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Alumnes de 3r d’ESO dels Instituts Castellar i Puig de la Creu a la clausura Campus
Ítaca de la UAB

Deu alumnes de 3r d’ESO dels Instituts Castellar i Puig de la Creu
finalitzen el Campus Ítaca de la UAB

Dimecres 6 de juliol de 2022

Deu alumnes de 3r d’ESO dels Instituts Castellar i Puig de la Creu han participat
enguany al primer torn del Campus Ítaca, un projecte de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) que enguany celebra la seva 19a edició.

Aquest programa socioeducatiu consisteix en una estada al campus de la UAB
durant els mesos de juny i juliol, organitzada en dos torns de set dies cadascun, en
què l’alumnat realitza activitats diverses amb l’objectiu d’incentivar-los a continuar
la seva formació un cop finalitzada l’etapa obligatòria. Alhora, vol ser un espai de
convivència entre alumnat d’entorns socials diversos i potenciar l’ús del català com
a vehicle de comunicació.

Les activitats proposades pretenen que els estudiants puguin aprendre sobre diverses
àrees a partir de tallers, resolució de problemes de casos reals i projectes
d’investigació, a més de potenciar l’activitat física i la realització entre companys.
En aquesta darrera edició, a més s’han inclòs noves activitats sobre ràdio i televisió,
antropologia i cultura, llengües i xarxes socials.

El Campus Ítaca va néixer l’any 2004 amb l’objectiu de reduir l’abandonament
escolar prematur i acostar l’alumnat a la Universitat. És per això que s’adreça a
estudiants que han acabat 3r d’ESO i que durant el proper curs, l’últim de l’etapa
obligatòria, hauran d’optar entre accedir al món laboral o cursar algun mòdul
professional de grau mitjà o batxillerat. El projecte l’organitza la Fundació
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Autònoma Solidària (FAS) en col·laboració amb la Facultat de Ciències de
l’Educació, i té suport econòmic del Banco Santander, el Consell Comarcal del
Vallès Occidental i diversos ajuntaments, entre ells el de Castellar del Vallès.

La sessió de cloenda del primer torn del Campus Ítaca, on els grups van presentar el
resultat del seu treball i van rebre un diploma en reconeixement a la seva
participació, va tenir lloc ahir dimarts, 5 de juliol, i va comptar amb l’assistència del
regidor d’Educació, Joan Creus.
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