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Equip Directiu

La nostra societat va canviant i el món de 
l’educació ha d’anar oferint respostes que 
s’adeqüin als reptes que es plantegen. Al 
Col·legi El Carme estem en constant revisió 
del projecte educatiu, per garantir que la 
proposta pedagògica que oferim és efici-
ent, rigorosa, i respon al 
que l’alumnat necessita 
per aprendre.
En aquest procés cons-
tant de reflexió, tenim 
clar que la tradició peda-
gògica de la qual venim 
té molts elements que 
segueixen funcionant i 
sobre els quals cal bastir 
les bases del nostre pro-
jecte. No obstant, també 
creiem fermament que hi ha noves mane-
res d’aprendre que hem d’anar incorpo-
rant per tal que l’alumnat aprengui més 
i millor. 
Aquest curs, el Departament d’Educació 
ens ha reconegut com a projecte d’innova-
ció el programa TALENT d’atenció a l’alum-

nat d’altes capacitats. Com sabeu, aquest 
projecte és propi del centre i està molt 
vinculat amb els programes Erasmus+ de 
l’escola. 
També ens ha estat reconegut com a pro-
jecte d’innovació el GEP (Generació Plu-

rilingüe), mitjançant el 
qual hem anat incorpo-
rant la llengua anglesa en 
contextos educatius que 
van més enllà de les ma-
tèries lingüístiques.
A més, el projecte Eras-
mus+ GATES del qual 
vam participar ha estat 
reconegut també com a 
projecte d’innovació edu-
cativa, pel rigor de tota la 

documentació i dels indicadors d’asso-
liment d’aquest programa, que va ser el 
tret de sortida de l’actual programa Talent 
al centre.
Aquests certificats s’afegeixen als que vam 
obtenir el curs passat amb el programa 
#aquiproubullying i el programa Pla de 

innovar en 
educació

Judit Tarragó

Aquest curs 
també estem 

d’enhorabona 
perquè hem 

tornat a rebre el 
Segell d’Escola 

eTwinning
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Millora, molt vinculats al tractament dels 
valors que es fa a l’escola per assolir una 
convivència positiva i una millora personal.
Aquest curs també estem d’enhorabona 
perquè hem tornat a rebre el Segell d’Es-
cola eTwinning, que certifica que els pro-
jectes d’intercanvi europeus en els quals 
participem compleixen els requisits de 
qualitat educativa.
Tots aquests reconeixements són la mos-
tra que anem per bon camí. Són reconei-
xements externs que certifiquen que la 
feina que es fa a l’escola dona fruits. Tot 
i això, som conscients que el millor reco-

neixement no és el que arriba de fora. El 
millor reconeixement és adonar-se que 
els projectes que s’engeguen gràcies a la 
capacitat de treball de tota la comunitat 
educativa serveixen per donar un servei de 
millor qualitat, i ens fan més propers a la 
realitat que ens envolta, que exigeix estar 
contínuament en formació i actualització. 
La formació continuada de tot el professo-
rat del centre garanteix un projecte comú 
d’èxit educatiu.
Moltes gràcies a totes les famílies que con-
fieu en l’escola i sou els primers altaveus 
de la nostra manera d’entendre l’educació.
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Què en sabem de les emocions que sen-
ten els nens i nenes i els adolescents? 
Com podem ajudar-los en els moments 
que més ho necessiten i quan, potser, 
menys demanen la nostra ajuda? 

A la majoria de famílies fan falta recursos 
emocionals i comunica-
tius per aconseguir una 
bona convivència i vin-
cles positius.
Tots aquests recursos i 
habilitats personals i so-
cials formen part del que 
s’anomena “les Habilitats 
per a la Vida”, definides 
per l’ OMS el 1999 com 
les competències psico-
socials o habilitats d’una 
persona per enfrontar-se reeixidament a 
les exigències i desafiaments de la vida 
diària. Saps quines són? 

Autoconeixement, empatia, comunicació 
efectiva o assertiva, relacions interperso-
nals, presa de decisions, solució de pro-
blemes i conflictes, pensament creatiu, 
pensament crític, maneig d’emocions i 

sentiments i maneig de la tensió i l’estrès
Amb la finalitat d’intentar resoldre aques-
tes i moltes altres preguntes més, que 
afecten tots els infants i adolescents, el 
col·legi va organitzar la II Jornada de For-
mació sobre Altes Capacitats, centrada 
enguany en la gestió de les emocions.

Dissabte 23 de gener i 
dijous 28 de gener i 4 de 
febrer, cinc especialistes 
en la gestió emocional 
van impartir diverses xe-
rrades sobre els diferents 
aspectes que cal tenir en 
compte a l’hora de fer un 
acompanyament emo-
cional adequat valorant, 
a més, les característi-

ques específiques que presenten els nens 
i les nenes i també els adolescents amb 
altes capacitats.

En la primera sessió, la psicòloga i tera-
peuta familiar, especialista en altes ca-
pacitats, Susana Arroyo Andreu, va parlar 
sobre “Com senten els nens amb AACC: 
l’acompanyament emocional”.

formació del 
professorat

 
Una paraula 
amable o una 
mirada com-

prensiva 
poden ajudar 
en moments 

delicats

 II JORNADES DE FORMACIÓ SOBRE ALTES CAPACITATS 
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Carme Bartomeu, coach integral ICF, forma-
dora de disciplina positiva i mindfulness, faci-
litadora Pysch-K, i educadora a Jesuïtes Edu-
cació va impartir el taller “Com acompanyar 
l’alumnat d’altes capacitats a gestionar les 
seves emocions” i va mostrar com el profes-
sor i la professora pot ajudar l’alumne quan 
se sent malament i la importància que té la 
gestió positiva de les emocions. 
Si la persona no es troba bé emocionalment 
no és capaç d’estudiar, ni treballar, ni de re-
lacionar-se de forma natural amb els altres. 
De vegades, simplement una paraula ama-
ble o una mirada comprensiva poden ajudar 
en moments emocionalment delicats.

Montserrat Romagosa, psicòloga i psico-
pedagoga especialista en altes capacitats, 
terapeuta emocional i professora de se-
cundària, va defensar en el seu taller titu-
lat “Peti qui peti”. “Sense emoció no hi ha 
pensament, perquè tot pensament implica, 
automàticament, una emoció. L’educació 
emocional és l’única manera de saber ac-
ceptar-se i entendre el perquè dels nostres 
sentiments i accions. Les necessitats emo-

cionals dels nens amb altes capacitats ens 
ajudaran a entendre’ls i sabrem com sen-
ten, com viuen i com pateixen”.

La presidenta de l’associació NACE (Asso-
ciació No al Acoso escolar), Carme Cabes-
tany, va parlar de l’assetjament escolar, 
en la seva xerrada “Assetjament escolar: 
traiem-li la mascareta” i la psicòloga, mes-
tra de primària i professora de secundària, 
màster en teràpia familiar i de parella sistè-
mica per la Universitat Autònoma de Bar-
celona i l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Natàlia Serrats, va remarcar de nou, en 
la sessió titulada “Intèrprets d’emocions”  
la importància de l’acompanyament emo-
cional dins l’aula i va proposar unes dinà-
miques i activitats pràctiques per utilitzar 
amb alumnes de totes les edats. 

Per saber-ne més: 
Susana Arroyo, La cara oculta de las altas ca-
pacidades, Ed. Horsori Monográficos, 2019.
Montserrat Romagosa, Las necesidades 
emocionales en niños con altas capacida-
des, Ediciones Aljibe, 2013.
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Cada infant ha de conèixer-se a si mateix 
per afrontar els seus punt dèbils, així com 
aprendre a ser conscient de les seves po-
tencialitats i explotar-les.

Als alumnes amb dislèxia els cal un acom-
panyament, sobretot en els primers anys 
després del diagnòstic. 
És molt important co-
mençar per un treball 
emocional més que per 
les estratègies, que tam-
bé necessiten. Necessi-
ten saber què és el que 
els passa, quin nom té i 
què implica. 

El primer missatge que 
els  donem és que la 
dislèxia els comporta una dificultat molt 
concreta en la lectoescriptura i en res 
més que en aquest aspecte. Malaurada-
ment per a aquest alumnes, el sistema 
educatiu encara està molt basat en la lec-
toescriptura, tot i que hi ha moltes altres 
formes d’accedir a l’aprenentatge i gau-
dir-ne. Aquest és el segon missatge que 
hem de transmetre als nens i nenes del 

nostre grups: els mostrem diferents ca-
mins per accedir a les informacions que 
els interessen. 

Per tant, podem definir tres grans mo-
ments dins del període de dos anys en què 
els alumnes venen voluntàriament un dia a 

la setmana: acompanya-
ment emocional, treball 
de les habilitats lectores i, 
finalment, descobriment 
de mesures compensa-
tòries. Els treballem en 
aquest ordre i cada un 
d’aquest tres moments 
se solapa amb el següent 
durant un temps. 

Treballar molt les habi-
litats lectores és, potser, el que s’espera 
d’aquest grup i algú pot pensar que és 
l’únic que cal treballar. Clarament no és 
així. Si es treballen les habilitats per llegir 
és per dues raons: per acabar d’aprofundir 
just en l’etapa en què a l’aula estan treba-
llant precisament això com a continguts 
principals, i per oferir maneres molt més 
lúdiques i adaptades al nivell de cadascú 

Dislèxia 
online

 
Les estratègies 
que trobin per 
aprendre sense 

l’esforç extra que 
suposa llegir 
i escriure són 
benvingudes

GRUP DE DISLÈXIA
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uns continguts que sovint a l’aula els po-
den causar frustració. És important fer un 
bon treball en aquest aspecte, que és força 
efectiu quan ens coordinem amb els tutors 
de cada curs. Però més important és encara 
el pas següent, el de les mesures compen-
satòries. Mesures que permetin als i les dis-
lèctics/ques tot el contrari del que hem fet 
fins ara, és a dir, intentar trobar la manera de 
llegir i escriure el mínim possible. Tot i que 
sembli una contradicció, és el pas natural 
que cal acompanyar. Arriba un punt en el 
qual  ja s’ha treballat molt la qualitat de la 
lectura i l’escriptura i l’alumnat ha fet un es-
forç increïble per superar moltes dificultats, 
ha estat nedant a contracorrent per adquirir 
unes habilitats el més dignes possibles. 

Ara, però, toca inflar veles i procurar que el 
vent ens bufi a favor. Com ho fem? Busquem 
estratègies que ens permetin accedir a la in-
formació sense haver de remar. Un alumne 
pot conèixer una literatura genial a través 
d’audiollibres amb els quals pot gaudir dels 
i les millors autors/es a través de l’oïda, o bé 
un alumne es pot fabricar els seus apunts 
per estudiar, a través de mapes conceptuals 
o infografies que els evitin lectures llargues 
i feixugues per recordar els continguts que 
entraran en un examen. 

Totes les estratègies que trobin per apren-
dre sense l’esforç extra que els suposa llegir 
i escriure són benvingudes, i són les que en 
el seu futur utilitzaran de debò. 
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Iniciem un nou repte: aquest curs tenim 
tretze alumnes que participen d’aquesta 
proposta acadèmica.

Què és? El batxillerat dual permet els i les 
alumnes estar matriculats en una High 
School Americana i cursar sis matèries, 
en format online, durant 
l’ESO i batxillerat per tal 
que, en acabar el batxi-
llerat en el país d’origen, 
puguin obtenir la doble 
titulació i tenir també el 
Batxillerat Americà.

Qui ho pot fer? Es pot 
començar a partir de 2n 
d’ESO, però també es 
pot començar a 3r i 4t i 
continuar fins a 1r o 2n de batxillerat. De-
penent del moment d’inici i finalització 
les sis matèries o crèdits es reparteixen de 
forma diferent. 

Què s’estudia? Les matèries són:  Història 
dels Estats Units, Govern dels Estats Units 
i Economia, Habilitats per a la Vida, dos 
crèdits de Llengua Anglesa i una optati-

va a triar entre: Psicologia, Criminologia, 
Fotografia digital, Conceptes d’Enginyeria 
i Tecnologia i Llengua Anglesa.

Quin són els objectius?
Immersió lingüística. Totes les assignatu-
res i les relacions amb els professors s’es-

tableixen en anglès des 
del primer moment. Ad-
quisició d’un nivell bilin-
güe avançat.
• Immersió tecnològica.  
Domini del maneig de 
les tecnologies més 
avançades d’aprenentat-
ge digital.
• Immersió personal. 
L’alumne adquireix res-
ponsabilitat i maduresa 

a l’hora de treballar, un alt nivell d’au-
tonomia, aprenentatge de la gestió del 
temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat 
per treballar en entorns diferents i multi-
culturals.

Com treballa l’alumne?  Requereix un 
nivell d’esforç similar a una activitat ex-
traescolar, entre 3 i 5 hores setmanals, de-

Batxillerat 
Dual Americà

 
El batxillerat 

dual permet els 
i les alumnes 

estar matriculats 
en una 

High School 
Americana

PROGRAMA INTERNACIONAL
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penent de les capacitats de l’alumne i del 
nombre d’assignatures que cursa. Els alum-
nes treballen amb plataformes de contin-
guts i activitats i de comunicació per rela-
cionar-se amb el professor d’Estats Units.

Com s’avalua? De forma continua amb les 
diferents tasques que els alumnes han de 

realitzar setmanalment i la seva participa-
ció en videoconferències.
Com es fa el seguiment de l’alumne des 
de l’escola? Els dimecres a la tarda una 
professora d’ESO de llengua anglesa es tro-
ba amb els alumnes participants per aju-
dar-los en les diferents tasques i amb els 
problemes que puguin sorgir.
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Un any més, totes les etapes de l’escola 
vam celebrar el Dia de la Pau. Aquest any 
hem aprofitat per fer un petit homenatge 
al vocalista de “Jarabe de Palo”, en Pau Do-
nés, mort el passat dia 9 de juny a causa 
d’una massa comuna malaltia. 

En Pau, abans de marxar, ens va deixar un 
gran missatge en forma de 20 manaments 
per ser feliç i, amb el rerefons de la seva can-
çó “Eso que tú me das”, vam confeccionar 
un mural gegantí al gimnàs de l’escola. 

