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Tot a punt pel nou curs
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Activitats formatives

Idiomes, música i teatre

Esports i salut

www.sallefigueres.cat

Transformant l’educació, transformem el món.
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L’alumne de La Salle Figueres,
al centre de l’aprenentatge

La Salle l figueres

Q

ue 7x7 són 49, que la
barreja dels colors primaris crea el blanc o
com es divideix geogràficament un país, són ensenyaments que la majoria hem après a
l’escola i que segueixen sent així.
Però en ple segle XXI, la innovació educativa no es basa només
en emmagatzemar coneixement
com a tal, sinó també en la forma
d’adquirir-lo i comprendre’l. El Nou
Context d’Aprenentatge (NCA),
és la denominació que rep el nou
projecte educatiu que el col·legi La
Salle Figueres implanta al centre a
partir d’aquest curs, inicialment
en els nivells que van d’Infantil a
3r de Primària, i progressivament
als següents cursos, un sistema
educatiu encarat a ajudar als infants i joves a adaptar-se a una societat canviant i cada vegada més
exigent.
Principis pedagògics. En el
NCA es crea una estructura i metodologia de treball que es basa en
cinc principis pedagògics: el coneixement d’un mateix i la gestió
de les emocions; l’escola com un
espai d’experimentació múltiple;
l’aprenentatge autoregulat dels
hàbits, el treball cooperatiu, l’error
com a part de l’aprenentatge i l’enriquiment de les habilitats socials.
En aquest nou plantejament,
l’educador no és només un transmissor de coneixement, sinó que
és un professional que acompanya l’alumne i el convida a investigar, aprendre i construir la seva
personalitat. A més, es basa en un
model relacional construït a partir
de l’aprenentatge cooperatiu que
l’ajuda a interpretar i integrar, des
del propi aprenentatge, les experiències de coneixement.
Aquest nou projecte educatiu
respon a les demandes de la societat d’avui; afavoreix l’aprenentatge dels alumnes des d’un entorn òptim per aprendre; respecta
el ritme dels alumnes i atén la diversitat i les diferents necessitats
educatives; provoca una escola vivencial i experimental per aconseguir un aprenentatge significatiu.
Moments d’aprenentatge. Un dia a infantil a La Salle Figueres comença amb l’acollida,
ja a la porta de l’escola; en aquest
moment es treballen els hàbits, es
comparteixen moments i es planifica el dia. A les àrees de treball, en
els entorns de nivell, es treballen
els continguts i es construeixen

Aprendré
més i millor

Nou Context d’Aprenentatge

Fomentar la curiositat de
l’alumne des de la seva emoció.
“Si desvetlla la
meva curiositat
i m’emociona,
aprendré més
i millor”.

Aprendre manipulant.
“Deixa que ho
faci jo i aprendré
més i millor”.

Aplicar el mètode científic.
“Deixa que
m’equivoqui
i aprendre més
i millor”.

Nou Context d’Aprenentatge

a

Salle

Viu-lo!

a

Salle

Transformant
l’educació,
transformem
el món.
Claus NCA en Educació Infantil

El Nou context d’Aprenentatge (NCA)
és un marc de referència basat en
l’aprenentatge competencial, experiencial,
transversal, instrumental, social, adaptatiu i,
al mateix temps, contextualitzat en cada una
de les obres educatives de La Salle.

Fer de l’alumne el protagonista
del procés d‘aprenentatge.
“Si és important per a
mi, si em serveix per
a comunicar-me,
aprendre més i millor”.
centreslasalle.org

www.sallefigueres.cat

un sistema educatiu encarat
a ajudar als infants i joves
a adaptar-se a una societat
canviant i cada vegada més
exigent

coneixements.
En l’espai de projectes es treballa
des de l’emoció, el saber i el saber
fer, sempre començant amb un
repte motivador. En l’entorn internivell es plantegen activitats lliures i guiades en diferents espais,
que treballen aspectes com l’expressió oral i comunicativa, l’expressió musical, l’escriptura creativa... Per acabar el dia, s’esdevé el
moment de tancament on es reflexiona sobre què hem fet, què hem
après, i es desperta una actitud
d’agraïment envers allò que hem
viscut al llarg de la jornada escolar.
Amb aquest nou projecte educatiu, La Salle Figueres ofereix noves

formes d’aprendre, tenint en compte el contingut del currículum,
noves experiències
per ser i nous contextos per créixer.
Se’ns dubte, una
escola més dinàmica, més creativa, amb alumnes
més protagonistes,
docents més motivats i formats i famílies més implicades en
el procés educatiu dels
seus fills/es.
Serveis i instal·lacions.
Sempre preocupats pel benestar
dels seus alumnes i per la conciliació familiar, el centre disposa de ser-

vei
de
menjador,
acollida, organitza activitats extraescolars, pastorals, culturals i
esportives i intercanvis internacionals amb la finalitat, també, de
complementar el projecte educatiu de manera transversal.
Malgrat la incertesa del moment, el nou curs escolar es presenta amb moltes novetats a La
Salle Figueres. Estrenen projecte
educatiu a tota l’etapa infantil i a
primària, un nou concepte d’escola, amb espais renovats, nous
materials, més serveis, millora
d’instal·lacions... Per tant, enceten aquest nou curs escolar amb
molt d’entusiasme i positivisme.
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100% de
presencialitat
i mascareta
a les aules
Redacció l barcelona

E

l Govern de la Generalitat
ha presentat el Pla d’inici del curs escolar 20212022 en l’actual context
de pandèmia, que suposarà que
tots els centres educatius comencin el proper 13 de setembre les
classes de forma presencial. El document, que ja ha estat enviat als

centres educatius, es va detallar,
la setmana passada, en una compareixença conjunta pel conseller
d’Educació, Josep Gonzàlez- Cambray, el conseller de Salut, Josep
Maria Argimon i la portaveu del
Govern, Patrícia Plaja. «Les classes seran presencials i segures,
els alumnes aniran amb mascareta, no s’hauran de confinar aquells
grups que ja estiguin vacunats

de pandèmia. És per això que en
aquests darrers mesos s’ha treballat perquè tot estigués a punt
per minimitzar l’impacte de la covid-19 als centres educatius, malgrat la variant Delta. La portaveu
remarcava que «l’objectiu últim
dels responsables d’Educació i Salut ha sigut mantenir el just equilibri per aconseguir el millor funcionament de les classes i els espais
de lleure sense deixar d’aplicar totes les mesures de prevenció necessàries de la manera més còmode possible».

