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La ciència com a motor 
del canvi educatiu

cia amb l’objectiu d’afavorir la inno-
vació pedagògica, l’èxit escolar i el 
prestigi i la cohesió social del centre. 
Fins ara s’han dut a terme tretze 
d’aquestes col·laboracions. 

Aquests tres anys l’Escola Mont-
serrat ha treballat colze a colze amb 
l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Barcelona (IRB), de manera que 
l’activitat científica ha sigut l’eix 
vertebrador del nou projecte educa-
tiu que han construït conjunta-
ment. “Volíem fer canvis i aquest 
projecte ens ha ajudat a fer-los”, ex-
plica Marta Ruiz, mestra de quart de 
primària. “Ara dediquem més 
temps al treball per projectes basats 
en reptes, fem molta més activitat 
de laboratori i la vida de l’escola gi-
ra al voltant de la ciència”, afegeix. 

Per aconseguir aquest canvi, el 
claustre de l’escola ha rebut trenta 
hores de formació anual i la col·la-

boració de més de vint científics 
de l’IRB. “He vist la meva filla 
més motivada”, assegura Elisa-
bet Vázquez, mare d’una estudi-
ant que ja va a l’institut, però que 
va formar part del projecte dos 
anys. “El nostre fill ens ha expli-
cat qui era Rosalind Franklin”, 
diu amb admiració Ricardo Gue-
vara, pare d’un estudiant de cin-
què, en referència al treball que 
es va fer a l’escola sobre aquesta 
investigadora, la recerca de la 
qual va ser tan imprescindible 
com poc reconeguda en el desco-
briment de l’estructura de l’ADN 
als anys 50. 

Alumnes més motivats 
A més de la motivació i el conei-
xement adquirit pels alumnes, 
aquest tàndem ha permès una ac-
tualització del laboratori de l’es-
cola, que ara compta amb set mi-
croscopis nous, una gran mostra 
de teixits preparats per observar 
i documentació de més de 150 ac-
tivitats de laboratori per fer amb 
l’alumnat.  

El laboratori, inaugurat ahir 
com a clausura del projecte, s’ha 
batejat amb el nom de Joan Gui-
novart, en honor al director de 
l’IRB per la seva implicació amb 
l’escola. “Ha sigut una experièn-
cia molt gratificant”, explica Gui-
novart. “La ciència s’ha de co-
mençar a fer de petit —conti-
nua—, no perquè tothom s’hi ha-
gi de dedicar, però sí perquè 
tothom tingui la capacitat d’ana-
litzar problemes amb mentalitat 
científica”.  

Mentre fa aquestes valoraci-
ons assegut en una cadira de la 
biblioteca de l’escola, els alum-
nes de sisè que es dirigeixen al la-
boratori s’aturen, el saluden i xo-
quen amb ell les mans de manera 
sonora i esportiva, en una mostra 
evident del que ha significat per a 
ells el projecte. “Aquest tipus de 
coneixement és fonamental per 
tenir gent educada que no es dei-
xi engalipar per teories màgi-
ques, polítics corruptes o inte-
ressos econòmics”, conclou el 
científic.e

Un alumne de l’Escola Montserrat ahir al nou laboratori Joan Guinovart. MARC ROVIRA

L’Escola Montserrat de Cornellà i l’IRB col·laboren 
per impulsar la innovació pedagògica

ENSENYAMENT

“Ho he trobat!”, crida el Marc Miron 
mentre aixeca els ulls del microsco-
pi. Els seus companys es giren i s’hi 
acosten per esbrinar el motiu 
d’aquest eureka. “Aquests teixits 
són de la part del darrere del cer-
vell”, explica el Marc mentre mos-
tra la imatge d’una làmina de teixit 
cerebral. La resta se’l miren amb ca-
res d’aprovació. 

Això passava ahir al matí al labo-
ratori de l’Escola Montserrat de 
Cornellà, un centre educatiu públic 
que ha participat durant tres anys 
en el projecte Tàndem, coordinat 
per la Fundació Catalunya La Pe-
drera. Aquesta iniciativa posa en 
marxa col·laboracions entre centres 
educatius i institucions de referèn-
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Una dona mor a 
mans de la seva 

parella a Badalona

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Nova víctima mortal de la violència 
masclista a Catalunya. Una veïna 
del barri de la Salut de Badalona de 
40 anys va morir ahir a la matinada 
a mans de la seva parella, que es va 
presentar a tres quarts de quatre de 
la matinada a la comissaria de la 
Guàrdia Urbana del municipi per 
confessar el crim. La policia va loca-
litzar el cos de la dona, que va mo-
rir escanyada, al pis on vivia la pare-
lla, a tot just 300 metres de la comis-
saria on l’home es va entregar. Se-
gons el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), no 
constaven denúncies prèvies per 
maltractament.  

Invisibilitzada 
L’alcaldessa de Badalona, Dolors 
Sabater, explicava ahir que la vícti-
ma –que era d’origen guatemalenc, 
igual que l’agressor confés– no esta-
va empadronada i el seu cas havia 
resultat “absolutament invisible” 
per als serveis municipals, a qui  “no 
havia demanat ajuda”. El municipi 
ha decretat dos dies de dol i  exerci-
rà d’acusació particular en el cas. 
Ahir, durant el minut de silenci  per 
recordar la víctima, la consellera de 
Justícia, Ester Capella, lamentava 
que “massa sovint s’ha de sortir al 
carrer perquè una dona mor a mans 
d’aquell que diu que l’estima”.  

Els veïns deien que la parella ha-
via arribat a la ciutat feia poc i vivi-
en en el pis amb altres persones. 
L’amo del bar del costat de l’edifici 
sospitava que l’habitatge on residia 
la parella s’havia convertit en un pis 
pastera amb habitacions rellogades. 
De fet, a l’entrada de l’edifici no hi 
ha cap porta que el separi del carrer, 
i alguns dels habitatges tampoc en 
tenen. Tot i així, els veïns assegura-
ven no haver sentit res.e
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Formació 
Els professors 
reben classes 
per fer ciència 
aplicada a 
les aules
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