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El Col·legi de Periodistes i La Caixa impulsen tallers en cinc escoles de la
Catalunya Central
Divendres, 5 de febrer de 2016
El programa "La premsa a les escoles", del qual se celebra la setena edició, va començar la setmana passada
i enguany arribarà a 70 centres d'ensenyament de secundària de tot Catalunya, 20 més que en anys anteriors.
Tot el mes de febrer, prop d'una vintena de col·legiats de totes les demarcacions del Col·legi de Periodistes
de Catalunya es desplaçaran a diferents centres escolars, repartits proporcionalment. Així, a la demarcació
de la Catalunya Central hi participen cinc centres i se'n beneficiaran prop de 400 alumnes. La iniciativa,
impulsada conjuntament pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Obra social La Caixa, a través d'eduCaixa,
des de l'any 2009, parteix del consens entre ambdues institucions de la importància que té el coneixement
de l'actualitat per a la formació integral dels ciutadans. A la demarcació central, les escoles beneficiades són
l'institut Guillem de Berguedà (Berga), l'institut Guillem Catà (Manresa), l'Escola Anoia (Igualada), l'institut
Lacetània (Manresa) i l'institut Escola Sant Jordi (Navàs). Cada sessió té una participació mitjana d'entre 40
i 80 alumnes, que tenen l'oportunitat d'analitzar, entre altres temes, les diferents visions de la realitat que
aporten els mitjans de comunicació, conèixer millor l'ofici dels periodistes, la seva funció i els seus valors. En
molts casos també es fan tallers per veure de forma pràctica com treballen els professionals de la comunicació.
El periodista de Regió7 Abel Gallardo és la persona responsable de dirigir aquestes sessions informatives a
les escoles de la demarcació central. La valoració dels programa "La premsa a les escoles" per part dels
alumnes, professors i periodistes participants és molt positiva. En l'edició de l'any passat, la mitjana dels
centres educatius que es van acollir al programa van atorgar un notable alt a la iniciativa, mentre que els
professionals, tots col·legiats, també van fer una valoració molt satisfactòria de l'experiència.
Compartir a
Twitter
Compartir a
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L Escola Anoia participa al projecte La premsa a les escoles
Divendres, 5 de febrer de 2016
L Escola Anoia, a Igualada, participarà durant aquest mes de febrer en la setena edició del projecte La premsa
a les escoles , uns tallers a través dels quals es vol apropar el periodisme als estudiants de secundària.
L objectiu d aquesta iniciativa, organitzada conjuntament pel Col·legi de Periodistes i l Obra Social de La
Caixa, és fomentar entre els alumnes l interès per l actualitat, l esperit crític i la reflexió, contribuint així a
interessar-los per la funció social dels mitjans de comunicació.
Cada sessió compta amb una participació mitjana d entre 40 i 80 alumnes que tenen l oportunitat d analitzar,
entre d altres temes, les diferents visions de la realitat que aporten els mitjans de comunicació, conèixer millor
l ofici dels periodistes, la seva funció i els seus valors. En molts casos també es fan tallers per veure de forma
pràctica com treballen els professionals de la comunicació. El periodista Abel Gallardo ha estat la persona
responsable de dirigir aquestes sessions informatives a les escoles de la demarcació de la Catalunya Central.
L Escola Anoia és un dels cinc centres de la demarcació de la Catalunya Central que hi participen enguany
en la iniciativa. També ho fan escoles de Berga, Manresa i Navàs i s espera que en tota la regió el projecte
arribi aquest mes a uns 400 alumnes.
