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Som globals. Som locals

EL TOT MATARÓ i MARESME | el diari electrònic de mataró i el maresme | www.totmataro.cat

El món gira molt ràpid.  
La teva ciutat també. 

Llegint i compartint  
El Tot Mataró fas possible  

un mitjà local,  
independent i gratuït.

Gràcies!



DILLUNS,  
TOTS CAP AL COLE!

L 'inici del nous curs és el moment d'agafar pers-
pectiva i procurar millorar el rendiment del dia 
a dia dels alumnes de casa. En aquest sentit, 

l'adquisició d'hàbits horaris, d'estudi, de rutina, es 
recomana que es faci des del primer dia del nou curs.

L'adquisició d'hàbits 
d'estudi i rutina s'ha de 
fer des del primer dia
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EL CURS 
TORNA A 
CRÉIXER EN 
ALUMNES

El curs escolar començarà di-
lluns amb un increment de 
7.822 alumnes matriculats 

respecte a les dades de l'any passat. 
Així, la població escolar a Catalunya 
serà d'1.570.011 alumnes, una xifra 
històrica. Per etapes educatives, 
el creixement més gran es dóna a 
l'ESO, però també a Primària, men-
tre que el 2n cicle d'Educació infantil 
perd 10.000 alumnes a causa de la 
baixada de la natalitat. També suma 
alumnes l'oferta postobligatòria, 
sobretot a l'oferta pública, un fet 
que la consellera d'Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, ho ha qualifi cat de 
''bona notícia'' pel país.

L'augment d'alumnes es compen-
sa amb un increment del cos de 
docents amb 798 professionals 
més, fent un total de 66.461. 140 
d'aquests docents treballaran 
per a l'educació inclusiva, sigui 
en Unitats de Suport a l'Educa-
ció Especial, que se'n creen 50 
de noves, en itineraris formatius 
específi cs (IFE) de formació pro-
fessional o en serveis educatius 
que atenen els alumnes amb ne-
cessitats. L'increment de docents 
també es destinarà als 340 cen-
tres d'alta complexitat, amb 400 
docents més.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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I UN TALLER PER FER FIGURES?

Ja fa dos anys que al Carrer de Sant Joaquim hi 
ha un espai molt especial amb nom de Nan, la 
Vella Verda. Allà, l’Eloi Romañà comparteix la 

seva gran especialitat, la creació de fi gures festives, 
siguin decoratives o capgrossos o gegants. Entrar 
a la Vella Verda és obrir la porta a un món de pos-
sibilitats, allà on de la forma més artesana possible 
prenen cos autèntiques obres d’art de cartró pedra. 
S’hi poden fer encàrrecs a mida, personalitzant la 
fi gura o, també, comprar-hi reproduccions d’algunes 
de les fi gures més estimades de casa nostra.

El que segur que no es trobarà enlloc més és l’oferta 
d’extraescolars de la Vella Verda, un curs de forma-
ció obert per a majors de sis anys, ideal pels nens 
o nenes, nois o noies amb més aptituds artístiques 
que vulguin aprendre a dominar els materials i les 
tècniques artístiques durant tot el cicle escolar. 

Ara, amb el retorn a classe, la possibilitat d’aprendre a 
fer fi gures i expressar-se artísticament està a l’abast 
de tothom, amb preus assequibles, segell personal 
i el tracte personal i directe. Una oportunitat única.

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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Les escoles del Marta Mata i el Camí del Mig se 
sumaran enguany al projecte d’escoles orques-
trals al que ja hi ha el Germanes Bartomeu, 

amb el 4cordes. Els dos centres educatius posa-
ran en marxa aquesta iniciativa al llarg d’aquest 
curs amb els alumnes de Primària i esperen que 
es consolidi com un dels grans projectes d’escola.
L'inici d’aquestes dues propostes no és casual, sinó que 
persegueix un objectiu compartit des de la Direcció 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, que és 

El 4Cordes vol complementar 
les estructures del sistema edu-
catiu formal educant no només 
des d'un punt de vista instru-
mental sinó que, a més a més, 
té el propòsit de vetllar pel des-
envolupament de competències 
socials, comunicatives i relacio-
nals dels seus destinataris, cre-
ar espais de cooperació entre 
els agents implicats (alumnes, 
famílies, entitats del barri) i ge-
nerar processos de refl exió in-
dividual i col·lectiva. Vol ser un 
projecte d'aprenentatge com un 
model alternatiu i innovador de 
transformació social. 