A més, com ja és tradició al col·legi El Carme, 
els alumnes de 4t d’ESO van llegir el mani-
fest per la Pau als prop de 600 alumnes de 
l’escola que segueixen les seves passes.

la pau amb 
en Pau

DIA DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU

“Así que gracias por estar
Por tu amistad y tu compañía
Eres lo mejor que me ha dado 
la vida.”

Eso que tú me das – Pau Donés
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Aquest any l’assignatura de Religió a l’ESO 
ha incorporat alguns canvis, ja que hem 
treballat dos projectes alhora: el Calma i el  
Kumi. Us parlaré d’aquest últim. 
El quadernet de treball que hem fet ser-
vir desenvolupa  el temari de  la matèria 
de Religió, acompanyat d’una anàlisi de la 
realitat que viuen els alumnes, tant perso-
nalment com socialment.
Així, a primer d’ESO s’ ha treballat des de  
la clau del  coneixement personal, a se-
gon des de la utopia, a tercer el tema de 
la  llibertat i a quart la solidaritat , i sempre 
d’acord amb els valors que proposa l’Evan-
geli de Jesús de Natzaret.
I per tal de no deixar de banda l’estudi i la 
reflexió, els alumnes  han desenvolupat  un 
projecte en què expressaven tot allò que 
havien après al llarg d’aquest curs. A primer 
d’ESO van treballar individualment i van 
elaborar  un videocurrículum; la resta dels 
nivells van fer el projecte amb la metodo-
logia dels grups cooperatius i van exposar  
“Una nova societat a Mart” a segon, un “es-
cape room” (joc d’escapada) a tercer i  els 
alumnes grans van dissenyar una campan-
ya de crowdfunding o micromecenatge per 
ser publicitada a les xarxes socials.

Especialment interessant va ser el pro-
jecte de tercer d’ESO, ja que els alumnes 
van elaborar una activitat que ells ma-
teixos van experimentar i que posterior-
ment  van oferir  als seus companys de 
primer i segon d’ESO perquè gaudissin 
també ells d’una estona d’aprenentatge 
diferent.
La implicació dels alumnes de tercer 
d’ESO, tant en l’elaboració de les proves 
del joc com en el seu desenvolupament 
amb els alumnes de cursos inferiors va 
ser molt interessant. Van treballar en grup 
amb molta responsabilitat i el seu esforç 
va esdevenir un projecte engrescador. Ells 
mateixos van gaudir del seu treball a l’hora 
de posar a prova l’escape room dels seus 
companys de curs, per conèixer els punts 
forts i el febles del treball fet i poder així 
retocar el que calia, a més de passar una 
estona divertida.
D’aquesta manera, quan els alumnes de 
primer i segon d’ESO es van posar a jugar, 
sols restava gaudir del moment i fer de 
germans grans vetllant perquè tot anés 
bé. Com així va ser. Cal felicitar de tot cor 
els alumnes de tercer per la seva tasca 
ben feta.

Religió per
projectes

PROJECTE KUMI I CALMA
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Aquest curs, 2020-2021 hem estrenat el 
nou format del Pla de Millora personal a 
l’etapa de sisè, primer i segon d’ESO. 

El nou quadern té com a objectiu treballar 
la millora personal de cada un dels nostres 
alumnes a partir de diferents ARTS i, mit-
jançant aquests, arribar a viure en sintonia 
amb ells mateixos. 

La paràbola dels tres picapedrers i el mèto-
de de les 3A, analitzar, avaluar i actuar, són 
el punt de partida per respondre a les se-
güents preguntes:
• Què em farà falta per millorar?
• Com es fa això de millorar?
• Com puc viure amb sentit? 

Cada mes es treballa un ART diferent. De 
cada un d’ells, es fa una introducció, es re-
flexiona i es fan una sèrie de propostes per 
posar-se en marxa. Un cop cada alumne 
decideix  en què pot millorar, només queda 
posar-ho en pràctica i setmana a setmana, 
anar avaluant la pròpia millora, de manera 
que cada un és responsable i pren consci-
ència de la seva evolució personal.

Complementant  les tasques setmanals, es 
promou el seguiment de models positius, 
en els apartats Gent que val la pena, Artis-
tes de la millora i Persones que m’inspiren. 
S’estudien personatges històrics que han 
aportat alguna cosa positiva a la societat, 
referents actuals dels alumnes o familiars.

Perquè ells puguin gaudir de les seves re-
flexions i expressar-se, existeix l’Espai calma 
i El meu espai on poden escriure, dibuixar, 
enganxar fotografies... sobre tot el que tre-
ballen, reflexionen i interioritzen. També 
existeix l’espai Tinc un missatge per tu, on 
poden escriure, en el quadern d’algun com-
pany, missatges positius i recomanacions 
de millora sobre algun aspecte.

L’Ismael Herrera Pavón i la Claudia Salle-
ras Navas de 1r d’ESO B, ens expliquen que 
aquest format els ha agradat molt ja que és 
innovador, no resulta repetitiu i consideren 
que és més específic sobre els aspectes que 
has de millorar i les propostes són més va-
riades i amplies. Ells expliquen dues activi-
tats relacionades amb el pla de millora que 
han fet a l’aula que els han agradat molt.

un nou Pla de  
Millora personal

CICLE SUPERIOR - ESO
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l´art de saber 

avaluar-se
l´art de saber escoltar

l´art de saber 

comprendre
l´art de saber organitzar-se

l´art de saber cuidar-se

l´art de saber 

ser constant

l´art de saber 

arribar a acords

l´art de saber col·laborar
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La setmana de Sant Josep, tan especial per 
la nostra escola, va acollir la campanya soli-
dària del curs. Aquesta vegada, per ajudar 
la casa d’acollida que la congregació té a la 
ciutat de Bucaramanga, Colòmbia.

Qui ajudem?
La llar de la congregació a Bucaramanga 
acull 40 nenes, adolescents i joves en situa-
ció de pobresa o violència familiar. La difícil 
situació del país afecta moltes famílies  i les 
germanes d’aquesta casa acullen nenes que 
provenen d’aquestes famílies per donar-los 
una educació bàsica, un entorn segur i una 
comunitat que cuida d’elles per cobrir les 
seves necessitats bàsiques i humanes.

NBA Challenge i la Rifa Solidària
Petits i grans van poder col·laborar amb 
l’obra solidària. En primer lloc, a través de 
l’NBA Challenge, un repte basat a encertar 
el màxim de cistelles de bàsquet en un mi-
nut. Cada cistella encertada servia per fer 
les donacions que els patrocinadors (famí-
lia i amics) s’havien compromès a donar. 
Cada cistella es feia amb la màxima con-
centració!

Al mateix temps, la Rifa Solidària va ser tot 
un èxit. Gràcies als comerços del barri vam 
poder fer uns lots farcits de productes ben 
interessants. Entre els productes estrella hi 
havia les pilotes firmades per l’exjugador 
del FC Barcelona Xavi Hernández i una sa-
marreta firmada pel piragüista olímpic llei-
datà Saül Craviotto. 

Una gran ajuda en un moment  
molt complicat
Amb totes aquestes activitats es van reco-
llir 2402,07€! Amb aquests diners les nenes 
de la llar de Colòmbia podran aconseguir 
productes de salut i ulleres per veure-hi bé, 
que tan necessitaven. Aquesta campanya 
solidària no hauria estat possible sense la 
col·laboració de famílies i comerços del bar-
ri. A tots ells, moltes gràcies!

Connecta amb 
Bucaramanga!

SETMANA SOLIDÀRIA



El Carme apostaEl Cor del Carme

El col·legi El Carme va iniciar fa 4 anys el 
programa Aquiproubullying. Des de llavors 
s’han anat realitzant activitats per sensibi-
litzar i prevenir les situacions d’assetjament 
escolar. Durant aquest curs s’ha implemen-
tat el programa Contra el Bullying de la Fun-
dació Barça. És un nou recurs educatiu que 
se centra a treballar la prevenció en les esco-
les a través de dinàmiques lúdiques i parti-
cipatives, on l’esport és l’eix vertebrador.

El programa l’han realitzat tots els cursos 
de primària amb tres sessions de Tutoria, 
tres sessions d’Educació Física i una de Plàs-
tica. Totes les sessions han sigut adaptades 
a les característiques evolutives i cognitives 
de cada curs per tal de facilitar un aprenen-
tatge progressiu i ascendent. Els continguts 
que han treballat a cada curs de primària 
han estat els següents:
1r primària: reconeixement de les emocions 
pròpies, reconeixement de les emocions de 
tercers, bullying, autoestima. 
2n primària: gestió de les emocions, bullying, 
autoestima, cohesió de grup.
3r i 4t primària: empatia, autoestima, bullying, 
rol del defensor, discriminació, resiliència.

5è primària: món virtual, empatia digital, bu-
llying, rol agressor i víctima, ciberbullying, 
resiliència.
6è primària: ús de les xarxes socials, gooming, 
bullying, ciberbullying, resiliència.

La valoració del programa ha sigut molt 
positiva. Les sessions van ser motivadores i 
han complert l’objectiu de sensibilitzar els i 
les alumnes a ser persones amb major sen-
sibilitat i empatia per prevenir situacions 
d’assetjament escolar. L’efectivitat ha estat 
avaluada amb evidència científica a l’escola 
pilot de Catalunya durant dos anys pel grup 
de recerca LAECOVI.

Stop-bullying 
Fundació Barça

SETMANA SOLIDÀRIA

Abans d’implementar el programa, el professo-
rat va realitzar el curs de formació de la Funda-
ció Barça. 
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L’escola que viu

A la nostra llar del Carme la llibertat de 
moviments, l’atenció de les necessitats 
bàsiques, l’aprenentatge d’activitats de la 
vida pràctica, el contacte amb la realitat i 
la naturalesa són les claus que contribuiran 
a aconseguir els nostres objectius.
Per això, en el nostre dia a dia, combinem 
diferents metodologies, entre les quals 
destaquem la Pedagogia Montessori. Res-
pectem els ritmes d’aprenentatge de cada 
nen/a perquè aquests són únics i realitzem, 
sobretot, un acompanyament emocional, 
tan important en la primera infància. Edu-
quem els nens i nenes de la que, creiem, 
és la millor manera per al seu desenvolu-
pament. No es tracta de preparar els petits 
per la vida, es tracta que visquin.

Característiques del Mètode Montessori
El mètode Montessori es caracteritza per pro-
veir un ambient preparat: ordenat, estètic, 
simple, real, on cada element té la seva raó 
de ser en el desenvolupament dels infants.
L’ambient preparat ofereix al nen i a la 
nena oportunitats per comprometre’s amb 
un treball interessant, elegit lliurement, 
que propicia perllongats períodes de con-
centració que no han de ser interromputs. 

La llibertat es desenvolupa dins de límits 
clars que permet als nens/es conviure en la 
petita societat de l’aula.
Els nens/es treballen amb materials con-
crets, que brinden les claus per explorar el 
món i per desenvolupar habilitats cogniti-
ves bàsiques. Els materials estan dissenyats 
perquè l’infant pugui reconèixer l’error per 
si mateix i fer-se responsable del propi 
aprenentatge.
Les mestres som observadores i guies i aju-
dem i estimulem l’infant en tots els seus 
esforços. Li permetem actuar, estimar i 
pensar per si mateix/a i l’ajudem a desen-
volupar confiança.
A la llar del Carme treballem amb el mè-
tode Montessori en quatre àrees de treball: 
vida pràctica, sensorial i cognitiva, movi-
ment i llenguatge.
En aquests moments estem treballant la 
vida pràctica, en la qual els nostre alum-
nat  troba activitats i propostes que re-
flecteixen treballs quotidians del temps 
present, cosa que els permetrà fer accions 
que constantment observen al seu voltant: 
preparar la taula abans de dinar, estendre 
la roba, rentar-se les mans… Així es fomenta 
l’autonomia de l’infant.

metodologia 
Montessori 

LLAR D’INFANTS
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L’escola que viu

EntusiasMAT és una proposta didàctica que 
té per objectiu endinsar l’alumnat de la nos-
tra escola en el món de les matemàtiques 
d’una manera contextualitzada i significati-
va. La proposta entrellaça tres parts summa-
ment importants en el procés d’aprenentat-
ge: alumnes, docents i famílies.

Per explicar el funciona-
ment d’EMAT partim de 4 
aspectes claus que formen 
part d’aquesta proposta:

1. Intel·ligències múlti-
ples: s’ofereixen propos-
tes que s’adapten als in-
teressos i potencialitats 
dels infants, respectant 
les diferències, amb l’ob-
jectiu d’assolir les capacitats de l’etapa.

2. Matemàtiques contextualitzades: expli-
quem les matemàtiques amb exemples 
reals i propers als alumnes.

3. Programa cíclic: tots els conceptes mate-
màtics es poden aprendre des de les edats 
més primerenques per assumir-los a poc a 

poc. Per exemple: comencem a introduir 
<<les funcions>> amb la màquina màgica 
als 4 anys.

4. Joc i treball cooperatiu i manipulació: el 
joc és un recurs educatiu molt potent dins 
de la proposta didàctica d’EMAT i parteix 

de la premissa que “si 
em diverteixo, aprenc”. 
Per exemple, aprenem 
estadística amb peces de 
fruita, càlcul mental amb 
els cubs numèrics i ge-
ometria amb les gomes 
elàstiques.

I us preguntareu, quin és 
el funcionament d’una 
sessió d’EMAT? Les ses-

sions d’EMAT estan seqüenciades en tres 
moments diferents:
1. Per començar 5 minuts: treballem el càl-
cul cada dia. Exercitem habilitats matemà-
tiques a la vegada que establim unes nor-
mes o rutines amb els alumnes.

2. Ensenyem-aprenem: La part més impor-
tant, on trobem el gruix de la sessió. Partim 

entusiasMAT

Les famílies, 
amb un paper 
educatiu im-
portant, també 
són partícips 

d’aquest procés.

EDUCACIÓ INFANTIL



L’escola que viu

de la idea que primer fem i després apre-
nem, per tant, l’infant esdevé protagonista 
de l’aprenentatge.

3. Per acabar 5 minuts: aprenem a pensar, 
partim d’activitats breus que conviden a la 
reflexió i ens ajuden a repassar el més impor-
tant que s’ha après.