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El periodisme entra a les escoles de la Catalunya Central
Dijous, 4 de febrer de 2016
Actualitat 04/02/2016 Es tracta d'una iniciativa del Col·legi de Periodistes i l'Obra Social de la Caixa De:
Redacció El col·legiat Abel Gallardo en una xerrada al Guillem Catà de Manresa. Foto: Col·legi de Periodistes
Aquesta setmana ha començat la setena edició del programa La premsa a les escoles , que arribarà a un
total de 70 centres de ensenyament de secundària de tot Catalunya, 20 més que en passades edicions. Durant
tot el mes de febrer, prop duna vintena de col·legiats de totes les demarcacions del Col·legi de Periodistes de
Catalunya es desplaçaran a diferents centres escolars, repartits proporcionalment. Així, a la demarcació de
la Catalunya Central hi participen cinc centres i sen beneficiaran prop de 400 alumnes. La iniciativa, impulsada
conjuntament pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i lObra social la Caixa, a través deduCaixa, des de
lany 2009, parteix del consens entre ambdues institucions de la importància que té el coneixement de l'actualitat
per a la formació integral dels ciutadans. En la nostra demarcació, les escoles beneficiades són lInstitut
Guillem de Berguedà (Berga), lInstitut Guillem Catà (Manresa), lEscola Anoia (Igualada), lInstitut Lacetània
(Manresa) i lInstitut Escola Sant Jordi (Navàs).
Cada sessió compta amb una participació mitjana dentre
40 i 80 alumnes que tenen loportunitat danalitzar, entre daltres temes, les diferents visions de la realitat que
aporten els mitjans de comunicació, conèixer millor lofici dels periodistes, la seva funció i els seus valors. En
molts casos també es fan tallers per veure de forma pràctica com treballen els professionals de la comunicació.
El periodista Abel Gallardo ha estat la persona responsable de dirigir aquestes sessions informatives a les
escoles de la demarcació. Valoració del projecte eduCaixa, el programa educatiu de l'Obra Social "la Caixa"
i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, comparteixen un objectiu comú: fomentar el coneixement dels mitjans
de comunicació, promoure el respecte al pluralisme informatiu i crear consciència del paper que exerceixen
aquests mitjans en una societat democràtica, lliure i plural. La iniciativa, a més, constitueix, avui més que mai,
una recurs imprescindible de cara a conèixer i posicionar-se davant duna realitat complexa i constantment
canviant. La valoració dels programa la premsa a les escoles per part dels alumnes, professors i periodistes
participants és molt positiva. En ledició de lany passat, la mitjana dels centres educatius que van participarhi, van atorgar un notable alt a la iniciativa, mentre que els professionals que hi van participar, tots col·legiats
i col·legiades, van fer també una valoració molt satisfactòria de lexperiència. Bona prova de lexcel·lent acollida
és la llista despera que cada any es produeix a lhora de formular les sol·licituds.
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Tres instituts del Bages participaran al programa «La premsa a les escoles»
Dijous, 4 de febrer de 2016
Aquesta setmana comença la setena edició del programa "La premsa a les escoles" que arribarà a un total
de 70 centres d'ensenyament de secundària de tot Catalunya, entre els quals s'hi troben els instituts Guillem
Catà i Lacetània de Manresa i l'Institut Escola Sant Jordi de Navàs. La iniciativa, impulsada conjuntament
pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Obra social "la Caixa", a través d'eduCaixa, des de l'any 2009,
parteix del consens entre ambdues institucions de la importància que té el coneixement de l'actualitat per a
la formació integral dels ciutadans.
Durant tot el mes de febrer, doncs, prop d'una vintena de col·legiats i
col·legiades de totes les demarcacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya es desplaçaran a diferents
centres escolars, on duran a terme unes sessions que permetran, als estudiants, analitzar, entre d'altres
temes, les diferents visions de la realitat que aporten els mitjans de comunicació, conèixer millor l'ofici dels
periodistes, la seva funció i els seus valors. En molts casos també es faran tallers per veure de forma pràctica
com treballen els professionals de la comunicació. Valoració del projecte EduCaixa, el programa educatiu
de l'Obra Social "la Caixa" i el Col·legi de Periodistes de Catalunya, comparteixen un objectiu comú: fomentar
el coneixement dels mitjans de comunicació, promoure el respecte al pluralisme informatiu i crear consciència
del paper que exerceixen aquests mitjans en una societat democràtica, lliure i plural. La iniciativa, a més,
constitueix, avui més que mai, una recurs imprescindible de cara a conèixer i posicionar-se davant d'una
realitat complexa i constantment canviant. La valoració dels programa "La premsa a les escoles" per part
dels alumnes, professors i periodistes participants és molt positiva. En l'edició de l'any passat, la mitjana dels
centres educatius que van participar-hi, van atorgar un notable alt a la iniciativa, mentre que els professionals
que hi van participar, tots col·legiats i col·legiades, van fer també una valoració molt satisfactòria de
l'experiència. Bona prova de l'excel·lent acollida és la llista d'espera que cada any es produeix a l'hora de
formular les sol·licituds.