Inici del curs escolar de l’any passat
amb pauta completa encara que
hagin sigut contacte estret d’un
positiu, i les zones comunes, com
els patis, ja es podran compartir
entre diferents grups. Si a l’espai
exterior hi ha un únic grup de convivència, podran anar sense mas-

BASILI GIRONÈS

careta», remarcava la portaveu.
Plaja detallava que aquestes pautes de funcionament que marcaran l’arrencada del curs s’aniran revisant de forma permanent. Des
del Govern s’ha posat èmfasi que
torna a ser un curs en context

CURS 2021-2022 PRESENCIAL.
Serà completament presencial a
totes les etapes i mantindrà els
grups de convivència estable, tal
com ha detallat el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray:
«El 13 de setembre obriran tots els
centres educatius de Catalunya
amb el 100% de presencialitat a
les aules. Tindrem totes les escoles obertes per a tots els cursos i
tots els nivells educatius».

El Centre d’Educació Infantil Narcís Monturiol
prepara el nou curs pels més menuts
El CEI disposa
dels permisos i
autoritzacions
del Departament
d´Educació

de professionals format per mestres, educadors, auxiliars, cuinera,
monitors de menjador, etc. També
compta amb l’assessorament pedagògic i mèdic d’altres professionals vinculats al centre, com ara
psicòloga o logopeda, entre altres.

Redacció l figueres

E

l Centre d’Educació Infantil Narcís Monturiol de Figueres és un centre d’educació que acull mainada a
partir dels 3 mesos i fins a 3 anys.
Es tracta d’un centre privat i legalitzat pel departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya que
compta amb molts anys d’experiència al sector. El formen un equip

El centre disposa de diferents espais i ambients

n. monturiol

EL SISTEMA EDUCATIU. Des del
CEI Narcís Monturiol treballen en
base al coneixement de l’entorn
natural i social, i ho fan a través
del joc, de l’observació directa i de
l’experimentació. Des del centre
educatiu programen diferents excursions amb la mainada per anar
a veure animals i estar en contacte amb la natura, i també d’altres
temàtiques més culturals, com
ara les sortides al teatre. S’aplica
aquest sistema educatiu perquè

el desenvolupament dels infants
sigui ple, harmònic i progressiu. A
la llar d’infants Narcís Monturiol en
destaquen activitats com ara: música, anglès a través de cançons
i jocs, natació, psicomotricitat, a
més de joc heurístic i panera dels
tresors, que vol dir aprendre a jugar amb objectes quotidians i així desenvolupar la imaginació de
la canalla.
ON? El CEI Narcís Monturiol està
situat al carrer Pere III, nº48-50,
Figueres. I cal saber que per a les
mares treballadores, presentant
el model 233 a Hisenda es poden
desgravar fins a 1000 € anuals
amb la renda. Tota la informació
cel centre es pot consultar a:
narcismonturiol.com

32 ensenyament
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Més valors i més
teatre a l’Aula de
Teatre Figueres

AULA DE TEATRE

Redacció l figueres

L

’emblemàtica Aula de Teatre Eduard Bartolí passa
a anomenar-se Aula de Teatre Figueres. D’aquesta
manera recupera els seus orígens
per donar pas a una nova imatge que representa la direcció que
pren l’Aula. Amb la pedagogia, el
vincle, l’art i la cultura com a valors
que fan de motor a aquest projecte, l’Aula es consolida com a centre de referència en interpretació
i arts escèniques. Dóna pas a una
nova etapa de la seva història canviant el seu nom, el seu logo i treballant una identitat digital propera als seus valors.
L’Aula de Teatre Figueres aposta
per una formació de qualitat, basada en l’amor per l’art, el respecte i
la professionalitat. El seu equip do-

AULA DE TEATRE

cent està format per professionals
del món del teatre i les arts escèniques i compta amb experiència
professional en el món del teatre.
Els professors i professores par-

matrícula
ob erta

2021-20 2 2

ticipen activament d’aquest espai
lúdic i acompanyen a l’alumnat en
l’ensenyament del teatre més enllà de la interpretació: es treballa
la dicció, l’expressió oral i corpo-

n
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AULA DE TEATRE

ral, l’esperit crític... La gestió de les
emocions, les habilitats comunicatives i l’empatia es treballen dia
a dia i permeten establir vincles
entre l’alumnat, i entre aquest i el
professorat.
L’Aula de Teatre Figueres ofereix
cursos per a totes les edats i esdevé un espai on els joves poden
socialitzar, divertir-se i desenvolupar el treball en equip. Els menuts
aprenen a comunicar-se i es preparen per al futur desenvolupant la
seva creativitat, i els adults troben
un espai on posar en pràctica eines
i recursos per afrontar diverses
circumstàncies del dia a dia mentre fan créixer l’esperit artístic.
El període d’inscripció i matrícula de l’Aula de Teatre Figueres pel
curs 2021/22 ja ha començat. La
seva oferta formativa, a més dels
cursos de teatre infantil, juvenil i

Teatre infantil
Teatre Jove
Teatre Adult
I ara: nous cursos
de teatre formatiu

adult, inclou els cursos de «Català a través del teatre». D’aquesta
manera s’empren les arts escèniques per practicar la llengua catalana en l’àmbit oral i així poder-la
dominar.
Com a novetat, aquest any s’inclou un nou curs formatiu, dedicat
a joves que volen encarar el seu futur professional cap al món de les
arts escèniques i la interpretació.
L’Aula de Teatre rep el suport de
l’àrea de cultura de l’Ajuntament
de Figueres i les classes es realitzen als espais del Teatre El Jardí de
Figueres. Entre els seus projectes
també realitza sessions de teatre
extraescolars a diferents escoles de Figueres i la comarca dins
del marc del Pla Educatiu d’Entorn
de l’Ajuntament de Figueres, i enguany desenvoluparà un projecte
educatiu en horari lectiu.

