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Aquest curs 2021-2022 s’acaba un cicle a 
l’equip directiu de l’escola. Després de nou 
anys, és moment de passar el relleu i can-
viar el lideratge d’aquest projecte educatiu 
tan apassionant com és el Carme. 
Si miro enrere, un cert vertigen ens enva-
eix. L’escola dels nostres 
somnis s’ha anat cons-
truint pas a pas, amb la 
implicació d’un munt de 
gent a qui voldríem agrair 
i reconèixer la tasca i, més 
enllà de la tasca, la passió 
per l’educació.
Quan vam iniciar aquest 
viatge, sabíem que agafà-
vem el timó d’una escola 
amb una història molt 
arrelada al barri. Això suposa sempre un 
repte, perquè les grans institucions tenen 
molt recorregut fet, i de vegades, es fa di-
fícil trobar horitzons nous cap on caminar.
No obstant, l’equip directiu d’aquell mo-
ment vam creure fermament en el poder 
de la millora, i vam convertir aquest valor 

en el nostre estendard. En el nostre pla de 
direcció, aquesta millora es va projectar en 
diferents àmbits de l’escola:
La millora del projecte educatiu. 
Durant aquests anys, hem intentat que 
tota la comunitat educativa s’hagi sentit 
partícip del projecte educatiu de centre. 

Hem cregut que el pro-
jecte ha d’anar més enllà 
d’un document, i ha de 
sortir de les fortaleses i la 
visió de tot l’equip que 
treballa a l’escola. A par-
tir d’aquesta base, hem 
endreçat els diferent pro-
jectes de centre en uns 
eixos que són alhora ob-
jectius pedagògics (ser- 

conèixer-connectar- avançar) i hem lide-
rat projectes pedagògics reconeguts pel 
Departament com a projectes d’innovació 
educativa. Hem vetllat per millorar, sabent 
que la innovació, si no millora, no serveix, 
i, per tant, apostant pel rigor i l’evidència 
de la millora.

gràcies,  
 El Carme!
Judit Tarragó

Després de nou Després de nou 
anys, aquest anys, aquest 

curs s’acaba un curs s’acaba un 
cicle a l’equip cicle a l’equip 

directiu de directiu de 
l’escola.l’escola.

Quan mirem enrere, som conscients que 
a l’escola hi  fem molts projectes que són 
molt diferents del que s’hi feia. Ha estat 
responsabilitat de tots creure-hi i apos-
tar-hi.
La millora de l’alumnat.
A més, hem cregut en la millora com a 
peça clau per al nostre perfil de sortida 
de l’alumnat. En un món canviant i amb 
poques seguretats, hem apostat per do-
nar eines a l’alumnat per gestionar la seva 
pròpia millora personal, els seus reptes i 
el seus propis objectius. Ens sembla im-
prescindible educar en la millora, en les 
possibilitats, en els somnis. 
La millora del professorat.
Finalment, hem instaurat una cultura fo-
namentada en la figura del mestre com a 
peça clau de tots els projectes. En aquest 
sentit, som conscients que tot el profes-
sorat ha fet molts esforços per garantir la 
millora contínua, mitjançant formacions, 
l’avaluació de l’alumnat i la pròpia detec-
ció de punts de millora en sintonia amb 
els projectes de centre. 
Tenim la convicció que el projecte edu-
catiu del Col·legi El Carme és un projecte 
polièdric que aglutina les fortaleses de tot 
l’equip de mestres. Entre tots, hem millo-
rat l’escola. 
Al llarg d’aquest camí, hem viscut coses 
inimaginables. L’educació té això, que mai 
s’atura i sempre avança. Aquests darrers 
cursos, dominats per la pandèmia, han 

estat la prova de resistència que l’escola 
té vida i que el projecte que s’hi viu és es-
table i fort.
Ara un nou equip, amb nous lideratges, 
agafa les regnes de l’escola. Estem con-
vençuts que noves idees i nous somnis afa-
voriran que el projecte continuï creixent i 
consolidant El Carme com un centre de 
referència al barri i a la ciutat.
A títol personal, només ens resta agrair la 
tasca a tots els membres de l’equip direc-
tiu que han format part d’aquest projecte 
al llarg d’aquests nou anys. També a tots 
els equips que han somiat en una escola 
millor i s’hi han compromès. L’escola té 
un claustre excel·lent, sens dubte. A l’AM-
PA, que sempre ha treballat per millorar 
l’educació que reben els nens i nenes. Als 
alumnes, que sempre han posat tan fàcil 
la gestió de l’escola. A tota la comunitat, 
que se sent al cor de El Carme.  

Moltes gràcies!
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Una de les activitats de formació del profes-
sorat d’aquest curs ha tingut a veure amb 
la diversitat a l’aula, concretament amb 
l’alumnat amb altes capacitats o amb ta-
lent. Enguany les tres ponències han girat al 
voltant de la importància que té la creativi-
tat i com s’ha de gestionar per fomentar-la 
i aconseguir que els i les nostres alumnes 
aprenguin d’una manera diferent.

La primera ponència, impartida per Viole-
ta Agudín, portava per títol “La creatividad 
como elemento motivador en el proceso 
de aprendizaje en el alumnado con al-
tas capacidades intelectuales”. Agudín va 
presentar experiències pràctiques realit-
zades al voltant del desenvolupament del 
pensament divergent i la creativitat en 
un programa d’enriquiment educatiu per 
alumnat amb altes capacitats.

Rosabel Rodríguez va impartir la sego-
na sessió, “Estimular la creatividad en el 
alumnado con altas capacidades intelec-
tuales”, on es va definir la creativitat com 
a potencial i es van presentar algunes de 
les principals eines i estratègies docents 
per educar en creativitat, estimulant el 

desenvolupament del pensament creatiu 
en l’alumnat d’altes capacitats.

La darrera sessió, impartida per la docto-
ra en Belles Arts Carmen Carmona  por-
tava per títol “Desarrollo de la creatividad 
y aplicación en el ámbito educativo”. Car-
mona va desenvolupar estratègies creati-
ves dirigides al professorat per ajudar-lo a 
aprofundir en els processos cognitius ne-
cessaris per potenciar idees innovadores 
en l’alumnat d’altes capacitats. Aquests 
mètodes, a més,  ajudaran els i les profes-
sors/es a gestionar estratègies de pensa-
ment i judici crític de manera relacional 
i holística.

Violeta Agudín és doctora 
en Belles Arts per la Univer-
sitat Computense de Ma-
drid, Experta Universitària 
en Desenvolupament de la 
Intel·ligència i Capacitat Su-
perior i Neuropsicologia de 
la Universitat Camilo José 
Cela. Actualment, és coach, 
mentora i CEO del centre 
Betamind, dedicat a la ges-
tió i desenvolupament de 
projectes d’art, creativitat, 
motivació i talent. Ha parti-
cipat com a ponent en di-
verses universitats, i és coau-
tora de diversos.

(Llibres de l’autora) Las altas 
capacidades en la escuela 
inclusiva: Las “Blog-aventu-
ras” de Minerva y Atenea: 
#Historia #Mujeres (Colec-
ción Manuales), de María 
Sánchez Dauder y Violeta 
Agudín Garzón, 2018
Las altas capacidades en la 
escuela inclusiva: Minerva y 
Atenea lo petan en la Edad 
Media. (Colección Manua-
les), de María Sanchez Dau-
der y Violeta Agudín Garzón, 
2019

Rosabel Rodríguez, docto-
ra en psicopedagogia amb 
premi extraordinari de tesi, 
llicenciada en Psicologia i 
logopeda. És professora ti-
tular de l’Àrea de Psicologia 
Evolutiva i de l’Educació del 
Departament de Pedagogia 
Aplicada i Psicologia de la 
UIB. És investigadora prin-
cipal del Grup d’Investiga-
ció en les Altes Capacitats 
(GIAC) de la UIB. És coautora 
del Protocol d’Identificació i 
Avaluació de l’Alumnat d’Al-
tes Capacitats en Centres 
Escolars de la Conselleria 
d’Educació de les Illes Ba-
lears. També és directora del 
Programa d’Atenció a les Al-
tes Capacitats Intel·lectuals 
(PACIS), del Programa d’En-
riquiment Extracurricular 
per alumnat de secundària, 
batxillerat i formació pro-
fessional (MENTORiment en 
femení de la UIB), i directora 
del curs d’Expert Universitari 
en Altes Capacitats Intel·lec-
tuals: Detecció, Avaluació i 
Intervenció, de la UIB.

Carmen Carmona, doctora 
en Belles Arts, llicenciada en 
Història de l’art, en Antropo-
logia Social i Cultural, i en 
Psicologia. És especialista en 
Detecció, Avaluació i Inter-
venció en Altes Capacitats 
Intel·lectuals. Actualment, 
és psicòloga i coordinadora 
del Programa d’Intervenció 
al Centre CADIS (Centro Pro-
motor del Talento y de las Al-
tas Capacidades de Sevilla). 
És també formadora i coor-
dinadora d’equips de treball 
en nombrosos centres i en 
diferents etapes educatives, 
en les quals s’implementen 
metodologies innovadores 
i projectes d’enriquiment 
multidisciplinari inclusiu.

acompanyem  
el talent

 FORMACIÓ SOBRE ALTES CAPACITATS 

Isabel Pons
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Aquest és el segon curs del Projecte Eramus+ 
TALENT (Teaching and Acquaring Learning 
European Network Tools) en el qual som 
coordinadors. En aquest projecte prete-
nem formar el professorat, intercanviar bo-
nes pràctiques i millorar el nostre programa 
d’atenció a l’alumnat d’altes capacitats. 

Aquest curs hem visitat 
els nostres partners de 
Portugal, Itàlia, Romania 
i Polònia. En aquestes 
trobades ens han pre-
sentat els seus projectes 
de centre relacionats 
amb l’atenció a les al-
tes capacitats i ens hem 
format en diferents te-
mes com ara la creativi-
tat i els processos cognitius de l’alumnat. 
Conèixer les altes capacitats ens ajuda a 
atendre-les millor a l’escola.

Dins d’aquest projecte, també estem 
creant sinergies amb la Universitat de 
Lleida, concretament amb el grup de re-
cerca NeuroPGA, amb l’objectiu de col·la-
borar en l’elaboració d’un programa de 

tallers de temàtiques diverses adreçat a 
l’alumnat de secundària. Aquest progra-
ma conjunt sintonitza amb el programa 
TALENT de l’escola. 

L’equip Erasmus estem molt motivats 
perquè el nostre projecte ha estat molt 

ben rebut a nivell peda-
gògic. Hem presentat el 
programa TALENT a la 
nova direcció dels Ser-
veis Territorials i hem fet 
diversos articles per a 
revistes científiques que 
avalen la seva qualitat i el 
seu rigor. 

Ara som a l’equador de 
l’Erasmus. Ens queda 

molta feina per fer i molts reptes per asso-
lir, però estem satisfets dels resultats i de 
la repercussió que té per a tot l’alumnat 
l’aplicació d’estratègies que afavoreixen 
el rendiment de tots al seu màxim nivell. 
Personalitzar l’aprenentatge ens fa més 
propers a les necessitats dels nens i nenes 
que tenim a les aules. A veure què ens de-
para Europa el proper curs...!

talent  
a europa !

  
ColCol..laborem laborem 
amb el grup amb el grup 

NeuroPGA (UdL), NeuroPGA (UdL), 
per fer un pro-per fer un pro-
grama de tallers grama de tallers 
per a l’alumnat per a l’alumnat 
de secundària. de secundària. 

Judit Tarragó i Gemma Saladrigues

Què hem fet enguany al programa TALENT?
 

PPOODDCCAASSTTSS  
Aquest curs hem iniciat els podcasts a segon cicle d’ESO. 
Primer, @pandemia3bandes ens ha assessorat en la creació 
d’un programa de ràdio. A partir d’aquesta experiència, hem 
creat els nostres propis programes sobre temes interessants 
per l’alumnat. @dubtesdubtosos, @4veus 

DDIISSSSEENNYY  33DD  
Hem participat en un taller d’iniciació al Blender, que és un 
programa de disseny 3D. En aquesta activitat, hem après els 
primers passos per dissenyar un objecte en format 3D. El 
nostre primer disseny va ser una cadira ben original! 

SSEERRIIOOUUSS  GGAAMMEESS  
En aquesta activitat, el grup de Recerca NeuroPGA de la UdL 
ens ha ensenyat com dissenyar un joc de taula amb finalitats 
pedagògiques i terapèutiques. Hem conegut estratègies que 
s’amaguen darrere dels jocs. 

PPRREECCOONNGGRRÈÈSS  DDEE  NNEEUURROOCCIIÈÈNNCCIIAA  
Hem participat al Precongrès “Cerebro y ciencia” de la 
Universitat de Barcelona, en format online. En aquesta 
activitat, científics com David Bueno ens han explicat 
curiositats del cervell i de la ciència. La ment té una explicació 
ben científica! 