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El periodisme entra a les classes de 10 centres educatius gironins
Dijous, 4 de febrer de 2016
| DDG La setena edició del programa "La premsa a les escoles" va començar ahir a 10 centres educatius de
les comarques de Girona. La iniciativa, que el Col·legi de Periodistes de Catalunya impulsa conjuntament
amb l'Obra Social La Caixa, a través d'eduCaixa, arriba a un 70 centres catalans. Durant tot el febrer, prop
d'una vintena de col·legiats de totes les demarcacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya es desplaçaran
fins a diferents centres escolars. Cada sessió compta amb una participació mitjana d'entre 40 i 80 alumnes
que tenen l'oportunitat d'analitzar, entre d'altres temes, les diferents visions de la realitat que aporten els
mitjans de comunicació, conèixer millor l'ofici dels periodistes, la seva funció i els seus valors. En molts casos
també es fan tallers per veure de forma pràctica com treballen els professionals de la comunicació. Tots els
periodistes que hi participen tenen una àmplia trajectòria professional en l'àmbit periodístic, que els permet
transmetre la seva experiència i el seu coneixement sobre l'ofici i la importància que tenen els mitjans de
comunicació en la societat. Per això es fan servir exemples i casos pràctics amb diferents materials, com
projeccions de vídeos, portades històriques de diaris i notícies recents. Compartir a Twitter Compartir a
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Tallers de periodisme en 70 escoles de Catalunya
Dijous, 4 de febrer de 2016
El Col·legi de Periodistes i l' Obra Social La Caixa impulsen la setena edició del programa La premsa a les
escoles , que arribarà a un total de 70 centres d'ensenyament de secundària a tot Catalunya, 20 més que en
edicions passades. Durant tot el mes de febrer, prop d'una vintena de col·legiats de totes les demarcacions
del Col·legi de Periodistes es desplaçaran a diferents centres escolars per transmetre la seva experiència
professional als alumnes. Així, de la demarcació de Barcelona hi participen 30 centres; de les de Tarragona,
Lleida i Girona, 10, i de les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, 5 en tots dos casos. Cada sessió té una
participació mitjana d'entre 40 i 80 alumnes, que tenen l'oportunitat d'analitzar, entre altres qüestions, les
diferents visions de la realitat que aporten els mitjans de comunicació, i conèixer millor l'ofici dels periodistes,
la seva funció i els seus valors. En molts casos també es fan tallers per veure de manera pràctica com treballen
els professionals de la comunicació.
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El programa La premsa a les escoles creix en centres participants i
pressupost
Dimecres, 3 de febrer de 2016
Redacció | Actualitzat el 03/02/2016 a les 20:23h Aquest dimarts sha posat en marxa la setena edició del
programa La premsa a les escoles , impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l Obra Social la Caixa
. Enguany, el nombre de centres densenyament catalans que hi participa sha incrementat considerablement,
passant dels 50 de lany passat a 70. Això ha estat possible gràcies a laugment del pressupost, aportat per
lentitat financera, que crescut de 18.000 a 25.000 euros. Així, aquest febrer, a la demarcació de Barcelona
participen en el programa 30 centres (deu més que el 2015); a Girona, Lleida i Tarragona, deu en cada
demarcació (dos centres més en cadascuna), i a les Terres de lEbre i la Catalunya Central cinc per territori
(també dos més que fa un any). Les sessions les impartiran una vintena de col·legiats de totes les demarcacions
del CPC. Cada sessió de La premsa a les escoles compta amb una participació dentre 40 i 80 alumnes,
els quals tenen loportunitat danalitzar, entre daltres, les diferents visions de la realitat que aporten els mitjans
de comunicació, així com de conèixer millor lofici dels periodistes, la seva funció i els seus valors. En molts
casos també es fan tallers per veure de forma pràctica com treballen els professionals de la comunicació.
