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LosvaloresdeCadiach
Sólo por oírle una única frase ya merecía la pena acercarse a
la inauguración de curso del Institut Comte de Rius, que fue
encomendada a Óscar Cadiach, presentado ante un auditorio repleto por el periodista Josep Suñé. La frase: «No subo
montañas para ser el mejor, sino para ser mejor».
Cadiach es el mayor héroe de carne y hueso (sobre todo
hueso) que he conocido. Ha subido dos veces al Everest y pisado las cumbres de 13 de las cimas más altas del mundo. La número 14 la tuvo a 20 metros (menos que la longitud de la sala
de actos), cuando ordenó retirada: allí hubieran sido cuatro
horas de ascensión extenuante.
Óscar contó que su padre, capitán de barco, pasó 40 años
en el mar, y él los ha pasado en la montaña. Sus valores, heredados también de su madre, son: disciplina, sacrificio, voluntad, amor.
Pensando en los alumnos, el Comte de Rius hizo bien en fichar al Rey de la Montaña.
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‘Aprenen a programar fàcilment’
V. MAIGÍ

PERFIL |

-Per què ha decidit fer-se voluntària per ensenyar els xiquets a programar?
- El CodeClub juntament amb
les biblioteques de Catalunya
van impulsar una nova iniciativa perquè tots els nens i nenes
de Catalunya puguin aprendre
a programar de manera fàcil i
divertida i tot això de manera
gratuïta. Des de la UOC ens van
oferir als estudiants la possibilitat de fer-nos voluntaris, i
vaig pensar que seria una bona
oportunitat, per una banda per
a poder aprendre en què consisteix Scratch i per una altra
banda per a poder adquirir coneixements amb la formació
extraescolar dels nens. Per últim també penso que això pot
aportar-me a obrir noves portes al meu futur professional.

Èlia Castell (Alcanar, 23 anys) està
cursant l’últim any
del grau d’informació i documentació
a través de la UOC.
Èlia s’ha presentat
com a voluntària per
ensenyar Scratch a
nens d’entre 10 i 12
anys, a la Biblioteca
de Roquetes, en el
marc d’una iniciativa del Codeclub.
L’activitat també es
fa a la Biblioteca
Xavier Amorós de
Reus i a la Pública de
Tarragona.

- En què consisteix la seva
tasca?
- Els voluntaris que impartim
els tallers el que fem és ensenyar als nens a programar amb
Scratch, aquesta és una xarxa
social en línia on els nens poden
crear els seus propis jocs. La
meva tasca consisteix a organitzar un taller d’1 hora i 30 minuts
setmanalment a la Biblioteca de
Roquetes on els nens aprenguin
coneixements nous sobre
Scratch i a banda es diverteixin.
-Per què creu que és important ensenyar a programar
ordinadors?
- Avui en dia gairebé tots ens
movem a través de dispositius
electrònics, els ordenadors i

Èlia Castell, a la Biblioteca de Roquetes, on imparteix un curs de Scratch per ensenyar a programar els nens. FOTO:J. R.
internet han produït un canvi
molt important en la nostra vida. Gairebé la majoria de nosaltres sabem fer gestió de les
eines ofimàtiques, xarxes socials, internet, etc. I penso que la
programació no és menys important que totes aquestes altres funcions. També penso
que en un futur aquests tipus
de cursos els poden ajudar
molt als nens a moure’s per
aquests entorns.
-Creu que servirà per incentivar les vocacions cientificotecnològiques entre els
infants?
- Penso que cada cop més els infants estan interessats en les
noves tecnologies, i per això és

bo impartir cursos d’aquests tipus, ja que aquests tallers resulten molt divertits per als
nens, ja que aprenen a programar i a jugar a la vegada, això
penso que motiva molt als nens
i es queden amb ganes d’aprendre més. Qui sap si en un futur
voldran encarar la seva forma-
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Aquesta iniciativa
servirà per apropar més
els xiquets a les
biblioteques

ció i la seva professió dins
d’aquest sector.
-També servirà per apropar
els xiquets a les biblioteques
públiques, espais de
coneixement?
- Si, ja que en realitzar aquestes activitats a la mateixa biblioteca els nens ja s’apropen
més a aquests espais i es veuen
més involucrats en aquests
llocs. Això serà bo per a ells i
per a les biblioteques en general, ja que les biblioteques obtindran més usuaris reals i els
nens faran un millor aprofitament del centre.
-Tenim entès que hi ha hagut
molts voluntaris que s’han

ofert per ensenyar els nens
sense obtenir res a canvi.
Per què creu que ha tingut
tan bona acollida aquesta
iniciativa?
- La veritat és que per part meva, personalment, crec que és
una bona oportunitat per als
voluntaris per a poder obtenir
més coneixements en aquest
sector, ja que hi ha poques
oportunitats de poder fer cursos a nens d’aquestes característiques. Per una altra banda,
per a poder millorar el nostre
currículum també penso que
és una molt bona oportunitat.
M’agradaria matisar que els
voluntaris tenim una recompensa d’una convalidació de
tres crèdits.

