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Plaça del Poble de Pal. PAL, 
LA MASSANA. Tel.: +376 83 64 00

JA TENIM Calçots d’Andorra
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El departament d’Ensenyament 
ha comunicat a l’Institut Joan 
Brudieu que dues propostes 
empresarials d’alumnes del cen-
tre són finalistes de la segona 
Mostra de projectes emprene-
dors d’FP a Catalunya. Els tre-

balls han estat seleccionats entre  
43 projectes d’arreu del país, de 
grau mitjà i grau superior. 

Les idees de negoci del centre 
de la capital alturgellenca són 
Air Baby i Viure i Jugar. El pri-
mer projecte proposa l’obertura 
d’una guarderia a l’aeroport del 
Prat per acollir infants de 0 a 6 

anys. La proposta l’han ideada 
Tess Stam Cleries, Sílvia Vidal 
Cortina, Marina Bilbeny Ramos, 
Vanesa Carmona Montalbo i 
Laia Pujol Rosdevall, del CFS 
Educació Infantil, tutoritzades 
per la professora Neus López 
Novau.

La segona iniciativa, Viure i 

Jugar, l’han presentada Maria 
Ribot Cardona, Mireia Górriz 
Cabana i Verónica Ruiz Martí-
nez, del CFS Educació Infantil, 
tutoritzades també per la profes-
sora Neus López. En aquest cas, 
es tracta d’una web de venda de 
joguines pedagògiques.

Dijous vinent es farà una ex-
posició pública dels dotze pro-
jectes finalistes i el jurat decidirà 
els guanyadors. L’acte, en què 
seran presents possibles inver-
sors, es durà a terme a l’edifici 
de CosmoCaixa, a Barcelona, i 
el presidirà la consellera d’Ense-

nyament, Irene Rigau.
El cap de cicles formatius de 

l’Institut Joan Brudieu, Enric 
Usach, va destacar, en manifes-
tacions a RàdioSeu, la vessant 
innovadora dels projectes urge-
llencs i la visualització dels re-
sultats del desenvolupament del 
Projecte 3E. El centre ha aconse-
guit col·locar a la final dos dels 
tres treballs que s’havien pre-
sentat, guanyadors del segon 
Concurs d’idees emprenedores. 
“L’esforç que s’està fent per fo-
mentar l’emprenedoria està ob-
tenint resultats”, va afirmar. 

Més de 1.100 infants de les tret-
ze escoles de l’Alt Urgell i de 
la ZER del Baridà participen 
enguany en el programa que 
porta l’esquí nòrdic als esco-
lars de la comarca. En total, 
la campanya preveu que els 
alumnes de les escoles esquiïn 
de tres a cinc dies durant tres 
hores cada jornada. 

L’objectiu fonamental de 
la iniciativa és fomentar la 
pràctica de l’esquí de fons en-
tre els nens d’edat escolar per 
dos motius principals, perquè 
és una pràctica esportiva molt 
arrelada al territori i perquè és 
un esport estratègic que ajuda 
al desenvolupament econòmic 
a la comarca.

En la campanya hi parti-
cipen infants que cursen P-3, 
que tenen 3 anys, fins a infants 
de sisè de primària, de 12 anys. 

“Els més petits fan activitats 
que els ajuden a descobrir la 
neu”, diu Obiols, que explica 
que “fan dues hores en què 
juguen, fan iglús i ninots de 
neu i es calcen una estona els 
es quís”.

A partir de primer de primà-
ria els escolars ja dediquen tota 
la jornada a l’aprenentatge de 
l’esquí. Comencen la jornada 
damunt dels esquís, fan tres 
hores de classe amb monitors i 
dediquen la resta de la jornada 
a esquiar per l’estació.

La responsable de coordi-
nar el programa a l’estació 
d’Aransa, Eva Camp, comenta 
que el programa es desenvolu-
pa durant els mesos de gener i 
febrer, en què acullen de dues 
a tres escoles cada dia. Des de 
pistes s’organitza el material 
que necessiten segons el nom-
bre de nens que hi participen 
i se’ls faciliten els espais per 

menjar i monitors quan és ne-
cessari. 

Camp ha manifestat que “a 
les estacions d’esquí nòrdic els 
interessa que els nens partici-

pin en el programa per donar 
a conèixer l’esquí de fons i que 
els nens del territori gaudeixin 
de l’esquí i dels camps de neu 
del territori”. 

La campanya d’esquí nòrdic a l’escola 
porta més de 1.100 alumnes a pistes

formació

agències

Un monitor donant classe a un grup de joves en el marc del programa.

La iniciativa inclou entre tres i cinc jornades d’esquí per a joves d’entre 3 i 12 anys

agències
la seu D’urgell

edUcació

el projecte de 
suport educatiu 
busca nous 
voluntaris

Redacció
la seu D’urgell

Els responsables del projecte 
d’acompanyament educa-
tiu, que té per objectiu oferir 
un suport a infants a fi que 
adquireixin i desenvolupin 
hàbits d’estudi que els aju-
din a tirar endavant la seva 
formació, van fer ahir una 
crida als ciutadans alturge-
llencs perquè vulguin fer de 
voluntaris, segons va infor-
mar l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell.

La crida va adreçada a 
totes les persones, especial-
ment a aquelles que ja estan 
jubilades i disposen de més 
temps, que desinteressada-
ment tinguin temps i moti-
vació per realitzar tasques 
de reforç escolar i acom-
panyament educatiu i per 
explicar contes, entre altres 
accions de suport, als nens i 
nenes de les escoles de la Seu 
d’Urgell i Castellciutat. 

dues iniciatives de l’ies Joan 
Brudieu són seleccionades

mostra de projectes emprenedors

Redacció
la seu D’urgell