En tot aquest procés, els docents agafem el 
rol de guies del procés d’aprenentatge, fem 
un pas al costat, els acompanyem perquè 

els avenços responguin al ritme dels infants, 
ni els estirem ni els empenyem. Les famílies, 
com a agents amb un paper educatiu im-
portant, també són partícips d’aquest procés. 
Oferim material perquè siguin conscients  del 
que es fa a EMAT i que estan aprenent i treba-
llant els infants, sempre partint de la premissa 
que la proposta ha de viure’s de manera lúdi-
ca, a partir del joc.

Treballant de manera conjunta, de ben se-
gur arribarem més lluny.
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L’escola que viu

Us imagineu què passaria si ens robessin 
les tauletes de l’escola? Els alumnes de 4t i 
5è ho han viscut de primera mà. S’han con-
vertit en detectius i detectives per resoldre 
diverses situacions que s’anaven trobant i 
que se’ls plantejaven.
La història va començar la nit de la castanya-
da, quan van veure pel vol-
tant de l’escola cinc sospito-
sos, la Vanessa Tremaine, el 
Daniel Larusso, la Berta de 
Vil, el Joandemort i l’Anna 
Grimhilde. El més sorpre-
nent va ser quan el dilluns 
següent, en tornar al centre, 
ens vam trobar cintes de la 
policia a l’aula...alguna cosa 
havia passat.... Ens havien 
robat les tauletes!
Al llarg del segon trimestre 
vam estar rebent diverses 
cartes que ens feia arribar el famós Sherlock 
Holmes perquè l’ajudéssim a descobrir qui 
havia sigut, ja que la policia no veia gens 
clar qui podia ser. Finalment, els alumnes 
van acabar deduint qui havia sigut la per-
sona responsable d’aquest delicte.

Aquest projecte va estretament lligat al 
món de la investigació i el misteri: creant 
hipòtesis, resolent enigmes, desxifrant co-
dis secrets, analitzant, deduint, compro-
vant i relacionant, com fan els bons detec-
tius. 
A més, treballem diversos principis psi-

copedagògics com la 
motivació dels alumnes, 
la metacognició, els es-
quemes de coneixement, 
el nivell de desenvolupa-
ment, a partir de coneixe-
ments previs, la zona de 
desenvolupament proper, 
la disposició a l’aprenen-
tatge, el conflicte cogni-
tiu, la funcionalitat dels 
continguts, l’autoestima, 
l’autoconcepte i expec-
tatives. També abordem 

l’aprenentatge significatiu que s’aplica en 
els projectes a partir de la pràctica educati-
va 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-

Sherlock Holmes, 
som detectius!

PRIMÀRIA

La gammifi-
cació ha 

permès aprendre 
lúdicament 

diverses matèries 
de manera 
transversal
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sant i preparant les activitats dels alumnes 
i adaptant-les a les situacions concretes 
que els provoquen neguit i interès, així els 
reconduïm cap als continguts curriculars 
més propers.  Sempre partim de situaci-
ons properes a l’alumnat i que els resultin  

motivadores. Algunes de les activitats de 
recerca i investigació que es van portar a 
terme van ser un diari d’aula, taller d’enig-
mes, taller de tinta invisible, taller d’em-
premtes digitals o un joc de pistes i orien-
tació, entre d’altres.

Voleu crear missatges secrets? Us propo-
sem una roda de lletres per poder fer els 
vostres missatges secrets amb qui vosal-
tres vulgueu.
 
Com aplicar-la? 
Teniu una roda més gran amb el nostre 
abecedari i una roda més petita a l’inte-
rior i uns nombres que poden ajudar-vos 
a confeccionar aquests missatges secrets 
i que podreu intercanviar amb una altra 
persona.
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L’escola que viu

L’última setmana de febrer, com a activitat 
emmarcada dins de l’assignatura de Cièn-
cies Socials Geografia i Història vam fer 
una estada d’un dia al Camp d’Aprenen-
tatge de La Noguera (CdA), un servei edu-
catiu del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, ubicat a Sant 
Llorenç de Montgai. 

Durant l’estada, a través 
de diferents seqüències 
didàctiques innovadores, 
l’alumnat va treballar di-
ferents tècniques d’inves-
tigació i de treball cien-
tífic, conforme al temari 
de l’assignatura, amb la 
pretensió de conèixer les 
societats prehistòriques, 
les quals van desenvolupar una tecnologia 
i un pensament simbòlic (llenguatge, eco-
nomia, rituals, organització social) que en 
el camp d’aprenentatge es recreen amb 
l’alumnat a través de les diferents activi-
tats (investigació del passat) mitjançant la 
interpretació de fonts materials. 

El dia es va desenvolupar en diferents es-
pais com el laboratori aula del CdA, on 
es va presentar el CdA La Noguera i es 
van explicar les diferents activitats a fer. 
Seguidament ens vam traslladar al Parc 
Arqueològic. Allí vam realitzar l’activitat 
“excavar el passat”, amb el propòsit que 

els alumnes aprengues-
sin a conèixer els proce-
diments d’excavació ar-
queològica a partir d’un 
jaciment simulat. 

A la tarda vam visitar el 
jaciment neandertal de 
l’època paleolítica de la 
Roca dels Bous, un es-
pai habitat pels nostres 

avantpassats i que avui és objecte d’es-
tudi per centres acadèmics d’arreu el 
món.  Durant l’estada hi va haver estones 
de lleure i pels àpats. L’alumnat va poder 
gaudir del joc i contacte amb la natura del 
marge del riu. Un dia més en què ens ho 
vam passar bé aprenent.

La teva llar 

és on els teus 

pensaments 

troben la pau

CdA La Noguera
ESO

CAMPS D’APRENENTATGE
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L’escola que viu

Retrocedint al setembre aquest es veia 
un curs complicat, estrany, diferent. Es 
feia molt difícil programar qualsevol cosa 
més enllà d’una setmana vista però, mal-
grat tot, vam decidir apostar per planifi-
car una sortida de cara al maig. Era una 
aposta arriscada i, des de la perspectiva 
del moment, força im-
possible. Per sort, va sor-
tir bé!

Els alumnes de 3r hem 
gaudit d’una fantàstica 
estada de 3 dies a Bar-
celona. Gràcies a les ac-
tivitats proposades des 
del Camp d’Aprenen-
tatge de Barcelona hem 
descobert el Modernis-
me i Gaudí que ,a causa de la pandèmia, 
s’ha fet tenint per nosaltres sols espais 
normalment massificats pel turisme. Mo-
dernisme surrealista... la Casa Milà (La 
Pedrera) completament buida i només 
amb un grup de pocs alumnes del Car-
me, increïble!. També hem fet ciència, 
pel carrer i al Museu Blau, i observar Bar-

celona des de Montjuïc interpretant el 
paisatge... una gran descoberta! 

No cal dir, però, que els millors moment 
han estat les estones de passeig per Bar-
celona: amb els amics, de botigues, amb 

els coloms... i, sobretot, 
el fet de gaudir de dues 
nits fora, en un alberg 
amb els companys. No 
cal ni dir que les anèc-
dotes dels vespres seran 
el que més recordarem 
(i el futbolí!)

Ha estat una merescu-
díssima finestra de “se-
minormalitat”, el que en 

altres cursos era una sortida de treball 
més, aquest cop s’ha convertit en un pre-
mi a un curs estrany. No podem tancar 
l’article sense felicitar tots l’alumnat per 
haver tingut un comportament fantàstic. 

Quin gran encert va ser  planificar aques-
ta estada malgrat les circumstàncies!

Un tast de 
quasi nor-

malitat: hem 
gaudit de  
3 dies a  

Barcelona.

una finestra  
al món

ESO

CAMPS D’APRENENTATGE
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Després d’una breu introducció a la histò-
ria del Parc Nacional d’Aigüestortes, ens 
van venir a buscar els taxis 4x4 de la vall 
per iniciar l’itinerari per la Ribera de Sant 
Nicolau fins a l’estany Redó (2.100m), pas-
sant per l’estany Llong (2000m) en una ruta 
d’excepcional bellesa.

El dia següent, amb l’activitat d’hidrobio-
logia, vam estudiar les propietats físiques i 
químiques de l’aigua, calcular el cabal del 
riu i estudiar els macroinvertebrats com a 
indicadors biològics. Va ser l’activitat estre-
lla dels tres dies. A la tarda, visita al centre 
termal de Caldes de Boí, on vam aprendre 

la conductivitat i les propietats físiques, 
químiques i terapèutiques de les aigües.

Per finalitzar l’estada, vam treballar els 
enigmes de les esglésies romàniques, Pa-
trimoni de la Humanitat, de Sant Climent 
de Taüll, Santa Maria de Taüll i Sant Joan 
de Boí. L’espectacle del vídeo-mapping va 
agradar molt. Espectacular!.

Les pedres ens parlen?, L’ós de la vall es va 
menjar 100 ovelles desaparegudes? L’es-
glésia de Sant Climent, com va ser cons-
truïda? El bestiari de Sant Joan, per què? Hi 
tornarem a esbrinar-ho!

CdA Vall 
de Boí

ESO

CAMPS D’APRENENTATGE
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En la primera fase del projecte, dues tèc-
niques de natura de la Paeria ens van visi-
tar per fer diagnosi i planificar les primeres 
actuacions. Vam aprendre els serveis dels 
ecosistemes a la ciutat i el rol de la biodiver-
sitat, vam escoltar el testimoni d’un expert 
en una visita guiada als Aiguamolls de Ru-
fea, ens van ensenyar a construir caixes niu 
de fusta, vam visitar el centre de natura de 
la Mitjana i vam planificar cada espai verd 
amb la seva caixa i el seu tipus d’ocell. 

Al gener vam anar al taller seguint les indi-
cacions tècniques de l’ornitòleg de la Pae-
ria, en Joan Bernal. Agenda 21 ens va facili-

tar gran part del material... i ens vam posar a 
construir les caixes niu, 18 en total.

Calia penjar-les, ja que al febrer els ocells fe-
ien el niu. La segona fase acabava amb l’ela-
boració d’una ruta digitalitzada perquè els 
famílies poguessin fer un itinerari. Quan vam 
despenjar les caixes havien estat ocupades 
en més d’un 80% ! En Joan Bernal ens va en-
senyar a anellar, tant les cries com les mares.

El projecte s’ha acabat amb la presentació 
dels itineraris i la participació en la fira de 
projectes en la cloenda de l’agenda 21 amb 
una xerrada online. 

caixes niu  
al nostre barri

ESO

UNA PROPOSTA PER SENSIBILITZAR LA CIUTADANIA SOBRE LA PÈRDUA 
DE BIODIVERSITAT URBANA I FOMENTAR LA SEVA RECUPERACIÓ
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Jornades

Un any més l’alumnat de secundària ha 
gaudit de la setmana de les Jornades poè-
tiques i ha pogut apropar-se més a aquest 
art. Sempre és important adquirir una al-
tra mirada i anar més enllà, i aquest curs 
això va ser possible fusionant diferents arts 
i obtenint com a resultat la Poesia dibui-
xada. En aquets projecte, 
a més de treballar dife-
rents àmbits, es poten-
cia molt la creativitat i la 
sensibilitat dels joves cap 
a les lletres.

El poeta escollit va ser el 
barceloní Josep Carner i 
l’obra que els alumnes van 
llegir, analitzar i treballar 
va ser el recull de poemes 
Els fruits saborosos.  

El més important és entendre bé l’obra d’un 
escriptor i això és el que inicialment van fer 
tots els alumnes de l’ESO. Van descobrir com 
el poeta utilitza un fruit que dona títol a 
cada poema i fa una reflexió sobre el pas del 
temps, passant des de la infantesa a la velle-
sa amb un domini exquisit del vocabulari i 

una caracterització molt íntima dels perso-
natges segons el seu estat vital.

Com que hi ha moltes maneres de fer visible 
la poesia, aquest curs ens vam decantar per 
crear un projecte literari on l’art, la poesia i 
l’audiovisual es fusionessin per oferir una ex-

periència lectora innova-
dora a l’alumnat a partir de 
la creació de breus obres 
d’art audiovisual. Els alum-
nes havien de dibuixar l’es-
sència del poema mentre 
el recitaven. Aquesta feina 
pot semblar fàcil, però té 
una gran complexitat, ja 
que recitar bé un poema 
comporta una bona pre-
paració i a més triar les es-

cenes més representatives del poema i tro-
bar el dibuix que millor encaixés tampoc va 
ser cosa d’un dia. 

En petits grups els alumnes es van distribuir 
les tasques i van treballar durant tota la set-
mana embolcallats per les paraules del poe-
ta i deixant-se emportar en tot moments per 
les emocions de cada poema. 

la poesia 
dibuixada

JORNADES POÈTIQUES

UNA MIRADA DIFERENT

Els alumnes 
van treballar 
durant tota la 
setmana em-
bolcallats per 
les paraules



Jornades

Un llibre digital ens ha obert les seves pà-
gines per poder-nos endinsar en la lectu-
ra de Josep Carner i poder entendre com 
els nostres alumnes ho han treballat des 
de les aules.

El format de les Jornades Poètiques 
d’aquest any ha sigut molt especial i 
adaptat a la situació diferent que estem 
vivint. Hem realitzat un llibre digital a par-
tir de l’obra de l’autor elegit aquest curs, 

Josep Carner.  En cada capítol hem ob-
servat i interactuat amb les creacions ar-
tístiques dels infants i amb la seva lectura 
en veu alta. El treball d’aquesta lectura i 
la interpretació dels poemes han sigut els 
principals objectius de les activitats.

Han estat unes jornades poètiques digita-
litzades per poder llegir i escoltar sempre 
que vulgueu recordar els poemes de Jo-
sep Carner.

Capítol 1: ELS ANIMALS S’EXPLIQUEN COM BONA-
MENT PODEN. Els alumnes que han treballat els po-
emes d’aquest llibre han sigut els infants de la llar fins 
a 3r de primària.

Capítol 3: CONVERSES DE LA NATURA. Els alumnes 
de 5è de primària han treballat dos poemes d’aquest 
llibre.

Capítol 2: LA SENZILLESA DE LA POESIA.  
Dos poemes d’aquest llibre els han treballat els 
alumnes de 4t de primària.

