie Rivel i Lola Anglada,
que impartiran classes
d’instruments de corda.

Fernando García
Mestre de matemàtiques
La tecnologia és
un mitjà més per
a la docència,
mai una finalitat.
Els alumnes
també han de
saber escriure
sobre paper. En el meu cas,
la pissarra digital m’ajuda a fer
la geometria més visual, per
exemple. Ara bé, l’experiència
em diu que els ordinadors a
classe no milloren el rendiment
acadèmic. A més, hem pensat
si és sostenible per al planeta
que cada alumne tingui un
ordinador?
Camila Mikolajunas
Alumna de tercer d’ESO
L’inconvenient és
que no hi ha prou
control sobre l’ús
que l’alumne fa
de l’ordinador
dins la classe. És
temptador accedir
al facebook o al fotolook,
mentre el profe parla. Però
el més positiu és que trobes
documents i exercicis pràctics
que et fan preparar millor les
assignatures. En el meu cas,
a l’hora d’estudiar, l’ordinador
m’estimula.

Jordi Canas
Alumne de tercer d’ESO
Els ordinadors i
els llibres digitals
són molt útils per
preparar treballs,
per fer exercicis,
per veure
demostracions
de física o per consultar
webs que complementin els
apunts. I la pissarra digital
ens és còmoda perquè fa de
gran pantalla. Ara bé, el curs
passat, el primer que vaig fer
amb llibre digital, vaig trobar
que els continguts eren molt
precaris, amb molta palla.

Lucía Chávez
AMPA Institut Santa Eulàlia
La digitalització
de les classes
pot millorar
el rendiment
escolar. A més és
necessària en els
temps que corren.
Sobre el cost de l’ordinador,
el primer any ho notes, però
després representa un estalvi.
És clar que tant mestres com
pares hem d’estar a sobre
dels fills perquè facin bon ús
d’internet al ‘cole’ i a casa.

