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La Sala d’Actes d’El Mirador acollirà dimarts la projecció d’un
documental que reflexiona sobre el sistema educatiu

Dijous 4 d'octubre de 2018

Most Likely To Succeed mostra el cicle d’un curs escolar d’un centre de
secundària de les escoles High Tech High de San Diego (Califòrnia)

La Sala d’Actes d’El Mirador acollirà dimarts vinent, 9 d’octubre, a les 20 hores, la
projecció de Most Likely To Succeed (Més probabilitats d’èxit), un documental que
té per objectiu fer reflexionar sobre l’actual model educatiu per tal de plantejar-ne
un de nou i avançar en la seva construcció.

La proposta pretén donar a conèixer l’experiència d’un curs escolar d’un centre de
secundària de les escoles High Tech High de San Diego (Califòrnia), una de les
escoles més innovadores del món, que ha esdevingut el paradigma del que és una
escola avançada i adaptada a les necessitats de l’educació actual.

Després del visionat s’obrirà un espai de reflexió en què els assistents podran
aprofundir en diferents aspectes que es mostren al documental, com ara quins
elements es podrien aplicar al model eductiu català, què implicaria una nova
organització de l’aprenentatge o   quin seria el rol de l’alumnat, del professorat i les
famílies.

L’activitat, organitzada per l’Escola El Sol i La Lluna i l’Ajuntament, es porta a
terme en el marc de l’Escola Nova 21, una aliança que pretén contribuir que la
societat prengui consciència sobre la necessitat de transformar el sistema educatiu
català. Aquest curs 2018-2019 és el tercer any que Castellar forma part d’aquesta
xarxa que aplega prop de 300 centres educatius de la demarcació de Barcelona.
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