Capítol 4: EL PAS DEL TEMPS: ELS FRUITS SABORO-
SOS. Els alumnes de 6è de primària i els alumnes de 
l’ESO han treballat els poemes d’aquest capítol del 
llibre digital.

llibre  
digital

JORNADES POÈTIQUES

https://bit.ly/3u4TLOC
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Jornades

Aquest curs hem pogut tornar a celebrar 
plegats  la Setmana del llibre al voltant del 
dia de Sant Jordi. Com cada any ens hem 
volgut afegir a aquest esdeveniment cultu-
ral de la nostra terra, la XIII edició ja.

Hem hagut de modificar el programa i 
adaptar-lo a les mesures que estem apli-
cant des de l’inici de curs. Les activitats 
sempre s’han fet amb el grup bombolla i 
hem intentat fer diferents dinàmiques per-
què poguessin trobar una essència diferent 
al dia a dia.

Tot i ser una celebració diferent hem pogut 
gaudir llegint, escrivint, ballant i fent manu-
alitats. S’ha preparat el concurs de lectura 
en veu alta, hem gaudit de la jornada dels 
Petits Autors, també s’han ballat danses 
tradicionals catalanes i s’ha realitzat petites 
manualitats. Els més gran han celebrat els 
Jocs Florals.

La il·lusió dels nostres infants no té mesura 
i cadascun d’ells hi ha posat tots els sentits 
a oferir el millor per tirar endavant aquesta 
setmana tan estimada a El Carme.

Estem molt satisfetes dels resultats, tot i 
que hem trobat a faltar obrir l’escola a les 
famílies, compartir amb vosaltres  la pre-
paració,  amb molta il·lusió, de les danses 
i mostrar-vos que en equip arribem a fer 
coses meravelloses. Que ens sincronitzem i 
per uns moments tots som un. Aquest any 
encara ho hem sentit més perquè aquest 
equip ha estat unit des de l’inici de curs i 
això ha fet que n’hagin brollat grans resul-
tats.

Ens ha faltat la parada de roses, les nostres 
xuxes-rosa estimades, però això no ha fet 
que no ho hàgim viscut amb il·lusió. La ma-
teixa amb la qual, el curs vinent, esperem 
gaudir d’aquesta setmana tots plegats.

setmana del 
llibre

SANT JORDI

AQUEST ANY SÍ



Jornades

Durant la setmana del 9 al 13 de novembre, 
els alumnes de l’ESO de l’escola van partici-
par en un seguit de tallers relacionats amb 
l’Any Internacional de la Sanitat Vegetal, 
impartits pels professors de ciències.

Es va tractar d’un conjunt d’experiències 
diverses, repartides de 1r a 4t d’ESO, en les 
quals es va posar l’accent en la presa de 
consciència de la importància de la preser-
vació de les plantes, atès que són la base 
fonamental per a la vida a la Terra i el prin-
cipal canal de l’alimentació humana, sense 
oblidar que produeixen prop del 98% de 
l’oxigen que respirem. Així doncs, i cen-
trant-se en la sanitat vegetal, les activitats 
dutes a terme van ser: 
- A 1r d’ESO van introduir-se en el conei-
xement de les plantes. Van identificar les 
diferents estructures d’una planta i les se-
ves funcions,  les connexions entre aques-
tes parts. Van observar, identificar i classifi-
car les plantes del pati de l’escola gràcies a 
l’app PlantNet.

- A 2n d’ESO es van submergir en el món 
dels fitosanitaris ecològics i respectuo-
sos amb el medi ambient, ja que segons 

l’ONU, les plagues són una amenaça real 
al sistema alimentari i és més important 
protegir-les de malalties que fer front a les 
emergències fitosanitàries a gran escala.

- A 3r d’ESO, seguint amb el fil conductor 
de 1r d’ESO, van observar, identificar i clas-
sificar plantes medicinals i culinàries. Van 
indagar en les seves possibilitats i utilitats 
tant a nivell alimentari com medicinal i fi-
tosanitari.

- A 4t d’ESO, paral·lelament a les activitats 
de la resta de cursos, van participar en una 
conferència online titulada “I’m a chemist” 
del Marcel Swart, orquestrada per la Uni-
versitat de Girona dins del cicle “Un dia en 
la recerca a la UdG”. 

Estem convençuts que amb tot aquest 
aprenentatge els alumnes són més cons-
cients sobre la importància de les plantes 
sanes, l’impacte de la sanitat vegetal en 
la seguretat alimentària i com mante-
nir-les sanes sense comprometre el Medi 
Ambient. 

tallers de 
ciència

SETMANA DE LA CIÈNCIA

ANY INTERNACIONAL DE LA SANITAT VEGETAL
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Jornades

Les llengües són una eina d’intercanvi, de 
coneixement mutu de la diversitat que 
ens caracteritza i un poderós instrument 
de cohesió social. Per aquest motiu, des 
de l’escola s’organitzen diferents setmanes 
temàtiques. Entre elles la setmana inter-
nacional de les llengües anomenada “In-
ternational Week”. 

Durant aquesta setma-
na es duen a terme dife-
rents activitats dins i fora 
de l’aula que utilitzen la 
llengua anglesa i francesa 
com a vehicle de reflexió i 
de pensament crític, com 
a portes d’accés a altres 
cultures i tradicions i com 
a potent via d’expressió de la creativitat. 
Així doncs, l’ús de l’idioma en situacions re-
als comunicatives és de vital importància, 
perquè l’aprenentatge sigui veritablement 
significatiu.

Al llarg de la “International Week” promo-
vem l’autonomia de l’alumne tot incre-
mentant notablement el nombre d’hores 

d’exposició a la llengua estrangera i així 
millorar la competència lingüística, gene-
ral i específica, a l’hora que desenvolupen 
interessos i actituds multilingües. Propor-
cionem a l’alumnat una finalitat per fer 
servir la llengua a l’aula, atès que necessita 

comunicar-se per tal de 
realitzar la tasca final en 
grup assignada a la seva 
classe.

Aquest curs 20-21 El Car-
me s’ha convertit en un 
circ i a partir d’aquest 
tema l’alumnat ha viscut 
en què consisteix ser ac-
tor o actriu de circ i les 
habilitats que això reque-

reix, a més ha tingut l’oportunitat de treba-
llar a partir d’una llengua estrangera con-
tinguts que no són propis d’aquest àmbit. 
Per aquesta raó, cada curs s’ha fet expert 
en un missatge propi i diferent del circ i el 
seu producte final s’ha compartit amb la 
resta dels grups de l’escola per tal d’enri-
quir el seu coneixement.

international 
week time

SETMANA DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

Hem viscut en 
què consisteix 
ser actor o ac-
triu de circ i 
les habilitats 
que requereix



Jornades
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El Carme TREBALLA

Tots i totes naixem amb unes potencialitats 
definides en el nostre codi genètic, però a 
través de l’educació, de les nostres experi-
ències vitals, del nostre entorn... es desen-
voluparan d’una forma o una altra.

A la nostra llar El Carme una de les meto-
dologies amb les quals  treballem és amb 
la visió constructivista de Gardner. Apos-
tem per transmetre a l’alumnat diferents 

estratègies i posar al seu abast eines per-
què sigui protagonista del procés d’apre-
nentatge. Per tal d’empoderar l’estudiant 
perquè l’aprenentatge sigui significatiu 
crearem diferents instal·lacions, espais i ra-
cons a partir del moviment, l’observació, la 
manipulació i l’experimentació. A la llar vo-
lem promoure que els infants treballin to-
tes aquestes intel·ligències i així descobrir 
totes les seves potencialitats.

intel.ligències 
múltiples

LLAR

Les 8 intel·ligències que 
treballem són:

Lingüística
És la capacitat per utilitzar 
les paraules de manera 
correcta a l’hora de parlar o 
escriure, així com la capaci-
tat que tenen per compren-
dre i explicar allò que han 
llegit o escoltat.

Logicomatemàtica
És la capacitat per buscar so-
lucions i resoldre problemes, 
utilitzant els càlculs mate-
màtics, el pensament lògic, 
el raonament i les relacions 
abstractes.

Musical
És la capacitat per aprendre 
formes musicals, per diferenci-
ar sons, per seguir ritmes, per 
utilitzar diferents timbres de 
veu o per tocar instruments.

Espaciovisual
És la capacitat que els per-
met expressar-se de manera 
artística.

Naturalista
És la capacitat per obser-
var, entendre i cuidar el 
món natural.

Cinesicocorporal 
És la capacitat d’utilitzar el 
cos per expressar-se.

Interpersonal 
És la capacitat per posar-se 
en la situació de l’altre, com-
prendre els seus sentiments 
i la seva manera de pensar. 
També per saber relacio-
nar-se i gestionar els conflic-
tes d’una manera positiva, 
tenint en compte els interes-
sos propis i els dels altres.

Intrapersonal
És la capacitat per conèi-
xer-se a ells mateixos, les 
pròpies capacitats, habilitats 
i límits, acceptar-se i auto-
controlar-se. També de ser 
conscients dels propis senti-
ments i emocions, saber-los 
expressar i gestionar.
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El Carme TREBALLA

Treballar la cultura, les celebracions i les 
tradicions en el context escolar permet que 
els infants coneguin la societat en la qual 
viuen i hi puguin participar activament.  
En preparar Nadal a l’escola,  fomentem la 
convivència amb el grup, ja que gaudim i 
compartim una festa ben assenyalada. 

Quan arriba el fred, el Tió sap que s’acosten 
les festes de Nadal i espera que els infants 
el vagin a buscar per passar uns dies a l’es-
cola. Aquest curs, els infants del segon cicle 
d’Educació Infantil han tingut l’oportunitat 
d’anar a buscar el seu Tió al Bosquet i ha 
estat una experiència que els ha omplert 
d’il·lusió i que, de ben segur, cap d’ells i 
elles oblidarà.

Amb aquesta activitat vam conèixer el barri 
de la nostra escola i els seus espais durant 
l’hivern. Vam parlar de com estaven els ar-
bres, del fred i el temps que feia. Així doncs, 
vam observar i descobrir l’entorn, treballant 
el pas del temps i la celebració de Nadal de 
forma significativa.

Durant les setmanes prèvies, a l’escola vam 
cantar i ballar diferents cançons nadalen-

ques i vam explicar contes sobre aquestes 
festes. Fins i tot vam aprendre a recitar al-
gunes poesies. També vam treballar el Na-
dal en anglès i vam fer el nostre propi ca-
lendari d’advent a l’aula.

Per a la sortida al Bosquet, les classes van 
preparar una garlanda per decorar un dels 
arbres del Bosquet i per donar menjar als 
ocells de la zona. En les garlandes, els in-
fants van posar-hi elements diversos, com 
ara pinyes, blat de moro, motius nada-
lencs… A més, cada classe va escriure una 
felicitació de Nadal.

Una vegada endinsats al Bosquet, vam co-
mençar a veure alguns tions que sortien dels 
arbres. Eren tots molt diferents: més petits, 
més grans… Però tots estaven molt contents. 

Fins que, de sobte, buscant i buscant… vam 
trobar el nostre Tió! Estava ben amagat en-
tre els arbres i les plantes, però duia penjat 
un cartell amb el nom i el dibuix de la nos-
tra classe. A més a més, duia un missatge: 
“Si regals he de cagar, molt menjar m’hau-
reu de donar”. El vam agafar i li vam fer una 
forta abraçada.

anem a  
buscar el tió

INFANTIL

UNA SORTIDA MOLT ESPECIAL



El Carme TREBALLA

Després, vam aprofitar per omplir de menjar 
les menjadores per a ocells que hi ha penja-
des dels arbres del Bosquet. Vam posar-hi pa 
i menjar per a ocells. Els infants van descobrir 
que poden alimentar a alguns ocells de la 
zona gràcies a les menjadores. També vam 
observar les diferents caixes niu que hi ha.

Per acabar, els infants van poder gaudir 
d’una estona jugant al parc infantil del Bos-
quet abans de tornar a l’escola. 

Els dies posteriors a la sortida, els infants van 
cuidar molt del Tió. El tenien a l’aula, ben ta-
pat amb una manta, perquè no passés fred. 
També li donaven menjar, perquè estigués 
ben alimentat. I sobretot, molta estima. Per 
cert, tant menjar li vam donar, que molts re-
gals ens va cagar! 
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Des del departament d’educació física de 
l’escola considerem clau l’activitat física de 
manera regular, però en la situació actu-
al de confinaments constants en la qual 
vivim ha pres encara més importància. 
Mantenir uns hàbits de vida saludables és 
molt important, i més tenint en compte 
el sedentarisme al qual 
estem sotmesos en el 
nostre dia a dia.

Durant les sessions 
d’educació física treba-
llem les quatre dimensi-
ons del currículum i les 
seves respectives com-
petències a través de 
jocs i diferents tasques 
lúdiques. Combinem 
l’ús de diferents espais 
en funció del material que necessitem per 
realitzar la sessió; disposem del gimnàs i 
d’ambdós patis per fer Educació Física. Du-
rant les sessions la col·laboració dels alum-
nes amb el material és molt important, 
d’aquesta manera la sessió és dinàmica i 
els alumnes van agafant responsabilitats. 
Al finalitzar la sessió, el mestre s’encarrega 
de la desinfecció del material per tal que 

quedi desinfectat per quan l’utilitzi el se-
güent grup bombolla.

Aquest curs és atípic, ja que per la situ-
ació actual de la COVID-19 ens hem vist 
obligats a adaptar les sessions per reduir 
el contacte i buscar recursos i variants per 

tal de fer la sessió segura i 
a la vegada dinàmica. Tot i 
això, hem quedat sorpre-
sos de la predisposició i 
bona actitud dels alumnes 
vers aquesta situació. Con-
siderem molt important 
l’activitat física, així com 
promoure-la i practicar-la 
regularment, no només a 
les sessions de l’escola.

ens activem
PRIMÀRIA

És molt im-
portant l’ac-
tivitat física, 

així com
promoure-la 
i practicar-la
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El teatre és un art escènica molt enriqui-
dora i positiva, que ens aporta molt, tant a 
alumnes com a professors. Requereix una 
altra forma de fer les coses, de gestionar els 
espais i de tractar els continguts.

