40 joves augmentaran
les seves competències
educatives de manera lúdica
Els joves participen
en dos tallers per
treballar àrees com les
matemàtiques, la llengua
catalana o la història

L’

Ajuntament de Sant Joan Despí ha posat en marxa, gràcies
a dos programes educatius finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i pel Departament

d’Ensenyament de la Generalitat, un
projecte que permetrà que 40 joves
de 12 a 17 anys incrementin les seves
competències educatives bàsiques de
manera personalitzada en funció de les
seves necessitats.
La proposta s’articula a través dels
tallers “Coneguem la història de Barcelona”, i “Coneguem el nostre entorn natural” que es fan durant el juliol i l’agost
als centres cívics de Torreblanca i les

Planes, tot i que també inclou activitats
de lleure fora de la ciutat. L’objectiu és
que el jovent participant, derivat des
dels instituts, participi en una proposta
diversificada de tallers que contribueixin a l’adquisició de les competències
bàsiques, treballant, preferentment les
àrees de matemàtiques, llengua catalana, història i medi natural.

La finalitat és
acompanyar-los perquè
assoleixin competències i
habilitats per aconseguir
els objectius de la seva
etapa educativa
Aquests tallers s’adrecen a joves que
necessiten oportunitats per desenvolupar competències transversals per
assolir els seus objectius acadèmics o
amb altres dificultats de vulnerabilitat
econòmica i social.

Alumnes del Ferrer i
Guàrdia guanyen un
repte promogut per TMB
Projecte internacional Globals Scholars

REFLEXIONANT AL VOLTANT
DEL RECICLATGE I LA
MOBILITAT SOSTENIBLE
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO de l’Institut Francesc
Ferrer i Guàrdia ha presentat a la coordinadora
del Govern, Belén García, el treball que han fet
en el marc del projecte Global Scholars, on han
reflexionat sobre el reciclatge, l’estalvi energètic
i la mobilitat sostenible. L’acte es va cloure amb
una plantada d’arbres al pícnic.

L’equip Dream Team, format per
alumnes dels cicles formatius de
grau superior Gestió de Vendes
i Espais Comercials i Comerç Internacional de l’institut Francesc
Ferrer i Guàrdia, ha guanyat un
dels reptes de TMB. L’equip ha presentat el projecte ‘TMB Life’, que
proposa la instal·lació de pantalles
tàctils interactives amb connectivitat amb el mòbil dels usuaris
que esperen el bus, tot oferint informació i entreteniment.
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