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L’Escola Internacional de Salou es presenta com a
alternativa als centres educatius convencionals
Es tracta d’un centre que oferirà ensenyament complet des de l’escola bressol, cicles d’infantil,
primària i secundària, amb batxillerat internacional, i amb una àmplia oferta en cicles formatius

S

ota el lema “L’EIC, una
escola del segle XXI”,
s’ha presentat el projecte de creació de l’Escola
Internacional del Camp a
Salou. Aquesta escola, que
és previst que entri en funcionament el curs escolar
2012/2013, es presenta com
una alternativa a les escoles
convencionals, amb idees i
projectes innovadors per formar íntegrament alumnes
d’1 a 20 anys.
Amb aquest projecte innovador a la zona de les comarques
de Tarragona es pretén crear una escola que faciliti als
alumnes l’accés a universitats
internacionals, oferint-los una
formació en tres llengües bàsiques, català, castellà i anglès, i
una quarta que podrà ser tant
occidental com oriental. Un
altre punt fort de l’escola serà
l’ús de les noves tecnologies
com a instruments bàsics en el
desenvolupament del món actual i per adaptar-se als canvis
continus de la societat.

L’Escola Internacional del
Camp aplicarà el model pedagògic Sòcrates Educa que
inclou quatre punts base:
la internacionalització dels
alumnes, incloses les relacions
amb altres escoles d’àmbit internacional; l’excel·lència en
l’ús de les noves tecnologies,
fomentant l’adaptació a les eines actuals; el compromís amb
les comunitats on pares, escola i centres s’uneixen en un sol
conjunt i, en quart lloc, la sostenibilitat, fomentant en els
alumnes l’austeritat personal.
Una característica destacada de
l’escola serà l’absència de paper a les aules. L’ensenyament
es desenvoluparà únicament i
exclusivament mitjançant les
noves tecnologies per afavorir
així un coneixement de les eines i les tècniques necessàries
en el dia a dia.
L’escola seguirà un model educatiu que no estarà basat en
assignatures
convencionals
sinó en tres àmbits rellevants.
L’àrea instrumental, el coneixement, adoptant els sabers als

El nou Pla Extraordinari
d’Ocupació Local de
Vila-seca incorpora 32
treballadors

L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, acompanyat dels regidors
Josep Toquero, M. Àngels Ponce
i Josep M. Pujals, han presidit
aquesta setmana l’acte de benvinguda als nous treballadors
del Pla Extraordinari d’Ocupació Local.
Les 32 persones incorporades

al pla, amb durada de 6 mesos,
es repartiran en tres tasques:
el manteniment i conservació
del parc urbà de la Torre d’en
Dolça, la rehabilitació, neteja
i pintat d’edificis públics i la
intervenció en l’absentisme escolar per coordinar la transició
escola-treball.

Realitat virtual del projecte de l’Escola Internacional del Camp que es construirà a Salou / Cedida.

nous temps, i l’àrea de treballs
i producció, on els alumnes
exposaran tot allò que aniran
realitzant. A més es realitzarà
un treball específic i individualitzat per als alumnes, via email, per tal d’aprofundir en
allò que cadascun necessiti.
També s’informarà als pares
i als tutors de tot allò que els

alumnes realitzen a l’aula, per
tal que sàpiguen quines són
les àrees que estan tractant en
cada moment.
L’Escola Internacional del
Camp preveu disposar de
dues línies d’ensenyament i
d’aproximadament uns 1.200
alumnes. En la primera tanda de construcció (juliol 2011

a juliol 2012) s’oferiran unes
600 places. A més es preveu la
construcció d’una residència/
internat pels alumnes que ho
necessitin.
L’escola se situarà a Salou, amb
gran connexió per carretera,
autobús i tren amb les localitats més properes per facilitarne l’accés.

Un conveni entre l’Ajuntament i Aquopolis
ofereix avantatges econòmics als vila-secans
En general obtenen una rebaixa del 30% sobre el preu oficial

L

’ajuntament de Vilaseca i el parc aquàtic
Aquopolis Costa Daurada han signat el nou conveni
de col·laboració adreçat als
ciutadans i entitats del municipi.
Aquest tradicional conveni
comporta que tots els veïns
de Vila-seca que formin part
de qualsevol de les entitats,
associacions i clubs, tant socials, culturals com esportius del
municipi, gaudeixin d’unes
millors condicions econòmiques en el moment d’accedir a
les instal·lacions del parc aquàtic de la Pineda.
Els preus de les entrades són
de 17,85 euros per als adults
i persones amb una alçada
superior als 1,40 metres, i de
13,60 euros per als majors de
65 anys i els nens d’entre 0,90 i

L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i el gerent d’Aquopolis Costa Daurada, Josep
M. Claver, durant la signatura del conveni.

1,40 metres, obtenint així una
rebaixa d’ un 30% sobre el preu
oficial.
Els membres d’aquestes entitats poden demanar ja les entrades a l’Ajuntament i a les

Oficines del Patronat Municipal de Turisme. Aquestes entrades hauran de portar el segell de l’entitat corresponent i
s’haurà d’abonar l’import a les
taquilles de l’Aquopolis.