L’aula de te atre
tÉar t

amb el suport de:
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Gràcies per permetre’ns estar
30 anys al vostre costat

La directora de Cambridge School, Elisa Llinares, en una classe

Alguns dels cursos que han passat per Cambridge School en aquests anys

Elisa Llinares l directora

A

ra farà 30 anys que el
meu somni es va fer realitat. Cambridge School va obrir les seves portes amb moltes innovacions, nous
propòsits i sobretot molta il·lusió.
La història del Cambridge School es remunta als estudis que vaig
cursar a la ciutat anglesa derivada de la meva obsessió en les titulacions de la Universitat de Cambridge. Així doncs, després d’un
temps fora de la meva ciutat, vaig
tornar per començar el meu projecte professional obrint l’escola.
Tot i que en el seu moment va ser
molt criticat, una de les novetats
més reconegudes en l’actualitat
va ser l’ensenyament de la llengua
a nens a partir de 3 anys, doncs
érem la primera escola de la província en impartir aquest nou mètode. Han anat passant els anys i
sempre ens hem preocupat per
ser els primers en implementar totes les innovacions possibles amb

Imatges de l’anterior seu de Cambridge School (a l’esquerra) i l’actual al carrer Colom
l’objectiu de millorar l’ensenyament d’aquesta llengua; l’obertura
d’una aula d’ordinadors al 1993, les
pissarres digitals al 2004, i finalment, durant el període de confinament, vam digitalitzar totes les
nostres classes perquè no podíem
permetre que els alumnes perdessin el curs.
Mirant enrere, em sento molt orgullosa i afortunada de la feina fe-

ta i del camí recorregut. Als nostres inicis fèiem casals d’estiu pels
més petits, festivals de fi de curs i
de Nadal i, a partir del 25è aniversari, el meu marit i jo com a monitors, vam organitzar els viatges
a Irlanda i Anglaterra. Malauradament, aquests viatges s’han vist
interromputs a causa de la pandèmia, però tot i així ens quedem
amb que van ser experiències in-

oblidables tant per nosaltres com
pels alumnes.
També a partir del 25è aniversari vam aconseguir que la Universitat de Cambridge vingués a fer
els exàmens a les nostres aules,
fent que els nostres alumnes estiguin més tranquils a l’hora d’examinar-se. Prova d’això és que a la
convocatòria d’abans de la pandèmia vam tenir un 100% d’apro-

vats de tots els nivells, des dels
mes petits de 6 anys fins al nivell
Advanced.
Hem travessat moltes dificultats; crisis, pandèmies etc. però
n’hem sortit reforçats, amb ganes
de tirar endavant i continuar millorant, i tot gràcies a l’esforç i al recolzament de la nostra clientela.
Cambridge School ha estat la
meva segona família, formant professors i alumnes per poder tenir
un futur millor. A la majoria els he
vist créixer i han sigut com uns fills
per a mi. Un professor no només
ensenya l’assignatura que li pertoca, per a mi també és important
ensenyar valors, compartir experiències i aconsellar-los per tal que
tinguin un futur brillant, i us haig
de dir que això és molt gratificant!
M’agradaria compartir la il·lusió
d’aquest camí tan llarg i alhora tan
ràpid i donar-vos les gràcies per
haver confiat i seguir confiant amb
nosaltres i, per últim, agrair al meu
equip el seu suport, perquè sense
ells, res no seria possible.

L’Anglès, el teu present,
l teu futur...
C/ Colom, 23 · 17600 Figueres · Tel. 972 677 028 · info@e-cambridgeschool.com · www.e-cambridgeschool.com
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Les escoles catalanes comptaran amb un
miler més de professionals de l’educació
Els reforços covid
del curs actual es
mantindran per al curs
vinent, tal com detalla
el departament

dotacions per la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que el passat
curs 2020-2021 han estat cinc. En
aquests casos, esdevé necessària
la incorporació dels recursos necessaris per atendre les necessitats de funcionament d’aquests
centres.

E

l Govern ha aprovat l’ampliació de la plantilla del
Departament d’Educació amb 1.006 professionals per donar resposta a les necessitats de planificació ordinària
de l’activitat educativa. Concretament són 764 dotacions de personal per atendre les necessitats
d’escolarització i 185 dotacions
per atendre les necessitats d’escola inclusiva, que s’incorporaran
a partir de l’1 de setembre de 2021.
També s’han aprovat 57 dotacions
per atendre les necessitats dels
processos d’integració de centres
que ja han tingut lloc durant el curs
2020-2021. Aquestes dotacions
se sumaran a la plantilla estructural dels centres educatius, a més
dels reforços covid del curs actual, que es mantindran per al curs
vinent.
LES XIFRES. Pel que fa a les 764
dotacions per a necessitats d’escolarització, 747 d’aquestes corresponen a personal docent i 17 a
personal d’administració i serveis
i a professionals d’atenció educativa. Aquestes necessitats estan
vinculades al creixement de la població en àmbits rurals de Catalunya que implica, en primer lloc,
l’augment de la demanda d’esco-

