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La presentació del nou Voluntariat Educatiu, ahir, a Palamós. 
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Administració, escoles, associa-
cions de pares i mares d’alumnes
i el Nucli Impulsor del Projecte
Educatiu de Ciutat, han treballat
conjuntament els últims mesos
per posar en marxa el Voluntariat
Educatiu a Palamós. 

Aquesta iniciativa es basa en el
treball de suport i acompanya-
ment en l’estudi que faran diversos
voluntaris a un col·lectiu de nens
i nenes del municipi, els quals es-

tan en situació de risc educatiu. En
concret, un total de 25 voluntaris
educatius atendran, un cop per set-
mana, 106 nens i nenes de Pala-
mós que cursen entre segon de Pri-
mària i primer d’ESO. 

L’objectiu del projecte és ajudar
aquests infants amb els seus deu-
res escolars i transmetre’ls, mit-
jançant l’activitat, valors de soli-
daritat i cooperació, així com un re-
ferent que els faciliti superar la seva
escolarització amb èxit. 

Val a dir que els escolars que
participen en aquesta nova ini-
ciativa han estat proposats direc-
tament des de totes les escoles de
Palamós: Vila-Romà, La Vila, La
Salle, Vedruna i l’Institut de Pala-
mós.

El programa de Voluntariat Edu-
catiu, que va sorgir d’una propos-
ta ciutadana, és gestionat per l’À-
rea municipal d’Ensenyament i
ha estat aprovat pel Consell Esco-
lar Municipal.
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Palamós estrena voluntariat educatiu

El Moviment de Renovació Pe-
dagògica (MRP) de Girona pre-
senta el llibre Què vol dir ser mes-
tre avui?, a partir del qual propo-
sa debatre aspectes claus de la
professió i dels reptes de futur
que se li plantegen: l’ètica perso-
nal, social i professional, la manera
de promoure mestres compro-
mesos amb l’alumnat, l’entorn i la
seva feina, o com s’ha de treballar
l’autogestió a l’aula i a l’escola. 

La directora de l’escola Dr. Ro-
bert de Camprodon i integrant de
la Junta de la Federació de MRP,
Rosa Gibert i Moliner, és l’encar-
regada de presentar el treball, que
considera «un projecte de tribu, so-
cial, que va més enllà de la comu-
nitat educativa». Darrere les seves
raons per fer aquesta afirmació hi

ha el convenciment que «l’educa-
ció és l’acte més bell que hi ha per
millorar la societat».

El projecte es va començar a
gestar a la Junta de la Federació del
MRP, amb un objectiu clar: «tre-
ballar el compromís ètic», resu-
meix Gibert. El procés es va allar-
gar quatre anys i s’ha procurat
que en el llibre resultant –tal com
va apuntar la mestra– hi escrivis-
sin persones que no estan direc-
tament relacionades amb els mo-
viments de renovació pedagògica. 

El debat en el qual s’emmarca la
presentació a Girona de Què vol dir
ser mestre avui? s’ajusta al tarannà
del col·lectiu que l’ha impulsat:
«No ho donem per tancat, l’edu-
cació és cosa de tots i estem oberts
a tothom», aclareix la directora
de l’escola de Camprodon.

A l’espera de noves evolucions,
Rosa Gibert i Moliner destaca les
conclusions més rellevants a les
quals ha arribat el llibre: que el
mestre és un eix important, «com
a filtre crítics per als nens»; i que
«ensenyar és una qüestió d’amor
i de compromís, cap a les criatures
però tambe cap a la societat». Gi-
bert descriu el mestre com «una
persona formada científicament i
compromesa, al servei de la so-
cietat oberta, acollidora, demo-
cràtica» i que treballa «pel benes-
tar de tots i totes». 

«En moviment continu»
Però la reflexió que ha envoltat
aquest projecte també ha fet de-
tectar «una sèrie de variants» –ex-
plica la docent gironina– que la
professió ha de tenir en compte:

l’aspecte tecnològic, el model fa-
miliar actual i de col·locació de l’in-
fant en la societat, la constatació
del fet que l’escola no és l’únic cen-
tre de l’educació o la preocupació
pel fracàs escolar, degut a una
possible desmotivació. Tot plegat
forma part d’un «diagnòstic», però
Rosa Gibert avança que «ja es-
tem en un altre projecte de refle-
xió per veure com s’actua. Estem
en moviment continu».

