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Redacció
El filòsof i físic contemporani 
Jorge Wagensberg en un dels 
seus llibres ens adverteix d’un 
perill clar a la societat, ell ho 
titula dient “a més com, menys 
perquè”. És a dir, quan ens cen-
trem cada cop més en el “com” 
es fan les coses, correm el perill 
de deixar de banda les pregun-
tes essencials de la persona (el 
“per què”). En el món de l’en-
senyament existeix el mateix 
perill, si ens centrem exclusi-
vament en “com” hem de fer 
les coses (cal notar l’“exclusiva-
ment”), podem perdre el nord, 
oblidar el per què hem de fer el 
que fem. En paraules de L. Car-
roll: “si no saps a on vols anar, 
no importa el camí que agafis”.

 Aquesta és la raó per la qual 
el Col·legi Sant Pau ha decidit 
innovar retornant a l’origen 
de les preguntes de l’ensenya-
ment: per construir el futur, 
cal conèixer el destí; per educar 
el talent, cal saber a on volem 
arribar. Aquest especial retro-
bament en l’ensenyament dels 
“per què fem les coses” amb els 
“com les fem” té un nom con-
cret: el perfil competencial de 
l’alumne, o dit d’una altra for-
ma, com volem que siguin els 
alumnes quan acaben la seva 
formació a l’escola. Tots els do-
cents tenen el mateix objectiu: 
que aprenguin els continguts, 
que dominin les competències 
bàsiques... però, què marca la 
diferència? Quines creu una 
institució que seran les compe-

tències clau del segle XXI?
En aquest context, el Projecte 

Educatiu del Col·legi Sant Pau 
té com a finalitat aconseguir 
que un alumne de la seva esco-
la, quan acabi sigui:
Creatiu: amb esperit crític, as-
sertivitat, que reflexioni sobre 
la informació que rep i imagini 
noves accions i alternatives. 
Que pugui resoldre problemes 
reals, sense que li espantin els 
reptes i que sigui emprenedor.
Autònom: amb capacitat per 

fer recerca, seleccionant, ana-
litzant, avaluant i utilitzant 
informació de diverses fonts. 
Amb capacitat de planificació, 
que sigui proactiu, que  arrisqui 
i n’assumeixi les conseqüències 
essent resilient. Que el treball 
en equip sigui part de la seva 
forma de fer.
Compromès amb el seu apre-
nentatge: treballant l’esforç i la 
voluntat per millorar les seves 
competències, amb un autoco-
neixement personal que li per-

meti motivar-se.
Compromès amb la seva mi-
llora personal: capaç d’identi-
ficar els punts forts i els punts 
febles del seu caràcter, i que 
s’esforça en millorar-lo.
Compromès amb la millora 
social: cooperant en tasques 
concretes d’ajuda a la gent ne-
cessitada per causes materials, 
afectives, culturals,... i alhora, 
respectuós amb el medi ambi-
ent. Amb el missatge cristià i els 
valors evangèlics com a model 
de societat justa i persona com-
promesa.

Aquest perfil educatiu com-
petencial és compartit per la 
resta d’escoles diocesanes de 
Tarragona: Joan XXIII (Bona-
vista), Sant Rafael (La Selva del 
Camp), Sant Pau ( Reus) i Mare 
de Déu de la Serra (Montblanc).

COL·LEGI SANT PAU

Marcar el nord, per no perdre’s en el camí
Davant l’allau de canvis educatius la proposta innovadora del Col·legi Sant Pau i la resta d’escoles diocesanes se centra  
en construir el pilars per a un ciutadà del segle XXI

Alumnes del centre Col·legi
Sant Pau de Tarragona.
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Investigadors del projecte liderat per Radu Ionescu.  

Redacció
Un projecte liderat per l’inves-
tigador Radu Ionescu, del De-
partament d’Enginyeria Elec-
trònica, Elèctrica i Automàtica 
(ETSE) de la Universitat Rovira 
i Virgili, estudia la viabilitat 
d’una tecnologia per diagnosti-
car malalties tropicals per mitjà 
de l’alè. S’investigaran malal-
ties molt habituals en països 
en vies de desenvolupament 
com ara la hidatidosi, la leish-
maniosi i el dengue, a través de 
mecanismes de química analí-
tica que permetran identificar 
els biomarcadors d’alè volàtils 
d’aquestes patologies. En el 
projecte, finançat amb uns 1,4 
MEUR pel programa europeu 
Horitzó 2020, hi participen 12 
universitats i centres de recer-
ca d’arreu del món que s’han 
reunit aquesta setmana a Tar-
ragona.

Les malalties tropicals desa-
teses són un grup d’infeccions 
freqüents a les regions tropi-
cals i subtropicals d’Àfrica, 
Àsia i Amèrica, que afecten 

especialment persones de bai-
xos ingressos a les regions en 
desenvolupament, mentre que 
a Europa són escasses i afec-
ten especialment els turistes 
que viatgen a regions endèmi-
ques. L’estudi se centra en la 
investigació de la hidatidosi, 
la leishmaniosi i el dengue, 
que s’inclouen en la llista de 17 
malalties tropicals desateses 
de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS). Aquestes ma-
lalties s’originen per diferents 
patògens.

El treball es basa en l’anàlisi 
de mostres d’alè, fàcils d’ob-
tenir i que no representen cap 
molèstia ni risc per a la salut 
dels pacients. Es prendran mos-
tres de pacients ja diagnosticats 
amb alguna de les tres malalties 
estudiades, així com d’un grup 
control format per pacients di-
agnosticats amb altres malalti-
es tropicals i del personal mèdic 
que els atén. Una vegada reco-
llides les mostres, s’empraran 
mètodes de química analítica 
per identificar les malalties.

Estudien un nou giny per 
diganosticar malalties 
tropicals amb l’alè 
Un investigador de la URV lidera el projecte

La URV ofereix una xerrada 
sobre guerra i estudis culturals

CONFERÈNCIA

La conferència Approaches to 
war and culture studies tindrà 
lloc aquest divendres a partir 
de les deu del maté a la Sala de 
Graus del Campus Catalunya de 
la Universitat Rovira i Virgili. 

La xerrada anirà a càrrec de 
la professora Debra Kelly, de 
la Universitat de Westminster 
(Londres), serà en anglès i esta-
rà oberta a tots el públic. A con-
tinuació, a les dotze del migdia, 
la conferenciant ofererirà in-
formació sobre el seu grup de 

recerca i el diari War & Culture 
Studies. Aquest acte tindrà lloc 
a la sala de reunions del De-
partament d’Estudis Anglesos 
i Alemanys, al mateix Campus 
Catalunya. Ho organitza l’acti-
vitat el Departament d’Estudis 
Anglesos i Alemanys.

D’altra abnda, des d’ahir està 
oberta una exposició #esega-
lloquieremaíz de l’artista Jor-
ge Conde, al CRAI del mateix 
Campus. Estarà oberta fins el 27 
de febrer.