Aquestes dotacions se sumaran a la plantilla estructural dels centres educatius

han acordat
modificar la
distribució horària
del la plantilla de
docents d’educació
especial

concretament són
764 dotacions de
personal per atendre
les necessitats
d’escolarització

larització en el nivell d’ensenyament secundari; en segon lloc, la
concentració excessiva, que demana posar recursos per mantenir
la concentració d’alumnes en les
ràtios que estableix la normativa, i
en tercer lloc, la necessitat d’aten-

L’alumnat arribarà a les aules dilluns que ve

MatRícuLa ObERta cuRS 2021 - 22
cOMENcEM EL 15 DE SEtEMbRE!
• Professorat nadiu amb
FORMACIÓ PEDAGÒGICA
• Classes ACTIVES d’anglès per a
totes les edats

ENGLISH EMPORDÀ
ESCOLA D’ANGLÈS

EDUCACIÓ ESPECIAL. D’altra
banda, el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres, que representa els educadors i educadores d’educació especial en centres
públics, han acordat modificar la
distribució horària de la jornada de
treball del personal d’aquest col·
lectiu. El principal canvi és que hi
ha una reducció de 27,5 a 25 de les
hores d’atenció directa a l’alumnat amb necessitats específiques
de suport educatiu per tal de fa-

• Classes SEPARADES per a nens,
joves i adults
• Preparació per als TÍTOLS de CAMBRIDGE
• Classes PARTICULARS i de CONVERSA
• Classes d’EMPRESA i a DOMICILI
• Atenció PERSONALITZADA

C/ Esperança, 1,1r (cantonada plaça del Gra) - 17600 FIGUERES
Tel. 972 510 424 - info@englishemporda.cat - www.englishemporda.cat

dre l’alumnat de manera personalitzada.
ESCOLA INCLUSIVA. En relació
amb la creació de 185 dotacions
per atendre les necessitats d’escola inclusiva, 100 corresponen a
personal docent i 85 a professionals d’atenció educativa, per garantir el seguiment de l’alumnat i
l’assessorament als mestres i professorat dels centres que acullen
alumnat amb diferents trets de diversitat. L’objectiu és que les escoles siguin espais de creixement
i compensació de desigualtats per
a tot l’alumnat, incloent-hi el que
presenta algun tipus de discapacitat.
NOVES DOTACIONS. Sobre les
57 dotacions per a processos d’integració, 53 de personal docent i 4
de personal d’administració i serveis, es tracta d’incorporar noves

cilitar la coordinació amb l’equip
docent i altres agents educatius.
La proposta respon a la reivindicació del col·lectiu de tornar a unes
condicions que ja tenien i suposa
revertir una retallada. Una mostra
clara de l’aposta del Departament
pel diàleg. Aquest nou marc horari, que s’aplica a partir d’aquest setembre marca el següent: 25 hores d’atenció directa als alumnes
amb necessitats específiques de
suport educatiu, que s’han de fer
dins de l’horari lectiu i, si escau, en
altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin
part del projecte educatiu del centre. Fins ara eren 27,5 hores. També 6 hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre. Fins
ara hi havia 7,5 hores, i hi estaven
incloses elaboració de materials i
activitats formatives en el centre.
També 4 hores per a col·laborar en
la preparació dels materials i l’adequació dels espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu
en la seva participació en les activitats del centre. Es crea aquesta
nova categoria horària, fins ara inclosa en les hores per a reunions,
amb 2’5 hores de preparació, formació i altres activitats.
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L’escola de música del Casino Menestral
inicia el curs escolar

E

Les inscripcions es mantenen obertes durant el mes de setembre

scola de Música Allegro
del Casino Menestral Figuerenc començarà un
nou curs amb més ganes
que mai després de celebrar els
seu més 90 any d’existència.
L’Escola de Música Allegro és un
centre d’educació que ofereix una
formació musical de qualitat, tant
per a la mainada com per als adults
que vulguin aprendre a tocar un
instrument, així com obtenir de
manera amena els coneixements
necessaris per entendre i gaudir
de la música i les seves branques.
L’Escola de Música ofereix diversos projectes pedagògics propis,
per tal que els alumnes puguin escollir l’itinerari que més s’adeqüi a
les seves necessitats.
Què ofereix l’Escola de
Música Allegro? Cursos per
a tots els nivells i edats, començant pel més petits, de 4 anys, que
poden participar en activitats de

Són moltes les
opcions que ofereix
l’Escola de Música
Allegro del Casino
Menestral
Casino Menestral, la qual, a més,
també ofereix la preparació per obtenir el títol de grau professional.
Són molts els músics de la comarca que a hores d’ara es dediquen professionalment al món
musical que han sortit de la nostra escola.

sensibilització musical per introduir-los dins aquest món; passant
per cursos de grau elemental i Professional d’instrument i llenguat-

ge i, perquè no, aprendre instruments tan coneguts com el piano,
el saxofon o el contrabaix, o tan
populars a avui en dia com l’uke-

lele o la bateria, i fins i tot es pot optar a estudiar producció musical.
Són moltes les opcions que ofereix l’Escola de Música Allegro del