Des de fa uns anys, a El Carme vam incor-
porar a la didàctica de l’aula de 1r curs de 
l’ESO, el projecte interdisciplinari “1, 2, 3… a 
escena”. És un projecte amb el teatre com a 
fil conductor, actiu i participatiu, que moti-
va a l’alumnat cap a l’aprenentatge mitjan-
çant resolució de tasques de manera con-
textualitzada i significativa.

En aquest projecte de síntesi es treballen 
alhora les matèries de Llengua catalana 
i castellana, Música i Educació visual i 
plàstica. Engloba el perfeccionament del 
llenguatge i l’expressió, el foment d’hà-
bits socials i el desenvolupament de la 
creativitat. A més, reforça la motivació 
i l’entusiasme cap a l’escola, crea nous 
estímuls i prepara als estudiants per ser 
homes i dones capaços d’expressar-se, 
dialogar, comunicar-se, de formar vincles 
d’amistat i d’enfrontar-se a un món en 
constant canvi. 

L’educació artística possibilita el desenvo-
lupament integral de l’alumnat, potenci-
ant les seves capacitats i destreses per a 
l’expressió creativa i l’acció solidària davant 
del seu entorn. Aquest treball per projec-
tes també propicia l’aprenentatge de con-
tinguts interrelacionats entre les diferents 
àrees curriculars, donant lloc a un ensenya-
ment globalitzat i integral, el qual ajuda a 
cada alumne en el seu propi desenvolupa-
ment maduratiu i personal.

Experiència personal

• El primer que vam fer al posar-nos en 
grups cooperatius va ser triar el conte tradi-
cional que volíem dramatitzar. Després ens 
vam repartir les tasques i cadascú va triar el 
personatge que volia representar. (Equip de 
rastrejadors literaris)

• A nosaltres ens va tocar escollir els efectes 
sonors i les melodies que faríem servir du-
rant la representació. Calia tenir-ho tot per-
fecte! ( Equip de tècnics de so)

• Un cop escollit el conte havíem d’elaborar 
el guió. En aquests procés havíem de tenir 

1,2,3...
a escena!  

ESO

S’AIXECA EL TELÓ A 1R D’ESO



present que tots els integrants del grup parti-
cipessis  a l’obra i que el guió estigués perfec-
tament escrit. ( Equip de guionistes)

• Aquests curs vam decidir incloure una cançó 
final. La idea era basar-nos en una melodia ac-
tual i canviar-li la lletra i que aquesta expliqués, 
de manera resumida, l’argument de cadascuna 
de les obres que representaríem. Va ser molt 
divertit escriure la lletra i practicar les cançons 
en grup! ( Equip de músics i lletristes)

• A nosaltres ens va tocar fer una de les parts 
més creatives, dissenyar els decorats! Primer 
vam fer un storyboard i un cop estructurada 
la història en imatges vam dibuixar i pintar els 

decorats en grans làmines. (Equip de disseny 
de decorats)

• Amb totes les tasques finalitzades només 
quedava practicar, practicar i tornar a practi-
car l’obra. Tot i que a l’inici semblava que no 
ho aconseguiríem podem dir un cop finalit-
zat el projecte que va ser tot un èxit i això 
gràcies al treball en equip i la gran implicació 
dels professors i professores. (Equip d’actors i 
actrius, directors/es, apuntadors/es i comedi-
ants en general!)

• Resultat final: Rialles, diversió i aprenentatge 
a parts iguals, cohesió de grup a l’alça i ganes 
de continuar actuant garantides!
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Com hem incentivat la lectura als nostres 
alumnes de 3r d’ESO?

Aquest curs, a les matèries de català i caste-
llà, hem treballat els llibres de lectura d’una 
manera diferent i realment els alumnes han 
gaudit de l’experiència, han deixat volar la 
seva imaginació i la seva creativitat.
Amb la novel·la, L’evolució de la Calpúrnia 
Tate, de Jacqueline Kelly, hem elaborat un 
lapbook, que és una barreja entre mural i 
joc ple de sorpreses, en el qual existeix la 
possibilitat de reutilitzar materials i fer-lo 
ben visual i divertit. Es coneix també amb el 
nom de “llibre desplegable” , “quadern des-
plegable interactiu” o fins i tot, alguns au-
tors com a “llibre de pop-ups”, un d’aquells 
llibres que tots recordarem de quan érem 
petits, en els quals obríem pestanyes, girà-
vem rodes o tocàvem diferents textures.
Quins beneficis té el lapbook en l’alumne?
- Contribueix en el desenvolupament de la 
creativitat.
- Implica una organització mental prèvia.
- Permet investigar i treballar el llibre de lec-
tura en profunditat.
- Ajuda què els alumnes siguin els protago-
nistes del seu propi aprenentatge.

- És una activitat motivadora que farà que 
incrementi l’interès de l’alumne en la lectu-
ra del llibre.
- El resultat final fa que l’alumne tingui un 
alt grau de satisfacció.
També hem reflexionat i ens hem emocio-
nat a partir de l’anàlisi i la investigació del 
famós llibre Invisible de l’Eloy Moreno. Les 
pautes que ens ha donat l’autor i el treball 
fet a l’aula ha culminat amb la creació d’un 
producte final: UNA BÚSTIA, amb la qual els 
alumnes han deixat volar la seva imaginació 
i han fet creacions ben divertides.
I finalment, si ets un amant de la lectura, se-
gur que busques qualsevol moment per lle-
gir unes pàgines. Però de vegades és impos-
sible agafar el llibre: quan anem caminant 
pel carrer o estem ordenant l’habitació… 
En aquestes situacions, els audiollibres són 
una solució perfecta: es tracta de la gravació 
d’un llibre llegit en veu alta per un narrador.
Els alumnes han realitzat l’enregistrament 
de diferents escenes de El príncipe de la 
niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Aquesta activi-
tat ha resultat bastant atractiva, ja que l’han 
treballat de manera cooperativa, barrejant 
les diferents característiques de la lectura 
en veu alta i la tecnologia.

també gaudim 
de la lectura!

ESO

LECTURA I CREATIVITAT A L’ESO



El Carme TREBALLA



44 
— 

45

Viu les ciències

A la llar donem molta importància a l’ex-
perimentació, l’exploració i la descober-
ta amb diferents materials. Descobrir és 
conèixer alguna cosa que no es coneix, així 
que conèixer és potenciar la curiositat i les 
ganes de saber sempre més. 

Els infants s’inicien en l’observació i mani-
pulació, observen el comportament dels 
materials, descobreixen les possibilitats que 
ens ofereixen a través dels seus sentits. El re-
sultat de les seves accions sobre el material 
són els aprenentatges que es desprenen: 
aprenentages de la llengua, aprenentatges 
matemàtics, aprenentatges de l’entorn…. i 
ells en són els protagonistes.

La manipulació i l’experimentació amb di-
ferents materials de la vida quotidiana afa-
voreixen la construcció de les primeres re-
lacions casuals que els orienten a prendre 
decisions i treure conclusions, sempre al 
seu nivell. Setmanalment, a la Llar realitzem 
activitats d’experimentació:
Experimentació amb fruits/elements de 
l’estació que estem treballant a l’aula
El que pretenem és que els nens/es mani-
pulin els fruits propis de cada estació, així 

com altres elements,  i fiquin en marxa tots 
els seus  sentits perquè l’aprenentatge sigui 
més significatiu. Els toquen, els oloren i els 
tasten i…. no tots ens agraden, perquè tenen 
gustos, textures i olors a què no estem gaire 
acostumats!
Experimentració amb pasta (trasvassa-
ments)
Amb la pasta, els infants aprenen les dife-
rents formes,  textures, olors i colors. Juguen 
a ficar-la dins d’un recipient, a agrupar-la 
per colors, mides, tot iniciant-se en els con-
ceptes matemàtics que els acompanyaran 
en la seva vida escolar.
Experimentació amb mocadors
En un espai delimitat, es deixen a l’abast 
dels infants mocadors de diferents formes, 
pel terra, penjats en una corda, en diferents 
alçades… i ells són lliures d’explorar i experi-
mentar amb totes les possibilitats d’acció i 
aprenentatge.
Experimentació amb papers i caixes
Fiquem al seu abast paper de diari i revis-
tes, paper de wc, paper de regal i caixes 
de cartró perquè coneguin les seves propi-
etats i les possibilitats de joc simbòlic que 
ens ofereix cada un d’ells. I… creieu-nos, 
són infinites!. 

l’experimentació 
a la llar

LLAR
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Aquest curs, els i les alumnes del segon cicle 
d’Educació Infantil han traslladat l’hort es-
colar del pati a les jardineres d’aula. Aques-
ta proposta esdevé un recurs pedagògic 
que  afavoreix i contribueix a l’educació 
mediambiental i al desenvolupament indi-
vidual i social, ja que afegeix una dimensió 
pràctica als aprenentat-
ges, els infants aprenen 
fent i manipulant. 

A més a més, ens ofe-
reix una gran oportunitat 
educativa per treballar 
hàbits, valors, cooperació, 
participació, autonomia 
i capacitats  de manera 
transversal.

En aquesta activitat, hi ha 
dos objectius principals. Per una banda, in-
troduir el mètode científic a  l’Educació In-
fantil. Les jardineres d’aula ens ofereixen la 
possibilitat de plantejar-nos preguntes con-
tínuament, formular hipòtesis i experimen-
tar. Gràcies a tot aquest procés  descobrim 
les característiques dels diferents planters 

(tomàquets, pebrots, albergínies, carxofes, 
petúnies, llenties…) i el procés de creixement 
d’una planta, des de la llavor fins al fruit.

Per altra banda, fomentar la responsabi-
litat i l’autonomia dels infants, ja que són 
els encarregats d’una tasca que forma part 

de les rutines d’aula. Tots 
i totes participen i col·la-
boren activament en tot 
el procés. 

L’activitat es va iniciar al 
final del segon trimes-
tre amb l’arribada de la 
primavera. Les jardineres 
s’han col·locat estratègi-
cament a les finestres de 
l’aula, ja que necessitem 
que els doni la llum del 

sol. El fet de tenir-les tan a prop i sempre a 
l’abast dels infants permet que l’experièn-
cia sigui molt més rica i significativa.

Tot i que, actualment, la proposta s’està 
duent a terme a nivell d’aula, no deixa de 
ser una activitat amb un objectiu comú 

les jardineres 
escolars

Les jardineres 
d’aula ens 
ofereixen la 
possibilitat 
de formular 
hipòtesis i 

experimentar.

INFANTIL

UN RECURS PEDAGÒGIC
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d’etapa, continuar amb l’hort escolar del 
pati, ara mateix renovat i preparat perquè 
els nous planters donin els seus fruits. 

D’aquesta manera, seguint amb el mètode 
científic, podrem seguir aprenent a partir 
d’un context real i significatiu i compren-

dre fenòmens i models relacionats amb les 
ciències.

A més a més, continuar incidint en els va-
lors relacionats amb la sensibilització i edu-
cació mediambiental que són extensius al 
dia a dia dels infants de la nostra escola. 
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En el món succeeixen coses que passen 
desapercebudes als nostres ulls. I només la 
ciència és capaç de mostrar-nos-les. Aquest 
any ens hem aventurat a descobrir-les!

El Sincrotró ALBA, la infraestructura científi-
ca i tecnològica més gran de tot Espanya, si-
tuada a Cerdanyola del Va-
llès (a uns 20 quilòmetres 
de Barcelona), buscava es-
tudiants de 5è de Primària 
de tot Espanya per embar-
car-se en una aventura cap 
a allò desconegut. Una ex-
periència que ens ha can-
viat definitivament la visió 
que teníem del món i de la 
ciència. Els reptes que han 
realitzat alguns alumnes 
de 5è a Science han sigut:

FES VISIBLE L’INVISIBLE
Els i les alumnes han sigut capaços de veu-
re l’invisible i explicar l’inexplicable però, de 
quina manera ho han treballat?
• Laboratori 1 (Matèria): Només existeix 
allò que veiem? Un fenomen invisible ha 
apagat les espelmes amb un aire màgic. 

• Laboratori 2 (Força): Per què es mouen 
les coses? Un fenomen invisible ha mogut 
l’agulla de la brúixola, aquesta no ens asse-
nyalava el nord.
• Laboratori 3 (Energia): Què provoca els 
canvis? Ens han explotat els globus amb la 
llum del Sol.

• Laboratori 4 (Llum): 
Què veiem amb la llum 
que no veiem? Hem vist 
llums que desconeixíem 
fins ara.

DESCOBREIX EL PODER 
DE LA LLUM:  
L’alumnat en aquest se-
gon repte ha captat el 
poder de fer coses re-
alment extraordinàries 
amb la llum. Com ho         

                                  han fet?
• Laboratori 1 (Llum i moviment): Atrapa 
la llum! La llum del làser es desvia en tra-
vessar els orbeez quan aquests no estan 
submergits sota l’aigua
• Laboratori 2 (Llum i materials): Joc 
d’ombres! Com la llum interacciona amb 
els objectes.

missió  
Alba 

PRIMÀRIA

Gràcies a 
aquesta forma 

d’educació 
hem fomentat 

vocacions 
científiques

en l’alumnat

DESAFIAMENT CIENTÍFIC AL SINCROTRÓ – MISSIÓ ALBA
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• Laboratori 3 (Llum i visió): Captura la 
imatge! Observem com es veuen les imat-
ges en una cambra fosca.
• Laboratori 4 (Llum i innovació): Il·lumina 
la foscor! Hem construït una làmpada de 
Moser.

Al llarg d’aquests experiments ens han 
acompanyat un equip de professionals del 
Sincrotró Alba, interactuant amb nosaltres 
mitjançant diversos vídeos amb els quals 
ens explicaven la seva gran feina i ens ani-
maven a realitzar els experiments.

Aquest projecte va totalment lligat al pro-
jecte d’aula que estem realitzant amb la 
resta de l’alumnat a Science. Ja que estem 
endinsats en un gran viatge per explicar a 
uns éssers d’un altre planeta com vivim no-
saltres en el nostre.

A més, vam realitzar una activitat de robò-
tica que ens va permetre crear una “Moon 

Base” per poder arribar a la Lluna i apren-
dre com es realitzen els desplaçaments en 
l’espai.

Un cop els alumnes hagin finalitzat tot 
el que se’ls ha plantejat al llarg del curs i 
hagin omplert els seus passaports d’ad-
hesius, tindran la gran sort de gaudir d’un 
d’aquests éssers extraterrestres i tenir-lo 
per sempre amb ells i elles.

