Alumnes de Palma participen a la GEN10S PARTY de Madrid
amb nines i nins de 51 centres escolars d'Espanya per celebrar
el segon any del projecte GEN10S


Vuit alumnes del CEIP Es Pont, CEIP Rafal Nou i CEIP Pintor Joan Miró han anat a
Madrid en representació dels més de 650 que han participat en el projecte GEN10S
amb el suport del programa Escoles Obertes de l'Ajuntament de Palma.



El projecte GEN10S d'Ajuda en Acció i Google.org culmina el seu segon curs ensenyant
a programar a més de 5.300 nens i nenes i 400 docents, de 51 escoles a 11 comunitats
autònomes.



Madrid acull a més de 100 nines i nins participants al projecte GEN10S, per celebrar la
segona edició de la GEN10S Party, coincidint amb el Dia Mundial contra el Treball
Infantil.

GEN10S és un projecte d'Ajuda en Acció, en col∙laboració amb Google.org, que a Palma
compta amb el suport del Programa Escoles Obertes de l'Ajuntament de Palma i que promou
l'ensenyament en llenguatge de programació per a fomentar una major igualtat d'oportunitats
en l'aprofitament de l'entorn digital, així com reduir les barreres socioeconòmiques i de
gènere.
GEN10S va donar començament al setembre de 2015 amb el convenciment que la innovació
educativa des de la infància és una de les eines més eficaces i democràtiques per reduir
desigualtats i generar més oportunitats de futur. Atenent a la importància de la tecnologia en
el desenvolupament personal i professional, es considera imprescindible fomentar que la

tecnologia sigui un pilar més en l'educació, entesa aquesta com una eina per a la formació de
creadors i creadores que no només consumeixen béns digitals, sinó que també els generen.
Un dels principals objectius del projecte és la reducció de la bretxa digital i de gènere, obrint
l’accés al coneixement i a les noves tecnologies i cercant que ningú en quedi fora.
GEN10S ha format a 5.354 nens i nenes de 51 escoles a 11 comunitats autònomes. A Palma
s'ha format a més de 650 nenes i nens de 6 centres d'Educació Infantil i Primària gràcies a la
col∙laboració amb l'Ajuntament i a la implicació dels centres educatius, que també han
participat formant els seus docents per enfortir l'ús de les competències tecnològiques a l'aula.

Na Jessica (CEIP Es Pont, 11) i
n’Alejandro (CEIP Rafal Nou, 11)
han estat dos dels GEN10S de
les escoles de Palma que han
participat a la GEN10S Party de
Madrid. "M'apassionen els
videojocs, per això m'ha
agradat GEN10S", diu Alejandro
en el dia del seu aniversari, que
celebrà juntament amb el
centenar d’alumnes de la resta
d'Espanya que ha participat a
l’esdeveniment. El projecte
pretén que joves i nins no siguin
mers
consumidors
de
tecnologia. Potser per això diu
na Jessica: "a mi no m'agrada
jugar amb videojocs, però sí fer‐
los".

A la pregunta de què ens fa
genials, ho tenen clar: "la
capacitat per superar reptes!".