LES INSCRIPCIONS. Es mantindran obertes tot el mes de setembre. Tothom qui ho vulgui podrà
validar les inscripcions a través
del web: www.casinomenestral.cat, al telèfon 972 678 666 i
o a secretaria de 18h a 20h.
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L’escola de dansa Àngels El benestar
Ballart prepara el nou curs emocional i la salut

mental de l’alumnat

S’elaborarà un qüestionari adreçat a l’alumnat
a partir de cinquè de primària

foto: CLARA GUARDIA GISPERT

Redacció l figueres

L

Es faran diferents accions a les escoles

’escola de dansa d’Àngels
Ballart, situada al carrer
Pep Ventura número 14
de Figueres, ja està preparada per iniciar el nou curs.
BALLET CLÀSSIC. L’escola, especialitzada en la tècnica del ballet clàssic, proporciona els mitjans per adquirir habilitats tècniques, interpretatives, creatives
i musicals per a tots aquells que
sentin curiositat per la dansa,
considerant-la també un mitjà
d’exercici físic a través d’un entrenament propioceptiu. Aquest
mètode entrena els mecanismes
d’equilibri, de bon control de la posició del cos i dels moviments de
les articulacions, la qual cosa permet adquirir una bona forma física. Tot plegat, sense oblidar mai
que el ballet és un art que estimen
l’Àngels i les seves alumnes.
LES CLASSES. Es treballen tant

Redacció l barcelona

E
foto: CLARA GUARDIA GISPERT

coreografies de ballets més clàssics, com coreografies més modernes, on es fusionen els passos
de ballet amb moviments més
contemporanis.
EXÀMENS OFICIALS. Al centre
de dansa ofereixen classes per totes les edats i els nivells. I promociona, també, l’estudi del ballet

clàssic com activitat d’oci o vocacional, és per això que es prepara
a les alumnes que més ho desitgen pels exàmens de la Royal Academy of dance de Londres.
Per a més informació, o bé per
formalitzar la inscripció a l’escola de dansa, es pot visitar l’escola
cada dia en horari de tardes, o bé
trucant al telèfon 609 790 915.

MATRÍCULA
OBERTA
CURS
2021/22

Ballet clàssic · Contemporani · Modern
c/ Pep Ventura, 14 - Telèfon: 609 79 09 15 - 17600 FIGUERES

HORA NOVA

gui en directe o veient de vídeos
d’altres joves, comparteixi les seves vivències i expressi les seves
inquietuds. A partir d’aquí, entrarà en funcionament un programa
pilot d’intel·ligència artificial que
identificarà les paraules clau i es
podran derivar els casos als corresponents canals sanitaris.

l Departament d’Educació
posarà en marxa aquest
curs 2021-2022 un pla per
tal de preservar el benestar emocional i la salut mental de
l’alumnat. Els infants i joves, a causa de la pandèmia, han viscut situacions que fins ara mai no havien
viscut, i que han tingut repercus- FORMACIÓ. Durant la resta del
sió en la seva salut emocional. És curs es posaran en marxa d’altres
per això que durant aquest curs, accions formatives i recursos per
i a través de diferents iniciatives, tal de proporcionar a professorat
Educació endega el Pla de benes- i alumnat les eines per acompatar emocional
nyar-los en sui salut mental.
perar les situUn programa
a c i o n s d ’a n el Departament
que ha de pergoixa, les
d’Educació posarà
conseqüèncimetre ajudar
en marxa aquest
els centres en
es de la pandèl’acompanyamia i, en definicurs 2021-2022 un pla
ment a l’alumtiva, afavorir un
pel benestar de la
millor benestar
nat per pal·liar
emocional. Aiels efectes de
joventut
la pandèmia.
xí, es reforçaran els Equips
LES ACCIONS. Una de les acci- d’Assessorament Psicopedagòons previstes és l’elaboració d’un gic (EAP) amb la incorporació de
qüestionari, adreçat a l’alumnat 101 professionals per acompadel darrer cicle de primària, ESO i nyar els centres i atendre els caetapa postobligatòria, per conèi- sos més vulnerables. També es
xer l’impacte de la pandèmia i l’es- reforçarà l’educació emocional al
tat de la seva salut emocional. Un currículum de forma transversal
treball conjunt amb el departa- a totes les etapes, i aquesta tinment de Salut, i que es desenvo- drà en la tutoria un paper destaluparà durant el primer trimestre cat. Tanmateix, cal recordar que el
del curs. Al mateix temps, també passat curs 2020-2021 es va pos’impulsarà un espai als centres, sar en marxa la Unitat de Suport a
un punt de trobada, per tal que els l’Alumnat en Situació de Violència
joves puguin compartir les seves (USAV), amb l’objectiu de guiar i
emocions. Es tractarà d’una instal· assessorar sobre l’abordatge nelació itinerant on l’alumnat, ja si- cessari en situacions de violència.
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L’escola O’clock de Figueres ofereix
nous espais, noves classes i més serveis
Les principals
novetats del centre
són les classes de
francès i l’ampliació
d’horaris al migdia

Per a més informació:
872 98 98 29 o el
whatsapp 685 55 82 61
c/ Pi Margall, 2
de Figueres

Redacció l figueres

L

’escola d’idiomes O’clock,
després de nou anys de la
seva obertura, ha decidit
ampliar la seva oferta educativa i també les instal·lacions del
centre. La directora de l’escola,
Laura Pereira, explica que aquest
curs oferiran diverses novetats
que desgranarem a continuació:
CLASSES DE FRANCÈS. Una de
les novetats d’aquest curs és la
introducció d’una llengua més a
l’escola, el francès. Es faran classes per a totes les edats i tots els
nivells.
NOUS HORARIS AL MIGDIA. Un

nat un espai amb microones, nevera i aigua, així l’alumne pot dinar
de carmanyola al mateix centre.
«D’aquesta manera es pot aprofitar el migdia i tenir la tarda lliure»,
explica la directora del centre.

