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“Volem treure el màxim
i el millor de cada alumne”
SARA SANS
Salou

L

ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP
Salou
400 alumnes d’entre 1 i 15 anys

i la creativitat i treballant l’exigència i
l’esforç. A més de la internacionalització
i les noves tecnologies, el servei a la comunitat (dins i fora de l’escola) i la sostenibilitat són les seves màximes.
L’EIC va arrencar l’any passat amb
300 alumnes i aquest curs n’hi ha 400,
però està pensada per a 1.200 (els alumnes que s’esperen quan estiguin a ple
rendiment). Es cou en aquestes aules la
futura elit del Camp de Tarragona? “El

es portes de l’escola s’obren
automàticament. Són de viAmb un projecte pedagògic innovadre i estan immaculades.
dor i propi (el model Sòcrates Educa),
Darrere, un ampli, blanc i
aquesta escola va obrir el curs passat.
lluminós hall des d’on s’acceTé tres llengües vehiculars (català, casdeix a una plaça interior. Aquest espai,
tellà i anglès) i l’ús de les noves tecnoel Fòrum, és el cor de l’Escola Internaciologies en el seu ADN.
nal del Camp (EIC), que va començar a
bategar el curs passat. Un
centre totalment privat.
L’únic col·legi internacional
entre Sitges i Castelló. El català, el castellà i l’anglès són
les llengües vehiculars i el xinès s’introdueix a tercer de
primària. Però més que
l’aprenentatge de l’idioma
en si, la bandera d’aquesta escola és un model pedagògic
propi: Sòcrates Educa, que
incorpora les noves tecnologies com a part essencial en
el procés d’aprenentatge.
“Començar de zero i tants
cursos alhora –des de P-1
fins a tercer d’ESO– suposa
molta feina però permet implantar un model propi des
de l’inici, que és més fàcil
que canviar tendències en
una escola que ja està en
marxa”, manté Jaume Vilella, director general de la
Fundació Escola Internacional del Camp (EIC). Ell i el
director pedagògic, Claudi
Fuster, treballen junts des
del 2008, quan la Fundació
Escola Internacional –integrada per empresaris i inUn grup de P-4 treballant amb iPads; a cada classe hi ha un professor tutor i un ajudant
tel·lectuals de la zona encapçalats pels enginyers Josep
Maria Bach i Gabriel Ferraté (exrector preferir implantar el nostre propi, adap- nostre lema és equitat a l’entrada i exde la UPC i de la UOC)– va impulsar la tat als temps que vivim; les noves tec- cel·lència a la sortida, diu Vilella. La quonologies han canviat la manera de pen- ta d’escolarització oscil·la entre els 490 i
creació del centre.
“No hi havia cap escola que tingués sar i cal tenir-les integrades”, afegeix 607 euros al mes (segons el curs). La
matrícula, el menjador, el transport (esl’anglès com a llengua vehicular al sud Fuster.
La seva proposta, Sòcrates Educa tà ubicada a Salou, molt a prop de Port
de Catalunya; aquí deixaven de venir
alts directius perquè no podien escola- –han patentat el model– beu de la tradi- Aventura), el material i les activitats exritzar els seus fills i també volíem oferir ció pedagògica catalana i també de la in- tres, a banda. “La quota és la que és pera la gent de Tarragona la possibilitat d’es- ternacional. L’objectiu és fomentar el què el projecte ha de funcionar i ser viacollir una cosa diferent”, explica Vilella. pensament obert i independent dels ble, però l’objectiu és buscar l’excel·lènPodien haver adoptat un model d’escola alumnes i l’aprenentatge autònom. Amb cia de cadascun dels alumnes; els talents
internacional ja conegut, “però vam rigor i disciplina. Potenciant la iniciativa poden ser diferents però són allà i vo-

Club Iradier, 35 años cuidando a la mujer
PUBLIRREPORTAJE

Barcelona

Esta es nuestra 35 temporada como club femenino
de referencia en Barcelona.
Trabajamos por estar siempre en vanguardia de las últimas tecnlogías y novedades
en deporte, salud y estética.
Y seguimos pensando en ti:
una mujer bella, sana y feliz.