Aquesta iniciativa té com a finalitat promoure i impulsar entre els més joves un consum crític i responsable
dels mitjans de comunicació. I com més crítics amb els mitjans, més salut democràtica demostrarem. També
els hi dóna eines per conèixer i posicionar-se davant duna realitat complexa i constantment canviant, assenyala
Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes. El bon periodisme, rigorós, contrastat i plural és la millor
garantia de llibertat. I la seva essència no ha canviat. És sempre la mateixa, independentment del canal
informatiu i de levolució dels temps, afirma Jaume Giró, director general de la Fundació la Caixa. Creiem que,
en un context en el que la sobreinformació sovint genera desinformació, mantenir aquesta essència i compartirla amb els nostres joves de la mà de professionals, és una eina poderosa per a la construcció dun futur millor,
afegeix. Balanç satisfactori La iniciativa, sota el nom deduCaixa, persegueix fomentar el coneixement dels
mitjans de comunicació, promoure el respecte al pluralisme informatiu, i crear consciència del paper que
exerceixen els mitjans en una societat democràtica, lliure i plural. Segons explica el Col·legi, el projecte ja
ha arribat a més de 12.000 estudiants descoles i instituts catalans, i la valoració dels tallers per part dalumnes,
professors i periodistes és molt positiva. En ledició de lany passat, la mitjana dels centres educatius participants
van atorgar un notable alt a la iniciativa.
Escriure un comentari
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Periodistas desempleados enseñan en las escuelas a interpretar a los medios
comunicación
Dimecres, 3 de febrer de 2016
Periodistas en paro impartirán clases en 70 escuelas de Cataluña para enseñar a estudiantes de secundaria
a interpretar los medios de comunicación, según el acuerdo firmado entre el Colegio de Periodistas de Cataluña
y la Obra Social La Caixa. Según ha informado La Caixa, hoy comienza la séptima edición del programa la
prensa en las escuelas que llegará a un total de 70 centros de enseñanza de secundaria de toda Cataluña,
20 más que en pasadas ediciones.
Cerca de una veintena de periodistas colegiados de todas las
demarcaciones del Colegio de Periodistas de Cataluña se desplazarán a diferentes centros escolares para
explicar cómo se elaboran las noticias y cómo deben interpretarse en cada medio de comunicación. La
iniciativa fue impulsada conjuntamente por el Colegio de Periodistas de Cataluña y la Obra social la Caixa, a
través de eduCaixa desde el año 2009. El programa incluye talleres para ver de forma práctica cómo
trabajan los profesionales de la comunicación. El director general de la Fundación Bancaria la Caixa, Jaume
Giró, dijo que el buen periodismo, riguroso, contrastado y plural es la mejor garantía de libertad. Y su esencia
no ha cambiado. Es siempre la misma, independientemente del canal informativo y de la evolución de los
tiempos. Para Giró, en tiempos de sobreinformación a menudo se genera desinformación, por lo que es
importante mantener esa esencia y compartirla con nuestros jóvenes de la mano de profesionales es una
herramienta poderosa para la construcción de un futuro mejor. La decana del Colegio de Periodistas de
Cataluña, Neus Bonet, explicó que esta iniciativa tiene como finalidad promover e impulsar entre los más
jóvenes un consumo crítico y responsable de los medios de comunicación. Y cuanto más críticos con los
medios, más salud democrática demostraremos. También les da herramientas para conocer y posicionarse
ante una realidad compleja y constantemente cambiante. Fuente
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«La premsa a les escoles», un projecte del Col·legi de periodistes i 'La Caixa'
Dimecres, 3 de febrer de 2016
A la nostra demarcació hi ha deu centre d'educació secundària que hi participaran «La premsa a les escoles
». Foto: delCamp.cat Avui es dóna el tret de sortida del VII programa «La premsa a les escoles», que té previst
anar a una setantena dinstituts de secundària catalans, on vint periodistes col·legiats impartiran les sessions.