MARTA MATA I CAMÍ DEL MIG SE SUMEN 
AL PROJECTE D'ESCOLES ORQUESTRALS 

poder acabar creant, a la llarga, una gran orques-
tra de ciutat.

El 4cordes va néixer fa més de cinc anys a Germanes 
Bartomeu. Es tracta d’una iniciativa musical que es 
desenvolupa amb alumnes de tercer amb el propòsit 
d’oferir nous recursos per abordar les realitats de 
l’entorn de l'alumnat a partir de l'aprenentatge ar-
tístic, desenvolupar habilitats instrumentals a través 
del violí i el violoncel i potenciar la cohesió social.

L'objectiu final és la creació d'una gran orquestra de ciutat

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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.   Cursos d'anglès presencials i online.   Preparació i exàmens de Cambridge i IELTS.   Viatges lingüístics i campaments a l’estiu

International House Mataró
Balmes 29 | 08301 Mataró 
93 796 01 25 | ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat
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ARRIBA EL BATXIBAC
La doble titulació espanyola i 
francesa arrenca al Satorras.

L’institut Alexandre Satorras ofereix a partir 
d'aquest any el Batxibac, un batxillerat de 
doble titulació i que permet als estudiants 

adquirir el títol de batxillerat espanyol i francès a 
la vegada. El centre se sumarà als 43 instituts que 
fi ns ara l'oferien arreu de Catalunya i serà un dels 
primers a fer-ho al Maresme.

La iniciativa va néixer com a conseqüència d’un con-
veni que es va signar entre els ministeris d’educació 
espanyol i francès que tenia per objectiu incentivar 
el coneixement de la cultura i la llengua franceses.

El currículum d’aquesta branca es combina amb les 
matèries de modalitat que l’alumne esculli, però 
incorpora un terç de la jornada – és a dir, 10 hores 
setmanals – durant les quals s’estudia Francès com 
a primera llengua, literatura francesa i Història de 
França. El Batxibac, a més a més, obliga a realitzar 
les tutories en francès i a desenvolupar el Treball de 
Recerca també en aquesta llengua.

"Aposta per la qualitat"

Per a accedir-hi, “cal presentar un certifi cat cor-
responent al nivell B1 de francès o presentar-se a 
una prova de nivell que acrediti el coneixement de 
la llengua”, explicava en la presentació la directora 

Català Castellà

francès

del centre, Fina Buil. Un cop fet això, els alumnes 
cursen durant dos anys el Batxibac i acaben el cicle 
amb un examen en el qual s’examinen de les matè-
ries estudiades en francès i que els proporciona el 
títol de batxillerat francès, el baccalauréat.

Buil defensa la posada en marxa del Batxibac al cen-
tre perquè “obre noves portes a l’alumnat” i suposa 
“una aposta per la qualitat”. Segons Buil, “un doble 
títol com aquest permet als alumnes tenir la possi-
bilitat d’entrar al sistema universitari francès, molt 
més barat i de més fàcil accés”, ja que no hi ha notes 
de tall com a Espanya. I en un futur més llunyà, “els 
ofereix l’oportunitat de treballar a qualsevol territori 
de parla francesa”, com ara França, el Quebec i fi ns 
i tot països de l’Àfrica.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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Anglès a partir d’1 any

SPEAK IN COLOUrS

www.kidsandus.es

Kids&Us Mataró
C/ St. Joaquim, 3-5
08302 Mataró
T. 93 757 16 74
info@getitenglish.com

Plaça Fiveller, 24
08301 Mataró
T. 93 796 20 61
getit@getitenglish.com

C/ Catalunya, 43
08301 Mataró
T. 93 799 36 17
teens@getitenglish.com

Kids&Us: aprèn 
anglès com s’aprèn la 
llengua materna

Aquest és el punt de partida de Kids&Us, una 
metodologia innovadora per a l’aprenentat-
ge de l’anglès des del primer any de vida. 