Una proposta didàctica que aposta pel tre-
ball de les competències del medi natural 
des d’una perspectiva més vivencial, a partir 
d’experiments i utilitzant el mètode cientí-
fic. Gràcies aquesta forma d’educació hem 
fomentant vocacions científiques entre les 
nenes i els nens de Primària, i els hem ofert 
la possibilitat de viure la ciència en primera 
persona. A més, hem creant ponts entre la 
comunitat científica i la comunitat educa-
tiva, proporcionant als alumnes contextos 
reals per treballar la ciència.
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“La ciència mai resol un problema sense 
crear-ne deu de nous”, Bernard Shaw.
Som a la recta de final de curs i un altre 
any tenim la sensació que és infinitament 
més difícil plantejar preguntes i fer una 
hipòtesi, que obtenir directament la solu-
ció. En aquest punt es trobaven la majoria 
d’alumnes de 4t ESO fa 
molt pocs dies. Des de 
l’inici de curs fins ara, 
han estat treballant en 
els seus projectes d’in-
vestigació sota la tutoria 
de diferents professors 
de l’escola. 

Parlarem dels projec-
tes de recerca científics, 
però en realitat parla-
rem de tots els projectes de recerca. Tots 
han fet investigació i han seguit el mètode 
científic, per tant han fet ciència. La cièn-
cia ens obre la ment i ens posiciona com a 
persones al món. Per als alumnes no sem-
pre era senzill comprendre que el seu tre-
ball anava per bon camí tot i que l’experi-
mentació realitzada els portava a refutar 
les seves hipòtesis. Quan passa això és fan-

tàstic, la ciència ens porta a veure el món 
des d’una altra perspectiva i ens fa tornar 
a calcular el nostre pensament. Allò que 
creiem immens, intocable o important no 
ho és, si més no, en el grau que pensàvem. 

És curiós veure quan els alumnes arriben 
-a través dels seves in-
vestigacions en l’àmbit 
de les matemàtiques o 
de la física- a formular 
idees que no podran de-
mostrar i no perquè els 
manquin coneixements, 
tot el contrari. Hem tin-
gut projectes de recerca 
de física quàntica que 
han superat els coneixe-
ments de física i de ma-

temàtiques de nivell de 4t ESO. 

Hem tingut alumnes que han fet experi-
mentació i recerca amb enquestes, d’al-
tres que han necessitat entrevistar perso-
nes expertes en la matèria, i dels que han 
necessitat veure al laboratori alguna reac-
ció química que els pogués donar més in-
formació per continuar endavant. 

recerca  
científica

Per als alumnes 
no sempre era 
senzill com-
prendre que el

seu treball anava 
per bon camí

ESO
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Per a la gran majoria ha servit per compro-
var que realment volen continuar la seva 
formació acadèmica postobligatòria rela-
cionada amb la ciència, però han aclarit 
dubtes importants. 

“El meu PdR m’ha servit per saber que 
m’agradaria ser ginecòloga o estudiar bi-
omedicina i no llevadora com pensava”,  
Nana Coulibaly.

M’ha agradat fer el meu PdR, però tot i 
que estic molt satisfeta del meu resultat, 
de cara al treball de recerca de 2n de bat-

xillerat m’agradaria investigar sobre Mart, 
sobre l’expedició del Perseverance”, Elba 
Lacruz. 

“Tot i haver fet una investigació relaciona-
da amb la biologia, el proper curs tinc clar 
que no triaré aquesta matèria com a op-
tativa. M’agraden les ciències, però enfo-
cades a la tecnologia i l’enginyeria”, David 
Sopena. 

“He descobert que m’interessa molt com 
és l’estructura microscòpica de la matè-
ria”, Oriol Garcia.
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Aquest curs l’organització del programa 
Talent ha estat diferent ja que ens havíem 
d’adaptar a  la nova normalitat. 

Les propostes per als nostres alumnes han 
sigut tancades i amb píndoles formatives 
inicials, que han intentat despertar la cu-
riositat de l’alumnat i animar-los a tirar 
endavant un projecte 
personal. 

Durant el primer tri-
mestre, els alumnes de 
1r i 2n d’ESO van poder 
gaudir d’un taller de cre-
ació d’un rap a càrrec de 
l’empresa Versembrant. 
Els alumnes van ser els 
protagonistes de prin-
cipi a fi. Havien de crear 
una lletra per transme-
tre un missatge. No era tasca fàcil, fer rap 
sembla fàcil, però lligar missatge i rima re-
quereix temps i dedicació. 

Els alumnes de 3r i 4t ESO van realitzar 
un taller de fotografia amb smartphone, 
a càrrec del fotògraf Genaro Massot. Vam 

treballar continguts com ara els tipus de 
fotografia o com capturar una bona imat-
ge tenint en compte la llum, l’enquadra-
ment i el missatge. 

Al segon trimestre, els alumnes de 1r i 2n 
ESO van realitzar un treball relacionant 
ciència i súper herois, a càrrec de la Cè-

lia Ventura. La Cèlia, des 
de Suècia, ens marca-
va les directrius i nosal-
tres executàvem des de 
Lleida. Va ser una gran 
experiència i tot un en-
cert treballar amb una 
formadora a distància. 
Teníem la sensació que 
els dies que ens connec-
tàvem online era per de-
cisió pròpia i no perquè 
la Covid ens tornava a 

dominar. Els alumnes van triar un súper 
heroi i van veure com s’amaga la ciència 
darrere de cada súper poder. L’alumnat  
de 4t van aprofitar aquestes sessions per 
donar forma al seu Projecte de Recerca i 
realitzar la part experimental al laboratori 
de l’escola. 

programa
Talent

ESO
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Al tercer trimestre, els i les alumnes es van 
trobar amb una proposta més oberta i di-
versa. Les sessions es dividiren en propos-
tes científiques o d’àmbit lingüístic. Des de 
l’àmbit científic es podien experimentar al 
laboratori les reaccions o continguts treba-
llats a l’aula. Alguns d’aquests experiments 
es presentaren a la proposta virtual de la 
fira Ciència al Carrer de Lleida. Altres ex-
periments es presentaren als concursos de 
Ciència Clip o de Recerca en acció. Per al-
tra part, els alumnes que van elegir fer les 
activitats d’àmbit lingüístic van poder dei-
xar volar la seva imaginació creant micro-

poemes i traient la poesia al carrer, o fent el 
guió d’una representació teatral.  
Des de l’equip Talent volem felicitar 
l’alumnat i les seves famílies perquè no 
han deixat que el programa s’aturés. S’han 
pogut fer les sessions, amb mascareta, al-
gunes a l’escola i d’altres, quan la situació 
de pandèmia ho requeria, des de casa. En 
pocs dies ja començarem a donar forma 
a les propostes de Programa Talent per 
al proper curs. Una abraçada gegant als 
alumnes Talent de 4t que marxen aquest 
curs i una enorme benvinguda als nous 
Talent que ens arribaran a 1r d’ESO.
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Aquest curs, continuem treballant el pro-
jecte eTwinning a partir de l’intercanvi de 
missatges i altres recursos lingüístics per tal 
de donar un ús real i quotidià a la llengua 
anglesa i fomentar el treball col·laboratiu.

Els alumnes de 2n de primària han iniciat 
aquesta setmana Santa un intercanvi amb 
alumnes de Bradford, 
Regne Unit, amb l’objec-
tiu de posar en pràctica la 
llengua anglesa i situar-la 
en un context proper. 

Les activitats realitzades 
han estat, en primer lloc, 
l’intercanvi de postals de 
Pasqua, que l’alumnat 
ha  escrit , en segon lloc, 
el recitat d’ un poema re-
lacionat amb el conill de 
Pasqua i, per últim, la re-
alització d’un vídeo amb el qual hem pre-
sentat l’escola i a nosaltres mateixos, fent 
servir les estructures gramaticals i vocabu-
lari treballat. 

Ha estat una experiència molt enriquidora, 
que esperem que de cara al proper curs es 
pugui continuar, ja que els dos grups han 
compartit interessos, experiències... 

L’anglès a l’escola
Aquest curs a causa de la COVID-19 més 
que mai s’ha implementat l’ús de les TIC i 
aplicacions didàctiques per a l’aprenentat-
ge de les diferent àrees. 

Des de la matèria d’anglès i en els cursos 
de 1r, 2n i 3r  hem co-
mençat a treballar amb 
l’aplicació NAVIO. És un 
entorn educatiu a través 
del qual les experiències 
d’aprenentatge són viscu-
des com un joc. 

L’eina NAVIO ens permet 
un aprenentatge interac-
tiu gràcies a la gammi-
ficació dels continguts. 
Podem obtenir més moti-
vació, hi ha recompenses 

i reptes educatius. La gammificació és una 
metodologia, una estratègia d’aula i un re-
curs per complementar l’aprenentatge. 

Complementa el llibre de text i dona una 
visió més interactiva dels continguts, po-
dent-los repassar conjuntament a l’aula, els 
alumnes a casa, etc.

Els alumnes 
han inter-

canviat postals 
amb una 

persona que 
viu en un altre 

país.

tenim carta  
d’Anglaterra

PRIMÀRIA



ENGLISH EXPRESS



56 
— 

57

ENGLISH EXPRESS

ENGLISH LIVE STORIES 
El departament de llengua anglesa conti-
nua potenciant les diferents habilitats de 
la llengua a través de metodologies inno-
vadores i interactives. Un dels darrers pro-
grames que hem incorporat a l’escola és la 
plataforma Fiction Express.

Aquesta plataforma té 
com a objectiu potenciar 
la lectura en llengua an-
glesa, i ho fa de la manera 
més innovadora possible. 
Aquest és el segon curs 
que hi participem amb 
els alumnes de secun-
dària, i enguany també 
s’han afegit els alumnes 
de 6è de primària. 

Els alumnes accedeixen a la plataforma de 
forma online, amb un usuari i contrasenya 
personal. Paral·lelament, els professors po-
dem anar fent el seguiment de cada alum-
ne durant el curs escolar. D’aquesta manera, 
els alumnes fan un treball autònom, orga-
nitzant els capítols dels llibres, realitzant les 

activitats i tasques, i també participant als 
fòrums de lectura amb els autors dels lli-
bres. Ara us explicarem com funciona. 

HUNDREDS OF BOOKS
La plataforma disposa d’una biblioteca 
amb centenars de llibres de tots els ni-

vells, des de A1 fins a C1, 
com també de diferents 
gèneres literaris, i de di-
ferents temàtiques. Els 
alumnes, segons el seu 
nivell, poden seleccionar 
els llibres que més els 
agradin i s’ajustin a les 
seves necessitats. És una 
bona manera d’atendre 
la diversitat de l’aula, i 
apropar-nos a les dife-

rents realitats i gustos de lectura. 

LIVE BOOKS
A més, aquesta plataforma ofereix LIVE 
BOOKS. Sabeu què són? Doncs són llibres 
que s’escriuen setmana a setmana, i en 
els quals els alumnes poden decidir sobre 
l’argument dels següents capítols. Al final 

english live 
stories

Seguim apostant 
per la millora 
de les diferents 
habilitats de la 
llengua al llarg 

de l’etapa de 
secundària

ESO
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de cada capítol, els autors donen a escollir 
entre tres possibles finals, i tots els alumnes 
registrats a la plataforma tenen l’opció de 
votar. Quina opció serà l’elegida? Això crea 
curiositat i motivació als estudiants, ganes 
de continuar la història, i descobrir com se-
gueix. A l’ESO, cada trimestre seguim un 
dels LIVE BOOKS que ens ofereix la pla-
taforma. Durant 5 setmanes, els alumnes 
s’organitzen per tal d’anar llegint el capítol 
que sortirà cada setmana. 

AUTHORS’ OPINION
Els alumnes també poden participar en el 
fòrum del llibre. Els autors dels diferents 
LIVE BOOKS obren un fòrum per demanar 
l’opinió dels lectors sobre alguns temes 
concrets de la història. Els alumnes que ho 
vulguin, poden participar i escriure els seus 
comentaris en llengua anglesa. Aquesta 
activitat els permet practicar l’habilitat de 
producció escrita en anglès, i potenciar la 
competència literària tot opinant i argu-
mentat amb sentit crític. 

EXTRA ACTIVITIES AND QUIZ
Tots els llibres que ofereix aquesta platafor-
ma van acompanyants d’activitats de lec-
tura per tal de practicar la comprensió es-
crita, el vocabulari de cada capítol, i també 
per desenvolupar la producció escrita. Els 
alumnes realitzen un QUIZ després de cada 
capítol, per tal d’avaluar la seva comprensió. 

A més a més de potenciar la lectura, aques-
ta plataforma ofereix la possibilitat de tre-
ballar la comprensió oral, ja que cada capí-
tol porta l’àudio per acompanyar la lectura. 

Això és un recurs idoni per alguns alumnes, 
que prefereixen seguir la història a través de 
la veu. També és una bona manera de tre-
ballar la pronúncia de paraules. 

TEACHERS’ FEEDBACK
Aquesta plataforma ens permet fer un se-
guiment de cada alumne pel que fa a la 
lectura dels llibres, de les activitats realitza-
des, dels comentaris i de la interacció amb 
els autors, i també dels seus hàbits de lec-
tura. És una molt bona eina per acompa-
nyar els alumnes en la millora de la com-
petència lectora, tot fent-ho de la manera 
més participativa possible. 

El departament de llengua anglesa segueix 
apostant per la millora de les diferents ha-
bilitats de la llengua al llarg de l’etapa de 
secundària, i ho fa de la mà de diferents 
metodologies innovadores que afavoreixen 
l’aprenentatge, la participació i la motiva-
ció dels alumnes vers la llengua anglesa.
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Aquest projecte eTwinning ens ha donat 
l’oportunitat de combinar lectura, escriptu-
ra i emocions, ja que hem pogut treballar 
diferents habilitats de la llengua francesa i 
espanyola, conèixer estudiants d’altres paï-
sos, potenciar la creativitat a l’aula i conèi-
xer-nos millor a nosaltres mateixos. 