La Fundació Jaume Bofill des-
criu Què vol dir ser mestre avui?
com un llibre coral que ofereix un
compendi de reflexions al voltant
del compromís ètic del professo-
rat. També diu que aquesta pu-
blicació és la concreció d’un exer-
cici de construcció compartida
de coneixement i de col·laboració
institucional, que s’ha realitzat

amb un objectiu comú: l’aportació
d’elements per a l’anàlisi, la refle-
xió i el debat sobre la realitat, al-
hora que s’assenyalen els reptes
dels docents d’avui.

Aquest llibre recull les ponèn-
cies principals que es van discutir
en un cicle de debats fet, durant el
primer trimestre de 2012, a deu
ciutats catalanes i que van orga-
nitzar la Fundació Jaume Bofill i la
Federació de Moviments de Re-
novació Pedagògica de Catalu-
nya –tot coincidint amb l’emissió
de la sèrie documental titulada
«Mestres», de TV3–.
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El Moviment de Renovació
Pedagògica de Girona posa a
debat el sentit de ser mestre
El col·lectiu i la Fundació Jaume Bofill remarquen l’ètica i el compromís

Gibert, parlant del projecte el 2012.

ANIOL RESCLOSA

LA PRESENTACIÓ

GIRONA
«Què vol dir ser mestre avui?»
convida a la reflexió

El llibre Què vol dir ser mestre
avui? es presenta aquesta tar-

da, a dos quarts de 7, al Centre Cívic
Barri Vell-Mercadal de Girona. La pre-
sentació anirà a càrrec de la mestra i
membre del Moviment de Renovació
Pedagògica Rosa Gibert i Moliner.
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El Departament d’Ensenyament
dóna suport a una campanya de la
Fundació Secretariat Gitano que té
com a objectiu sensibilitzar el po-
ble gitano sobre la importància
d’escolaritzar els seus fills i pro-
moure’n l’èxit escolar.  

La finalitat és promoure que
els joves, des dels 12 fins als 16
anys, acabin els estudis obligato-
ris i continuïn amb la seva forma-
ció. A més, es vol captar l’atenció
de la resta de la comunitat educa-
tiva i aconseguir la implicació de
les administracions públiques i
els agents privats per impulsar les
polítiques educatives adreçades a
la població gitana.

La iniciativa es desenvolupa
amb el lema «Amb estudis, els
teus somnis s’aconsegueixen» i
vol reflectir la importància de l’e-
ducació com a eina imprescindi-
ble per tenir més i millors oportu-
nitats laborals.

La campanya s’ha desenvolupat
a diferents ciutats espanyoles, i
després d’entrevistar nombrosos
joves, se’n van triar un total de 40

als quals se’ls va donar l’oportu-
nitat de provar, durant un dia, la
professió que volen exercir al cos-
tat d’un professional de prestigi en
el seu àmbit –amb un total de deu
professionals participants–. Així,
els joves tenen l’oportunitat de
conèixer de primera mà la tasca
que els professionals duen a terme
i veure les possibilitats que els es-
tudis els poden oferir de cares al fu-
tur.

Col·laboració vigent
En l’actualitat, Ensenyament i la
Fundació Secretariat Gitano com-
parteixen un conveni per facilitar
els espais educatius i la coordina-
ció amb els professionals dels ter-
ritoris en els quals el Secretariat
desenvolupa les seves actuacions.

La consellera d’Ensenyament,
Irene Rigau, inaugura avui la cam-
panya «Apropa’t als teus somnis»,
en un acte que també comptarà
amb la directora de la Fundació Se-
cretariat Gitano, Carmen Mén-
dez, i de la directora general d’A-
tenció a la Família i Comunitat
Educativa, Meritxell Ruiz. 
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El Secretariat Gitano
sensibilitza el col·lectiu
sobre la importància
de l’escolarització

El Departament d’Ensenyament dóna suport
a una campanya que promou l’èxit escolar


Un grup d’alumnes en plena classe de l’aula «Reaprèn». 
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Vint persones s’han matriculat i
han començat l’activitat al Graduat
en Educació Secundària (GES),
als cicles formatius o al curs per
preparar la prova d’accés a FP de
Grau Superior que imparteix l’au-
la «Reaprèn» de Llagostera. Aques-
ta és una nova proposta educati-
va del municipi adreçada a joves,
de més de 16 anys i adults que vul-
guin reprendre els estudis, ofe-
rint-los formació reglada.