PPAACCKKEEOO  
L’alumnat de 4t d’ESO hem organitzat una sèrie d’activitats 
lligades al projecte d’innovació de la LegoLeague. En la fase 
final, hem col·laborat amb Ucraïna amb activitats solidàries. 

OODDSS  
L’alumnat de 6è, 1r i 2n d’ESO hem participat en un projecte 
eTwinning amb alumnat de Polònia. En aquest projecte hem 
treballat els objectius ODS i hem desenvolupat accions per 
millorar el nostre planeta. 

DDEESSCCOOBBRRIIMM  EELL  CCEERRVVEELLLL  
Hem anat a la universitat de Lleida per veure com funciona el 
nostre cervell quan l’activem. Sabíeu que hi ha laboratoris on 
es pot veure quines zones del cervell s’activen quan fem una 
activitat? 

NNIITT  EEUURROOPPEEAA  DDEE  LLAA  RREECCEERRCCAA  
Hem participat a diferents tallers lúdics relacionats amb la 
ciència i la investigació. Per un dia ens hem convertit en 
investigadors gràcies a les activitats que ha organitzat la UdL. 

SSCCAAPPEE  RROOOOMM  
Hem preparat un scape room per a la resta d’alumnat, un 
viatge per l’escola per resoldre un crim ben misteriós. Codis 
QR, vídeos, històries... qualsevol pista és bona! 

WWEEBB 
A 6è i primer cicle d’ESO hem après a dissenyar una web, on 
s’hi pot trobar molta informació de l’escola. 
 

RREECCEERRKKIIDDSS  
A primària, hem participat al congrés del RecerKids sobre 
biodiversitat, especialment l’impacte de l’acció humana sobre 
les aus.  Hem aplicat els coneixements al Bosquet de la 
Bordeta. 

CCOONNCCUURRSS  BBIIOOIIMMAATTGGEESS    
Hem participat en un Concurs de Fotografia Científica. Per 
preparar-ho, hem fet un taller de fotografia a l’escola. 
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On pot arribar un/a alumne/a amb dis-
lèxia? A tot arreu on desitgi. L’únic que ha 
de tenir present és que haurà trobar ca-
mins alternatius en alguns moments. Una 
persona amb dislèxia és capaç de fer el 
que vulgui, únicament pot tenir més di-
ficultat que la mitjana de la societat per 
llegir i escriure amb la 
qualitat requerida per 
l’escola quan no té aju-
des addicionals. Per a la 
resta, cap entrebanc. 

La dificultat més greu que 
ens podem trobar és que 
el/la dislèctic/a pensi que 
fracassarà, o que no és bo 
en el que fa. Aquesta és la 
principal barrera a supe-
rar, i la més perillosa que cal evitar, en part, 
perquè no és certa. Per tant, el que hem de 
fer els de la seva vora és encoratjar-los i fer-
los saber que tot ho poden fer. Només cal 
aplicar alguns trucs que a l’escola i a casa 
els intentarem ensenyar. 

Però, compte! Els millors trucs són aquells 
que es fabrica un propi dislèctic, el que un 

mateix descobreix. Llavors, quina és la feina 
de l’escola i la família? Doncs posar totes les 
eines al seu abast perquè l’alumne/a amb 
dislèxia trobi el seu camí particular. 

Molts provem de proporcionar jocs de 
paraules i activitats que serveixin a mode 

d’entrenament lector. 
No és una mala tasca, 
tanmateix el que serà 
realment útil és l’apli-
cació d’estratègies per 
agilitzar les activitats 
acadèmiques. A mode 
d’exemple: cercar les pa-
raules clau d’un text per 
afavorir-ne la seva com-
prensió; usar el cercador 
de paraules (Ctrl+F) a 

l’ordinador per buscar paraules i estal-
viar-se lectures feixugues i innecessàries; 
al Word, utilitzar el lector automàtic i el 
corrector de faltes...

Per últim, hem de ser conscients que 
aquests recursos l’alumne/a els utilitzarà 
si realment els troba necessaris i cal pre-
sentar-los sempre en forma de joc.

aprendre 
amb dislèxia

  
La clau : exigir La clau : exigir 

esforç i aplanar esforç i aplanar 
el camí. Els el camí. Els 
millors trucs millors trucs 
són aquells són aquells 

que un mateix que un mateix 
descobreixdescobreix

Joan Argilés
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El 22 de febrer de 2022 es va celebrar el 
144è aniversari de la nostra congregació, 
Carmelites Tereses de Sant Josep. Du-
rant la setmana es van dur a terme dife-
rents activitats a l’escola que es van basar 
a conèixer la figura de les nostres mares 
fundadores, Teresa Toda i Teresa Guasch 
les quals, com a mares, mestres i amigues 
han servit i serveixen a través de les seves 
fundacions amb l’objectiu de rescatar la 
dignitat i donar suport al creixement hu-
mà-social i cristià dels nens i les nenes. A 
través de la construcció de noves formes 
de vida, basades en la vida familiar, l’amor, 
la senzillesa, la confiança i l’honestedat vo-

len formar persones autònomes, responsa-
bles, alegres i solidàries. Aquesta àrea su-
posa, tant actualment com històricament, 
el fonament de l’acció socioeducativa i de 
protecció de la infància i l’adolescència de 
la Fundació.
A més, amb motiu d’aquesta celebració, es 
va fer una trobada online amb les diverses 
escoles i fundacions de la nostra congre-
gació a nivell nacional i internacional du-
rant la qual els alumnes de l’escola, d’in-
fantil fins a l’ESO, van exposar uns cartells 
per compartir amb la resta dels seus com-
panys i transmetre’ls un missatge

la senzillesa, el 
nostre distintiu

SETMANA DE LA CONGREGACIÓ

Com cada any, el 30 de gener el nostre 
col·legi va celebrar el dia Escolar de la 
No-violència i la Pau (DENIP), una inicia-
tiva d’Educació No-violenta i Pacificadora, 
difosa internacionalment. L’alumnat va 
voler contribuir a fer una jornada per fo-
mentar el pensament crític, treballar con-
tinguts transformadors i posar focus en els 
problemes socials de l’entorn ja que així, 
entre tots construirem una societat més 
justa, tolerant i solidària. 
Per al DENIP 2022 es va proposar abordar 
la temàtica de la seguretat a l’escola i els 
infants en context de conflicte. Les escoles 
han de ser un refugi i no un blanc d’atacs. 
Agafant com a referència i fil conductor el 
bombardeig de Lleida del 2 de novembre 
de 1937, l’alumnat va recordar aquest epi-

sodi amb una performance que va patir el 
Liceu Escolar de Lleida on van morir 200 
persones, 48 de les quals eren nens i nenes i 
així commemorar-ne el 85è aniversari. 
Per finalitzar l’acte , els delegats i delega-
des de 4t d’ESO van llegir 5 arguments a 
favor del desarmament, acompanyats de 
poemes i fragments de diferents textos en 
defensa de la pau. Alguns alumnes d’altres 
cursos van mostrar també pancartes amb 
missatges relacionats amb la no violència 
al centres escolars.  
“Si es vol acabar la guerra amb una altra 
guerra mai s’aconseguirà la pau. Els diners 
gastats en tancs, en armes i en soldats 
s’haurien de gastar en llibres, llapis, esco-
les i professors”. Malala Yousafzai, Premi 
Nobel de la Pau.

mai més bombes 
sobre les escoles

DENIP 2022

Letícia Coloma Letícia Coloma
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El 15 d’octubre, el dia de Santa Teresa, a 
la nostra escola, sempre és un dia de fes-
ta. És cert que fa dos cursos que ho estem 
celebrant d’una manera diferent i que, en-
tre altres activitats, no s’han pogut portar a 
terme les tan desitjades cucanyes, que els 
alumnes d’ESO esperen amb molta il·lusió, 
perquè les han viscut des de petits i volen 
oferir el millor als companys d’educació in-
fantil i primària. Tot i així, ho vam celebrar!

Aquest curs, a l’ESO, el dia de Santa Teresa va 
ser un dia per la convivència. Cada curs va fer 
una sortida a un lloc diferent i va realitzar di-
ferents activitats per tal de crear lligams i pro-
moure la cohesió del grup de cara a afrontar 
el nou curs. Els llocs que es van escollir són es-
pais emblemàtics de Catalunya o representa-
tius per a la nostra Congregació.

Els alumnes de primer d’ESO van marxar a 
Salàs de Pallars juntament amb els alum-
nes de sisè per tal de donar la benvinguda a 
la nova etapa i per compartir amb els seus 
companys de cicle noves experiències, ac-
tivitats i reflexions. Els alumnes de segon 
d’ESO van anar a Poblet, una aventura que 

va començar en l’accidentat viatge amb 
tren, quan aquest no els va deixar baixar 
al punt d’arribada, però que es va superar 
amb esforç, il·lusió i moltes ganes de pas-
sar-ho bé i compartir vivències amb els 
companys i professores.

Els alumnes de tercer d’ESO van anar a 
Montserrat. Una ruta caminant, el silenci 
del monestir i les meravelloses vistes sobre 
les muntanyes van fomentar un ambient 
idíl·lic per dinamitzar al grup i treballar mo-
ments de calma i companyonia.

Per últim, els alumnes de 4t d’ESO van anar a 
Riudecanyes, el poble on van néixer les nos-
tres mares fundadores, Teresa Toda i Teresa 
Guash. Un lloc emblemàtic per a les germa-
nes i per a tots nosaltres. Un gimcana per 
conèixer el poble i els seus habitants, una ruta 
per la natura, la visita al castell monestir de 
Sant Miquel d’Escornalbou i la germanor del 
dinar van convertir la jornada en una festa.

A la tornada tots estàvem cansats, però 
dúiem una gran rialla a la cara i ganes de 
repetir-ho el proper curs.

celebrem  
santa Teresa!
Míriam Araque
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L’equip SER és l’equip que s’encarrega de 
tot el que té relació amb la persona. Projec-
tes com el Pla de Millora, el projecte Calma, 
el projecte Aquíproubullying, vida saluda-
ble a l’escola, el projecte APS, el treball dels 
valors, les colònies d’estiu i la pastoral són 
gestionats per aquest equip durant el curs.
I quin és l’equip humà que fa que tot això si-
gui possible? Doncs, ara mateix, l’equip SER 
el formen set persones: la Titi, d’educació 
infantil;  l’Abert, la Paula i la Ivette, d’educa-
ció primària; la Letícia i la Miriam, d’educa-
ció secundària i la germana Carme García, 
nou membre de l’equip, aquest curs. Però... 
aquest equip no podria tirar endavant sen-
se l’ajuda dels professors d’educació física, 
els responsables de l’equip #AQPB, el Cris-
tian i l’Alba, els responsables del projecte 
APS, el Josep Ramon, la Noemí i el Juan-
jo i... en general, tots els docents de l’esco-
la i vosaltres, les famílies. Perquè l’essència 
d’aquest gran equip és la col·laboració que 
existeix entre tota la comunitat educativa. 
A més a més, aquest curs tenim novetats. 
Hem trobat uns col·laboradors fantàstics, 
els delegats de l’equip SER. Alumnes des 
de quart de primària fins a quart d’ESO, 

amb moltes ganes d’ajudar els altres. Són 
persones responsables, justes, conciliado-
res, creatives i amb empenta per treballar 
en equip i donar idees. Aquests alumnes 
han estat escollits pels seus companys i 
companyes per representar-los i, a part de 
valorar cadascun dels projectes que es por-
ten a terme actualment a l’escola i fer una 
sèrie de propostes de millora de cara al curs 
vinent, també han ideat algunes activitats 
per engegar durant el tercer trimestre amb 
tots els alumnes de l’escola.
Us adoneu que tots plegats som el cor del 
Carme, com indica el lema d’aquest curs? 
“Units per transformar”.

“ser” ve  
de persona

SETMANA SOLIDÀRIA

Míriam Araque
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Els infants es comuniquen amb tot el cos, a 
través d’ell aprenen i desenvolupen les se-
ves habilitats corporals. El moviment per a 
l’infant és la millor eina per a la construcció 
de l’esquema corporal i per al control glo-
bal i segmentari del cos, el domini de la 
postura,  l’equilibri, l’orientació, la situació i 
la direcció en el espai i, per extensió, per al 
seu desenvolupament global.

El moviment dels infants ha de partir de la 
seva espontaneïtat en l’activitat i el joc lliu-
re. És una necessitat i, alhora, una capacitat 
fonamental en l’etapa infantil. A través de 
l’exploració, la repetició  l’experimentació es 
descobreixen a si mateixos, els altres i el món 
exterior. A més de les múltiples ocasions en 
què les activitats motrius són a iniciativa prò-

pia dels infants, les educadores també fem 
propostes diàries a l’aula amb diferents cir-
cuits motrius : peces  d’escuma, cèrcols, cor-
des, túnels, matalassos, pilotes i altres mate-
rials diversos com tapissos sensorials, papers 
de diari, teles, capses de cartró, etc. 

