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Més de 50 alumnes lleidatans d’ FP realitzen
pràctiques laborals a
Europa
En el marc del projecte Erasmus,
l’alumnat dels Cicles Formatius de
l’INS Torre Vicens i d’altres centres de
Lleida han realitzat durant l’estiu
pràctiques laborals en empreses
d’avantguarda de França, Alemanya,
Anglaterra, Irlanda, Àustria i Malta.
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L’alumnat de sanitat de l’INS Torre
Vicens ha estat al “Marien Hospital”, a
la Universitat i a altres empreses
pioneres d’Osnabrück (Alemanya),
Torí i Trapani (Itàlia) i Leeds (Regne
Unit). L’alumnat d’Estètica i Perruqueria ha realitzat canvis integrals
d’imatge personal en centres innovadors de Pau (França).
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Aquesta formació a l’estranger permet
desenvolupar les seves competències
personals i professionals amb un
aprenentatge significatiu i vivencial, i
potenciar la seva inserció al mercat
laboral europeu.

Visita d’autoritats de
l’Ajuntament i
d’Educació

El 13 de setembre ens va visitar Miquel
Pueyo (alcalde de Lleida), Carles Vega
(director SSTT d'Educació), Sandra
Castro (regidora d’Educació), Alba
Bosch, Josep M. Vera (inspector en
cap) i Carme Huguet (inspectora del
centre) per donar la benvinguda al
nostre alumnat i professorat a l'acte
d'inici de curs de l'ESO, BATX i FP.
A l'acte de benvinguda van valorar
molt positivament la nostra tasca
educativa i ens van felicitar per ser un
centre d'avantguarda.
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Estades internacionals

Qui millor que el nostre alumnat per
endinsar-nos en les experiències viscudes durant les seves estades internacionals?
Amb la crònica de les seves experiències ens hem vist immersos en les
seves vivències, sentint-les a flor de
pell, gaudint de les seves sensacions i
animant-nos a viure-les com a pròpies
durant aquest curs.
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Participació al programa
educatiu “Centres
d’Educació Ambiental”
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Vint alumnes de l'INS Torre Vicens de
Lleida van participar al programa educatiu "Centres d'Educació Ambiental" i
van obtenir una de les 44 beques d'àmbit
nacional per participar al programa
educatiu "Centres d'Educació Ambiental
- CEAM - a Cantàbria del 21 al 25
d'octubre.
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El
programa
pretén
propiciar
l'adquisició de coneixements, hàbits i
conductes que incideixin en la cura i
millora de l'entorn mediambiental de
manera sostenible, mitjançant la participació en activitats que porten a la
reflexió, al compromís i a l'actuació
responsable vers l'entorn per evitar el
seu deteriorament.
L'alumnat va visitar a la "Sierra del
Dobra" el museu d'Altamira , el "Marítim del Cantàbric”, el Parc Natural de
Liencres i el Parc Natural de Collados
del Asón i van realitzar tallers
d'orientació per conèixer l'hàbitat de la
zona.
Així mateix, es va tractar de fomentar
hàbits de vida saludable i de desenvolupar un conjunt de valors com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix, el respecte i
l'autoestima.

“Ciencia en acción”
Alumnes de l'INS Torre Vicens van participar al
Concurs-Congrés Internacional "Ciencia en
Acción", celebrat a Alcoi, un concurs que té la
finalitat de presentar la ciència des del seu vessant
més atractiu i motivador.
Els alumnes de l'institut van presentar i exposar els
projectes seleccionats i premiats, un d'ells anomenat "STEAMbient" que té com a objectiu principal
fer més sostenible tant l'institut com el barri on està

ubicat el centre. L'altre projecte és "Electroforesis low
cost" i pretén introduir la biotecnologia a tot l'alumnat
i mostrar-ne algunes de les seves aplicacions.
Per últim, el taller central del recinte firal, anomenat
"STEAM a les aules", un taller dirigit a tot el professorat assistent que va anar a càrrec dels professors del
propi institut.
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Frenem
climàtic"

7

Presentació del projecte
HortSTEAM!