Kids&Us ofereix una manera d’aprendre que trenca 
amb el sistema tradicional. Amb el mètode Kids&Us, 
els bebès a partir d’un any s’endinsen en la nova 
llengua de forma global, sense restriccions, però 
en situacions i contextos adaptats a la seva edat. 

L’oferta de cursos de Kids&Us s’adreça a alumnes 
a partir d’1 any fi ns a joves de 18 anys, moment en 
què podran assolir un nivell que els ha de permetre 
presentar-se a l’examen d’anglès Profi ciency, el més 
elevat reconegut per la Universitat de Cambridge.

A l’inici del curs 2016-2017, Kids&Us tindrà més de 
90.000 alumnes en tota la seva xarxa de centres, 

que creix any rere any, i que superarà aviat les 300 
escoles. 

Un mètode avalat

Un estudi fet per la Universitat de Barcelona el 2012 
avala els benefi cis d’aquest mètode d’aprenentatge 
respecte del sistema tradicional, i conclou que els 
nens que han après anglès a Kids&Us tenen millors 
competències en vocabulari, gramàtica, pronunciació, 
comprensió oral i lectora, i expressió oral.

Natàlia Perarnau - fundadora del mètode Kids&Us

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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'SUMMEM': UNA INICIATIVA 
PEDAGÒGICA RENOVADORA 
D'ÈXIT
Les escoles Pia estenen l'aplicació del 
projecte als seus centres

L’Escola Pia de Catalunya estén el seu nou projecte pedagògic 
SUMMEM a tots els seus centres educatius després d’un pri-
mer curs de pilotatge. Més de 3.000 nenes i nens de diferents 

etapes treballaran amb aquest nou mètode als nostres 20 col·legis, 
confi gurant la iniciativa pedagògica renovadora més important que 
es fa actualment al nostre país. SUMMEM farà que l’alumne aprengui 
més, millor, i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:

•Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola 
per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el 
que aprèn i fa a l’escola. 

• Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb apren-
dre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i 
col·laborar amb els altres.

• Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i 
buscar solucions a diferents tipus de problemes. 

La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pi-
lot amb 600 alumnes de 7 centres. S’aplica en un mínim del 50% 
de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació 
Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris inter-
disciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una 
estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir 
de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, 
l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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INLINGUA, un món d'idiomes

Durant més de 45 anys, inlingua ha desenvolu-
pat un mètode d’ensenyament que ha ajudat 
i motivat a estudiants arreu del món. inlingua 

Mataró ha volgut implicar-se i continuar amb aques-
ta tradició per tal d’ajudar a properes generacions 
d’estudiants d’idiomes.

Per què inlingua?

El mètode, amb material propi, obliga els alumnes 
a comunicar-se oralment i a jugar amb la llengua 
abans d’obrir els llibres mitjançant una pràctica 
controlada i dirigida pel docent. En aquest cas, el 
mètode no fa diferències entre adults, adolescents 
o petits. Els alumnes segueixen tornant, ja que a in-
lingua ensenyen i practiquen els idiomes en context 
i primordialment de manera oral, fet que fa que les 

estructures gramaticals i el vocabulari s’entenguin 
i s’interioritzin millor abans d’escriure-les.

Quines llengües pots aprendre a inlingua?

Anglès, francès, rus, japonès, italià, alemany i espa-
nyol són les llengües amb més demanda a les nos-
tres escoles. Tot i així, resten a la disposició dels seus 
clients i s'adapten a l’idioma que necessitin apren-
dre. També ofereixen una àmplia varietat d’accents 
nadius d’aquestes llengües.

Les empreses aposten per inlingua?

A part d'estar contentes pel mètode que fan servir, 
les empreses valoren molt que tramiten les bonifi ca-
cions de Fundación Tripartita sense cap cost afegit.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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