L’infant entra en contacte amb els objec-
tes/materials mitjançant manipulacions, 
construccions, desplaçaments, camins, 
etc. i n’aprecia les seves qualitats, color, 
dimensions, forma, pes, volum, etc. La ma-
nipulació dels objectes afavoreix també el  
desenvolupament de l’esquema corporal i 
processos cognitius, mitjançant un joc de 
contrastos: construir/destruir, desordenar/
ordenar, llençar/recollir, omplir/buidar, ta-
par/destapar, posar/treure, etc.

per què serveix la 
psicomotricitat ?

LLAR D’INFANTS

Loli Barbero

A l’inici de les sessions  
de psicomotricitat:
 L’educadora és qui prepara les activitats 
que es duran a terme. A l’inici de  la sessió 
els infants seuen a terra, en una cadira o 
sobre un matalàs. Els expliquem quins ma-
terials hem preparat i recordem les normes 
i els límits.

Anem mantenint l’ordre i fomentem la 
cura del material i el respecte pels com-
panys, per tal de crear un ambient de segu-
retat i que el desenvolupament i expressió 
dels infants a la sala es produeixi el més 
espontània i lliure possible.

Al final de les sessions  
de psicomotricitat: 
Informem als infants que es vagin preparant 
per acabar de jugar i, una estoneta després, 
els convidem a ajudar a recollir el material. 
Un cop recollit, tornem a seure al matalàs, 
ens relaxem i descansem, respirem. Parlem 
de com han estat i si els ha agradat. 

Les sessions de psicomotricitat estimulen els 
nens i nenes a gatejar, caminar, córrer, saltar, 
grimpar, lliscar, trepar, amagar-se, travessar, 
reptar, entrar i sortir, pujar i baixar, rodolar... 
L’objectiu  principal és fer néixer, mobilitzar i 
evolucionar el plaer sensoriomotriu: que l’in-
fant es diverteixi amb l’activitat!
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Els alumnes de primer i segon cicle de 
primària van poder gaudir de l’activitat 
“Viatjant dins del cel obert” del planetari 
i ciència mòbil. Aquesta activitat, organit-
zada per l’AMPA, es va instal·lar al gim-
nàs dos dies del mes  d’abril. Així doncs, 
els nostres alumnes van tenir l’oportunitat 
de participar en dues activitats vinculades 
amb la ciència. La prime-
ra, una activitat de pla-
netari relacionada amb 
l’astronomia anomenada 
“Planetes curiosos” i la se-
gona, una activitat més 
vivencial on van poder 
experimentar diferents 
característiques del siste-
ma solar. 

Un cop els alumnes ar-
ribaven al gimnàs, podien observar una 
representació del sistema solar amb dife-
rents objectes representant la seva mida, 
forma i color. Els alumnes havien de reco-
nèixer quins planetes eren i quines carac-
terístiques tenien cadascun. Posteriorment, 
els nostres nens i nenes havien de realit-
zar una missió espacial i entrar a dins del 

planetari. A dins, els esperava una activitat 
dinàmica on havien d’anar planeta per pla-
neta superant diferents obstacles fins a po-
der arribar al planeta terra i, posteriorment, 
aterrar just al gimnàs del col·legi.

Finalitzada aquesta activitat, els alumnes 
sortien del planetari per acabar de comple-

mentar aquesta vivència 
amb dos experiments. En 
el primer, es treballaven 
les propietats de la ma-
tèria i es podien observar 
possibles composicions 
i característiques pròpi-
es de diferents líquids. 
Finalment, la incorpora-
ció de bicarbonat sòdic 
provocava una reacció 
química i l’esclat d’una 

erupció. En l’últim experiment, els alumnes 
van aprendre com podien fer un coet amb 
material reciclat i fer-lo enlairar.

Un cop enllestides ambdues dinàmiques, els 
nens i nenes del Carme van obtenir un car-
net de certificació espacial d’astronauta, fruit 
del seu esforç al llarg de les activitats.

descobrim 
l’univers

  
Els nens i ne-Els nens i ne-
nes del Carme nes del Carme 
van obtenir un van obtenir un 
carnet de certi-carnet de certi-
ficació espaci-ficació espaci-
al d’astronauta.al d’astronauta.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Iris Agustí
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“Al llindar de l’abisme” és el nom del nou pro-
jecte interdisciplinari de 3r d’ESO que apropa 
els alumnes a l’estudi de l’Holocaust i els ge-
nocidis de la història. És un projecte que es fa 
al llarg de tot el curs amb el protagonisme de 
pràcticament totes les matèries del currículum 
(llengua catalana, castellana, anglesa, història, 
art, cultura religiosa, física, química...)

Les raons són clares: per un costat, donar 
a conèixer fets que han estat grans crims 
contra la humanitat durant la segona meitat 
del segle passat i que sembla ser que passen 
desapercebuts entre els nostres estudiants 
i en el nostre sistema educatiu. Per un altre 
costat, i de forma més concreta, és totalment 
necessari combatre l’actual racisme i neo-
feixisme emergent, en creixement durant 
aquest primers anys del segle XXI.

L’alumnat va iniciar el projecte participant 
en tasques sobre la discriminació i la toleràn-
cia, com per exemple analitzant contes este-
reotipats i relacionant-los amb la Declaració 
Universal dels Drets humans. Seguidament 
va començar la recerca sobre el tema i, per 
grups, van elaborar preguntes intel·ligents 

sobre els genocidis. Calia també conèixer 
el nostre passat i descobrir els horrors del 
segle anterior i, per fer-ho, van elaborar di-
gitalment una línia del temps sobre els 10 
genocidis i genocides més importants de 
la història.

Volem formar persones que no siguin indi-
ferents a aquesta dura realitat i al patiment 
de la gent, per tal que puguin intervenir de 
forma crítica, que siguin persones autòno-
mes i segures de si mateixes i que empatit-
zin amb les persones injustament tractades. 
Amb aquesta finalitat van elaborar biografies 
i entrevistes de persones víctimes de l’Holo-
caust, especialment de dones que van patir 
els camps de concentració, com ara Neus 
Català. Cal destacar també tasques com 
l’elaboració d’un diari relacionant els experi-
ments mèdics realitzats pel règim nazi amb 
preguntes bioètiques i les reflexions que pro-
voquen en l’alumnat. O el treball sobre el 
comportament humà i la seva relació amb 
l’estructura del sistema nerviós, la biologia de 
les emocions, els records i comportaments 
extrems, que han resultat molt interessants 
per posar-se a la pell dels protagonistes.

La intenció és, des de la nostra memòria 
històrica, conèixer objectivament els fets 
que van succeir durant l’Holocaust i el que 
van suposar moralment per a la humanitat. 
També com van patir els espanyols en els 
camps de concentració nazis i posterior-
ment amb la repressió franquista. L’alum-
nat va visitar i treballar l’Exposició “Els 
republicans espanyols a Mauthausen, del 
projecte Projecte Buchenwald Mauthau-
sen. També van assistir a una conferència 
del president de l’Amical Mauthausen a 
Espanya, Josep SanMartin . 
  
Sense veritat històrica no hi ha reconcili-
ació ni pau. Cal educar i alertar els nostre 
alumnat sobre la manipulació informativa, 
l’adoctrinament i la publicitat i les menti-
des com a estratègia política actual. Una 
activitat interessant en aquest sentit va ser 
el videofòrum sobre el film La Ola, basat en 
fets reals i que demostra que és possible re-
petir actualment el feixisme i la xenofòbia.

Auschwitz encara és possible. Com a mes-
tres i ciutadans volem ajudar que Ausc-
hwitz no es torni a repetir. Recordar i no 

oblidar és un deure, un primer pas per 
evitar que tornin a passar fets tan cruels 
i inhumans viscuts a l’Holocaust. Lectures 
com el diari d’Anna Frank són molt impor-
tants per als nostres joves, especialment per 
l’edat de l’autora. 

El projecte finalitza amb un viatge durant 
el qual els alumnes visitaran llocs relacio-
nats amb el projecte: la Maternitat d’Elna, 
la tomba d’Antonio Machado, el Museu de 
l’exili, el Memorial dels refugiats a Argelès. 
La visita a la zona del sud de França (Cotlliu-
re, Vilafranca del Conflent, Canigó, Narbo-
na) pretén reviure la memòria, tot trepitjant 
història, i cercar experiències vivencials per 
tal que l’alumnat recordi i revisqui els hor-
rors d’aquells anys i també que reflexioni 
sobre els valors democràtics. 

Agraïm al professorat del projecte la seva 
dedicació i disseny de les tasques i volem 
fer un especial reconeixement als responsa-
bles del centre per a la memòria Històrica 
de Lleida i a l’Amical Mauthausen, que han 
mostrat un gran interès a ajudar-nos en 
tot moment.

al llindar  
de l’abisme

ESO

Josep Ramon Clavé
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“La pau ha estat sempre la meva més 
gran preocupació” Pau Casals. Aquestes 
boniques paraules de Pau Casals en recollir 
el premi a la medalla de la Pau, l’any 1971, 
van ser el punt de partida del l’alumnat en  
les Jornades Poètiques d’aquest curs.

En primer lloc, es va presentar la figura del 
músic català i els alumnes van investigar 
sobre la seva trajectòria 
i sobre el seu conegut 
discurs. Un cop apro-
pats a Pau Casals, els 
alumnes de secundària 
van escollir un poema 
o una cançó relaciona-
da amb la pau i la van 
il·lustrar en diferents for-
mats. La idea era que 
anessin més enllà de les 
lletres i, tant el poema 
con la cançó, plasmessin el sentiment que 
a cada alumne li transmetria. El resultats 
van ser molt bonics i amb totes les il·lustra-
cions es va engalanar la sala d’actes i tots 
van poder gaudir de les produccions dels 
seus companys i conèixer més exemples 
de poemes. 

Viure les lletres de manera vivencial és un 
gran aprenentatge per als nostres alumnes 
i fa que despleguin una sensibilitat diferent 
davant del paper.

Una altra activitat de què van gaudir els 
alumnes de 1r d’ESO al voltant dels Jocs 
Florals va ser l’intercanvi de llibres a l’aula. 
Cada alumne/a va portar a l’escola un lli-

bre que li agradés molt 
i que cregués que po-
dria ser interessant per 
als seus companys. La 
dinàmica va ser molt 
senzilla. Cadascú va ex-
posar una mica el seu 
llibre i després, seguint 
l’ordre determinat per 
sorteig, es va dur a ter-
me la tria del llibre.

Durant un temps l’alumnat va llegir el lli-
bre a l’aula i s’anaven fent les valoracions. 
Més endavant cada alumne/a va editar un 
vídeo amb el seu TOP 3 dels seus llibres 
preferits. Amb aquests petits recursos 
l’alumnat gaudeix dels llibres i els valora 
com a tal. 

El Carme viu 
la poesia

JORNADES POÈTIQUES

“Per viatjar “Per viatjar 
lluny, no hi lluny, no hi 
ha millor ha millor 
nau que un nau que un 

llibre”llibre”
Emily DickinsonEmily Dickinson

Nàdia Ortiz i Montse Gonzàlez
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Tradicions que es van perdre, il·lusions que 
han tornat i retrobaments esperats.

El més emocionant d’aquest Sant Jordi ha 
estat la ballada de danses tradicionals ca-
talanes. Hem pogut tornar a omplir el pati 
per veure els nostres infants ballar. Els cors 
bategaven pel neguit, però també per la il-
lusió de tornar a l’escenari amb el públic 
més incondicional que hi pot haver.

Segons explica la llegenda, el drac es volia 
engolir ovelles, princeses i donzelles, però 
un bon cavaller el va aturar i els vilatans de 
Montblanc van tornar a viure en pau. Això 
és el que ens ha passat a nosaltres. Un virus 
ens va arrabassar les trobades, la celebra-
ció de festes i les il·lusions compartides al 

llarg de dos anys, però aquest curs sí que 
ho hem pogut tornar a fer.

Ha estat un moment sentit amb les emo-
cions a flor de pell. Tant de bo puguem 
tornar a viure amb normalitat i oblidar el 
mal regust que encara ens regira una mica 
l’ànima.

