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VEÏNS

L’educació a alumnes amb altes
capacitats, a l’alça a les escoles

Preocupació per
l’amiant dels
habitatges

Un centenar de docents participen en una jornada centrada a formar estudiants
més intel·ligents al col·legi El Carme || “L’important és detectar-los aviat”
ITMAR FABREGAT

S.C.D.

❘ LLEIDA ❘ La formació a alumnes
amb altes capacitats és una assignatura que molts centres educatius tenen pendent però que,
en els últims anys, ha anat guanyant importància en els cercles
docents. Un fet que ho demostra són el més d’un centenar de
professors de tota la província
que ahir van participar en una
jornada per debatre, formar i
compartir els diferents mètodes, tècniques i eines al col·legi
El Carme.
“L’objectiu és conèixer i saber com podem treballar amb
els alumnes amb un coeficient
intel·lectual superior a la mitjana i compartir experiències per
millorar en el nostre treball”,
explica Emma Vives, professora del col·legi El Carme i una
de les coordinadores de l’esdeveniment. “Aquest tipus de
formació o saber com tractar
davant d’un determinat tipus
d’alumne és una cosa que molts
docents no tenen i que cada vegada està més sol·licitada pels
centres, de manera que considerem que aquesta jornada és
molt útil i amb perspectives per
anar creixent”, destaca Vives.
D’altra banda, la coordinadora de l’esdeveniment assenyala
que “la inclusió i les emocions
són els factors clau que s’han
d’utilitzar per educar aquest
tipus d’alumnes, ja que alguns

❘ LLEIDA ❘ Les federacions d’associacions de veïns de tot
Catalunya es van citar ahir
a Sabadell per celebrar l’assemblea anual. Un dels temes
més debatuts i que van generar més preocupació és la
presència d’amiant en molts
edificis de diversos barris perifèrics o construïts durant
els anys 90.
El president de la Federació d’Associacions de Veïns
de Lleida, Toni Baró, va assistir a l’assemblea i va dir
que “aquest ha estat el problema central d’aquest any,
encara que també s’ha debatut molt sobre cap a on han
d’evolucionar les associacions veïnals”.

PAERIA

Més candidats
per als premis
del Comerç
Un dels tallers interactius que van fer els assistents a la jornada d’ahir al col·legi El Carme.

són molt tancats i necessiten un
estímul o empenta per mostrar
tot el seu potencial”, conclou
aquesta professora.
Respecte a quina edat és millor captar un superdotat, Vives
no ho dubta. “Com més aviat
millor, el més important per estimular-los des d’un principi és
detectar-los a l’educació infantil.” Per aquest motiu, la jornada

d’ahir estava estructurada un
total de tres ponències que parlaven sobre els atributs o eines
necessàries per formar alumnes
amb altes capacitats, com detectar-los i una altra sobre el model
d’educació personalitzada.
L’acte es va tancar amb una
sèrie de reflexions entre els ponents i els professors assistents i
una de les organitzadores, Gem-

ma Saladrigues, va concloure
que la formació per a alumnes
d’altes capacitats “està en creixement perquè el professorat cada vegada es preocupa més per
poder donar-los una educació
especialitzada. De vegades ens
centrem en alumnes amb menys
capacitats i t’oblides dels altres.
Aprendre a tractar amb tota mena d’alumnes és l’important”.

❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament va anunciar ahir que ha recollit un total de 42 candidatures per als
premis del Comerç i Turisme
2018, uns guardons que concedeix la Paeria per distingir
als professionals i empreses
la seua contribució a potenciar el turisme i el comerç a
la ciutat.
El tinent d’alcalde i regidor de Promoció, Rafel Peris,
va recalcar l’alt nombre de
candidats que s’hi han presentat i que aquests premis
serveixen per “posar en relleu les nostres capacitats per
captar clientela”. Els premis
s’entregaran el dia 9 d’abril
a les 21.00 hores a la Llotja.

BARRIS

Queixes veïnals
per tirar
uns petards
❘ LLEIDA ❘ Veïns de l’avinguda
Prat de la Riba i voltants van
denunciar ahir que durant la
nit de divendres a dissabte es
va sentir un fort terrabastall
cap a les dos del matí provocat per uns focs artificials.
Van criticar que aquest succés va despertar els veïns de
tota la zona i que el succés
va tenir lloc davant d’un restaurant ubicat entre el carrer
Pallars i l’avinguda Alcalde
Porqueres. L’àrea de Prat de
la Riba fins a Ricard Viñes és
una de les principals zones
de lleure de la ciutat i està
molt freqüentada els caps de
setmana fins a altes hores de
la nit.

