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Estudiants es posen a la pell de joves discapacitats
 L’institut Cendrassos de Figueres acosta el seu alumnat al dia a dia de persones que viuen amb «capacitats diferents»
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 ALUMNES DE SECUNDÀRIA experimenten altres
realitats a l’institut. 1 Un partit de bàsquet amb els
jugadors asseguts en cadires de rodes. 2 L’alumnat
del centre figuerenc va poder tocar un gos pigall, guia
de persones amb deficiències visuals.
FIGUERES | P.T.V.

Els estudiants de l’institut d’educació secundària Cendrassos,
de Figueres, s’han posat a la pell
dels joves que viuen amb algun tipus de discapacitat física. La idea
va sorgir al Parlament Verd del centre –organització que integra tots
els delegats i delegades de classe–,
on es va plantejar a partir del fet
que aquest curs s’ha incorporat
una noia cega a l’institut.
Les noies i els nois de l’institut
Cendrassos van dur a terme l’experiència en una jornada deno-

minada «Les capacitats diferents»,
que es va celebrar el dimecres 26
de gener amb la col·laboració desinteressada d’entitats com l’ONCE i Mifas.
Al llarg del dia, l’alumnat d’aquest centre educatiu va realitzar
diferents activitats que tenien com
a ﬁnalitat comprendre millor l’origen o les causes de certes discapacitats, de saber com afecta el fet
de tenir-les a la vida quotidiana i
d’experimentar, encara que només fos per una estona, les sensacions dels que les pateixen.

Els alumnes descobreixen
estris utilitzats per persones
amb deficiències visuals i
practiquen esport adaptat

Per ajudar a assolir aquests objectius, el president de l’ONCE de
Figueres va oferir una xerrada informativa.
Tot seguit, els estudiants van poder manipular alguns dels objectes que solen utilitzar les persones
amb deﬁciències visuals, alhora

La preinscripció escolar per als nivells
d’ensenyament obligatori s’obrirà dilluns
GIRONA | DdG

El Departament d’Ensenyament
de la Generalitat obrirà dilluns
vinent, 14 de febrer, el període de
preinscripció per al curs escolar
2011-2012, pel que fa al segon cicle d’educació infantil (P3), educació primària i secundària obligatòria. El procés es tancarà el divendres 25 de febrer.

La sol·licitud de preinscripció
s’ha de presentar preferentment al
centre educatiu triat en primera
opció, a les oﬁcines municipals
d’escolarització o als serveis territorials del Departament d’Ensenyament. Aquesta petició s’haurà
d’acompanyar de la documentació
necessària per acreditar els diferents criteris de baremació.

VOTA

Les llistes baremades es faran
públiques el 15 de març, als centres educatius, i es podran presentar reclamacions durant els
tres dies següents. Més tard, el 23
de març, es faran públiques els llistats baremats ja deﬁnitius i el 2 de
maig es coneixeran les llistes d’alumnat admès. La matrícula, ﬁnalment, serà del 6 al 10 de juny.

que van poder acaronar un gos pigall.
D’altra banda, un especialista en
Educació Física del centre de Recursos de l’ONCE de Barcelona va
dirigir i assessorar els professors
d’Educació física de l’institut per tal
de realitzar diversos tallers de
goalball; una varietat de futbol
que es juga amb els ulls tapats.
Una altra col·laboradora de la
jornada va ser una mestra itinerant
especialista en deﬁciències visuals,
que va preparar un taller de lectoescriptura en Braille.

El programa de la jornada «Les
capacitats diferents» també va incloure partits de bàsquet jugats
amb deu cadires de rodes, que va
organitzar un membre de Mifas.
Finalment, un altre integrant de la
mateixa organització va oferir una
xerrada –molt impactant, segons
van remarcar des del centre– durant la qual va explicar què li havia suposat quedar tetraplègic
després de patir un accident. La
jornada va culminar amb el visionat de documentals i una pel·lícula sobre les deﬁciències visuals.

Per a aquest procés de preinscripció per al proper curs escolar,
el nou Departament d’Ensenyament del govern de CiU ha introduït un nou criteri de desempat, en
cas que diversos alumnes obtinguin la mateixa puntuació per accedir a una plaça. En aquests casos, la Conselleria preveu atorgar
5 punts extraordinaris a aquells estudiants amb pares, tutors legals o
germans que hagin estudiat, en ensenyaments declarats actualment
gratuïts i universals, al mateix centre educatiu escollit com a primera opció.

Aquesta mesura ha provocat el
rebuig d’algunes formacions sindicals representatives dels docents i, ﬁns i tot, del Síndic de
Greuges de Catalunya. Aquest últim ha demanat a Ensenyament
que retiri el criteri de desempat
perquè el considera discriminatori,
entre d’altres raons perquè les famílies nouvingudes no se’n podran
beneﬁciar, no garanteix els criteris
d’equitat ni ajuda a fer que tots els
centres educatius –inclosos els
privats concertats– escolaritzin
alumnes pertanyents a tots els
col·lectius socials.

ENTRA A LA PÀGINA WEB
I PARTICIPA DE FORMA GRATUÏTA

Tria el Cotxe de l’Any 2012
Els cotxes seleccionats com a candidats el mes de febrer són:

I GUANYA
Participa i podràs
guanyar una targeta
BP ULTIMATE*
carregada amb 200 euros
de carburant cada mes

Un val
BOSCH CAR SERVICE
per valor de 200 € per usar en
qualsevol dels més de 600 tallers
Bosch Car Service d’Espanya

–13 tagetes per sortejar cada mes–

–4 vals per sortejar cada mes–

*Els regals són per sorteig entre tots els lectors del Grupo Prensa Ibérica
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