L’equip de professores i la directora del centre
altre dels serveis de què disposa
el centre és la possibilitat de fer
classe al migdia i quedar-se a di-

nar a l’escola. O’clock ofereix el
servei de recollida de l’alumnat a
la seva escola, dinar al centre d’an-

foto: O’CLOCK

glès amb carmanyola, fer la classe
i tornar a l’escola. Amb l’ampliació
de les instal·lacions, han condicio-

ANGLÈS PER ADULTS. O’clock fa
classes d’anglès per adults per poder-lo utilitzar-lo per viatjar i també en l’àmbit laboral (botigues,
restauració, entre d’altres). Són
cursos a preus populars i per a tots
els nivells. Més informació: www.
oclockclasses.com.
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Fre labial superior i inferior:

funcions i afectació al correcte desenvolupament
bucodental infantil

H

em de prendre consciència de la importància
de tenir cura de la salut
oral dels nostres fills.
Sobretot després de l’erupció de
les primeres dents, s’han d’inculcar uns bons hàbits d’higiene oral
i portar-los a les seves revisions
periòdiques per prevenir problemes.
Existeixen anomalies d’origen
genètic que no es poden prevenir,
però que també comporten alteracions en el desenvolupament
orofacial, com podria ser la del fre
o brida. Aquestes anomalies podrien provocar problemes relacionats amb el correcte posicionament de les dents o d’alimentació
o amb la pronunciació.
La funció dels frens o brides és
unir la part de la boca mòbil amb
la part fixa. Destaquem tres frens:
- El lingual, que uneix la llengua
amb el terra de la boca
- Dels llavis superior i inferior,
que uneixen els llavis amb la geniva.
Els frens dels llavis superior i inferior són els que més freqüentment poden presentar anomalies i conseqüentment problemes.
Qu è pa ssa quan é s m é s
curt o més llarg?
Si el fre superior és molt llarg,
pot impedir que els incisius centrals s’ajuntin creant la separació
dels mateixos (diastema), ja que
entre les dents hi ha el fre. Aquesta anomalia no només afecta l’estètica i la mossegada, també pot
produir molèsties al raspallar i dificultar la correcta higiene.
Quan el fre superior és molt
curt, pot impedir la correcta mobilitat del llavi, afectant la pronunciació de certes lletres (m, p, b ...).
Dificulta el correcte segellat dels
llavis, interferint en la respiració

vocant malalties periodontals.

Hem de prendre
consciència de la
importància de tenir
cura de la salut oral
dels nostres fills

(bucal) i en la lactància.
Quan les anomalies es produeixen en el fre labial inferior, les
conseqüències són molt menors i
solen impossibilitar mantenir una
correcta higiene bucodental, pro-

Com s’ha d’actuar si el
frenet labial dona problemes?
En els casos en què el fre labial
ocasioni alguna de les patologies
descrites, l’odontòleg valorarà la
possibilitat de realitzar una frenectomia. La frenectomia és una
petita intervenció quirúrgica que
consisteix en extirpar el fre.
Realitzar o no aquest tipus de
cirurgia dependrà de diversos
factors: l’edat de l’infant, el gruix
o tipus d’anomalia del fre. Aquí
recau la importància de fer revisions periòdiques ja des de ben
petits/es.
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Tecnologia per a la miopia infantil
Ara que arriba el
setembre i la tornada
a l’escola i al nou curs,
cal revisar la vista de
la mainada
Redacció l figueres

P

rimer de tot: què és la miopia infantil? L’equip de
professionals d’Optipunt
Dr. Zaben Figueres explica que la miopia és un defecte visual molt freqüent en què els objectes propers es veuen clarament,
en canvi no s’aconsegueix distingir els objectes més llunyans. Actualment prop de 400.000 milions de persones al món pateixen
aquesta malaltia. Des de l’equip

detallen que per poder veure el
món, els raigs de llum han de ser
doblats o refractats per la còrnia
i el cristal·lí, d’aquesta manera la
retina rep la imatge formada pels
raigs de llum i l’envia a el cervell a
través del nervi òptic.
DOS TIPUS DE MIOPIA. Hi la miopia simple, que és l’afecció més comuna, i la seva graduació no sobrepassa les 6 o 5 diòptries (es tracta
de la unitat positiva o negativa que
expressa la capacitat de refracció
de la lent natural), el seu progrés
és limitat fins als 22 o 24 anys. Tot
i que no es pot prevenir, si pot ser
diagnosticada a una edat primerenca, per al seu adequat tractament. I d’altra banda, hi ha la miopia magna, alta miopia o patològica. Aquesta es caracteritza per
superar les 6 diòptries. Sol desen-

volupar-se com a conseqüència còncaves, lents de contacte mod’una anomalia en el fons de l’ull, nofocal o multifocals, o bé cirurgia
ja sigui una atròfia coriorretiniana, refractiva, que vol dir fer un tracla maculopatia miòpica o el des- tament permanent que es realitza
preniment de retina. En aquests per canviar la forma de la còrnia i
casos es pot veure molt compro- així millorar la visió. Amb aquesta
cirurgia es pot
mesa la visió
ajudar a elimidel pacient. La
persona que
nar o disminuir
una de les
pateix aquest
l’ús de les ulleinnovacions és
tipus de miopia
res.
s’ha de fer conl’Ortoqueratologia
trols oftalmoNOVES EINES.
o Orto-k, que és una
lògics periòdiEls profe ssitècnica de modelatge o nals d e s t a cament per detectar a temps
quen que a trade la còrnia
possibles comvés d’un tracplicacions.
tament òptic,
mitjançant diferents enfocaments
EL TRACTAMENT. Des del centre òptics, s’ha aconseguit un desenespecialitzat expliquen que la mi- focament miop perifèric que inhiopia pot tractar-se de tres mane- beixi el creixement de l’ull. I es pot
res diferents: ulleres divergents o aconseguir a través de diferents

vies: les ulleres per a control de
miopia amb lents de desenfocament perifèric o l’ortoqueratologia (orto-k), que és una tècnica de
modelatge de la còrnia a través de
lents de contacte que es fan servir
mentre la persona dorm. Es tracta
d’una lent de contacte rígida permeable als gasos amb geometria
inversa. Les lents d’orto-k apliquen certa força sobre la còrnia,
de manera que quan l’usuari s’aixeca al matí i es retira seves lents
la còrnia queda modelada. I finalment, una altra de les tècniques
són les lents de contacte toves per
al control de la miopia. Aquestes
són lents de contacte amb un disseny multifocal especialment dissenyades per al control de la miopia, Diversos estudis van mostrar
que són eficaces en la reducció de
la progressió miop.
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El CGRF recupera les classes
extraescolars a diferents
poblacions de la comarca
Redacció l figueres

