FP dual , amb estades en empreses,
a l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia

La primera promoció de l’FP dual (que combina estudis amb estades en
empreses, en aquesta ocasió amb la Nestlé) del grau superior de Comerç
Internacional, va rebre al juliol un reconeixement institucional en un acte
celebrat al Palau de Congressos de Barcelona (fotografia superior). Responsables del centre han manifestat que l’experiència d’aquesta primera
promoció ha estat molt positiva tant per a l’alumnat com per al professorat. Aquest curs oferirà l’FP dual als cicles formatius de comerç internacional i gestió de vendes i espais comercials. Per últim, encara hi ha temps
per matricular-se en els cicles formatius superiors d’edificació i obra civil;
de gestió de vendes i espais comercials i de comerç internacional.

La biòloga Anna Veiga obre el curs amb
una conferència sobre la ciència

Núria Ros, regidora d’Educació ; Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí, i Anna Veiga

Anna Veiga, doctora en Biologia i directora del Banc de Línies Cel·lulars del Centre
de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) va obrir el curs escolar 2015-2016
amb la xerrada Vivim la ciència al Teatre Mercè Rodoreda. Veiga va apostar per
incrementar la presència de la ciència a les aules: “no cal esperar al batxillerat
per explorar la ciència. Es pot parlar de ciència als infants d’una manera simple
i senzilla i fer-los entendre que la ciència ajuda les persones”. L’alcalde de Sant
Joan Despí, Antoni Poveda, va a anunciar que l’Ajuntament farà actuacions dedicades a promoure la ciència i la divulgació científica: “Cal transmetre la inquietud
pròpia de la ciència, que fa possible que la societat canviï i que millora la nostra
qualitat de vida”. Entre les activitats, està previst que al novembre es faci la I Setmana de la Ciència de Sant Joan Despí.

Estrenem l’Escola d’Idiomes
Moderns de la UB

És una de les novetats més destacades del
nou curs acadèmic a Sant Joan Despí, la
posada en marxa de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona a
la Torre de la Creu. L’escola obrirà les portes
amb 32 cursos d’anglès, alemany i francès
de diferents nivells per ajudar la població a
millorar el nivell competencial d’idiomes,
una aposta de ciutat. A més, els ciutadans
de Sant Joan Despí tindran un descompte
del 25% en el preu de la matrícula i l’EIM,
amb la col·laboració de l’Ajuntament donarà
quatre beques a joves de més de 16 anys amb
dificultats econòmiques.

Grups de conversa en anglès,
francès i alemany
Dins de l’aposta municipal per impulsar
l’aprenentatge d’idiomes, a l’octubre es reprendran els grups de conversa en anglès,
francès i alemany. Les persones interessades a participar-hi han d’adreçar-se a
l’Àrea de Serveis a la Persona o bé enviar
un correu a ciutatplurilingue@sjdespi.net.
Es posaran en marxa 13 grups, però si hi
ha persones interessades a participar-hi
com a coordinador de grup, és a dir, que
dominin una llengua i vulguin ensenyar,
també poden adreçar-se a l’Àrea de Serveis
a la Persona.

Noves sessions dels grups de
mares i pares
A l’octubre es repredran també els grups
de mares i pares, un espai on les famílies
poden compartir les seves inquietuds sobre
l’educació dels seus fills i filles. Els dies13, 20
i 27 d’òctubre i 3, 10, 17 i 24 de novembre es
faran els grups adreçats a famílies amb fills i
filles de 12 a 16 anys. Inscripcions, fins al 9
d’octubre a l’Àrea de Serveis a la Persona.
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