La iniciativa va néixer el 2009 pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i lObra social 'la Caixa', amb lobjectiu
de donar a conèixer el món dels periodistes i la premsa a tots els joves de Catalunya. En cada sessió es
comptarà amb la participació dentre 40 i 80 alumnes que podran analitzar temes de lactualitat des de diferents
visions de la realitat i conèixer lofici de periodista. A la nostra demarcació, els professionals que participen
en el projecte són Josep Ardila i Carles Gosálbez, ambdós duna àmplia trajectòria professional que faran
servir exemples i casos pràctics amb diferents materials a deu centres d'educació secundària del Camp de
Tarragona. Els alumnes, professors i professionals que ja han participat en aquest projecte el valoren de
forma molt positiva i el consideren molt interessant, una prova daixò és «la llista despera que cada any es
produeix a lhora de formular les sol·licituds». Escoles participants INS Altafulla (Altafulla) INS La Mar del
Frau (Cambrils) INS Tarragona (Tarragona) INS Jaume I (Salou) INS Martí Franquès (Tarragona) INS Mare
de Déu de la Serra (Montblanc) INS La Talaia (Segur de Calafell) INS Roda de Berà (Roda de Berà) INS
Torredembarra (Torredembarra) INS Joan Amigó (Lespluga de Francolí) 1r BATX 4t ESO 4t ESO 3r ESO 1r
BATX 4t ESO 2n ESO 3r ESO 1r BATX 1r ESO JOSEP ARDILA JOSEP ARDILA CARLES GOSÁLBEZ
JOSEP ARDILA CARLES GOSÁLBEZ JOSEP ARDILA CARLES GOSÁLBEZ CARLES GOSÁLBEZ CARLES
GOSÁLBEZ JOSEP ARDILA 04-feb 09-feb 10-feb 12-feb 12-feb 15-feb 16-feb 18-feb 25-feb 03-març
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El Colegio de Periodistas y La Caixa impulsan talleres en 70 escuelas de
Catalunya
Dimecres, 3 de febrer de 2016
Estudiantes
lainformacion.com Miércoles, 03 de febrero del 2016 - 11:51 El Colegio de Periodistas de
Catalunya y la Obra Social La Caixa impulsan la séptima edición del programa 'La prensa en las escuelas'
en el que organizarán talleres de periodismo en 70 escuelas de Catalunya, 20 más que en pasadas ediciones,
han informado este miércoles ambas entidades en un comunicado. BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS) El
Colegio de Periodistas de Catalunya y la Obra Social La Caixa impulsan la séptima edición del programa 'La
prensa en las escuelas' en el que organizarán talleres de periodismo en 70 escuelas de Catalunya, 20 más
que en pasadas ediciones, han informado este miércoles ambas entidades en un comunicado. Durante todo
el mes de febrero, cerca de una veintena de colegiados de todas las demarcaciones del Colegio se desplazarán
a 30 centros de la provincia de Barcelona , diez de las provincias de Tarragona, Lleida y Girona, y a cuatro
de Terres de l'Ebre (Tarragona) y la Catalunya central. La iniciativa, cuya primera edición se celebró en 2009,
parte del consenso entre ambas instituciones de la importancia que tiene el conocimiento de la actualidad
para la formación integral de los ciudadanos. Cada sesión cuenta con una participación media de entre 40
y 80 alumnos que tienen la oportunidad de analizar las diferentes visiones de la realidad que aportan los
medios de comunicación, en un proyecto que ya ha llegado a más de 12.000 estudiantes catalanes. El
director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, ha asegurado que "el buen periodismo,
riguroso, contrastado y plural en la mejor garantía de libertad", mientras que la decana del Colegio de
Periodistas, Neus Bonet, ha asegurado que la iniciativa tiene la finalidad de promover un consumo crítico y
responsable de los medios. Únete a nuestros seguidores
meneame
Últimas noticias
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'La premsa a les escoles', el taller de periodisme del Col·legi de Periodistes i
La Caixa
Dimecres, 3 de febrer de 2016
El Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Obra Social La Caixa van a impulsar la setena edició del programa
'La premsa a les escoles'. Aquests tallers de periodisme s'impartiran en 70 escoles de tot Catalunya, fet que
suposa un increment de 20 respecte a altres edicions. Durant tot el mes de febrer, prop d'una vintena de
col·legiats de totes les demarcacions del Col·legi es desplaçaran a 30 centres de la província de Barcelona,
deu de les províncies de Tarragona, Lleida i Girona, i a quatre de Terres de l'Ebre ( Tarragona) i la Catalunya
central. La iniciativa, la primera edició de la qual es va celebrar el 2009, part del consens entre les dues
institucions de la importància que té el coneixement de l'actualitat per a la formació integral dels ciutadans.