Al Carme el mèrit el tenen els nostres 
alumnes. Res no els ha fet defallir, han su-
portat estoicament les mesures aplicades i 
han mantingut en tot moment la il·lusió en 
tot allò que han fet. Així doncs, donem-los 
les gràcies a cadascun d’ells i elles. El nostre 
desig és tornar a viure molts moments com 
aquests, plens de somriures i satisfaccions 
per compartir amb les famílies.

setmana del 
llibre

SANT JORDI

Iolanda Zapater
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El passat 18 de març es va celebrar la Jor-
nada Esportiva de Sant Josep en honor al 
nostre patró. Aquest any l’alumnat d’ESO 
van gaudir d’una Jornada Esportiva molt 
complerta a Torrefarrera. El Salting, el 
Waps i el Beach Esport and Soccer van ser 
els espais escollits per gaudir d’una jorna-
da plena d’activitat física, diversió, compa-
nyonia, alegries, noves experiències i, so-
bretot, un dia de convivència amb l’esport 
com a eix central de la jornada.
Al Beach Esport and Soccer van gaudir de 
la sorra de la platja portada a Lleida per 
realitzar volei platja. Al camp de gespa 
artificial van muntar un partit de futbol 
street i també vam fer punteria a la diana 
situada a l’entrada de la instal·lació. 
Al Waps (We Are Pàdel & Sports) van po-
der fer diferents activitats i partits de pàdel 
de molt nivell, tots ells controlats pels dife-
rents monitors i monitores del gimnàs.
Al Salting van poder experimentar els llits 
elàstics per realitzar multituds de salts, 
girs, acrobàcies... Va ser un dia esgotador, 
però molt divertit. 
Uns dies més tard, l’1 d’abril, va ser l’alum-
nat i els i les mestres de primària els qui 
es van desplaçar a les instal·lacions del Sí-

coris Club per participar en les Jornades 
Esportives de l’escola. La jornada, com a 
l’ESO, estava programada per al dia 18 de 
març, però la climatologia va impedir re-
alitzar-la en la data assenyalada i, després 
d’alguna dificultat de calendari, es va po-
der encabir el dia 1 d’abril. 
El fet de canviar el dia va obligar a un can-
vi de format: el dinar es va suprimir  i es 
van  haver de realitzar les mateixes proves 
en menys temps, cosa que es va solucionar 
fent una rotació molt més dinàmica.
Els alumnes van gaudir, com cada curs, 
realitzant les exigents curses de resistèn-
cia, velocitat i el circuit d’agilitat i les ja 
clàssiques proves atlètiques de salt de 
longitud, llançament de pes i llançament 
de javelina. També van passar-ho molt bé 
jugant als clàssics jocs tradicionals com la 
cadena, el mocador o el cementiri i van 
descobrir noves proves lúdiques com la 
foto divertida i el paracaigudes.
Els nens i nenes van gaudir molt de la jor-
nada i van entendre els grans valors que 
ens pot aportar i inculcar el món de l’es-
port: l’esforç, el respecte, la solidaritat, la 
superació i, sobretot, la participació amb 
tota la il·lusió que genera.

esport en honor 
al nostre patró

SANT JOSEP

Juanjo Huerta i Edgar Tornero
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Les abelles són insectes que des de sem-
pre desperten curiositat i són una font 
d’inspiració i d’admiració. Els faraons 
egipcis ja demanaven ser enterrats amb 
pots de mel. Al món hi ha 20000 espè-
cies d’abelles identificades. L’organització 
social de les abelles és impressionant. La 
definició de les castes fa que, juntament 
amb les formigues, siguin societats d’es-
tudis genètics. 

Durant tota la Setmana de la Ciència els i 
les alumnes van realitzar un projecte inter-
disciplinari i van treballar les abelles des de 
diferents vessants: com a indicadors medi-
ambientals,  la fantàstica geometria dels 
seus ruscs,  l’evolució del procés de l’elabo-
ració de la mel o la seva bioquímica.

Vam aprofitar tam-
bé per destacar la 
figura d’un gran ci-
entífic que aquest 
any ens ha deixat, 
Edward Osborne 
Wilson. Aquest ex-
pert en sociobiolo-
gia ens va ensenyar 

que les societats humanes i les societats 
dels insectes són molt semblants. Cap de 
les dues podria existir si no hi hagués un 
mínim d’altruisme. 

El 75% dels cultius de tot el món que pro-
dueixen fruites o llavors per a ús humà com 
a aliment depenen, almenys en part, dels 
pol·linitzadors. El nombre de pol·linitzadors 
està disminuint, per això hem d’intentar 
promoure accions per mantenir l’abun-
dància d’abelles i els seus hàbitats, sense 
oblidar-nos dels apicultors. 

Després de completar el dossier, els alum-
nes van elaborar un article on reflexionaven 
envers la importància de la conservació 
de les abelles, d’aquelles que fan mel i de 
les silvestres. Quasi sense adornar-se’n van 
concloure que la nostra existència depèn 
de les abelles. 

Van poder reflexionar sobre les accions que 
podem fer a petita escala per evitar la des-
aparició d’aquests éssers vius: 
- Promoure el consum de mel de proximi-

tat i d’apicultors de la zona
- Cuidar i crear els hotels dels insectes

- Plantar plantes aromàtiques a casa
- No utilitzar pesticides

El 20 de maig, Dia Mundial de les Abelles, 
vam aprofitar per recordar als alumnes la 
importància d’aquests insectes. S’ha triat el 
20 de maig perquè coincideix amb la data 
de naixement d’Anton Janša (1734-1773) 
un pintor i apicultor eslovè, considerat el 

pioner en els tècniques modernes de cria 
d’abelles. 

Després de la Setmana de la Ciència de 
ben segur ens mirem les abelles amb uns 
altres ulls: no pensem únicament en les 
que fan mel i sabem que són bones con-
troladores de si fem els deures o no a nivell 
mediambiental.

les abelles,  
les protagonistes 

SETMANA DE LA CIÈNCIA a l’ESO

Sabrina Buscio
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Saps qui són els personatges històrics que 
han canviat el món ? Aquesta va ser una de 
les preguntes que vam fer a l’alumnat de 
l’escola per iniciar la setmana de llengües 
estrangeres d’aquest curs. Com us haureu 
adonat, la temàtica d’aquest curs girà al 
voltant dels personatges històrics i, per als 
més petits, sobre els con-
tes populars. Les llengües 
estrangeres de l’escola, 
l’anglès i el francès, van ser 
les protagonistes d’aques-
ta setmana. Ara us expli-
quem què vam fer. 

Començant per l’eta-
pa d’Educació Infantil, 
l’alumnat de P3, P4 i P5 
van treballar diferents 
contes populars a l’aula, com ara la histò-
ria de “Goldilocks”, “Little Red Riding Hood” 
i “The Wizard of Oz”. A més, tots els grups 
d’infantil van preparar una cançó en llengua 
anglesa per després interpretar-la a les seves 
famílies. A través d’aquestes dinàmiques es 
pretenia despertar la curiositat per la llen-
gua anglesa, ajudar a desenvolupar la crea-
tivitat i la imaginació i treballar la capacitat 

d’atenció, escolta i memorització en anglès, 
entre d’altres. 

Seguim a l’etapa de primària. L’alumnat de 
1r, 2n i 3r de primària es van convertir en 
Sherlock Holmes, un dels detectius més 
coneguts arreu del món. Els diferents grups 

van preparar jocs de pis-
tes, i durant tota la setma-
na van haver de resoldre 
els diferents misteris que 
els seus companys els ha-
vien posat. Els i les alum-
nes de 4t i 5è de primària 
van investigar sobre per-
sonatges coneguts de tot 
el món, tot responent la 
pregunta “Did you know 
that...?”. Aquesta pregun-

ta va despertar l’interès de l’alumnat per fer 
recerca sobre diferents referents mundials. 
Finalment, els i les alumnes de 6è van crear  
biografies de personatges històrics i van re-
alitzar diferents dinàmiques per conèixer la 
tasca de cada un d’ells. 

L’etapa de secundària també va participar 
d’aquesta International Week i ho va fer 

histories 
and stories

INTERNATIONAL WEEK TIME

Seguim ca-Seguim ca-
minant cap al minant cap al 
multilingüis-multilingüis-
me: apostem me: apostem 
per  l ’apre-per  l ’apre-
nentatge de les nentatge de les 
llengües.llengües.

Gemma Saladrigues i Núria Niubó

amb activitats de llengua anglesa i tam-
bé de llengua francesa. Per una banda, les 
activitats que es van realitzar amb llengua 
anglesa van girar al voltant dels personat-
ges històrics que han marcat la humanitat. 
Algunes d’aquestes dinàmiques van ser la 
creació de línies del temps, jocs de trivial o 
petites obres de teatre. El grup de 3r d’ESO 
va preparar una experiència immersiva per 
explicar el món del personatge històric 
d’Anna Frank. L’alumnat d’altres cursos van 
poder experimentar, amb els sentits i tot 
passant per diferents experiències, diferents 
aspectes de la vida d’aquest personatge. 

Per altra banda, els i les alumnes de l’opta-
tiva de llengua francesa van preparar dues 
dinàmiques per descobrir els personatges 

francesos més rellevants de la història. Els 

grups de 1r i 2n d’ESO van fer un joc de pis-

tes a partir d’uns pòsters que havien creat 

prèviament i els grups de 3r i 4t d’ESO van 

preparar un joc QR per tota l’escola per in-

vestigar sobre referents francesos. 

Com podeu veure, les llengües estrangeres 

segueixen actives any rere any a la nostra 

escola... i amb més força que mai. Potenci-

em la competència lingüística a partir de 

diferents dinàmiques actives i significati-

ves, en les quals l’alumnat és al centre de 

l’aprenentatge. L’escola segueix caminant 

cap al multilingüisme i per això aposta per 

l’aprenentatge de llengües.
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Les instal·lacions a la llar són provocacions, 
escenaris lúdics on predomina la llibertat 
de joc i acció. Permet als petits explorar 
els sentits, descobrir, crear, actuar sobre els 
objectes o materials de l’ambient i, el més 
important, tenir un aprenentatge vivencial 
i significatiu.
En aquests escenaris, els infants juguen 
lliurement, interactuant amb tota mena 
de materials i deixant volar la seva imagi-
nació. A través de tots els estímuls que van 
rebent, van adquirint aprenentatges di-
versos gràcies a la combinació d’aquestes 
propostes, tot fomentant i desenvolupant 
la creativitat.
Fent ús de les instal·lacions, els nens i nenes 
interactuen, es relacionen i es comuniquen 
amb els seus iguals i l’adult, i compartei-
xen experiències i moments extraordinaris. 
Mitjançant aquestes interaccions de joc, els 
infants aprenen a conviure.
En les instal·lacions serà important cuidar 
molt l’espai, on l’ordre, els materials selecci-
onats i l’estètica han de crear una sensació 
de sorpresa als infants. D’aquesta manera 
podem dir que els nens i nenes desitjaran 
observar, descobrir, experimentar, tocar, 

crear, jugar i acabaran gaudint i aprenent 
de la proposta.
El paper de l’educadora passa a ser 
d’acompanyant, facilitadora i observado-
ra. És la persona que respecta l’acció dels 
nens i nenes i limita la seva intervenció 
en el joc únicament per garantir-ne la se-
guretat i la integritat. En tot moment, els 
protagonistes de tota acció educativa se-
ran els infants.

les instal.lacions 
a la llar

LLAR

Roser Carulla i Maria Ortega
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Podríem afirmar, i no ens equivocaríem, que 
el llenguatge sosté l’edifici educatiu. No n’és 
l’única bastida, però desenvolupa un pa-
per cabdal com a eina de transmissió del 
coneixement. El llenguatge verbal és, tam-
bé, el sistema bàsic per avaluar l’adquisició 
d’aquest saber. Però el llenguatge és capaç 
de sobrepassar aquesta funció, ja que uneix, 
separa, inventa, reforma, omet, assumeix, 
exagera..., en definitiva, crea. El procés crea-
tiu permet, doncs, millorar i ampliar les fun-
cions del llenguatge.

Si aprofundim en aquest punt, veurem que 
el nostre alumnat és un ésser narratiu, capaç 
de relatar què ha passat, què passa i què 
passarà. Mentrestant, el professorat ha de 
transmetre els valors de l’escriptura estimu-
lant la seva capacitat creativa. Per això, po-
dem convertir l’aula en un espai d’alumnes 
jugant a ser escriptors. 
A l’escola dediquem unes hores de l’assigna-
tura de llengua a fer escriptura creativa. Es 
parteix d’estratègies que generin idees, com 
ara el binomi fantàstic del gran Gianni Roda-
ri, o l’escriptura automàtica. A partir d’aquest 
moment, la imaginació ja pot volar. Es tracta 
de facilitar el pensament divergent que pro-
voca el naixement de les idees i finalment, el 

pensament convergent, que t’aboca a la se-
lecció d’una d’elles. De la seva banda, el pen-
sament lateral fa que els nens i nenes vegin 
la realitat amb ulls diferents, curiosos i inqui-
ets. Això garanteix la originalitat de l’escrit. 

Amb freqüència, es considera la creativitat 
com un do dels déus o el resultat d’una ge-
nètica generosa. No obstant això totes les 
persones són, en major o menor mesura, cre-
atives i per tant, és una qualitat que es pot 
educar i millorar. Al col·legi El Carme ja ens 
hi hem posat! 

jugant a ser 
escriptors

PRIMÀRIA

Lluïsa Piqué i Berta Beà
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Les matemàtiques no deixen indiferent a 
ningú, o això diuen. D’una banda, els més 
apassionats d’aquesta matèria gaudeixen 
plenament quan descobreixen que la vida 
és molt més fàcil ajudant-se d’eines mate-
màtiques per resoldre situacions quotidi-
anes, ja que simplifiquen de forma clara i 
rotunda els problemes del dia a dia. D’altra, 
també existeix un percentatge (no gaire 
baix, per cert) de persones que s’enfron-
ten a aquesta matèria amb por, com si 
d’un rival es tractés que s’ha de vèncer a la 
força. És precisament aquesta visió la que 
es pretén canviar des de l’escola, tractant 
les matemàtiques com una eina que faci-
lita la presa de decisions en les diferents 
situacions quotidianes que poden sorgir. 
Aprendre per situacions, no només per 
continguts, i ser competents són els grans 
objectius que es volen assolir.  