La llengua francesa con-
tinua bategant a l’escola, 
i els alumnes d’ESO de 
l’optativa de francès han 
treballat de valent durant 
tot el curs. Aquest any, el 
projecte eTwinning que 
han desenvolupat els 
alumnes de francès de 
3r i 4t d’ESO, juntament 
amb els alumnes de llen-
gua castellana de 4t, ha 
anat acompanyat dels 
contes del llibre “Històries que mereixen un 
final”, d’Albert Espinosa. 

“Un lector viu mil vides abans de morir. 
Aquell que mai llegeix només en viu una”, 
va dir George R.R. Martin. Partint d’aquesta 
premissa, l’objectiu del projecte eTwinning 
d’aquest curs ha estat fer viure més d’una 
vintena de vides als alumnes de llengua 
francesa de 3r i 4t, i als de llengua caste-

llana de 4t d’ESO que han participat del 
projecte. 

Juntament amb un centre de França, 
un d’Itàlia i dos més d’Espanya, hem de-
senvolupat un projecte interdisciplinari 
comú que ens ha permès conèixer els 

hàbits lectors dels nos-
tres alumnes, fomentar 
el gust per la lectura, 
treballar les estratègies 
d’escriptura en llengua 
espanyola i llengua fran-
cesa, impulsar les eines 
digitals a l’aula, i també 
desenvolupar habilitats 
de treball cooperatiu 
amb l’alumnat d’altres 
centres europeus. 
Aquestes són les dife-
rents activitats que s’han 

desenvolupat al llarg del projecte: 

LES HABITUDES DE LECTURE
Una vegada iniciat el projecte i després de 
conèixer els alumnes dels altres centres, 
vam voler descobrir els hàbits lectors dels 
nostres estudiants. Ho vam fer mitjançant 
una enquesta que es va passar a tots els 
estudiants dels centres participants, la qual 
va obtenir resultats tan interessants com 

histoires qui  
méritent un projet

Un any més 
les Jornades 
Poètiques del 

Carme han estat 
tot un èxit

ESO
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que a la majoria d’alumnes els agrada llegir 
llibres en paper, els agraden els gèneres de 
misteri, aventura, amor i fantasia, els agrada 
llegir a la tarda o abans d’anar dormir i que 
els estudiants normalment prefereixen lle-
gir a casa. 

L’ARBRE DE L’ABSENCE
Durant el mes de novembre, vam invitar els 
alumnes a reflexionar sobre els missatges 
que expressen els llibres i com els autors 
ens fan pensar. El llibre d’Albert Espinosa 
aprofita la pèrdua d’un ésser o un objec-
te estimat per convertir-ho en una història 
que mereix ser recordada. Com molts altres 
autors coneguts, i a partir d’aquesta inspira-
ció, els alumnes van fer un homenatge a les 
pèrdues que han tingut al llarg de la seva 
vida, deixant un missatge penjat d’un arbre 
de la nostra escola.  
  
UN CONTE DES TITRES
En equips internacionals, els alumnes dels 
diferents centres europeus van crear contes 
en espanyol i francès a partir de diferents 
títols de llibres. Sembla una tasca senzilla, 
però els alumnes van haver de ficar en pràc-
tica moltes habilitats, entre elles, la col·labo-
ració, l’organització, i sobretot, la creativitat 
i la imaginació. El producte final d’aquesta 
activitat va ser un llibre digital, on a més a 
més de les històries, els alumnes van afegir 
els contes orals. 

LES MESSAGES CACHÉS
Una de les particularitats que tenen els lli-
bres d’Albert Espinosa és que els contes o 
les històries que explica amaguen un mis-
satge, una reflexió sobre la vida. A més, 
molts dels llibres van acompanyats d’il·lus-
tracions que fan volar la imaginació. Per tal 

de treballar el llibre de l’autor, els alumnes 
van analitzar una de les vint històries del 
llibre, tot reflexionant amb el missatge, les 
imatges i les cites que hi havia. 

JOUR INTERNATIONAL DU LIVRE
Què és per a tu, llegir? Aquesta és la pre-
gunta que vam fer als alumnes la setmana 
internacional del llibre. Vam demanar que 
fessin un petit vídeo explicant què era per 
a ells llegir. Llegir és vida. Llegir és viatjar i 
desconnectar. Llegir és somiar. Llegir ens 
salva. Llegir és viure en un altre món. 

CONVERSATIONS LITTÉRAIRES
L’última activitat que vam fer amb els nos-
tres companys europeus va ser una con-
versa literària online. En grups d’alumnes, 
ens vam trobar per tal de comentar i parlar 
sobre el capítol que havien llegit del llibre 
d’Albert Espinosa. Va ser un bon moment 
per intercanviar opinions sobre les diferents 
històries, per comentar sobre els diferents 
punts de vista de cada final, i també per 
conèixer els alumnes dels altres països. 
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El canvi d’etapa de primària a secundària 

és un pas que pot venir acompanyat amb 

un cert neguit davant d’allò desconegut. 

Aquest canvi es viu amb molta naturali-

tat, seguint una línia d’escola pel que res-

pecta a educació i valors i donant conti-

nuïtat al projecte del centre. 

Existeixen canvis 

metodològics i 

d’hàbits de tre-

ball i aquests es 

duen a terme de 

forma progressi-

va, sense supo-

sar un gran tras-

bals acadèmic o 

emocional. 

Noves matèries com tecnologia i francès, 

el treball científic al laboratori, i nous pro-

jectes interdisciplinaris, obren més camins 

d’aprenentatge i l’oportunitat de viure no-

ves experiències en aquesta etapa. 

L’acompanyament és una de les princi-

pals eines per superar totes les dificultats 

i no només un acompanyament per part 

de l’equip de professors i professores, sinó 

també per part de companys i compa-

nyes més grans que, mitjançant el projecte 

“A-Companys”, generen uns vincles d’ager-

manament entre 

primer i tercer 

curs de Secun-

dària.

El canvi de pro-

fessors i profes-

sores d’aquesta 

nova etapa su-

posa un impor-

tant aprenen-

tatge d’adaptació i convivència. En aquest 

sentit, la il·lusió del professorat de secun-

dària és màxima a l’hora de rebre  l’alum-

nat de primer curs, que afavoreix dia a dia 

aquesta adaptació fonamentada en un 

acompanyament constant i personalitzat. 

continueu a
casa vostra

ESO

EL CANVI D’ETAPA DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA ES VIU DE FORMA NATURAL
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Aleix Moya
L’esforç. 

Èric Sumalla
Jo m’emporto de l’escola la meva primera 
família, amb qui he estat16 anys seguits.

Elba Lacruz
Jo m’emporto de l’escola unes amistats 
per a tota la vida. 

Aitana Gonzàlez
M’emporto de l’escola experiències agrada-
bles i desitjos per al futur. 

Adrià Bada
m’emporto molts bons records i una gran 
família.

Nerea Jiménez
M’emporto de l’escola les amistats.

Marwan Zaari
M’emporto de l’escola les amistats.

Maria Farré
Jo m’emporto de l’escola una família, 
amistats úniques i moments inoblidables 
que he viscut durant aquests 14 anys. 

Enric Garcia
M’emporto de l’escola les amistats.

Carla Monedero
Jo m’emporto de l’escola un gran aprenen-
tatge i creixement personal

Núria Franquesa
Jo m’emporto de l’escola molt bons re-
cords, somriures i vivències amb tota la 
classe. 

J. Carles Setó
Jo m’emporto de l’escola molt records i ex-
periències amb els amics.

Axel Pavón
Jo de l’escola m’emporto moments molt 
divertits amb els companys i els professors.

jo m’emporto 
de l’escola...

ESO
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Lucia Agüera
Jo m’emporto de l’escola una família, un grup 
de persones que mai oblidaré, uns coneixe-
ments i una educació de per vida.

Laura Claro
Jo m’emporto de l’escola valors, amistats i 
una gran família, porto des de ben petita 
a l’escola i he crescut amb tots els meus 
companys de sempre, he viscut milers d’ex-
periències amb ells i amb tots els profes-
sors i això no es viu amb qualsevol.

Cèlia Saborit
Jo m’emporto de l’escola una llista d’ex-
periències i amistats.

Kilian Clap
Jo m’emporto de l’escola 14 anys de vivèn-
cies i els meus millors amics.

Ares Magallón
M’emporto experiències inoblidables.

Paula Almendros
Jo m’emporto de l’escola un bon record, 
encara que hi ha hagut mals moments, els 
bons predominen. Aquest anys que he es-
tat aquí m’he conegut com a persona i he 
descobert els meus valors.  

Núria Serra
M’emporto les experiències viscudes.

Paula Montero
Jo m’emporto de l’escola somriures i ins-
tants per recordar.

Ada Olea
Jo m’emporto de l’escola una família.
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PROMOCIÓ 2005-2021

Mentre vivim, visquem. Un joc de temps 
verbals que sintetitza molt  bé el tarannà 
de l’última promoció de la nostra escola. 
La vida pot ser difícil, presentar situacions 
inesperades, moments que no són agra-
dables de viure...però és vida igualment.  

Una vida que tot just ara inicien, plena de 
canvis, de nous companys i companyes, de 
nou professorat...Noves experiències, fra-
cassos, rialles i plors. Però vida igualment! 
Vivim, en present i visquem, en imperatiu. 
Cal viure...és una ordre! 

“Dum vivimus, 
vivamus” 

ESO
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La veritat és que per ser la primera vegada 
que es feia alguna cosa com aquesta va es-
tar molt ben feta, organitzada i preparada.
 
La primera Carme Experience a què vam 
assistir em va deixar sorpresa, perquè es-
perava una altra cosa. El  millor va ser que 
cada minut que passava la cosa anava 
millorant! Reconec que va ser molt en-
ginyós preparar una casa del terror per 
tot col·legi i que sortís bé. Em va agradar 
molt que no sabéssim  res del que passa-
ria, que fos sorpresa tot… Això ens va fer 
sentir curiositat per aquesta activitat i per 
la següent, de la qual tampoc no sabíem 
res de res. 

La segona Carme Experience va ser total-
ment diferent i tampoc ens ho esperàvem. 
Va consistir a anar a punts claus de la ciu-
tat on ens esperaven professors i professo-
res, o no, i on sí o sí havíem de fer fotos a 
cada destí que indicava una aplicació o un 
mapa. Cada lloc tenia un nombre de punts 
i el guanyador era qui aconseguia més 
punts i qui arribés més aviat. Penso que va 
ser una manera divertida de fer esport, ja 
que de tant córrer per guanyar, el dia se-
güent vaig estar tot el dia ben cruixida!

Felicito al professorat per fer aquesta activi-
tat i només dir que activitats com aquestes 
fan que tinguem record bons de l’escola.

the Carme  
Experience

ESO

QUÈ ÉS AIXÒ?              Nana Coulibaly, alumna de 4t d’ESO
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ens agrada llegir...
i ho fem molt bé!!

CERTAMEN

El Certamen Nacional Infantil i Juvenil de 
Lectura en Veu Alta és una iniciativa de la 
Fundació Enciclopèdia Catalana, l’entitat 
cultural que encapçala el Grup format per di-
ferents empreses editorials, l’objectiu de les 
quals és promocionar la llengua i la cultura 
catalanes especialment mitjançant l’edició 
d’enciclopèdies, llibres de consulta, diccio-
naris, llibres infantils i juvenils, llibres de text i 
obres de literatura catalana i universal.
El certamen està organitzat en cinc cate-
gories que comprenen des de 3r de primà-
ria fins a 4t d’ESO. Cada centre escolar pot 
participar en el Certamen amb un alumne 
per categoria per a les categories individu-
als i un grup de tres alumnes per a la Tropa 
de Corsaris.
El col·legi participa en les categories de 
“Grumets vermells” (cicle mitjà de primària), 
“Grumets verds” (cicle superior de primària), 
“Corsaris” (1r cicle ESO) i “Tropa de corsaris” 
(2n cicle ESO).
L’Ada Olea, l’Andrea Sánchez i l’Adrià Domín-
guez, de 4t d’ESO, van quedar finalistes en la 
final territorial de les comarques de Lleida en 
la categoria “Tropa de corsaris”, amb la lec-
tura d’un fragment del llibre El club de la 

C.I.E.N.C.I.A. El misteri de la casa encantada, 
de Marcelo Mazzanti. El dia 21 de maig van 
enviar l’enregistrament de la lectura Un mag 
de Terramar, d’Ursula K. Le Guin, amb la qual 
podrien guanyar la final territorial i accedir 
a la Festa de  la Lectura, que es farà el 8 de 
juny al Teatre Nacional de Catalunya. És l’ac-
te de lliurament de premis als guanyadors i 
guanyadores territorials i una mostra de lec-
tura (no competitiva) amb la participació de 
totes les baules que fan possible la literatura 
infantil i juvenil. 
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Des de fa uns anys, El Carme aposta per la 
millora com a clau de volta del projecte edu-
catiu que construïm entre tots. Aquesta mi-
llora que volem en l’alumnat, la volem tam-
bé en els equips que conformen l’escola i en 
els diferents projectes que engeguem.

Aquest curs hem inici-
at de nou un programa 
Erasmus+, aquest cop 
com a coordinadors d’un 
projecte de tres cursos 
per millorar l’atenció in-
clusiva a les altes capaci-
tats. El programa s’ano-
mena TALENT (Teaching 
and Acquaring Learning 
European Network Tools)  
i és un KA201 de forma-
ció de professorat en què treballem amb 
diferents centres educatius i universitaris 
de Polònia, Itàlia, Portugal, Romania. Per 
nosaltres és molt important que en aquest 
projecte hi col·labori també la Universitat 
de Lleida. Estem convençuts que crear vin-
cles amb l’entorn més proper és la manera 
d’enriquir-nos, conèixer-nos millor i aprofi-
tar les nostres fortaleses i oportunitats.

Des de sempre, El Carme ha estat referent 
en l’atenció a la diversitat. La importància 
real de les coses es mesura amb el temps 
que hi invertim. I a l’escola dediquem 
moltes hores a adoptar mesures que faci-
litin l’aprenentatge de tots, especialment 
amb l’aposta que fem pels grups reduïts, 

especialment durant tota 
l’etapa de primària. Tots 
som diferents i tots ne-
cessitem una educació 
personalitzada. El nostre 
objectiu és conèixer bé la 
diversitat per poder do-
nar-li una resposta que 
faci que TOT l’alumnat ar-
ribi a esprémer al màxim 
el seu potencial.