Cada sessió compta amb u na p articipació mitjana d'entre 40 i 80 alumnes que tenen l'oportunitat d'analitzar
les diferents visions de la realitat que aporten els mitjans de comunicació, en un projecte que ja ha arribat a
més de 12.000 estudiants catalans. El director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, ha
assegurat que "el bon periodisme, rigorós, contrastat i plural en la millor garantia de llibertat", mentre que la
degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, ha assegurat que la iniciativa té la finalitat de promoure un
consum crític i responsable dels mitjans.
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El Col·legi de Periodistes i La Caixa impulsen tallers a 70 escoles de Catalunya
Dimecres, 3 de febrer de 2016
BARCELONA, 3 Febr. (EUROPA PRESS) El Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Obra Social La Caixa
impulsen la setena edició del programa 'La premsa a les escoles' en què organitzaran tallers de periodisme
a 70 escoles de Catalunya, 20 més que en edicions anteriors, han informat aquest dimecres les dues entitats
en un comunicat.
Durant tot el mes de febrer, prop d'una vintena de col·legiats de totes les demarcacions
del Col·legi es desplaçaran a 30 centres de la província de Barcelona, deu de les províncies de Tarragona,
Lleida i Girona, i a quatre de les Terres de l'Ebre (Tarragona) i la Catalunya central.
La iniciativa, la primera
edició de la qual s'ha fet en 2009, parteix del consens entre les dues institucions de la importància que té el
coneixement de l'actualitat per a la formació integral dels ciutadans.
Cada sessió té una participació
mitjana d'entre 40 i 80 alumnes que tenen l'oportunitat d'analitzar les diferents visions de la realitat que aporten
els mitjans de comunicació, en un projecte que ja ha arribat a més de 12.000 estudiants catalans.
El
director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, ha assegurat que "el bon periodisme, rigorós,
contrastat i plural és la millor garantia de llibertat", mentre que la degana del Col·legi de Periodistes, Neus
Bonet, ha assegurat que la iniciativa té la finalitat de promoure un consum crític i responsable dels mitjans.
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El Colegio de Periodistas y La Caixa impulsan talleres en 70 escuelas de
Catalunya
Dimecres, 3 de febrer de 2016
El Colegio de Periodistas de Catalunya y la Obra Social La Caixa impulsan la séptima edición del programa
'La prensa en las escuelas' en el que organizarán talleres de periodismo en 70 escuelas de Catalunya, 20
más que en pasadas ediciones, han informado este miércoles ambas entidades en un comunicado.
BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS) Durante todo el mes de febrero, cerca de una veintena de colegiados
de todas las demarcaciones del Colegio se desplazarán a 30 centros de la provincia de Barcelona, diez de
las provincias de Tarragona, Lleida y Girona, y a cuatro de Terres de l'Ebre (Tarragona) y la Catalunya central.
La iniciativa, cuya primera edición se celebró en 2009, parte del consenso entre ambas instituciones de la
importancia que tiene el conocimiento de la actualidad para la formación integral de los ciudadanos. Cada
sesión cuenta con una participación media de entre 40 y 80 alumnos que tienen la oportunidad de analizar
las diferentes visiones de la realidad que aportan los medios de comunicación, en un proyecto que ya ha
llegado a más de 12.000 estudiantes catalanes. El director general de la Fundación Bancaria La Caixa,
Jaume Giró, ha asegurado que "el buen periodismo, riguroso, contrastado y plural en la mejor garantía de
libertad", mientras que la decana del Colegio de Periodistas, Neus Bonet, ha asegurado que la iniciativa tiene
la finalidad de promover un consumo crítico y responsable de los medios.
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