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2n Trimestre curs 20/21

Dia de la Dona i la Nena a la Ciència
Exposició "Dones que han canviat el món" del Parc Científic i Tecnològic de Lleida i APTE
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Dia de la Dona i la Nena a
la Ciència
L’11 de febrer es va celebrar el Dia de la
Dona i la Nena a la Ciència, i es van dur a
terme diferents actes i activitats al nostre
Institut per a fomentar les vocacions
científicotecnològiques.
Exposició "Dones que han canviat el
món" del Parc Científic i Tecnològic de
Lleida i APTE, xerrada sobre la trajectòria personal i científica de la Vicerectora de Recerca i Transferència de la Udl,
Olga Martin, amb el títol "Com ser científica i no morir en l'intent", xerrada de la
promotora de tecnologia a EureCAT,
Cristina Casellas i les xerrades-col·loqui
impartides des del programa 100tífiques i
els tallers sota el títol "Les noies també
#STEM! que es van realitzar des de GFT.
Agraïm la col·laboració a totes les entitats
que ho van fer possible.

La Marató
Aquest any la Marató de TV3 va recaptar
diners per la COVID-19, el nostre Institut,
com a cada any, hi va participar amb la
venda de mascaretes i tota l'ESO va treballar sobre "La Marató" i "la Covid". Cada
curs treballava i feia recerca de com es
feia front a la pandèmia en diferents
països del món i des de tres vessants: el
politicoeconòmic, el científic, el tecnològic i el social-educatiu-cultural.
Al final, uns representants de cada curs
van realitzar un Congrés exposant les
conclusions de tot el treball. Moltes
gràcies a tothom que hi va participar!
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Treballs de Recerca
El passat dilluns 18 de gener l’alumnat
de 2n de Batxillerat van defensar els
seus Treballs de Recerca.
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L'alumna de 1r batxillerat B Miriam
Aguayo, va quedar Finalista al concurs
fotogràfic EFIM. A la fotografia, el
lliurament del Premi com a Finalista que
li ha fet arribar EFIM de les mans de la
nostra Coordinadora Meritxell Miret.

Ús eines TAC
El nostre centre sempre ha estat pioner
en la introducció de les tecnologies
favorables. Entre elles, l'ús de les eines
TAC.
Aquest curs hem accelerat la introducció
de l'ús habitual dels portàtils a les
classes ordinàries.

3

L'alumnat de 2n de CFGM d'Obres
d'Interior, Rehabilitació i Decoració, ha
dissenyat i executat una tarima i uns
estands a mesura per Macro Mascota.
Gràcies per confiar en nosaltres. El
projecte s’ha realitzat en el marc del
programa INNOVA FP.
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Durant aquesta setmana, professorat
del nostre Institut, ha seguit formant-se
per poder desenvolupar el projecte de
l'hort robotitzat que va ser escollit en el
Projecte
d'innovació
educativa
Retotech. Aquest trimestre s’han realitzat tres formacions, la de Robòtica
amb Bitbloq, la de Dissenya la teva
App i la d’Impressió 3D.

Conferències pel Batxillerat d’Humanitats de
la Societat Catalana
d'Estudis Clàssics
El 27 de gener, l’alumnat de Llatí i
Grec de 2n Batxillerat van assistir a les
Conferències de Batxillerat que
promou la Societat Catalana d'Estudis
Clàssics.
Aquest any s'han impartit telemàticament, però no per això han estat menys
interessants i enriquidores.
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El Dia Escolar de la No-violència i la
Pau - DENIP conegut també com a Dia
Mundial o Internacional de la
No-violència i la Pau, es va celebrar el
dia 30 de gener.
L’alumnat de 1r i 2n d'ESO van fer un
gran mural amb la paraula PAU i en
diversos idiomes i van reflexionar
sobre el significat d'aquest dia tot
escoltant diverses cançons de Chambao, Lluís Llach i John Lennon.
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El dimarts 2 de febrer, l’alumnat del
CFGM d'Obres d'Interior, Decoració i
Rehabilitació i del CFGS Projectes
d'Edificació va participar al MakerFest!
Esdeveniment que es va celebrar 100%
via telemàtica amb alumnat de tot
Catalunya i on van aprendre a dissenyar i prototipar nous productes, serveis
i activitats.
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Club de lectura Espurnes
de Boira

El dimecres 3 d’octubre es va retrobar
per videoconferència El Club de
Lectura de l’Institut Torre Vicens, per
parlar del darrer llibre “L'home de la
maleta” de Ramon Solsona.
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Autoanalitzador
bioquímic
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Aquest trimestre s’ha comprat un
autoanalitzador bioquímic per al
CFGS de Laboratori clínic i biomèdic,
la qual cosa permetrà poder analitzar
sang, orina i líquids biològics. Va venir
a fer la formació Iberia de BioSystems.
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Butlletí Torre Vicens -4