L’aula per a persones adultes, si-
tuada a la Casa de les Vídues, dis-
posa d’ordinadors amb connexió
a Internet, material de consulta i el
suport d’un educador que guia i
assessora l’alumnat al llarg del
procés d’aprenentatge. Entre l’o-
ferta prevista pel curs 2014-2015 hi
ha el GES, diversos cicles formati-
us de grau mitjà i grau superior, el
Curs de preparació per a la prova
d’accés a cicles de grau superior i
cursos de reforç de llengua cata-
lana. Tots ells s’ofereixen a través
de l’Institut Obert de Catalunya.

Per donar conèixer l’aula «Re-
aprèn» s’ha editat un fullet que s’ha
fet arribar a les cases i s’ha habili-
tat un web, accessible des de
www.llagostera.cat/reapren.
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El municipi del Gironès
ofereix formació reglada a
joves de 16 anys i adults a
través de l’aula «Reaprèn» 



Llagostera imparteix el
Graduat en Educació
Secundària i cicles de FP

L’escola Rocalba, de Sant Feliu de
Pallerols, ha ampliat les instal·la-
cions, de manera que ara disposa
de tres aules d’educació Infantil i
tres de Primària, una aula de psi-
comotricitat, de petits grups, de tu-
toria i de música, a més d’un gim-

nàs amb vestidors i d’una sala de
professors. Les obres, amb una
inversió de 3.632.779,74 €, han
consistit en una ampliació de 1.577
m2 i una adequació de 1.021 més.
Del projecte educatiu del centre
destaca la seva tasca amb el casal
de gent gran i el centre de dia.
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Una inversió de 3,6 milions
d’euros permet ampliar l’escola
de Sant Feliu de Pallerols

La consellera Rigau i altres autoritats a la inauguració, diumenge.
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L’equip d’estudiants gironins Salvauth Park ha guanyat la final estatal de la competició de robòtica World Robotic
Olympiad, en les categories WRO Gen Football i Regular Junior High. Per la seva banda, els Mini Salvauth Park han
aconseguit la victòria en l’Open Elementary. Amb aquesta classificació –obtinguda a la final que diumenge es va cele-
brar al Cosmocaixa de Barcelona– tots dos equips han aconseguit accés a la mundial, per participar en tres categories,
que se celebrarà a Sotxi (Rússia) del 21 al 23 de novembre de 2014. L’any passat, els mateixos equips van competir a
nivell mundial a Jakarta. En l’edició d’enguany, l’espai és el tema que centra les proves, amb un robot que ha de recollir
les deixalles espacials i els satèl·lits no funcionals pel que fa a la categoria júnior i una competició de futbol a l’altra.   



Equips gironins de robòtica competiran a Rússia
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Breus

L’escola Vedruna de Palamós
ha donat la benvinguda, per tercer
any consecutiu, al seu auxiliar de
conversa en llengua anglesa. El
programa Auxiliar de conversa
s’emmarca dins del conjunt d’ac-
tuacions destinades a donar suport
als centres que desenvolupen un
projecte innovador per a la gestió
de les llengües estrangeres curri-
culars. 

Els auxiliars de conversa en els
centres Vedruna són un recurs de
primer ordre per a estimular l’a-
prenentatge de llengües i el co-
neixement d’altres cultures i altres
formes d’entendre el món.
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L’escola Vedruna rep
un auxiliar de conversa

PALAMÓS

El Sindicat d’Estudiants (SE),
amb el suport de diverses orga-
nitzacions educatives, socials, po-
lítiques i sindicals, ha posat en
marxa una nova «setmana de llui-
ta» a favor de l’educació pública i
en contra de les «retallades» i la re-
forma educativa. Des d’avui i fins
dijous, els estudiants estan cri-
dats a deixar «les aules buides» en
rebuit a les polítiqus del ministre
d’Educació, José Ignacio Wert –va
assenyalar en roda de premsa la se-
cretària general del SE, Ana García.
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El Sindicat d’Estudiants
convoca noves vagues

OPOSICIÓ A LA LLEI WERT
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