el

"Canvi

El nostre alumnat es va adherir a la
protesta mundial contra del canvi
climàtic el passat 27 de setembre. Tots
ells hi van col·laborar activament
realitzant diferents tallers amb una
única finalitat: FRENAR EL CANVI
CLIMÀTIC.
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Ja hem iniciat la nova campanya de
cultiu de l'hort compartit entre l'Institut
Torre Vicens i l'Escola Països Catalans
de Lleida.
Aquest any augmentem el nombre
d'alumnes que participen en el projecte
que implica treballar els valors de
l'esforç, la protecció del medi ambient,
el reciclatge i la cura de les plantes i
dels animals. També s'hi ha fet un petit
hotel d'insectes per fomentar la sana
convivència entre els animals i les
plantes de l'hort.
Hem començat la campanya amb
energia, plantant un hort de 150 metres
quadrats amb 550 plantes, entre
enciams, cols, bledes, bròquils i cebes,
que anirem augmentant amb noves
plantes. També treballarem el compostatge, producció de planta amb viver i
experimentarem amb noves varietats i
llavors tradicionals.
El nostre hort tornarà a ser aquest curs
un
laboratori
d'experimentació
constant que ens permetrà treballar
molts valors, i compartir-los entre els
infants de primària de l'Escola Països
Catalans i l’alumnat de secundària de
l'Institut Torrevicens.
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Amb aquest maridatge saludable es
troba l'èxit del nostre projecte compartit, on els més petits aprenen dels més
grans i a l'inrevés, i per fer que
l'aprenentatge entre iguals adquireixi
una importància primordial i ajudi a
créixer i madurar els nostres alumnes.
Visca la clorofil·la i lluitem contra el
CO2. El nostre petit planeta ens ho
agrairà!
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Impuls a l’FP dual en el
sector de la higiene
bucodental
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El 14 de novembre es va dur a terme la
primera reunió entre el COEC (Col·legi
Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya, Delegació de Lleida), la
Cambra de Comerç de Lleida, l'Institut
la Segarra de Cervera i l'Institut Torre
Vicens de Lleida com a representants
del Departament d'Educació.

Aquesta trobada es va generar arran de
la prospecció de la Dual realitzada
durant aquest últim any al territori, i
gràcies a la figura del prospector que en
el cas de Lleida és en Rafael Castaño.
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L'objectiu de la reunió ha estat el
disseny i organització d'una jornada
dirigida a totes les clíniques dentals del
territori per tal d'oferir tots els avantatges que té la formació dual per una
empresa i sobretot en el sector de la
higiene bucodental. Degut a les característiques del territori es desenvoluparan
dues jornades, una a Lleida, que es durà
a terme a la Cambra de Comerç de
Lleida i l'altra a la ciutat de Cervera (lloc
per determinar). Les dues jornades
tindran el mateix format i es duran a
terme el proper mes de desembre (data
per determinar).
Els temes principals de la jornada seran
la formació professional dual com una
aposta de futur per les clíniques dentals,
i com evitar l'intrusisme professional en
les tasques que desenvolupa l’higienista
bucodental. Les dues jornades comptaran amb l'experiència de dues clíniques
dentals que ja tenen alumnat dual
formant-se en les seves instal·lacions.

Rutes cientíﬁques, artístiques i literàries
Vint-i-tres alumnes de 4t d’ESO de l'INS Torre
Vicens han obtingut una beca per participar al
Programa Nacional per a l'Educació Complementària d'Alumnes "Rutes científiques, artístiques i
literàries", del 3 al 9 de novembre, al País Basc i la
Rioja. Només el 5% dels centres presentats han estat
escollits.

aportant a més a més el desenvolupament d'un esperit
crític i innovador.

El Programa és un recurs que permet als nostres
alumnes continuar i donar sentit a un aprenentatge
realitzat a les aules, proporcionant-los l’adquisició
de noves estratègies i continguts d'aprenentatge i

La participació del nostre institut en aquesta experiència ens permetrà dissenyar estratègies d'assoliment de
coneixement basades en l'experimentació de noves
situacions.

