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Universitat
sense límit d’edat
EL JARDÍ

L’edat mitjana de jubilació és actualment de 64 anys, i l’esperança de vida
(conjunta d’homes i dones) arriba
als 83 anys. Cada cop és més gran el
nombre de persones que han superat
l’edat de jubilació (27 %); i creixerà. I
aquestes arriben en millors condicions, tant físiques com culturals, i amb
una rica experiència.
Amb contacte amb altres universitats i de forma experimental, la Universitat Internacional de
Catalunya (UIC) va posar en marxa
any passat el Campus de l’Experiència, dirigit a persones més grans
de 50 anys. Sense necessitat de cap
títol i només amb una entrevista prèvia, s’hi podia matricular qualsevol
persona. El primer any es va cursar
un mòdul introductori (Història i
Patrimoni) amb 40 alumnes. Jordi
Miralbell, director del Campus, ens
parla d’un èxit rotund: un 90 %
d’assistència.
Aquest any, consolidat el Campus
de l’Experiència, es posa en marxa
ampliant continguts: història, art, filosofia, ciència, tecnologia, dret, economia, sociologia, psicologia i ciències
de la salut per aprofundir en la cultura, la ciència i la societat actuals.
També hi ha tallers optatius d’idiomes, noves tecnologies, xarxes socials, música i teatre, entre d’altres.

Al mateix temps, durant el curs es
poden fer visites i viatges relacionats.
El mètode és dinàmic i participatiu. Cada assignatura consta de
classes presencials i de treballs individuals o en grup, segons el cas. Al
final, l’avaluació és apte o no apte.
Es requereix un 80 % d’assistència i el
lliurament dels treballs. No hi ha exàmens. Les classes són dos cops per
setmana a les tardes. I cada curs són
dos mòduls semestrals que es poden
cursar el mateix any o anys diferents.
Els alumnes que hagin cursat satisfactòriament els tres cursos rebran el
títol de Graduat Sènior Universitari en
Cultura, Ciència i Societat pel Campus
de l’Experiència de la UIC de Barcelona.
Es tracta d’un títol no oficial: ara es
tracta de saber per saber, per continuar
endavant, no per buscar feina.
El professorat és el mateix dels
joves. De fet, els professors són
voluntaris molt implicats en aquest
projecte (una mica bojos per l’ensenyament, sigui quin sigui). I els
alumnes sèniors del Campus de l’Experiència són membres de la comunitat universitària de UIC a tots els
efectes, i per tant tenen accés als
serveis i altres avantatges de la
Universitat.
Per a més informació:
campusexperiencia@uic.es
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L’Institut Infància i Adolescència ha fet públic el
2n Informe d’Oportunitats Educatives a Barcelona,
basat en dades del curs escolar 2016-2017. Hi ha importants diferències entre districtes amb relació a la taxa
de graduació: una distància de 16 punts entre SarriàSant Gervasi i Ciutat Vella.
L’informe 2018-2019 mostra una tendència a l’alça
en l’escolarització d’infants entre 0 i 2 anys i en la taxa
de graduació en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
dels nois i noies de la ciutat. No obstant, continua mostrant notables desigualtats entre els diferents districtes.
A Ciutat Vella —el districte més pobre de la ciutat—
el 29 % de joves de 4t d’ESO suspenen les competències
bàsiques, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi —el districte amb la renda més alta— la xifra baixa fins el 4,7 %.
En una ciutat on la població infantil i adolescent
d’entre 0 i 17 anys va a la baixa (15 % del total de la
població de Barcelona), destaca com a excepció el districte de Sarrià-Sant Gervasi, amb un mitjana del 19 %.
En termes econòmics, la renda dels habitants de
Nou Barris és 3,5 vegades més baixa que a Sarrià-Sant
Gervasi, i en relació amb l’atur, Sarrià-Sant Gervasi en
registra un 4% mentre que a Nou Barris és més del
doble, el 10%.
En llengües, un 31,4 % dels alumnes de Ciutat Vella
no aproven català; a Sarrià-Sant Gervasi no assoleixen
l’assignatura de català un 6,1 %. En llengua anglesa,
no aproven les competències bàsiques un 27% dels
estudiants de la ciutat, dada que a Sarrià-Sant Gervasi
disminueix fins només el 3,5%.
Pel que fa a alumnes repetidors, a Ciutat Vella un de
cada quatre alumnes que acaba l’ESO ha repetit curs
(25 %); a Sarrià-Sant Gervasi el percentatge és del 8 %.

En els cinemes FULL del centre
comercial Splau de Cornellà, al costat del RCDE Stadium, va tenir lloc el
21 de juny la cinquena edició dels
premis The Marcs, del Col·legi Sant
Marc de Sarrià, que premià en diferents categories els millors curtmetratges dels seus alumnes.
El projecte “The Marcs” va néixer
l’any 2015 i que en aquest temps
ha anat evolucionant, trobant en el
cinema l’eina ideal per estimular la
creativitat als alumnes de secundària,
capficats en la realització d’un curt, la
resolució final a un treball vertader,
més enllà de les àrees i matèries. Amb
aquesta activitat els alumnes aprenen
el llenguatge audiovisual a partir de
la pràctica transversal i multidisciplinari que encarna el Treball de Síntesi
com espai curricular.
Aquesta nova edició, a més de deixar una major professionalització dels
treballs, ha suposat una nova etapa
amb la internacionalització amb el col·
legi Altamira de Guadalajara (Mèxic).
Això, ha comportat la presència d’alumnes i professors de l’esmentat col·legi, i
del cònsol de Mèxic a Barcelona.
Ha sorprès la capacitat per conduir
la gala dels dos presentadors, alumnes de l’escola que aquest any s’acomiaden en finalitzar els estudis. Si els
comparem amb alguns presentadors
dels Goya o Gaudí, podem dir que els
superen en ritme i divertiment.
També s’ha de remarcar el triomf
absolut en les categories més importants de l’alumne Joan Esgleas: que
tremoli Almodóvar! Aviat se li acosta
una dura competència. La naturalitat
amb què es va moure en recollir els
premis suma encara més a favor seu.

9 de cada 10 infants (0-2 anys) s’escolaritzen
a Sarrià-Sant Gervasi
Pel que fa a la taxa d’escolarització d’infants d’entre 0 i
2 anys, hi ha un tendència creixent a mesura que augmenta l’edat: als dos anys de vida, 9 de cada 10 infants
estan escolaritzats a Sarrià-Gervasi.
L’escolarització en centres privats és especialment
significativa a Sarrià-Sant Gervasi, seguida de Les Corts
i l’Eixample, en tots tres cicles: infantil, primària i ESO.

