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Participació a la 51 Trobada de centres Innovadors (8a Trobada de
Centres Innovadors a
Catalunya)

1

El dimecres 30 de setembre, en la 8a
Trobada de Centres Innovadors a
Catalunya es van presentar els panells
temàtics STEAM de les aules de
Secundària en confinament.
Pilar Atienza va participar a la taula
rodona: Quines són les actuacions que
s'han realitzat als centres per a fer front
al COVID-19?, Marina Aguilera i Sole
Maresma van presentar el panell
Temàtic, STEAM en confinament i
Esther Pintó va presentar el panell
Temàtic, STEAM a Secundària i
STEAM a l'INS Torre Vicens.
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Concurs "Ciència en
Acción XXI”
El 7 d’octubre vam presentar al programa Magazin de Lleida TV els projectes
guardonats en el concurs internacional
"Ciència en Acción". "Estación
Medioambiental" d'Eric Llimós, Eric
Álvarez, Esther Pintó, Raúl Cases,
Jesús Miquel Almacellas, Xàvier
Bonet i Eduard Termens i "Gincana
STEAM ambiente" d'Esther Pintó,
Eric Álvarez, Jan Accensi, Antonio
Salvador, Meritxell Miret i Andreu
Arbó.Miret i Andreu Arbó (2a imatge).
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Projecte Innova FP Arxiu
històric de Lleida
L'alumnat de 2n de CFGM d'Obres
d'interior, Rehabilitació i Decoració va
dissenyar i executar un espai d'exposició
en l'Arxiu Històric de Lleida. Aquest
projecte es va realitzar en el marc del
programa INNOVA FP.
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Premis DonaTIC 2020
TEchnovation
El 13 d’octubre es van entregar els
premis DonaTIC 2020 i el projecte
TEchnovation. Vam obtenir el premi en
la categoria d’iniciativa educativa.
TEchnovationCAT és una iniciativa de
l'Associació Espiral i el nostre centre hi
participa des de fa dos anys. En la darrera edició, tot i estar en situació de confinament, 4 equips de noies de 1r i 3r
d'ESO van completar el repte i van
presentar els seus projectes.

Participació a la 4a
edició Devfest
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El dissabte 17 d’octubre vam participar
en les presentacions d'experiències i
projectes Google en la 4a edició
Devfest.
En aquesta edició els presentadors del
Devfest Lleida 2020 van ser per primer
cop, 50% dones i 50% homes.
L’esdeveniment tecnològic va presentar
diferents tecnologies i projectes
d’estudiants desenvolupats als Laboratoris TIC del Parc Científic de Lleida
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Erasmus Days
Durant el mes d’octubre es va celebrar
Erasmus Days amb un Meeting online
amb els nostres socis Portuguesos i
Italians. La trobada ens va permetre
compartir records i experiències i
moltes ganes de tornar-hi a participar
un altre cop.

Trobada club de lectura
Durant aquest trimestre el Club de
lectura Espurnes de boira va proposar
la lectura del llibre “Em tallaré les
trenes”. El 6 d’octubre vam tenir
l’oportunitat de poder trobar-nos amb
l’autora del llibre Marialba Revés. Va
ser tot un privilegi poder compartir la
trobada amb ella.

Visita associació ARRE
L'alumnat de CFGM d'Obres d'interior,
decoració i rehabilitació va visitar
l’Associació per a la Recuperació i
Rehabilitació d’Equins (ARRE). L'Eva
i el Jon ens van mostrar com construir
de manera sostenible en un entorn
excepcional.
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Taller en línia del Programa Órdago
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO va
començar el taller en línia del Programa
Órdago. Aquest programa de promoció
de la salut i de desenvolupament de les
habilitats per a la vida, que té com a
finalitat la potenciació de factors de
protecció davant del consum de drogues
i la prevenció de consum de tabac i
alcohol.
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Happy Halloween
El 30 d’octubre l'alumnat de 1r, 2n i 3r d'
ESO van fer activitats relacionades amb
Halloween i van gaudir d'aquesta activitat tan arrelada als països de parla anglesa.