Mitjançant la realització d'aquesta ruta es facilita el
coneixement de les diferents comunitats d'Espanya,
amb les seves característiques culturals, artístiques,
paisatgístiques, literàries, etc.
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XVII Jornada de Qualitat a l'Ensenyament.
El Programa de Qualitat i Millora
Contínua (PQiMC) es proposa el repte
de la recerca contínua de reconeguts
models de gestió internacionals, per
configurar un model propi innovador
que asseguri que les nostres escoles
disposen de referents de gestió per
assolir els objectius proposats pels
diferents projectes educatius. El
PQiMC ofereix doncs, un conjunt
d’accions orientades a guiar, formar,
reflexionar i implementar sistemes de
gestió efectius als centres del Projecte.
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El programa d’aquesta XVII Jornada
de Qualitat a l’Ensenyament pretén
posar el focus en la importància que té
la gestió del talent, en tant que les
organitzacions siguin capaces de
desenvolupar estratègies per detectar,
atreure, gestionar i retenir les persones
que en són dipositàries per tal de
reconèixer-les, apoderar-les, distribuir
el lideratge i facilitar l’èxit dels projectes. S'ha tractat la importància que té la
gestió del talent tant a les organitzacions com a l'aula i hem compartit
bones pràctiques educatives i de gestió
al Work-cafè.
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Jornades Erasmus Plus

La jornada va tenir lloc els dies 15 i 16
d'octubre de 2019 a Leganés, a la
Universitat Carlos III. S’hi va parlar
de les principals novetats en el programa Erasmus+ (digitalització del
programa, tema del Brexit, l'augment
substancial en l'oferta de beques
previst per a properes convocatòries,
etc.), dels diferents protocols de gestió
de les diverses mobilitats dins d'aquest
programa, així com la presentació dels
informes de resultats de les convocatòries anteriors.

Festival Science on
Stage de Cascais
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L’institut Torre Vicens ha participat al
festival Science on Stage de Cascais,
Portugal.

Radioconnectada Torre Vicens de Jan Accensi, Àngel Tèrmens i Flavius
Barboni, que consisteix en el disseny i muntatge d’una estació de
satèl·lit connectada amb ràdio i elaborada amb materials de baix cost, i
el projecte Centre STEAM realitzat per Esther Pintó, on l’alumnat
experimenta amb la gamificació utilitzant tecnologies favorables.

L’INS Torrevicens va exposar dos
projectes científics dels 11 seleccionats
al concurs nacional «Ciencia en
Acción», del 31 d’octubre al 3 de
novembre al festival Science on Stage
Europe.
Els treballs exposats van ser l’Estació

Amb aquests projectes sota el braç, els professors Marc Batlle i Josep
Maria Perelló van posar rumb a la ciutat de Cascais (Portugal) on es va
celebrar el festival internacional Science on Stage. Tant el Josep Maria
com el Marc hi van participar amb molta il·lusió i la seva motivació va
ser intercanviar amb els centres europeus metodologies i idees innovadores per transmetre-les al professorat del Torre Vicens, implementar-les
a l’aula i seguir creixent cada dia més.
Butlletí Torre Vicens - 5

Setmana STEAM

De l'11 al 18 de novembre hem celebrat
la "Setmana STEAM" i el fil conductor
ha estat la ciència, l'astronomia, la
tecnologia i el medi ambient.
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Durant la setmana hem realitzat molts
tallers i activitats destacant l'observació
del Trànsit de Mercuri i la Gimcana
STEAMbient (formada per una ruleta
gran amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible) i emmarcada en el
projecte STEAMbient que té com a
objectiu conscienciar tota la comunitat
educativa sobre la importància de ser
sostenibles per aturar el canvi climàtic.

Projecte Partner FP

El 14 de novembre s’ha iniciat el projecte Partner FP amb la UdL. Els alumnes
de 1B CFGS Laboratori clínic i biomèdic han rebut la visita de la Romi Pena,
professora del departament de producció animal de la UdL i ens ha proposat
un repte: utilitzant eines de biologia
molecular descobrir l'adulteració en la
llet d'ovella i de cabra amb llet de vaca.

Participem en la presentació del projecte Technovation

El projecte Technovation Challenge
Girls ha obert convocatòria a Lleida
perquè equips femenins amb integrants
d’edats compreses entre els 10 i 18 anys
proposin aplicacions digitals per resoldre problemes socials.

15
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En l'edició de l'any passat vam participar
amb dos equips d'alumnes d'ESO i vam
presentar aplicacions que proposaven
l’aplicació de l’economia circular en
l’intercanvi de material escolar, suport
per a malalts d’Alzheimer, gestió de les
emocions i un sistema de voluntariat per
donar suport a persones benvingudes.
Aquest any hi tornem a participar amb
molta il·lusió.
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Jornada d’Innovació i
Recerca

El 5 de desembre hem realitzat la
Jornada d'Innovació i Recerca, organitzada per l'equip ICE de la UdL.
Ha estat una jornada molt interessant
per tota la informació rebuda per
elaborar un bon TdR al Batxillerat.