E

Redacció l vilafant

T

orna a començar un nou
curs i a l’Acadèmia les
Forques de Vilafant estem preparats per oferir
als nostres alumnes tot el necessari per a la preparació, la millora i
el reforç de les matèries escolars.
L’Acadèmia és un centre dedicat
a donar classes de reforç i ampliació de totes les matèries a primària, ESO i batxillerat; tècniques
d’estudi i classes d’anglès i francès. Tenim la qualitat i la professionalitat de professors i professores titulats i amb experiència en
el món docent per poder impartir
una formació seriosa i de qualitat.
Ajudem i acompanyem els
alumnes en el seu aprenentatge
i els facilitem eines per millorar
dia a dia. També fem un seguiment dels resultats i els donem
una atenció personalitzada per a
cada cas, a més de preparar els
exàmens i els treballs per garantir
l’èxit acadèmic i la superació de
les matèries i els cursos. Alhora,
inculquem hàbits d’estudi basats

en l’esforç i la constància, sense
oblidar el creixement com a persones formades per ser competents en el món actual.
L’Acadèmia les Forques disposa
de quatre aules àmplies equipades amb ordinadors, una gran sala d’estudi amb connexió a internet per poder fer deures, fer consultes i recerca, i un espai per fer
tutories individualitzades. Oferim
reforç i ampliació en grups reduïts, tècniques d’estudi, orientació, mètodes d’aprenentatge i tot
el que ajudi l’alumne a assolir i millorar els coneixements adquirits.
Us esperem al carrer Santa Llogaia, 21 (Les Forques), de Vilafant.

l Club Gimnàstica Rítmica
Figueres (CGRF) continua
amb les classes de gimnàstica rítmica dirigides a
nenes a partir de tres anys de tota
la comarca. Els entrenaments es
fan com a activitats extraescolars
a diferents centres educatius que
ho han sol·licitat o bé als centres del
club que es troben a Figueres i Castelló d’Empúries. La directora dels
centres, Gemma Torrent, explica
que amb la recuperació de les activitats extraescolars es recuperarà el gruix de gimnastes, que fins
ara era aproximadament de 400
alumnes. Pel que fa a les poblacions on hi haurà les extraescolars,
són les següents: Figueres, Castelló d’Empúries, Roses, el Port de la
Selva, Palau-saverdera, Garriguella, Sant Pere Pescador, Ordis, Vilafant, Avinyonet de Puigventós, Borrassà i Biure. La directora afegeix
que des del primer dia les gimnastes treballen amb tots els aparells:
corda, pilota, cinta, cèrcol, maces...
alhora que aprenen a fer acrobàcies. El treball és individual i en grup i
durant el curs es faran diverses activitats amb públic.

l’activitat
extraescolar de
gimnàstica rítmica,
a càrrec del centre
de gemma torrent,
torna a una vintena
de centres escolars
de la comarca de l’Alt
empordà

Inscripcions obertes
(centres oberts i escoles)

Escola Base
i Competició

Places
limitades

Inici classes

1 d’octubre

A pertir de

3 anys

Gimnastes becades
per la Federació Catalana
i Federacio Espanyola

Per a més informació: 687 906 566 - info@cgrfigueres.com

HORA NOVA 2.628

n

ensenyament 41

7 de setembre de 2021

Fundació Petit Reig:

El Puigventós, Els Xiquets i Passet a Passet

Llar d’infants El Puigventós, a Avinyonet

L

a Fundació Petit Reig, amb
més de quaranta anys
d’experiència i professionalitat, gestiona tres
llars d’infants municipals de la
comarca: Avinyonet de Puigventós (Rambla Santa Eugènia), Llers
(carrer Escoles) i l’Armentera (carrer de la Figuera). «Totes tres són
llars molt familiars, properes i on
volem integrar les famílies en tota
aquesta etapa i que gaudeixin dels
moments de creixement que vi-

Llar d’infants Els Xiquets de Llers, a Llers

uen els seus infants a l’escola», expliquen des de la fundació.
ELS APRENENTATGES. La metodologia de treball, a l’etapa 0-3, ha
evolucionat notablement i «nosaltres amb ella també, ja que donem
importància a les vivències i la manipulació on els infants exploren i
creixen dels aprenentatges», desgranen les professionals.
ELS HORARIS. Els horaris que te-

la fundació petit reig,
amb més de quaranta
anys d’experiència,
gestiona les llars de
l’armentera, llers i
avinyonet

Llar d’infants Passet a Passet, a l’Armentera
nen a les tres escoles són de 9 h a
12 h i de 15 h a 17 h, oferint la possibilitat de fer una hora extra d’acollida al matí. A dues de les seves
llars d’infants, les escoles d’Avinyonet de Puigventós i Llers tenen
diferents quotes pels diferents horaris que ofereixen.
ELS SERVEIS. El servei de menjador que oferim és un servei de càtering proper amb aliments ecològics
i sempre donant visió al kilòmetre

zero de la zona de l’Alt Empordà. Cal
destacar que durant les dates de
Nadal i també Setmana Santa, tanquen únicament els dies festius.
Durant els mesos d’estiu, les llars
de la Fundació Petit Reig obren cada setmana i ofereixen a les famílies diferents propostes de casalet
mensual, quinzenal o bé setmanal.
Per a més informació es pot trucar directament als centres educatius o bé enviar un correu electrònic.
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Comencen els cursos d’UNED Sènior a
Figueres amb molta varietat formativa
Els cursos s’iniciaran
el 4 d’octubre i la
matrícula estarà
oberta fins al 27 de
setembre

