Roquetes

L’Ajuntament signa
un conveni de col· laboració
amb la UNED

i, a més...

Dilluns 25 de gener va tenir lloc, a la sala de plens de
l’ajuntament de Roquetes, la signatura del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i el centre de la UNED
a Tortosa, representades les dues institucions per l’alcalde, Paco Gas, i el director de la UNED, Josep M.
Franquet.
Aquest conveni educatiu, que és obert quant al tipus de
treballs a realitzar i també quant al temps, comportarà
que els alumnes de la UNED que així ho desitgin puguin fer les seves pràctiques a l’administració local. Segons Josep M. Franquet, “avui en dia, no només les
carreres científiques exigeixen pràctiques laborals,
sinó que tots els alumnes, cursin la carrera que cursin,
han de passar per un període pràctic”, va manifestar
el director de la UNED. I és que, des que és vigent el Pla
Bolonya, el nombre de crèdits que s’atorga a les pràctiques és molt elevat, per la qual cosa cal trobar una sortida laboral perquè, en totes les carreres, els alumnes
puguin accedir a algun tipus de feina temporal per
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posar en pràctica els coneixements adquirits.
Val a dir que, tot i que el conveni de col·laboració educativa va ser signat a finals de gener, l’Ajuntament roquetenc ja va acollir, el darrer trimestre del 2009, la
primera alumna de la UNED en pràctiques (120 hores);
en concret, al Centre Obert, en tractar-se d’una estudiant d’Educació social.
La UNED és, avui en dia, la primera universitat d’Europa quant a nombre d’alumnes, amb 242.000 matriculats.

El ministeri d’Educació
premia un projecte de l’IES
Roquetes
Cada any, el ministeri d’Educació, amb la col·laboració de totes les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol, organitza el programa de cooperació territorial Rutas literarias. Es tracta d’un
recurs educatiu, adreçat als alumnes de tercer i
quart d’ESO, que pretén complementar la formació que s’imparteix a l’aula a través d’un itinerari que gira entorn a un llibre o a un autor,
sobre els quals els alumnes treballen en els seus
centres. Aquest treball va acompanyat d’un
viatge in situ per a vint-i-quatre alumnes i dos
professors, amb totes les despeses pagades, per
conèixer els llocs que van servir d’inspiració a
l’escriptor.
Els professors i professores del departament de
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llengua i literatura castellanes de l’IES Roquetes van
presentar el seu projecte a l’esmentat programa, que va
quedar guanyador a Catalunya. Així, el centre educatiu roquetenc ha estat seleccionat per participar en la
ruta literària Unamuno y el paisaje de Gran Canaria, que
es desenvoluparà del 14 al 20 de març de 2010 a Las
Palmas de Gran Canaria. Vint-i-quatre alumnes de tercer d’ESO de l’IES Roquetes aniran, junta amb els seus
professors i professores i també junt amb un altre institut de la comunitat autònoma d’Astúries.