XV Certamen Literari
Escolar
en
llengües
d’origen dels Amics de
la Unesco de Barcelona
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Aquí tenim una mostra de la participació dels nostres alumnes al Certamen
Literari en llengües d’origen dels
Amics de la Unesco de Barcelona.
Per parlar de la Felicitat, els nostres
alumnes han emprat l’anglès, el castellà, el català, el francès, el polonès i el
romanès.

"PROJECTE PYIRENEFP"

És un projecte europeu de cooperació
transfronterera, que ofereix als joves i
a les persones adultes serveis coordinats d'informació i orientació professional en relació a les ofertes de formació professional i de reconeixement de
l'experiència laboral existents en
l’espai transfronterer entre Espanya i
França.
Aquest projecte s'inclou dins del
programa de la Unió Europea Interreg
V-A Espanya, França, Andorra
(POCTEFA 2014-2020) i està
cofinançat al 65% pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER).

17

Formen part del projecte PyireneFP
les 6 regions amb competències en
formació professional d’ambdues
bandes dels Pirineus: la Generalitat de
Catalunya
(Departament
d'Ensenyament), el Govern d’Aragó, el
Govern de Navarra, la Regió Nova
Aquitània, el Govern Basc i la Regió
Occitània (Pirineus Mediterrània).
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Durant el mes de novembre s'han dut a
terme les sessions informatives a
diferents cicles formatius per tal de fer
difusió del projecte i iniciar les inscripcions d'aquell alumnat i professorat
interessat a participar-hi. El període
d'inscripció va finalitzar el 13 de
desembre de 2019, moment a partir del
qual es durà a terme la selecció de les
persones beneficiàries de les beques
disponibles.
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Cicle formatius a Terreny
(Camps
de
refugiats
Saharauis)

19

El dia 9 de desembre vam participar a la
Presentació de la 10ena edició Cicles
Formatius a Terreny, projecte conjunt
amb
Saharaponent,
Educació
i
l’Ajuntament de Lleida amb el qual uns
20 alumnes de cicles formatius del Torre
Vicens, l’Institut Ronda i l’Episcopal,
viuran una experiència única al viatjar
als camps de persones refugiades Saharauis.

Programes de Mobilitat i
Projecte Internacionals

El 20 de novembre vam participar a la
jornada "Programes de Mobilitat i
Projectes a FP.
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La nostra Directora Chus Castro, la Cap
d'Estudis d’FP Carme Dalmau i el Coordinador de Mobilitat Marc Batlle van
formar part de l'equip de ponents.

Participació a La Marató
de TV3

Des de fa més de 6 cursos l'alumnat del
Torre Vicens de Lleida se solidaritza
amb La Marató de TV3.
Durant una setmana s'aturen les classes
de l'ESO per realitzar el Treball Síntesi
per nivells (1r, 2n i 3r) i el Projecte de
Recerca de 4t, tots ells giren al voltant
de l'eix vertebrador de La Marató,
aquest any sobre les malalties minoritàries.

21
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El matí del divendres, l'alumnat de
l'ESO, BATX i FP va preparar un esmorzar solidari i saludable, amb productes
elaborats per ells mateixos i un mercat,
amb la finalitat de recaptar diners per la
Marató. També van interpretar música
en directe.
D'altra banda, es van organitzar
diferents activitats com: una caminada
solidària, mercadet de roba de 2a mà,
kahoot de sèries populars, visionat de la
pel·lícula Wonder, un torneig de futbol,
karaoke i una màster class de zumba.
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Família Imatge Personal

CFGM
Estètica i bellesa
Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGS
Estètica integral i benestar
Estilisme i direcció de perruqueria

Família Sanitat

CFGM
Cures auxiliars d’infermeria
Farmàcia i parafarmàcia
Emergències sanitàries

CFGS
Dietètica
Documentació i administració sanitàries
Higiene bucodental
Laboratori clínic i biomèdic
Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Anatomia patològica i citodiagnòstic

Família Ediﬁcació i Obra Civil

CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació
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ESO

Global Scholars

Code-In
BATXILLERAT
Ciències i tecnologia
Humanitats i Ciències socials

Transgènics

Projecte PERA
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