L’escola porta uns quants anys apostant 
per un aprenentatge competencial i con-
textualitzat, donant un sentit a les situa-
cions d’estudi proposades a l’aula, lluny 
de la pràctica d’eines matemàtiques de 
forma aïllada i sense un rerefons lligat a 
la realitat.

Les plataformes matemàtiques que s’uti-
litzen a l’escola, EMAT i ONMAT, a Primària 
i Secundària respectivament, promouen 
aquest aprenentatge competencial basat 
en situacions quotidianes i introdueixen 
activitats on prima la manipulació, així 
com  jocs, reptes i moltes més activitats 
on el professor o professora va guiant i co-
ordinant les dinàmiques, però l’autèntic 
protagonista és l’alumnat.

La diversitat a l’aula és una realitat a la 
qual s’ha de donar resposta, i cada vega-
da és més evident que el ritme d’apre-
nentatge del nostre alumnat no ha d’anar 
fixat per un mateix patró. La plataforma 
EMAT / ONMAT permet que l’alumnat pu-
gui treballar la matèria ajustant-se al seu 
ritme d’aprenentatge, resolent les situaci-
ons plantejades dintre de les seves possi-
bilitats i és aquí on pot estar la clau per 
aquelles persones que viuen les matemà-
tiques amb por, com si fossin un rival a 
abatre. Lluny de treballar i practicar con-
tinguts complicats d’entendre, sense una 
finalitat clara lligada a una situació real, 
la màgia pot arribar quan a aquest alum-
nat, atemorit per la matèria, se li creua per 

matemàtiques 
per vida

ESO

davant una situació plantejada que entén i 
està dintre de la seva zona de confort cog-
nitiu. Si això succeeix, l’enemic sembla més 
amic i la confiança i autoestima comencen 
a pujar com l’escuma. 

Amb l’ús d’aquesta plataforma matemàtica 
es promociona clarament l’autonomia de 
l’alumnat, es desenvolupa la competència 
digital i s’aposta per un treball cooperatiu 
en moments determinats.

L’objectiu d’aquest projecte d’escola, a curt 
termini, és viure les matemàtiques com la 
clau per resoldre situacions de forma fàcil, 

senzilla i ràpida, on el raonament i la plani-
ficació d’estratègies vagin per davant.

A més, un objectiu de futur a llarg termini és 
que l’alumnat desperti la seva curiositat ma-
temàtica i pugui anar més enllà de la seva 
realitat quotidiana, més propera. Que visqui 
la matemàtica com una eina per explorar una 
realitat més llunyana, com podria ser la recer-
ca de respostes relacionades amb el nostre 
univers des del punt de vista més abstracte, 
i generar un horitzó infinit de comprensió i 
enteniment que possibiliti un raonament per 
arribar a aquelles percepcions que el sentit 
comú no és capaç de concebre. Josep Farré i David Pérez
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Després de les vacances de Nadal ens vam 
trobar un galliner al pati i tots i totes ens 
vam començar a preguntar qui cuidaria les 
gallines i els periquitos. L’alumnat de P5 va 
assumir aquesta tasca... i quina tasca més 
important! 

A partir de la responsabilitat de la cura de 
les gallines i dels periquitos se’ns van anar 
obrint moltíssimes possibilitats de treba-
llar totes les àrees partint de la vida real, en 
contextos significatius i fent aprenentatges 
funcionals. 

Al llarg del projecte se segueix el mètode 
científic experimental basat en el treball 
col·lectiu, amb el qual es posa en funciona-
ment els grups cooperatius, les assemble-
es... i tot un seguit d’estratègies que per-
meten tenir idees, compartir-les, pensar i 
arribar a conclusions. 

Dins tot el seguit de preguntes inicials que 
ens vam fer per tenir cura del galliner des-
taquem la preocupació sobre les tempe-
ratures que poden aguantar les gallines a 
l’hivern. El fred a Lleida és intens i la infor-
mació que vam obtenir indicava que per 
sota dels 4 graus les gallines podien patir 

conseqüències negatives i que es veuria 
afectada la producció d’ous.

Ens vam organitzar per observar i registrar 
la temperatura( la que ens servia de refe-
rència era la mínima a l’exterior). Vam incor-
porar estratègies de mesura i vam usar els 
termòmetres amb sentit. La gran sorpresa 
va ser descobrir els nombres negatius i que 
a 0 graus es congelava l’aigua.

Connectant amb la saviesa popular vam 
sentir que la Setmana dels Barbuts era la 
més freda de l’any i, justament el 18 de ge-
ner, les gallines van pondre el primer ou. 

La recollida i organització de les dades ob-
servades, la seva representació amb l’ajut 
d’un gràfic lineal de temperatures i la seva 
posterior interpretació ens van ajudar a 
treure conclusions:
- Realment la Setmana dels Barbuts ha tin-
gut les temperatures mínimes més baixes 
de l’hivern a Lleida
- Les nostres gallines han aguantat bé tem-
peratures sota 0.
- Han començat a pondre durant la setma-
na més freda de l’any i continuen ponent 
cada dia.

Per acabar, la reflexió final més important: 
Hem de dubtar de la informació que tro-
bem, aquesta s’ha de contrastar i contextu-
alitzar. Les nostres gallines ja havien nascut 
a l’aire lliure... qui sap si altres haguessin 
aguantat el fred de l’hivern de Lleida!

A partir d’aquestes primeres conclusions 
es van anar treballant altres inquietuds 
que tenien els infants, sobre com són les 
gallines per dins, si tenen esquelet i com 
és aquest en comparació a com som no-
saltres, etc. A més, hem anat descobrint 
moltíssimes coses com ara que les ga-
llines venen dels dinosaures i mesurant 
la longitud de l’avantpassat de la gallina 
vam veure que no cabria a la nostra clas-
se perquè és molt gran. Hem comptat els 
ous que han anat ponent les gallines i ho 

hem anat enregistrant tot comptant amb 
base 12. 

En definitiva, aquesta metodologia ens per-
met treballar un munt d’aspectes de mane-
ra activa, motivadora i sense barreres. És un 
treball molt ampli on totes i tots hi tenim 
cabuda i amb el qual aprenem respectant 
el ritme de cadascú i valorant totes les opi-
nions i aportacions. 

Amb tot, aquest projecte ens ha permès 
viure experiències molt enriquidores, hem 
anat a la Universitat de Lleida com a po-
nents en el congrés Anna Gené a explicar 
tot el que ens ha permès aquest projecte i, 
a més, vam presentar el nostre projecte al 
concurs VIDEOMAT i hem guanyat un pre-
mi! FELICITATS PEIXETS I DOFINS!

les gallines ens 
fan pensar

INFANTIL

Maria Montalbà Pérez

ELS PROJECTES D’AULA AJUDEN A CONNECTAR CONEIXEMENTS I A DESENVOLUPAR CAPACITATS
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Sí, ho heu llegit bé, una competició de men-
jar! Això és el que han fet els i les alumnes 
de 4t i 5è com a projecte interdisciplinari del 
primer trimestre. S’han convertit en autèntics 
professionals del món de la gastronomia.
Tot va començar quan vam proposar-los 
el repte de fer una competició de menjar, 
presentant com a producte final diversos 
restaurants i guies gas-
tronòmiques. Els vam 
explicar que en aques-
ta petita competició hi 
hauria un autèntic jurat 
que atorgaria diverses 
estrelles Michelin als qui 
haguessin pensat en tots 
els detalls per poder ser 
uns bons restauradors 
amb productes variats i 
saludables.
Per tant, vam poder-ho vincular a continguts 
curriculars que estàvem treballant a altres 
matèries com les ciències naturals, on tre-
ballem els aliments i l’alimentació saluda-
ble o l’educació física, on es fomenten hàbits 
saludables i recomanacions alimentàries. Al 
llarg del primer trimestre van anar coneixent 

les propietats dels aliments, van analitzar 
l’etiquetatge i la qualitat del producte, i van 
aprendre a diferenciar entre productes na-
turals, bons processats i ultra processats. 
També van dissenyar i pensar on volien fer 
els seus espais gastronòmics (restaurant o 
guia gastronòmica) i, per tant, van haver 
de pensar molt bé els productes que oferi-

rien. Finalment, van cre-
ar una carta, un logotip, 
maquetes, targetes pels 
clients, etc.
Aquest projecte va estre-
tament lligat als projectes 
que presenten Agenda 21, 
en aquest cas amb l’ali-
mentació saludable i amb 
els bons hàbits alimenta-
ris. Per aquest fet, també 
vam realitzar diverses acti-

vitats amb professionals com una xerrada amb 
una pediatra nutricionista que ens va ensenyar 
a utilitzar el plat de Harvard, entre altres.
Amb aquest projecte hem treballat diver-
sos principis psicopedagògics com la mo-
tivació dels alumnes, la metacognició, els 
esquemes de coneixement, el nivell de 

Al llarg Al llarg 
del primer del primer 

trimestre van trimestre van 
anar coneixent anar coneixent 
les propietats les propietats 
dels alimentsdels aliments

desenvolupament, a partir de coneixements 
previs, la zona de desenvolupament proper, 
la disposició a l’aprenentatge, el conflicte 
cognitiu, la funcionalitat dels continguts, 
l’autoestima, l’autoconcepte i expectatives. 
També hem abordat l’aprenentatge signifi-
catiu que s’aplica en els projectes a partir de 
la pràctica educativa mitjançant el context 
real, els continguts concrets i la pràctica i 
experimentació.

A l’escola traslladem tots aquest principis 
teòrics a la nostra pràctica educativa, pen-
sant i preparant les activitats dels alumnes 
i adaptant-les a les situacions concretes 
que els provoquen neguit i interès, i les re-
conduïm així cap als continguts curriculars 
més propers. 
Així doncs, a l’aula sempre partim de situa-
cions properes a l’alumnat i que els puguin 
resultar motivadores.

snack  
competition

PRIMÀRIA

Anna Bell-lloch

PROJECTE INTERDISCIPLINARI D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
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Quan els nois i noies arriben a l’ESO, en-
tre les moltes novetats que suposa el can-
vi d’etapa, es troben amb una assignatura 
nova, la Tecnologia. En contra del que po-
dria semblar, la Tecnologia no és ordinadors, 
mòbils, videoconsoles... o caldria dir que no 
NOMÉS és tot això. Al llarg de 4 cursos aca-
ben descobrint que la Tec-
nologia és una eina molt 
potent que els humans 
hem desenvolupat per re-
soldre problemes creant i 
desenvolupant objectes o 
eines. Que es fa malbé el 
menjar, la Tecnologia crea 
mètodes de conservació; 
que necessito creuar un riu, 
la Tecnologia crea ponts o 
vehicles; que necessito en-
viar un missatge, la Tecno-
logia crea el papir, la tinta, el bolígraf, l’ordi-
nador, el mòbil, el Whatsapp®... i encara el 
que falta per arribar. Per tant, a la classe de 
Tecnologia, en realitat treballem la resolució 
de problemes i la creativitat, aprenem a dis-
seccionar els problemes i a resoldre’ls creati-
vament seguint un mètode molt concret: el 
Procés Tecnològic. 

El més interessant és que quan arriben a 
4t ESO, ja amb 3 anys d’experiència i com 
a matèria optativa, fem un cop de cap i, 
aprofitant la participació a la First Lego Lea-
gue®, apliquem tot allò que hem après per 
resoldre el problema que planteja aquesta 
competició. Aquest curs ha estat sobre el 

transport de mercaderi-
es i els nostres alumnes 
de 4t han analitzat el 
problema del reparti-
ment de petits paquets. 
Han intentat donar-li 
una volta interessant: 
han creat una start-up 
per fer una comunitat 
d’usuaris per cooperar 
en el transport de petites 
mercaderies. Treballant 
amb iniciativa i autono-

mia, demanant ajuda a especialistes de 
Lleida i de fora, fent proves i corregint erra-
des, repartint tasques per capacitats i ha-
bilitats, han estat capaços de desenvolupar 
tota una estructura -si més no, teòrica- que 
permet fer arribar un paquet des de Lleida 
a Polònia, o de Lleida a Barcelona, o de... de 
forma col·laborativa i altruista. 