· Descobreix a els Dòlmens i
Menhirs empordanesos: En
aquest curs coneixerem, tant de
manera teòrica a l’aula com a través de sortides pel territori, les
estructures arquitectòniques fetes amb enormes blocs de pedra,
del les que els Dòlmens i els Menhirs són els principals exponents

L

’aula d’UNED Girona a l’Alt
Empordà, amb seu a la
Clerch de Figueres, comença a preparar el nou curs.
En aquesta seu es poden cursar :
Accés per a majors de 25 i 45 anys,
Grau de Treball Social, Idiomes (anglès) i cursos UNED Sènior.
Les classes i tutories es poden
seguir presencialment i també online, a partir del 4 d’octubre i la matrícula d’Accés, Graus i Idiomes
restarà oberta fins al 21 d’octubre.
OFERTA SÈNIOR. Els cursos
UNED Sènior estan adreçats a
persones majors de 50 anys amb
independència de la formació
acadèmica que posseeixin, interessades en enriquir els seus coneixements.
Tenen una durada de 30 hores,
amb dues hores setmanals de
classe. El preu de matrícula és de
50 € i el termini de matriculació per
al primer quadrimestre és obert
fins al 27 de setembre. La matrícula pot fer-se en línia (unedgirona.
org) o en paper, a través d’un formulari que trobaran al web.

• Empordà (Guerra Civil 19361939): Traslladem l’aula a l’escenari de la guerra, per treballar
sobre els eixos temàtics de bombardejos, refugis, víctimes i refugiats. Figueres va ser la ciutat catalana, desprès de Barcelona, que
mes víctimes mortals va registrar
com a conseqüència dels bombardejos.
• Curs d’anglès English for sènior over 50 II. Continuació del
curs del primer quadrimestre.

UNED Sènior ofereix cursos d’anglès per a tots els nivells

• Espais naturals de l’Empordà: suggeriments per a la descoberta, reflexions per a la
gestió: L’objectiu del curs és presentar els valors principals dels
espais naturals empordanesos i
la raó de la seva protecció, tant a
l’aula com en sortides de camp.

Gaudeix i aprèn anglès de forma
diferent, amb mètodes com escoltar música, aprendre slang, registre col·loquial, frases fetes, llenguatge útil, situacions quotidianes
o per viatjar i també es farà alguna
classe de cuina cook & speak.

El primer quadrimestre s’oferiran els següents cursos:

· Literatura a l’Alt Empordà: Recorregut literari a través dels autors de l’Alt Empordà, més alguns
de fora però que s’hi refereixen, i
atenent especialment a la creació del mite literari empordanès.
El curs combinarà sessions teòriques amb diferents recorreguts
pel territori.

· English for sènior over 50. I :

· Tot un món de pedra seca:

Altres ofertes formatives del centre
enigmes i certeses: En aquest
curs, que combinarà la teoria a
l’aula amb sortides, descobrirem
aquest fascinant patrimoni humil

i identitari del territori.
Pel que fa als cursos del segon
quadrimestre, hi haurà:

• Matemàtiques a la vida quotidiana. En aquest curs veurem
molts exemples de com les matemàtiques ens són molt properes: jocs que es basen en les matemàtiques, exercicis de lògica
i raonament que mantenen la
ment activa, les matemàtiques
presents al cinema, la literatura
o la televisió.

UNED SÈNIOR figueres. 2021-2022
MATRÍCULA OBERTA
FINS AL 27 DE SETEMBRE
INICI 4 D’OCTUBRE / preu: 50€
+ info: Uned Figueres
La Clerch, C/Nou, 53 de Figueres / Tf: 972 503 952
email: administracio@clerchinicolau.com
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El judo, molt més que un esport
Redacció l figueres

L

’Associació Judo Alt Empordà és una entitat que es
va formar per l’amistat entre els professors Miquel
Riera, Lluís Gratacòs i Manel Català —originaris de l’escola Alba
Hnos., dels germans Manel i Miquel Albalate. Paralel·lament es va
fundar el Club del Gimnàs Savas
als anys 80 amb Mariona Sabater.
Fruit de les trobades conjuntes entre escoles i centres de la comarca, es van unir en un sol club ara
fa una vintena d’anys, i d’aleshores ençà que s’organitzen activitats com la Marató d’arts marcials
per TV3, l’organització de promocions per judo femení o arbitratge,
el memorial Albalate, el Ciutat de
Figueres i també la col·laboració
amb els Special Olympics.
EL JUDO. És un esport recomanat perquè lluny del que pensen
alguns, des de l’associació no
s’educa l’agressivitat i es basa en
un treball de valors que altres esports s’han fet seus, com ara el
respecte, l’esforç, la companyonia i un llarg etc. És per això que la
UNESCO recomana practicar l’esport del judo per al jovent de qualsevol edat. El club està federat i
homologat per impartir classes,
obtenir cinturons i fer pràctiques
amb monitors i col·legiats, i se’n
pot fer a Gimnàs Savas, Club Judo Vilafant, Hajime, i als centres
de judo dels col·legis Dalí, Pallach,
La Salle,Amistat,les Mèlies de Vilafant, i també a Castelló d’Empúries, Cabanes,Vilamalla i la Bisbal.
SUPORT LOCAL. Tant l’Ajuntament de Figueres com el Consell
Esportiu de l’Alt Empordà dona
suport a aquesta pràctica esportiva. El club disposa de tatami al
poliesportiu municipal i rep suport econòmic del consistori.
Tanmateix, el Consell Esportiu de
l’Alt Empordà col·labora en l’organització de trobades comarcals i
intercomarcals.
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