La nostra proposta de treball ha agradat a 
Europa i hem estat seleccionats per desen-
volupar aquest projecte de formació que 
ens permetrà crear vincles nous i forts amb 
altres entitats que, com nosaltres, tenen 
inquietuds per millorar la seva intervenció 
amb les persones. Degut a les circumstànci-
es causades per la COVID, aquest primer curs 
del projecte l’hem tirat endavant en format 

hola de nou  
Europa!

Estem segurs que 
els programes 

Erasmus+ donen 
rigor a la nostra 
tasca pedagògica 
i l’enriqueixen
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online. Gràcies a les noves tecnologies, hem 
realitzat dues trobades virtuals amb la par-
ticipació de tots els països en les quals hem 
pogut organitzar i fer els primers passos del 
projecte. 

La primera tasca que hem realitzat tots els 
centres participants ha estat elaborar una 
anàlisi del context pel que fa a l’atenció de 
l’alumnat amb altes capacitats a les esco-
les. Per millorar, cal saber d’on partim. En 
aquesta primera activitat hem demanat la 
col·laboració del professorat, de l’alumnat i 
de les seves famílies.

Una altra tasca que hem desenvolupat ha 
estat la creació d’un logo identificatiu per 
aquest projecte. En aquesta activitat ha 
participat l’alumnat de 4t d’ESO de l’opta-
tiva de Visual i Plàstica, que ha fet les seves 
propostes de disseny que després han es-
tat valorades per la resta de països. 
La previsió per al curs vinent és iniciar les 
mobilitats internacionals de manera pre-
sencial i d’aquesta manera poder-nos en-

riquir de les experiències de la resta de 
països i veure altres contextos que es per-
metin millorar la nostra atenció a l’escola. 
És un programa que ens permetrà millo-
rar en dos àmbits d’actuació: el primer, a 
Europa, on ens formarem sobre l’atenció a 
les altes capacitats; el segon, a l’escola, on 
implementarem tot el que aprendrem en 
aquesta aventura europea. 

Estem contents. Aquest programa és el 
reconeixement de la comissió europea 
a la feina que fem a l’escola i és, alhora, 
un vot de confiança. Durant tres anys de-
senvoluparem aquest projecte de centre 
que implica formació de professorat, però 
que repercutirà de forma directa en una 
millor atenció a l’alumnat. Apostar per la 
millora del professorat és, sempre, apos-
tar per la millora de la qualitat de l’edu-
cació que reben els alumnes a l’aula. Som 
conscients que és un repte, però estem 
segurs que els programes Erasmus+ do-
nen rigor a la nostra tasca pedagògica i 
l’enriqueixen.

L’alumnat de 4t d’ESO de la matèria optativa de Visual i 
Plàstica, va participar amb destacades propostes de dis-
seny d’una marca per representar el Projecte TALENT

Oriol Bernaus + Joan Enric Churata

Nil Villahoz + Aleix MoyaAres Magallón + Cèlia SaboritAda Olea + Adrià Domínguez

Nerea Jiménez + Joan Carles SetóLucía Agüera + Laura ClaroTània Esteve | Marouan Daoumi
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L’objectiu de la Lliga és fomentar les com-
petències transversals dels estudiants mit-
jançant l’ús de la paraula i crear un espai de 
formació on s’utilitza el català com a llen-
gua vehicular.

És compatible el creixement global de 
l’economia amb el respecte al medi ambi-
ent?»  Aquest és el tema que el passat 4 de 
març, 7 alumnes de 4t d’ESO s’hagueren 
de preparar per participar en la fase local 
(UdL) de la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat 2021 que organitza la Xarxa Vi-
ves. Enguany aquesta fase local ha tingut 
la particularitat, per causa de la pandèmia 
de la COVID, de disputar-se online, a través 
de la plataforma Zoom. Els debats es van 
realitzar des del col·legi, en un espai amb 
una connexió òptima i preparat com a set 
de gravació. 

En aquesta fase local van participar 5 
equips i cadascun va fer 4 debats. Cada 
equip va defensar la posició a favor en 2 
debats i la posició en contra en els altres 
2 debats.

Què és la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat?

Una competició d’oratòria en la qual diver-
sos equips d’estudiants de diferents cen-

tres docents debaten sobre un tema polè-
mic i d’actualitat.

Qui pot participar?

Alumnat de 4t d’ESO, batxillerat (i equiva-
lents) i cicles formatius d’entre 15 i 18 anys, 
de la Franja de Ponent, Catalunya, País Va-
lencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya del 
Nord i Sardenya.

Quins objectius té?

• Millorar les habilitats comunicatives dels par-
ticipants que es troben en l’etapa formativa.

• Fomentar l’adquisició de competències 
transversals com són la seguretat, el treball 
en equip, la creativitat, la documentació, 
l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la pla-
nificació i la presa de decisions.

• Proveir al professorat d’una eina d’innovació 
docent per al desenvolupament personal de 
l’alumne en l’àmbit del multilingüisme.

• Crear un espai de col·laboració entre els 
nivells d’educació secundària i superior.

• Oferir a l’alumnat un primer contacte 
amb la universitat.

https://www.vives.org/programes/estudiants/lli-
ga-debat-secundaria-batxillerat/#

ens agrada 
debatre en català

LLIGA DE DEBAT
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El terme adolescència prové etimològi-
cament del participi present llatí adoles-
cents-adolecentis i es refereix a qui està 
en l’etapa de creixement, a qui està crei-
xent. Una altra accepció d’adolescere seria 
flamejar, inflamar-se, encendre’s, cremar.  
Segur que llegint aquest significat no ens 
estranya gens que els adolescents rebin 
aquest nom. 

Quan el fill o filla inicia aquesta etapa so-
vint es té la sensació d’haver perdut aquell 
infant afectuós. Notem que es va convertint 
en algú amb tendència a l’aïllament i més 
sorrut. Ja el tenim preadolescent, pensareu. 
Si el que veieu no us acaba de fer el pes, 
penseu que fa més de cinc mil anys ja eren 
així: “Vivim en una època decadent, els jo-
ves ja no respecten els seus progenitors, 
són grollers i impacients, freqüenten les 
tavernes i no tenen dignitat”, es pot llegir 
en inscripció en una tomba egípcia, apro-
ximadament tres mil anys a C. La joventut 
d’avui en dia és pràcticament la de sempre, 
encara que amb matisos. D’una banda, es 
considera que l’adolescència s’ha avançat i 
que en alguns casos acaba més tard, degut 
a l’alimentació, l’accés  al món sencer que 
permet Internet i el “col·leguisme” d’alguns 
estils educatius. De l’altra, les noves tecno-

logies posen al seu abast una realitat virtu-
al, paral·lela i inabastable.

Les emocions pròpies de l’adolescència

Les connexions neuronals durant aquesta 
etapa són elevades i en el pla emocional 
es converteixen en una muntanya russa. 
L’alegria n’és una de les més dominants 
i, de vegades, es converteix en eufòria. Ri-
uen molt i desenvolupen un sentit de l’hu-
mor especial, amb ironia. La por a no ser 
acceptat n’és un altra. El grup d’iguals i la 
colla d’amics són quelcom importantíssim! 
També es dona el despertar sexual i el pri-
mer amor. A més, tenen por a no ser ells 
mateixos, en aquest desenvolupament de 
la pròpia identitat que és l’adolescència. La 
tristesa es manifesta en forma d’introver-
sió, mentre que la ràbia els permet reafir-
mar-se. Són idealistes i el cap els bull de 
manera que no es concentren fàcilment.  

El paper dels adults

L’adolescència és un moment de crisi i, per 
tant, una oportunitat. La majoria d’adoles-
cències es resolen positivament. Per això és 
important que els adults siguem els refe-
rents que necessiten tant i mantenir sem-
pre els ponts. No ho sembla, però els calen 

adolescents, 
un tresor

XERRADES AMB PARES
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més que mai. L’amor n’és la base, acom-
panyat d’una autoritat sana, equilibrada i 
madura. Els fan falta els límits i els “encara 
no”, tocant el seu cor. El cor és, justament, 
el que cal formar.

La confiança dels progenitors en el propi 
sentit comú i la intuïció és clau. No hi ha 
gaires receptes màgiques. Moltes vegades 
el cor i el seny us donaran la solució que 
busquem, que tampoc serà màgica. Aquí 
us deixem algunes recomanacions.

RECOMANACIONS DE  
L’AMERICAN ACADEMY  
OF PEDIATRICS

Sigueu flexibles Recordeu els vostres 
propis canvis

No us ho agafeu  
tot seriosament

No deixeu que la vostra 
pròpia adolescència us 
influeixi massa

Prepareu-vos  
per al canvi

Procureu mantenir  
el sentit de l’humor

Apreneu tot el que  
envolta l’adolescent

Prepareu-vos per ser 
posats a prova

Trobeu temps per escol-
tar, realment escoltar

 Penseu en vosaltres 
mateixos

Prepareu-vos per a un 
període de rebuig

Apreneu les expressions 
dels adolescents font: www.aap.org
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moments que 
hem viscut 

RECULL D’IMATGES

EI 5B - International Week

Minfulness infantil

Tecnologia 4t ESO al taller Visual i Plàstica 4t ESO a l’aula VIP

EI 5B - Robòtica

Mural DENIP
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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
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La versió televisiva del Pica Lletres és un con-
curs de llengua catalana destinat als alum-
nes de 3r d’ESO. Té uns objectius molt clars:

• Promoure canvis positius en els hàbits 
d’ús del català, en les relacions interperso-
nals entre els joves i en la percepció de la 
llengua. 

• Afavorir l’aprenentatge i la integració dels 
nouvinguts, fent del català la seva llengua 
de relació. 

• Entretenir, fomentar i promoure l’ús de la 
llengua catalana, tenint en compte tant el 
vessant escrit com l’oral.

 • Presentar el concurs com un referent de 
joc i una activitat lúdica i divertida, com-
plementària en l’ensenyament de la nostra 
llengua. 

• Potenciar el desenvolupament favorable 
de la comprensió i l’expressió.

 • Afavorir, a través de la metodologia del 
joc, l’atansament a la llengua i a la cultura 
del territori.

El concurs Pica Lletres es basa en dos tipus 
de proves: l’una, lletrejar paraules, i l’altra, 
resoldre correctament els jocs lingüístics 
que es plantegen: El pronom feble, El bar-
barisme intrús i L’errada oculta.

Aquest any han participat en el Pica Lle-
tres l’Àlex Vilanova, el Pau Benet i la Maria 
Ruiz, tots tres alumnes de 3r d’ESO A. La 
seva participació va ser molt positiva i van 
quedar entre els quatre millors equips de 
Lleida. Esperem participar-hi el curs que 
ve, ja sigui en la versió televisiva com en la 
radiofònica adreçada a 2n d’ESO i continu-
ar aprenent i divertint-nos amb la llengua 
catalana: c-a-t-a-l-a-n-a!!

3, 2, 1...
lletregem!!

PICA LLETRES



AMPA

Aquest any ha estat per tots un any difícil 
i per a  l’AMPA també, ja que ens hem vist 
molt limitats a l’hora de poder organitzar 
activitats. La situació de la pandèmia no 
ens ha permès fer totes les coses que ens 
agradaria. (xocolatada solidaria, festa de 
Nadal, festa de final de curs....) 

Per això, des de la junta 
volem fer arribar el nos-
tre agraïment i gratitud 
a tots els socis i sòcies, 
que s’han mantingut al 
peu del canó en aquesta 
època tan difícil. Ara toca 
“aguantar la tempesta” i 
resistir, tot això aviat pas-
sarà i podrem reprendre 
tot allò que sempre hem 
fet i que enriqueix el dia a dia dels nostres 
fills i filles dins el Col·legi.

Ens agradaria transmetre-us que tingueu 
la tranquil·litat que tots els recursos que 
aquest any no hem pogut utilitzar seran 
emprats el pròxim curs, i que SEMPRE se-
ran els nostres fills i filles els beneficiats.

Esperem que el curs 2021-2022 la situació 
de la pandèmia ens permeti ser mes ac-
tius, i puguem organitzar tot allò que ens 
caracteritza, en especial la festa de FINAL 
de curs, que és un dia molt bonic, tant per 
als nens i nenes (que s’ho passen genial) 
com per a les famílies.

També aprofito l’avinen-
tesa per fer-vos partícips 
de la meva experiència 
com a membre de la jun-
ta de l’AMPA, on ja fa més 
de 10 anys que soc. Tot i 
que ara ja em queda poc, 
perquè el meu fill petit, 
l’Alex, l’any vinent farà 4t 
d’ESO, ser membre de la 
junta m’ha permès conèi-

xer mes a fons el col·legi on van els meus 
fills. He pogut conèixer de primera mà la 
gran professionalitat del professorat i de la 
Direcció del centre, el seu nivell d’implica-
ció i la seva il·lusió per acompanyar els nos-
tres fills i filles en aquest camí. Bona prova 
d’això és que, si a dia d’avui li pregunteu a 
la meva filla Avril (que ja és fora del cole) o 

com sempre, un  
pilar important

Noelia Maull  ampa.elcarme.lleida@gmail.com

Hem fet 
un gran 

equip, m’ha 
enriquit 
com a 
persona
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al meu fill Alex, si tornarien al Carme, tots 
dos us dirien un SÍ rotund, n’estic segura. 

Formar part de la junta, també m’ha per-
mès participar en activitats dedicades úni-
cament als nostres fills i filles. A més, el fet 
de conèixer altres membres de la junta 
amb qui hem fet un gran equip, m’ha enri-
quit com a persona.

Per tot això, animo tots els pares i mares 
que vulguin viure aquesta experiència que 
s’impliquin a formar part de la junta, ja que 

sempre falten mans per fer coses i dur a ter-
me totes les activitats que ens agradaria fer. 
En concret, a dia d’avui, un cop de mà amb 
el difícil món de les xarxes socials ens seria 
de molta ajuda. 

Per la meva part, només em queda 
AGRAIR a tots els pares i mares que for-
meu part de l’AMPA la vostra participació. 
L’ única i última finalitat de l’AMPA sem-
pre ha estat i és crear moments bonics 
i especials que quedin en el record dels 
nostres fills i filles.
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