Tota la tasca Tota la tasca 
que es fa a El que es fa a El 
Carme, acaba Carme, acaba 
integrant-se integrant-se 

en el saber fer en el saber fer 
dels nostres dels nostres 
alumnesalumnes

PACKEO, un gran projecte, una gran idea 
i una gran solució. La seva forma de de-
senvolupar-la i treballar en la seva imple-
mentació els ha valgut el 1r Premi FLL als 
valors i ha estat una manera més de de-
mostrar que tota la tasca que es fa al Col-
legi El Carme, des de Tecnologia i des de 

totes les matèries, acaba integrant-se en 
el saber fer dels nostres alumnes i els per-
met encarar i resoldre reptes motivadors, 
treballar en equip i defensar el que han 
creat més enllà de les parets de l’escola. 
Els trobareu a internet i a les xarxes, feu-
hi un cop d’ull!

tecno ... què ?
Josep Farré

ESO
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Fem un món millor. Aquest és el nom del 
projecte eTwinning que s’ha implementat 
aquest curs al nostre centre  i en què parti-
cipen alguns alumnes de sisè d’Educació Pri-
mària i primer i segon d’ESO juntament amb 
una escola de Polònia, un dels centres amb 
els quals col·laborem en el projecte Erasmus+ 
TALENT  que coordina el Col·legi El Carme.

Aquest projecte s’ha posat en pràctica mit-
jançant la plataforma eTwinning, que ofereix 
als docents de tot Europa l’oportunitat de 
comunicar-se i desenvolupar projectes en 
un entorn digital i segur per a tot l’alumnat. 
Paral·lelament, també es treballa una temà-
tica escollida i es fomenta el treball en les 
diferències culturals entre països amb l’ob-
jectiu que aprenguin a escoltar i col·laborar 
entre ells. 

Els Objectius de Desenvolupament Soste-
nible (ODS) que formen part de l’agenda 
2030 són el tema comú que s’ha escollit 
per desenvolupar aquest projecte, un treball 
transversal per transformar el nostre món 
fent una crida universal a l’acció per posar 
fi a la pobresa, protegir el planeta  i millorar 
les vides i les perspectives de les persones 
en tot el món. 

Primerament, volíem que els alumnes cone-
guessin quins eren els diferents objectius. 

Per grups cooperatius o parelles, els han 
analitzat  i n’han triat un segons els seus in-
teressos i motivacions per presentar-lo als 
seus companys.
Alguns d’ells han pensat alguna manera de 
fer visible l’objectiu escollit per cada equip 
i l’han relacionat amb alguna problemàtica 
dins del nostre entorn més proper, per cer-
car-ne una solució que ajudés i conscienciés 
la comunitat educativa.

Al llarg del curs s’han fet dues trobades vir-
tuals amb els alumnes de Polònia i s’han 
explicat quin és l’objectiu que  han treba-
llat. També, conjuntament, han elaborat un 
Padlet on han compartit les seves idees i 
presentacions.

Aquest projecte ha estat un bon moment per 
adonar-nos que la llengua anglesa no només 
és una matèria que estudiem a l’escola, sinó 
que és l’eina de comunicació amb companys 
d’arreu del món i que el seu aprenentatge 
és molt significatiu per a nosaltres, ja que 
ens ajuda a establir vincles més enllà del 
nostre entorn.

Però... no tot ha estat treballar! Els moments 
de trobada van ser realment emocionants 
i hem fet amics a Polònia! Per Nadal vam 
aprofitar per enviar-nos unes felicitacions 
molt creatives!

make the  
world better

ESO

Rosa Garzón i Núria Niubó
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Ja fa uns sis anys que la llengua francesa 
és present a la nostra escola. Els alumnes 
de 1r d’ESO tenen la possibilitat d’escollir 
aquesta matèria lingüística quan comen-
cen l’etapa de secundària. Recomanem 
fer-la a tots aquells alumnes que tenen 
interès i habilitats per les llengües, ja que 
pensem que és una aposta de futur molt 
interessant. 
Els alumnes cursen la matèria optativa 
durant tres cursos acadèmics, de primer 
a tercer d’ESO, amb una dedicació d’en-
tre una i dues hores setmanals. Quan ar-
riben a quart d’ESO el francès continua 
sent optatiu, però la dedicació setmanal 
és de tres hores. Seguim una metodolo-
gia activa, en la qual els alumnes apre-
nen els continguts a partir de tasques 
que se’ls plantegen de forma trimestral. 
Així doncs, l’adquisició de coneixements 
i competències es fa a través de situaci-
ons més properes a la seva vida real, a 
través de dinàmiques cooperatives on el 
joc n’és un element clau. 
Un altre aspecte rellevant d’aquesta optati-
va és que participem en projectes eTwin-
ning anualment. Aquests normalment es 
realitzen amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de 
francès i es caracteritzen pel treball amb 
altres escoles i alumnes d’Europa. Aquest 
curs hem treballat amb una escola de Lió, 

França, el Collège Emile Malfroy. El tema 
principal del projecte ha estat el medi am-
bient i el canvi climàtic i durant el curs es-
colar hem anat realitzant activitats per tal 
de potenciar l’educació ambiental entre 
els nostres joves. Algunes de les activitats 
realitzades han estat la creació i realització 
d’una enquesta sobre el medi ambient, el 
plantejament de reptes ecològics entre els 
alumnes de les escoles, la creació d’un ví-
deo per promoure el medi ambient, entre 
d’altres. Aquest tipus de projecte és moti-
vador per als alumnes, ja que fem trobades 
virtuals en les quals l’alumnat pot interac-
cionar amb els seus companys de França, 
tot practicant la llengua francesa. 
Cal destacar també que l’alumnat de 4t 
d’ESO té la possibilitat de preparar-se per 
als exàmens oficials DELF JUNIOR de 

l’Alliance Française. Els i les alumnes de 
francès de 4t d’ESO poden arribar a acon-
seguir un nivell A2 o B1 de la llengua una 
vegada acaben el curs. Per aquest motiu, 
des de l’escola els orientem i ajudem a 
presentar-se als exàmens si així ho volen. 
Pensem que aquests diplomes, de vali-
desa permanent i reconeguts internacio-
nalment, poden afavorir el futur dels nos-
tres alumnes, a més a més de motivar-los 
a seguir estudiant i superar-se. 
Aprendre una nova llengua no és una tas-
ca fàcil. Sabem que implica dedicació, 
esforç i constància. Però, millor que pre-
guntem als i les alumnes de secundària 
què en pensen sobre aquesta optativa.

1r ESO
Martí López: Jo vaig triar fer aquesta ma-
tèria perquè tenia ganes de fer i provar 
una llengua nova, en aquest cas el francès. 
Aquesta matèries és molt divertida, aprens 
molt, però el que més m’agrada és la pro-
fessora que la fa. Ho explica tot molt bé. 
En conclusió, us recomano molt fer aques-
ta matèria perquè segur que us agrada i 
aprendreu molt francès.
Alba Casals: La matèria de francès és molt 
interessant i s’aprèn molt amb les diverti-
des, i no tan divertides, activitats. Vaig deci-
dir fer-ho perquè volia aprendre una nova 
llengua al costat dels meus amics i ami-
gues i professors i professores. En resum, 
val la pena.
2n ESO
Maria Sopena: El francès és una llengua 
fàcil d’aprendre ja que s’assembla molt 
al català. A més, en un futur et pot servir 
molt per viatjar, ja que la parlen a molts 
llocs. No és gaire difícil i la professora ho fa 
molt dinàmic.
Pol Campo: És una assignatura molt dinà-
mica on ens ho passem molt bé i aprenen 

molt i molt ràpid, ja que s’assembla molt 
al català i ens pot anar molt bé per viatjar 
pel món.
3r ESO
Genís Pérez: La matèria de francès és una 
matèria important des del meu punt de 
vista. Aquesta llengua podria obrir algunes 
portes de cara al futur. Centrant-me en les 
classes, crec que és una llengua que es pot 
aprendre sense gaire esforç i les classes es 
fan molt agradables quan ho vas agafant 
tot. Pot costar una mica les terminacions 
en els diferents modes verbals, però amb 
pràctica es resolen molt bé els dubtes.
Queralt Serantes: A la matèria de francès 
estem aprenent l’idioma de manera fàcil i 
divertida. Jo penso que en un futur ens pot 
servir per fer diferents coses.
4t ESO 
Paula Alarcón: Per mi l’assignatura de fran-
cès ha estat un “plus” a l’escola, considero 
que és bona per un currículum de forma-
ció, la veig útil. A més a més m’agrada, la 
trobo una llengua propera al nostre país i 
que no està de més aprendre. Durant tota 
l’ESO, on més he après de la llengua ha si-
gut a 3r i a 4t, són els dos cursos en què 
més hores se li dedica i pots gaudir més de 
la matèria, amb més activitats dinàmiques.
Núria Moreno: L’assignatura de francès l’he 
gaudit molt, sobretot aquests dos últims 
anys (3r i 4t). M’ha semblat útil poder apren-
dre una nova llengua i la tornaria a triar com 
a assignatura optativa sense dubtar-ho. La 
recomano a tots aquells futurs alumnes de 
1r de l’ESO que en tinguin l’oportunitat. 

L’escola segueix apostant any rere any per 
l’aprenentatge de llengües estrangeres per-
què pensem que és una porta al futur, un as-
pecte essencial per fer front al món globalit-
zat en  què vivim. Continuem oferint aquesta 
possibilitat a l’alumnat de l’escola.

je choisis le 
français ! 

ESO

Gemma Saladrigues
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Lema de la promoció de 4t ESO 2022
Audere est facere (Atrevir-se és fer)
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BASES DELS PREMIS TERESA
1a edició dels Premis Teresa als Projectes  
de Recerca de 4t d’ESO, que aposten pel 
foment de la recerca i la vocació per a l’es-
tudi i la recerca entre els joves d’avui dia.

REQUISITS
Els treballs poden ser elaborats individual-
ment o en grup.  
Poden optar al premi aquells treballs que 
hagin obtingut una qualificació entre 9 i 10.  
Poden estar escrits en català, castellà, an-
glès o francès.

DESTINATARIS
Es poden presentar als Premis tots els i 
les alumnes de 4t d’ESO matriculats al 
Col·legi El Carme  que hagin realitzat un 
projecte de recerca en alguna de les se-
güents àrees: arts, ciències, ciències so-
cials, humanitats, tecnologia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Un cop verificat el compliment dels as-
pectes formals (estructura, presentació, 
redacció i correcció lingüística), els crite-
ris aplicats per a l’avaluació seran:

• Rigor i tractament científic en el desenvo-
lupament del treball

• Coherència, rigor i grau d’elaboració de les 
conclusions presentades

• Referències documentals
• Originalitat i creativitat de la temàtica, del 

plantejament i de la metodologia emprada
• Complexitat de la temàtica
• Aspectes formals

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT
Un Jurat format per especialistes i presidit 
per l’ equip directiu del Col·legi El Carme 
determinarà els/les guanyadors/es dels 
Premis.
El Jurat es reserva el dret de deixar algun pre-
mi desert i la seva decisió serà inapel·lable.

PREMIS
Hi haurà un premi per al treball guanyador 
de cada àrea, que consistirà en un val de 
30€ per bescanviar per material escolar, lli-
bres o material esportiu. S’atorgarà també 
una menció al tutor/a del treball premiat. 
Aquests treballs optaran a ser publicats en 
XXSS i en els canals de comunicació habi-
tuals del col·legi.

Alumne: Joan Boix (àmbit científic)  
Tutora: Alba Castrillón
Bacteriofàgs i l’abús  
d’antibiòtics
En aquest PDR s’han estudiat els bac-
teriòfags, virus que infecten els bacteris 
responsables de diverses malalties. L’ob-
jectiu del treball ha estat difondre’n in-
formació important i rebre respostes a 
algunes preguntes dels bacteris multi-
resistents.
  
Per fer aquest estudi s’han fet enquestes 
per conèixer com n’és de desconeguda 
la fagoteràpia (tractament amb bacteri-
òfags), a més de diverses entrevistes per 
obtenir informació de la situació actual 
dels antibiòtics, les restriccions i controls 
que es duen a terme, tant en àmbits sa-
nitaris, com veterinari i farmacèutic i així 
saber  l’útil que és la fagoteràpia.

S’ha arribat a la conclusió que aquesta 
teràpia és molt desconeguda a Espanya, 
ja que encara falten moltes proves i estu-
dis per poder dur-la a terme, tot i que a 
molts altres països ja s’està utilitzant. S’ha 
descobert també que existeixen controls 
per intentar reduir l’abús d’antibiòtics, 
però és cert que la quantitat de bacteris 
multiresistents augmenta cada dia més.

Alumna: Núria Moreno (àmbit social)  
Tutora: Sabrina Buscio
Gestació subrogada o  
explotació reproductiva?
La gestació subrogada és un tema d’ac-
tualitat que barreja biologia, filosofia i èti-

ca. Els objectius d’aquest treball són:
1. Valorar si a Espanya és necessari legalit-
zar la gestació subrogada, i si és així, sota 
quins requisits. 
2. Conèixer el procés de la gestació 
subrogada, evidenciar els avantatges de 
desavantatges de la subrogació i prendre 
consciència de l’impacte psicològic i ètic 
dels participants del procés. 
3. Inclou informació legislativa de dife-
rents països, proves biològiques i entre-
vistes a diferents  especialistes de diver-
sos àmbits. 