13

14

Els equips participants de 1r i 2n d'ESO,
en l’edició 2020 de Technovation, han
rebut l’obsequi d’una motxilla com a
reconeixement a la seva participació.
Desitgem que sigui el símbol del lloc on
guardar els vostres somnis i projectes.
Els cinc equips participants van superar
el repte de treballar en temps de confinament i presentar els seus projectes. Les
Apps presentades estaven adreçades a:
alimentació saludable, tècniques d’estudi, millora de l’entorn local, la sostenibilitat i la cura personal.
Technovation és una iniciativa que té la
finalitat de promoure el coneixement de
l’àmbit tecnològic en les noies, així com
la seva competència emprenedora.
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Makers
L’alumnat de tota l’ESO va gaudir el
passat 23 de març de la Jornada Women
TechMakers organitzada pel PCiTAL i
l’EPS i també per les cinc noies que
formen l’equip WTM de Torre Vicens.
En aquesta jornada van haver-hi
diferents tallers interactius i també
xerrades amb mentores i amb la mateixa
directora de l’EPS, Magda Valls.
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Consulta dietètica online
Vicenta Torra
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L’alumnat de 2n de Dietètica ha posat en
marxa la Consulta de dietètica Vicenta
Torra amb els serveis de promoció i
assessorament en hàbits saludables,
dietes adaptades amb menús i receptari,
coach nutricional/emocional i tallers.
Podeu contactar-hi a través de la seva
pàgina web https://vicentatorradiet.wixsite.com/website, el seu correu electrònic:
dietetica@iestorrevicens.cat.
Horari: dimecres de 17:30 h a 19:30 h
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Recerca
Aquest 11 de febrer el nostre alumnat de
1r Batxillerat va assistir a diferents
conferències i tallers per fomentar la
innovació i la recerca. En aquesta Jornada els alumnes van poder familiaritzar-se amb la preparació i desenvolupament dels TdR que hauran de fer aquest
curs.

Sortida tutoria al
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L’alumnat de 3r i 4t d'ESO va assistir a
una pel·lícula al FUNATIC: "Fantasía
de juventud". Després van poder fer
reflexions sobre l'adolescència, les
emocions, l'estrès, els canvis...

Diari de Nit Magazin
Les nostres companyes Marina Aguilera, Esther Pintó i Rosa Prats, juntament
amb l’alumna Alba Montoya van
participar el dijous 11 de febrer al
programa Diari de Nit Magazine de
LleidaTV amb Marivi Chacon per parlar
del Dia de la dona i la ciència.
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Reunió amb l’Associació
d’Esteticistes de Lleida
(ASELLE)
Primera reunió amb l’Associació
d’Esteticistes de Lleida (ASELLE) per
treballar en la formació continuada i de
qualitat dels futurs/es professionals del
món de l’estètica.
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Obertes
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Trobada amb l'Associació de perruquers i
barbers de Lleida

Durant aquest mes de març s’ha celebrat
la Jornada de Portes Obertes al nostre
Institut de manera telemàtica i presencial, en grups de 10 persones. En total,
s’han realitzat nou visites en petits grups
durant les 3 setmanes anteriors a la
preinscripció.

El 22 de febrer vam tenir la visita del Sr.
Albert Bellet, representant de l'Associació de perruquers i barbers de Lleida. En
aquesta primera trobada es van intercanviar objectius i propostes de col·laboracions futures.
L’objectiu comú és professionalitzar el
sector de la perruqueria per tal d'oferir
diferents serveis als professionals, així
com treballar conjuntament per tal que
l’alumnat dels CF de Perruqueria tinguin
l'oportunitat de formar-se en les últimes
tendències del sector.
A més, hem iniciat els tràmits per a la
constitució del Consell d’Empreses en el
qual hi participaran l'Associació de
perruquers i barbers de Lleida, empreses
líders del sector i l’INS Torre Vicens.
Sinergies entre empreses i Institut amb
un objectiu comú: la professionalització
del sector de la Imatge Personal a les
Terres de Lleida.
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Treballs de condicionament, pintura i empaperat
L'alumnat de 2n de CFGM d'Obres
d'Interior, Decoració i Rehabilitació han
realitzat treballs de condicionament,
pintura i empaperat d'un pis gestionat
per Càritas Lleida. El projecte s’ha
realitzat en el marc del programa INNOVAFP.

RRREMÓN
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L'alumnat de 2n d'ESO (PIM) ha creat
RRREMÓN, una cooperativa sostenible, que busca combinar les matemàtiques, la tecnologia i les arts plàstiques
d'acord amb el nostre projecte STEAM,
amb el món del reciclatge.
D'acord amb el nostre objectiu de desenvolupament dels ODS, i utilitzant les
metodologies STEAM, com tinkering,
ABP i el pensament computacional
treballant amb impressora 3D, elaboren
els seus productes totalment sostenibles.
Així doncs, han treballat la geometria i
la mesura a partir de l’elaboració de
productes com clauers amb impressora
3D, sals de bany, llibretes amb cartró i
paper reciclat. Amb aquest treball
l'alumne se sent protagonista del seu
aprenentatge.