¿Por qué? Porque apostamos
por una mujer que conoce la
importancia de estar en forma y encuentra tiempo para
sí misma, consiguiendo compaginar su vida y trabajo con
la práctica de deporte, a la vez
que cuida su alimentación con
una dieta sana y equilibrada.

Conscientes de que no es fácil,
en Iradier cuidamos a nuestras
socias con un trato totalmente personalizado; diseñando programas deportivos y
nutricionales adaptados a
las necesidades de cada una
de ellas. Y ahora, con motivo de nuestra 35 temporada
también queremos llegar a ti
lanzando una nueva cuota a
tu medida, la cuota SPORT,
con la que podrás estrenar

lem treure el màxim i el millor de cadascú”, diu Vilella. Herminia Martí, la subdirectora, assenteix i afegeix: “Si ho fem
bé, els alumnes han d’acabar sent l’elit;
però sempre des d’un punt de vista
d’elit intel·lectual, no per la seva condició social”. A banda de la homologació
internacional del batxillerat, que està en
curs, l’EIC té previst impartir mòduls
de formació professional més endavant.
“No tothom ha d’acabar a la universitat”, diuen.
El 35% dels alumnes o tenen pare i
mare estrangers o un d’ells ho és i viuen
el bilingüisme a casa de forma natural.
Vénen de Tarragona, Reus i d’altres
localitats, la majoria costaneres. Dels estrangers, els alumnes russos són els més
nombrosos, encara que no superen la
dotzena. I entre els 45 professors es
compten set nacionalitats. A cada aula
hi ha un tutor i un professor ajudant.
“Són parelles de ball, treballen coordinadament perquè els projectes tirin endavant”, diu la subdirectora. Aquests
primers anys requereixen un esforç
majúscul per part del professorat. Especialment en els
cursos superiors, on han de
treballar intensament els
idiomes sense perdre en
continguts.
En començar de zero,
l’edifici (12.300 metres quadrats més un poliesportiu,
pistes i patis) es va dissenyar
en funció de les necessitats.
Josep Benedito i l’Estudi
d’Arquitectura ROP van dibuixar una escola amb
molta llum natural, molts vidres i passadissos ben amplis que també es converteixen en espais educatius. No
se senten sorolls ni fa l’olor
d’una escola habitual. Des
d’una classe, es veu què fan
a l’altra. Les taules i el mobiliari són mòbils. Hi ha les mínimes pissarres electròniques. “L’austeritat i l’eficiència són molt importants per
a nosaltres i no valia la pena
tenir una pissarra a cada
classe per utilitzar-la unes
quantes hores”, diu Vilella.
Però l’escola disposa de més
VICENÇ LLURBA
de 100 iPads i PlayTVs i
cada alumne té el seu propi
a partir de cinquè. “Allà tenen tot el material, és la seva agenda i la
seva llibreta... el que no vol dir que no
tinguin alguns llibres o una petita pissarra per fer multiplicacions o practicar la
grafia xinesa i així no gastem paper”.
Per com utilitzen les noves tecnologies,
Apple ha seleccionat l’EIC com a centre
pilot en l’àmbit europeu. I com a repte
pròxim s’han fixat la construcció de la
residència, la qual cosa facilitarà l’intercanvi amb escoles angleses que ja estan
planificant.c

nuestra nueva sala de cardio
con máquinas de última generación, disfrutar de las masterclasses en nuestros jardines
y de las más de 230 clases dirigidas a la semana impartidas
por los mejores profesionales.
Asistir a los eventos deportivos y sociales que organizamos y enriquecerte con
nuestras reuniones culturales.

Si aun no nos conoces, queremos que vengas y te sorprendas.
Ahora tienes Iradier a tu alcance. Tu club, todo para ti.

www.iradier.com
Pide tu invitación llamando al

¡En Iradier te damos más! 93 254 17 17. ¡Te esperamos!