Alumne: Àlvar Bertran (àmbit tecnològic) 
Tutor: Josep Farré
El motor d’hidrogen
Aquest PDR fa un estudi exhaustiu del 
motor d’hidrogen i la possibilitat que 
tindrà en un futur de substituir als de 
combustió actuals. A partir de diferents 
paràmetres (rendiment, contaminació, 
facilitat  de proveïment...) es valora la ido-
neïtat de cada alternativa i també es fa 
un estudi i presentació del cost i material 
necessari per convertir un cotxe estàn-
dard en un propulsat per hidrogen.

premis Teresa  
als millors PDR

ESO

Els PDR premiats
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 l’escola per mi és...

Promoció de 4t ESO 2022

AUDERE EST FACERE

moments que 
hem viscut 

RECULL D’IMATGES

1r ESO Arborètum

APS tu, jo i els animals

Colònies 4t i5è Colònies 4t i5è

Creativitat a infantil
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RECULL D’IMATGES

Fem cagar el tió

APS Donació de sang

La castanyada

Ludoteca infantil Ludoteca infantil

Fem hort EI4

Viatge de 4t d’ESO a París

Performance DENIP 2022

Enhorabones ESO 1r A

Enhorabones ESO 2n A

Enhorabones ESO 3r A

Enhorabones ESO 4t A

Enhorabones ESO 1r B

Enhorabones ESO 2nB

Enhorabones ESO 3r B

Enhorabones ESO 4t B



56 
— 

57

PROJECCIÓ EXTERIORPROJECCIÓ EXTERIOR PROJECCIÓ EXTERIORPROJECCIÓ EXTERIOR

Caixafòrum

Nadal a la Llar

Sotida llatí a la domus romana

Caixafòrum

Primers auxilis 6è

Sortida La Mitjana 1r ESOP5 al Congrés Anna Gene de la UdL

Optativa d’Art i Disseny de 4t ESO

L’alumnat de llatí de 4t d’ESO va participar 
en l’onzena edició del Concurs Odissea a 
Catalunya, un certamen organitzat per l’As-
sociació de Professors de Llengües Clàssiques 
(APLEC) i en el qual poden participar tots els 
alumnes que vulguin pertanyents a qualsevol 
dels centres oficials d’Ensenyament Secun-
dari de Catalunya.

El concurs va tenir lloc en-
tre els dies 31 de gener i 
1, 2 i 3 de febrer (primera 
fase), i els 9 i 16 de febrer 
(desempat a Catalunya i 
fase final estatal respec-
tivament).

Aquest certamen, tot i que és obert a tot 
l’alumnat dels centres educatius de Catalu-
nya, està adreçat principalment als de Cultu-
ra Clàssica, Llatí i Grec, sense més pretensions 
que treure la Cultura Clàssica de les aules, 
almenys durant uns dies..

El concurs va consistir a respondre les pre-
guntes que cada dia es publicaven al web 
del concurs (www.odiseaconcurso.org).
Els tres primers dies van sortir tres preguntes 

que versaven sobre un tema relacionat amb 
la Cultura Clàssica.
• 1r dia: l’art en la mitologia grega i romana.
• 2n dia: l’art en la vida quotidiana a Grècia 

i Roma.
• 3r dia: l’art en la història i institucions gre-

collatines.

El quart dia, es van pu-
blicar unes altres pregun-
tes-pista i una superpre-
gunta de major dificultat 
que les preguntes ordinàri-
es: la resposta de la super-
pregunta vindria donada 
per les inicials de les res-
postes correctes d’aques-

tes preguntes-pista, seguint el seu ordre de 
publicació. Totes aquestes preguntes tenien 
com a eix temàtic L’art en la literatura gre-
collatina.

De 473 equips participants vam quedar en 
les posicions 344 i 345. Tenint en compte 
que era el primer cop que hi participàvem 
i que no hi teníem experiència, els resultats 
van ser prou bons. Esperem millorar-los en 
properes edicions!

l’art a Grècia  
i Roma

CONCURS ODISSEA

Isabel Pons

XI CONCURS DE CULTURA CLÀSSICA ODISSEA 2022

El llatí El llatí 
no és una no és una 
llengua llengua 
morta, és morta, és 

immortal!immortal!
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Moltes gràcies a l’ ICE de la UDL per envi-
ar-nos la informació i animar-nos a partici-
par-hi. L’experiència va ser molt gratificant i 
enriquidora i, després de molt de temps de 

no poder-hi anar, per la pandèmia i altres 
motius, enguany hem pogut formar part 
d’aquesta petita família d’enamorats de la 
llengua i la cultura llatines.

El llatí és una llengua morta? Moltes perso-
nes no s’ho pregunten, sinó que ho afirmen 
rotundament, però no és cert. La prova la 
tenim en els instituts on es fan activitats 
per mantenir-la viva. El 28 d’abril a Iesso 
(Guissona) es va celebrar el Congressus Dis-
cipulorum Linguae Latinae (una trobada 
d’alumnat de 4t d’ESO que cursa llatí a les 
terres de Lleida), on196 alumnes, 26 pro-
fessors i professores i 11 amfitrions/es, de 
18 centres de tota la província de Lleida, 
ens vam reunir per fer activitats de tot ti-
pus relacionades amb la llengua i la cultura 
llatines.

Dues alumnes de llatí de 4t d’ESO i la pro-
fessora hi vam anar per primera vegada 
sense saber realment què ens hi trobarí-
em. Una vegada allí, només arribar, ens va 
sorprendre la quantitat d’instituts que hi 
havien anat i com de ben organitzades es-
taven les activitats, dissenyades i dutes a la 
pràctica per alumnes de batxillerat i pro-
fessores i professors de diferents centres de 
la província.

Per realitzar les activitat ens van barrejar i 
ens van organitzar en dotze grups. Ningú 
es coneixia, però finalment tots vam con-
nectar. Com que hi havia moltes persones, 
al voltant de dues-centes, van distribuir 

la meitat dels grups per anar a fer tallers 
i l’altra meitat a realitzar una gimcana, la 
qual estava basada en diferents proves so-
bre la llengua llatina i l’estil de vida de la 
Roma clàssica. En aquests tallers vam fer 
manualitats, vam aprendre a escriure com 
els antics romans, vam fer una bula i ens 
vam sentir part d’una legió romana, vestint 
amb les seves túniques i armadures. Du-
rant la gimcana va ser quan millor ens ho 
vam passar, perquè vam poder interactuar 
i conèixer més els altres companys.

Va ser una experiència que tornaríem a re-
petir, perquè ens ho van passar molt bé i 
ens va semblar una sortida que val la pena, 
ja que vam aprendre moltes coses inte-
ressants, es van vestir com romanes i vam 
fer manualitats però, sobretot, vam gaudir 
d’una bona estona amb alumnes dels al-
tres instituts durant les activitats i passejant 
pel poble. 

A més, a la gimcana, vam quedar en se-
gon lloc per mil·lèsimes de segons! No vam 
guanyar cap premi, però ens vam emportar 
l’experiència, nous amics, una samarreta 
molt bonica i una bossa amb el nom de la 
sortida, IESSO. Una experiència per tornar 
a reviure! 

salvete 
omnes!

TROBADA A GUISSONA

Noa Garcia i Mireia López
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vell d’atenció del públic baixa i convé anar 
emprant recursos per tornar-lo a recupe-
rar. Per últim, la conclusió ha de fer que el 
públic recordi el que hem dit. La conclusió 
mínima és el resum de les idees principals. 
Però, perquè ens recordin, convé emprar 
algun recurs d’impacte i acabar amb una 
frase potent. També va bé retornar a una 
idea esmentada a l’inici, de manera que el 
discurs quedi ben rodó.

L’experiència de la Lliga de Debat de se-
cundària i Batxillerat 2021-22

Aquest any, el tema escollit per a la lliga ha 
sigut ‘’Cal posar límits a la ciència?’’. No soc 
una persona de ciències, em considero més 
hàbil amb les lletres, però m’ha agradat 
molt debatre sobre la ciència, sobre el que 
és correcte i el que no. Nosaltres, al Carme, 
hem volgut anar al concurs preparats, així 
que, des que ens vam assabentar que hi 
participàvem, vam estar practicant tots els 
divendres fora d’horari escolar. Segurament 
us semblarà un rotllo això, és molta feina la 
que s’ha de fer, ho admeto, però puc asse-
gurar-vos que, almenys en el meu cas, hi ha 
hagut més rialles que feina. M’ho he passat 
molt bé preparant els debats!

El meu equip, que malauradament aquest 
any només ha estat format per tres perso-
nes, hem volgut dividir-nos la feina pel que 
feia cadascú, és a dir, introduccions, refu-
tacions i conclusions. Durant els primers 
dies, vam fer una recerca general i vam te-
nir l’oportunitat de sortir davant la pissarra 
i fer de profes, explicar el que pensàvem. El 
següent pas ja va ser redactar. Ens va costar 
una mica el fet d’haver d’escurçar o allar-
gar coses per arribar al temps demanat. 
Jo, que em vaig encarregar de fer les intro-
duccions, el dia dels debats no vaig poder 

fer-ho tan correctament com hauria volgut, 
ja que em vaig posar molt nerviosa i vaig 
parlar molt ràpidament. Això seria una cosa 
que hauria de millorar si torno a participar.

Les últimes setmanes van ser complica-
des, vam haver d’ imprimir i decidir moltes 
coses a última hora i va coincidir amb la 
setmana d’exàmens, teníem moltes coses 
a fer i poc temps, però el que no podíem 
fer era aturar-nos. Finalment, vam fer tot i 
més, fins i tot les dues maquetes per repre-
sentar el virus covid-19 i el Frankenstein, les 
històries que vam incloure a la nostra intro-
ducció i que ens servien per presentar les 
nostres postures, a favor o en contra.

Va arribar el dia, estàvem tots nerviosos i jo 
fins i tot vaig arribar a pensar que me’n vo-
lia anar cap a casa, no volia tornar a apun-
tar-me a coses així, però em vaig adonar que 
ho repetiria. Jo, com a persona que pateix 
d’ansietat, he tingut moltes complicacions, 
però parlar davant d’universitaris ha sigut 
un gran repte que he pogut assolir, i me’n 
sento molt orgullosa. M’ha ajudat a millorar 
la meva parla i es nota en la meva fluïdesa a 
l’hora de fer exposicions orals. 

Us animo a participar-hi l’any que ve, s’apre-
nen moltes coses i us serà molt útil. No tin-
gueu por, si jo he pogut, vosaltres també!

Per parlar bé en públic ens cal creure que 
ho farem bé. Atrevir-se a parlar en públic 
no depèn de la imatge, ni dels mèrits que 
es tenen, sinó de l’autoestima i de la segu-
retat personal. L’autoestima és la capacitat 
de donar valor a les aptituds que tenim. Si 
no ens acceptem tal com som, ens sentim 
insegurs i l’última cosa que volem és expo-
sar-nos davant dels altres.

El primer que ens fa sentir segurs és l’au-
tenticitat, mostrar-nos tal com som i no 
com voldríem ser. Cal desenvolupar un estil 
personal. Si assumim el risc de ser autèn-
tics, ja tindrem molt de guanyat!

Al mateix temps, cal que siguem cons-
cients de les febleses que tenim i, alhora, 
convé que potenciem les nostres fortaleses. 
Parlar en públic és una magnífica oportuni-
tat d’avançar en el nostre creixement per-
sonal i per aconseguir-ho hem de posar en 
pràctica la regla de les tres P:

1. Personalitat: treballem la personalitat i l’au-
toacceptació.

2. Planificació: preparem molt bé què volem 
dir i com ho podem dir de maneres diferents.

3. Pràctica: intervinguem en públic sovint, de 
manera positiva i crítica.

L’alumnat de 4t d’ESO, un cop presentat 
el projecte escrit del seu PdR (projecte de 
recerca), s’enfronta a la presentació oral del 
seu treball. Aquesta presentació, que es fa 
davant d’un tribunal avaluador format per 
professorat del col·legi, té una durada de 7 
minuts, amb uns minuts finals dedicats a 
respondre preguntes. 

L’estructura de la presentació és la següent: 

Títol i objectius/ hipòtesis/ metodologia 
emprada i limitacions que s’han observat/ 
resum de les conclusions/fonts de docu-
mentació emprades/agraïments. 

Durant aquesta presentació és quan l’alum-
nat posa en pràctica totes les tècniques 
que ha après sobre l’art de parlar en públic, 
tenint en compte que la més important 
és mostrar-se segur/a del que s’està dient i 
transmetre que s’està dient la veritat. 

És important aconseguir que ens escoltin i 
despertar interès pel tema, hem de generar 
ganes de saber. A més, cal aconseguir bona 
predisposició de l’audiència cap a l’ora-
dor/a. A continuació cal seleccionar molt bé 
què volem dir: limitem-nos a l’essencial. Vo-
ler dir moltes coses a més velocitat atape-
eix el discurs i atabala l’audiència. Tinguem 
en compte que cada 10-15 minuts el ni-

dominar 
l’oralitat

LLIGA DE DEBAT

Isabel Pons i Chahinaz Oulaarouss El Garhioui 
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L’Arnau, el Roger i el Gerard, tots tres alum-
nes de 3r d’ESO, van participar en el con-
curs Pica Lletres de Lleida Televisió. El Pica 
Lletres és un concurs de llengua que con-
sisteix, bàsicament, a lletrejar paraules. Cal 
tenir, doncs, un bon domini de l’ortografia 
i sang freda i rapidesa mental per lletrejar 
amb encert  les paraules proposades. A 
més, també es plantegen diversos jocs lin-
güístics, com l’intrús, que pot ser un bar-
barisme, una paraula que no encaixa o si-
nònims i antònims; l’errada oculta i la gran 
paraula, on cada equip tindrà una tauleta 
on apareixeran 9 lletres i 45 segons per fer 
la paraula més llarga.