10

8

It' s almost Halloween, which means
spooky decorations and pumpkin
carvings! It's time for trick- or-treating
and costume parties!!!

Reptes STEM
Aquest curs han tornat els "Reptes
STEAM"
Cada dues setmanes publicarem en
dilluns un repte STEAM i l'alumnat
tindrà fins divendres de la mateixa
setmana per enviar-nos la resposta.
L’alumna o alumne que respongui més
reptes de forma correcta guanyarà un
premi STEAM.
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25a setmana de la ciència
La setmana del 2 al 6 de novembre
l'alumnat d'ESO i batxillerat van visualitzar els vídeos de la "25a setmana de
la ciència (La ciència en primera
persona)" resolent els reptes que els
proposaven els científics. Aquesta
iniciativa, realitzada pel Departament
d'Educació de la Generalitat de
Catalunya i la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Informació, vol impulsar la motivació científica entre
l'alumnat de secundària i batxillerat.
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XVIII Jornada de qualitat de l’ensenyament
El 12 de novembre vam participar en la
XVIII Jornada de qualitat de
l’ensenyament La nostra directora
Chus Castro va participar presentant la
gestió del Pla de Comunicació a
l'Institut Torre Vicens. L’Anna Tomé i
la Laura Arcal van participar presentant
“Com
incrementar
les
col·laboracions amb les empreses amb
la carta de serveis”. El Marc Batlle va
participar amb la presentació “Cooperació internacional entre centres educatius KA2”
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Setmana de la Ciència i
la Tecnologia
Del 16 al 20 de novembre es va fer la
"Setmana de la Ciència i la Tecnologia".
Des del nucli STEAM del Torre Vicens,
es van planificar diferents activitats.
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Torre Vicens centre ambaixador NASE
El 20 de novembre la Rosa M. Ros
directora de Ciència en Acción i presidenta de NASE (Network for Astronomy School Education) ens va fer
entrega del certificat a l'INS Torre
Vicens com a centre ambaixador NASE,
l'únic a l'Estat.

Projecte STEAM 1r ESO

15

L’alumnat de 1r d’ESO ha realitzat un
projecte STEAM on han reciclat el
paper que s’utilitza per desinfectar
taules juntament amb el paper de diari
vell de l’institut, amb aquests residus
han elaborat materials per promoure el
reciclatge i fomentar la sostenibilitat. En
aquest procés que ha estat llarg, han dut
a terme càlculs matemàtics, manipulació
amb materials, recerca d’informació
sobre processos, usos i materials i han
debatut sobre els beneficis ambientals,
entre d’altres.
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Premis als millors treballs de recerca, síntesi i
projecte de la Formació
Professional.
El dijous 3 de desembre es van fer
entrega dels premis als millors treballs
de recerca i els millors treballs de
síntesi i projecte de la Formació
Professional. Els premis, gentilesa de
l'AMPA valorats en 300 i 150 euros els
van entregar el president de l'AMPA,
Francesc Domingo, i Mercedes Morales.
Els alumnes premiats van ser:
Batxillerat: Laura Vilella i Laura de
Arcos
Formació professional: Anna Petit,
Ramon Purroy i Arán Teixidó.
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Connecta’t!!!
amb nosaltres

INSTITUT
TORRE VICENS

https://iestorrevicens.cat/

@TorreVicens
https://www.facebook.com/TorreVicens
https://www.facebook.com/FPSanitatTorreVicens
https://www.facebook.com/FPEdificacioTorreVicens
https://www.facebook.com/FPImatgePersonalTorreVicens

@instorrevicens
@fpsanitat_torrevicens
@fpimatgepersonal_torrevicens
@fpedificacio_torrevicens

https://ja.cat/tvyoutube

https://ja.cat/tvtelegram
Telegram
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