Segons el nombre d’encerts, cada equip té 
una puntuació i entra en el Pica Rànquing, 
la classificació general dels centres partici-
pants, ordenada en funció dels punts ob-
tinguts en la seva participació. Els quatre 
centres amb millor puntuació s’enfronta-
ran en les semifinals i els guanyadors, des-
prés, en la final de zona, de la qual sortirà 
el guanyador que anirà a la Gran Final Na-
cional.

Les emissions del Pica Lletres a Lleida TV es 
fan els divendres a les 15.30h amb reemis-
sions els dissabtes a les 22h i els diumen-
ges a les 9.30h. Un cop emesos, els progra-

mes es penjaran a https://lleidatv.alacarta.
cat/pica-lletres

Dia de la gran final de Lleida: divendres 24 
de juny.  El Roger, el Gerard i l’Arnau us hi 
esperen! No us la perdeu!

Però no només els alumnes de 3r van par-
ticipar en el  Pica Lletres! Animats per la 
seva professora Montse, tres alumnes de 2n 
d’ESO van presentar-se a lletrejar a la versió 
radiofònica del concurs, a l’emissora local 
UA1 Ràdio. La Lucia Lebrero, l’Helena Mo-
reno i el Pere Puiggrós van fer-ho molt bé...i 
van prometre que l’any vinent hi tornarien... 
a guanyar! Us veiem el curs vinent a Lleida 
Televisió!!

participem a 
Lleida TV

PICALLETRES

Isabel Pons
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de Lleida. Els seleccionats passen a la fase 
final on competeixen contra els/les guanya-
dors/es de tota Catalunya. 

L’últim concurs matemàtic que realitzem a 
primer cicle és Cangur. També està orga-
nitzat per una entitat externa. La participa-
ció és individual i només hi ha una fase que 
es realitza al propi centre. L’alumnat resolt 

preguntes de dificultat creixent orientades 
al raonament i la lògica. 

El professorat de matemàtiques de pri-
mer cicle valora molt positivament la re-
alització de tots els concursos. L’alumnat 
participa amb ganes i motivació i això afa-
voreix a millorar la percepció que tenen 
de les matemàtiques. 

Per poder estimular de forma positi-
va l’aprenentatge de les matemàtiques, 
l’alumnat de primer cicle de l’ESO parti-
cipa en diferents concursos. Alguns són 
preparats pel propi col·legi i uns altres or-
ganitzats per entitats externes al centre. 
L’objectiu de participar és fer augmentar la 
motivació de l’alumnat per resoldre els di-
ferents reptes proposats, d’aquesta mane-
ra, desenvolupen de forma lúdica compe-
tències matemàtiques relacionades amb 
resolucions de problemes, raonament, 
connexions amb diferents continguts i la 
capacitat de comunicar i representar les 
idees matemàtiques. 

Els diferents esdeveniments matemàtics 
estan repartits durant tot el curs escolar

Un dels més esperats és el de Carmates. 
S’organitza des del propi centre durant la 
setmana de la ciència. Cada curs realitza 
un concurs preparat pel/la seu/va profes-
sor/a de matemàtiques. A 6è es va realit-
zar un campionat de velocitat de càlcul 
mental, a 1r d’ESO un concurs de resoldre 
enigmes i 2n d’ESO van fer la preparació 
d’una cançó matemàtica i un concurs de 

fotografia sobre les matemàtiques amb 
un quizziz. 

Una altra activitat organitzada des del cen-
tre és el projecte A-companys. Els alumnes 
de 2n d’ESO preparen jocs de taula on hi 
ha implicació matemàtica i juguen amb 
els alumnes de 6è. Amb aquesta dinàmica 
l’alumnat desenvolupa les seves habilitats 
socials i aprenen matemàtiques de forma 
lúdica i divertida. 

Fem Mates és un concurs organitzat per 
una entitat externa i és el primer any que 
participem com a escola. La diferencia 
amb els altres és que la primera fase es re-
alitza al propi centre i per equips de tres o 
quatre membres. Això enriqueix molt l’ac-
tivitat perquè permet desenvolupar valors 
fonamentals que es desprenen del treball 
en equip. A partir de l’aprenentatge coo-
peratiu cada grup ha de resoldre una sèrie 
d’enigmes relacionats amb les diferents di-
mensions matemàtiques (resolució de pro-
blemes, raonament, connexions i comuni-
cació). Els grups que passen a la següent 
fase, realitzen una jornada a la UdL i com-
peteixen de forma individual i per equips 
contra els grups classificats d’altres escoles 

les matemàtiques
a concurs

CARMATES

Cristian Méndez Van Niekerk
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torn. Tots som prou coneixedors dels riscos 
que comporta i de la confiança que l’adult 
ha de tenir per poder oferir-li aquest espai 
a l’infant, però ho necessita. Necessita que 
els adults el deixem fer cada vegades més 
coses sol i a dependre menys de nosaltres.

Aquest camí amb anades i tornades pren-
drà sentit quan els pares i mares iniciïn 
unes rutines clares, una planificació famili-
ar, una organització del dia a dia amb ells 
i no sense ells, perquè els fills i filles han 
de ser partícips de tot això. Fer-los sentir 
importants i autònoms per tal d’equilibrar 

el seu ritme amb el que s’espera d’ells i ser 
comprensius amb l’evolució de cada mo-
ment i els errors que puguin cometre.

L’autonomia s’ha fomentar a casa i s’ha 
d’aconseguir extrapolar-la, amb adults 
preparats per ajudar a donar seguretat i 
empoderament emocional a cada pas que 
faci l’infant, des del moment del seu naixe-
ment fins a la maduresa. Un esforç intens 
i beneficiós per ambdues parts que amb 
temps, molt d’amor i acompanyament es 
veurà reflectit en els infants del demà.

FÍSIC: és el primer 
aspecte que es veu 
en un infant, la seva 
motricitat. Com es 
mou, com es des-
plaça, quins gest fa, 
com agafa i trasllada 
els objectes,...Habili-
tats que anirà adqui-
rint de manera pro-
gressiva primer amb 
l’ajuda de l’adult i 
poc a poc l’adult 
passarà a ser simple 
observador per dei-
xar fer-li tot sol.

INTEL · LECTUAL : 
quan l ’ in fant  és 
capaç de dir o mos-
trar què vol i què no 
vol, què li agrada, 
com vol fer-ho i a 
poc a poc a mesu-
ra que la seva ment 
pren criteri propi 
acaba decidint amb 
idees i pensaments 
propis.

MORAL: quan l’in-
fant  comença a 
regir-se per unes 
normes no impo-
sades, sinó des del 
seu propi interès, 
se les cregui i pu-
gui aplicar-les amb 
criteri. Amb límits 
personals i socials 
que l’ajudaran al seu 
benestar personal.

L’adult i l’infant són dos rols que busquen 
l’equilibri dia a dia. Paraules i frases com: 
“No puc”, “m’ajudes?”, “a veure com ho 
fas?”, “genial!”, “deixa-ho, ja ho faig jo” o 
“compartim lectures?” són molt pròpies de 
les cases, però s’ha de mirar més enllà per 
aconseguir que l’infant ho faci tot sol des 
de la seva autonomia i felicitat. 

Els petits de la casa des del seu naixement 
són ments i cossos amb ganes d’explorar, 
investigar, preguntar. Volen descobrir el 
món a través de les seves pròpies experi-
ències i a l’adult li entusiasma la idea, però 
també li preocupa i el desequilibra. Se sap 
que ho han de fer tot sols, i que ho faran, 
però la por al fracàs, la por que es facin 
mal o la por a fallar fa actuar ràpidament 
l’adult, que deixa sense temps als infants, 
sense que puguin opinar, decidir o pensar. 
Els pares, mares o tutors actuen utilitzant 
la seva seguretat, és a dir, ho fan ells o en-
cobreixen situacions perquè no es conver-
teixin en frustracions o que els nens i ne-
nes no sàpiguen com solucionar-les.

Parlar, reflexionar i saber què és l’auto-
nomia des de totes les vessants serà clau 
per entendre que l’adult ha de transme-

tre missatges positius, enriquidors, clars 
i plens de converses. Així podrem obrir 
camí a uns infants i fer-los protagonistes 
dels seus avenços i dels seus errors, per tal 
d’empoderar-los emocionalment (molt po- 
sitiu per al seu futur).

Si busquem al diccionari la paraula auto-
nomia descobrim que ve del grec AUTO, 
“un mateix”, i de NOMOS, “norma”. És un 
concepte modern, procedent de la filoso-
fia i, més recentment, de la psicologia, que, 
en termes generals, expressa la capacitat 
de cada persona per donar-se les normes 
a si mateix o prendre decisions sense la 
intervenció o la influència dels externs. Si 
ho llegim literalment sembla fins i tot que 
estem bojos si ens referim als menors i als 
més petits de casa. Però res va més enllà 
de fer-los autònoms físicament, intel·lectu-
alment i moralment.

L’autonomia facilita saber-se capaç, sen-
tir-se vàlid i , per tant, tenir confiança. Tots 
aquests ingredients impacten directa-
ment en l’autoestima, és a dir, a valorar-se 
positivament. Quan un infant se sent bé 
amb si mateix, se sent capaç, aprofita mi-
llor les oportunitats que li facilita el seu en-

jo ho puc 
fer sol

TERTÚLIES CAFÈ

Neus Serra
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obrim les portes 
del col.legi

PORTES OBERTES

Des de fa més de 85 anys, obrim cada dia les 
nostres portes per acollir, educar i estimar els 
nostres nens i nenes.

Un any més, les portes les col·legi es van obrir 
a tots els pares i mares interessats a conèixer 
el projecte educatiu de l’escola, els eixos pe-
dagògics, els projectes d’innovació pedagò-
gica reconeguts pel Departament d’Educa-
ció, els serveis que ofereix el col·legi (acollida 
matinal, menjador, biblioteca, extraescolars, 
servei psicopedagògic, tertúlies cafè) i, el pal 
de paller de l’escola: les persones que en for-
men part. Des de les germanes que ens do-
nen la benvinguda a porteria, passant per la 
Mari i la Zaira a administració, tot el personal 
de cuina, manteniment i neteja, els monitors 
de pati i de menjador i tot el professorat. 

A causa de les restriccions per la pandèmia 
de Covid-19 no es van poder fer les Portes 
Obertes com abans, però mitjançant un for-
mulari a la web del col·legi els pares i mares 
podien concertar una entrevista i una visita 
personalitzada per conèixer el centre i les se-
ves instal·lacions.

Isabel Pons

Acabem un altre curs i des de la junta de 
l’AMPA volem compartir amb totes les fa-
mílies de l’escola que és el que fem i quin 
sentit té la nostra associació.
Aquest curs l’AMPA  ha volgut donar les 
gràcies a les famílies que en formen part 
amb La Gran Rifa de Nadal. Després del 
confinament ha estat un projecte bonic 
de recuperar i desenvolupar i la seva pre-
paració ens va fer sentir moltes emoci-
ons: agraïment, alegria, compromís i il·lu-
sió. Des d’aquí volem tornar a donar les 
gràcies als  comerços per la seva resposta 
i la seva participació voluntària.

Volem recordar que l’AMPA dona suport i 
col·labora, personalment i econòmicament, 
en totes aquelles iniciatives que proposa 
l’escola i que enriqueixen l’educació dels 
nostres alumnes. Aquest curs ha subven-
cionat noves activitats dins de cada cicle 
per  donar als alumnes moments d’alegria, 
convivència i normalitat.  

Un curs mes volem donar les gràcies a 
totes les famílies que col·laboreu amb 
l’AMPA i us animem a formar-ne part 
activament, bé des de la junta o simple-
ment col·laborant en moments puntuals. 

A la llar  i infantil han tingut un espectacle de màgia amb el Mag Òscar.

ACTIVITATS

junts  
fem ampa
Noelia Maull  ampa.elcarme.lleida@gmail.com
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A primària (CI, CM,CS) van tenir l’activitat del planetari al mes d’abril.

I per l’ESO s’han organitzat conferències. 1r cicle ESO: “Eines per a la gestió emoci-
onal en l’etapa de l’adolescència”, a càrrec de M. Helena Tolosa.

3r ESO: “Mutants del planeta sexe”, a càrrec de Juanjo Fernández Sola.

4t ESO: Carles Ventura comparteix estratègies amb l’alumnat de 4t d’ESO per apassionar-se 
pel seu futur.
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