Taller-xerrada
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Cyntia

L'alumnat dels grups de 1r i 2n d'ESO
van assistir a un Taller-xerrada de
l'Enginyera Cyntia Gálvez, explicant
com es creen, com es fan i s'utilitzen els
filtres de realitat virtual a l'Instagram i a
les videoconferències.
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L’alumnat de 2n d’ESO ha celebrat la
vida a l’any de l’inici de la Pandèmia de
la Covid-19, realitzant una plantada
d’arbres al pati del nostre centre. L’arbre
com a símbol de força, de seguretat, de
renaixença. Durant l’acte es va llegir un
poema de Josep Carner de la seva obra
"Arbres"

Acadèmica
L’11 de març es va realizar la II Jornada
d’Orientació Acadèmica dirigida a
l’alumnat de 4t d’ESO.
Ens van acompanyar la Laia Mallada i la
Marina Panavera, Orientadores Professionals de l'Ajuntament -Lleida Jove La Palma. «Orientació i presa de
decisions, caminem cap a l’èxit»
Es va realitzar l'activitat "(In)Forma't
per decidir" per oferir coneixements
financers a l’alumnat i a la vegada
formar-se per decidir.
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També es van realitzar activitats amb els
tutors i tutores. Aquesta II Jornada
d'Orientació Acadèmica es completarà
amb accions i tallers al llarg del mes de
març i abril: xerrades sobre el Batxillerat, la Formació Professional, els
Programes de Formació i Inserció…
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Durant el matí es va compartir amb
l'alumnat de 4t d’ESO tot un seguit
d'experiències que esperem que els
permetin ampliar la seva visió i coneixements sobre les possibilitats que tenen
en acabar aquesta etapa, les seves
capacitats clau i les seves motivacions i
interessos.
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Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE)
La Carta Erasmus d’Educació Superior
(ECHE) és un certificat de qualitat
indispensable per a aquells centres
d’Educació Superior que vulguin
participar en activitats de col·laboració
Europea i Internacional en el marc del
Programa Erasmus+.
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L’Institut Torre Vicens comptava amb
una Carta ECHE des del 2014, però
caducava l’any passat. Després de
redactar i presentar una proposta de
renovació, la Comissió Europea ha
valorat positivament la nostra sol·licitud, per la qual cosa hem rebut una altra
Carta ECHE per al període 2021-2027,
això ens permetrà dur a terme accions
internacionals en els estudis de CFGS.

Ditmae
El dissabte 13 de març, sis alumnes de
TorreVicens van participar a la Ditmae i
DimatLleida, el Dissabte de les
Matemàtiques de les terres de Lleida per
l’alumnat i professorat de Batxillerat
organitzada per la ffsb, Institut d'Estudis
Catalans, Institut d'Estudis Ilerdencs,
UdL, Dep. Matemàtiques UAB, Centre
de Recursos Pedagògics del Segrià i
Educació.
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L’alumnat va seguir amb curiositat la
xerrada d'Enric Ventura de la Facultat de
Matemàtiques i Estadística - UPC, "De
quantes maneres podem pintar un graf?"
i a continuació van participar en el repte
de resoldre qüestions i problemes sobre
grafs. I una de les parelles va resultar
guanyadora d'un dels premis de l'edició!
Enhorabona Amal i Miriam!

trimestre tutoria de 1r i
2n d'ESO
El passat 16 de març, l'alumnat de 1r
d'ESO D va anar al parc de La Mitjana a
fer activitats de cohesió de grup.
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Tallers de programació

30

El passat dilluns 8 i 15 de març van tenir
lloc els tallers de programació per a
l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat
impartits per l’EPS de la UdL.
Tot seguit es van impartir unes xerrades
presencials sobre l’Orientació que portaven per títol “Inspiring the future”

El 18 de març, més d’un centenar
d’alumnes de l’ESO va participar a les
proves Cangur resolent problemes i el
que és més important, gaudint de les
matemàtiques.
Tot i tenir les instal·lacions preparades,
es va aprofitar el bon temps i l’alumnat
va realitzar la proves a l'aire lliure.
Durant una bona estona, el nostre pati es
va convertir amb l'Àgora del pensament
matemàtic, traient les matemàtiques de
l'aula per viure-les a fora. Després d'una
bona estona pensant, l’alumnat va
gaudir d’una bona coca amb xocolata.
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Sortida als Aiguamolls
de Rufea
L’alumnat de Batxillerat que cursa les
matèries de Biologia i Ciències de la
Terra i del Medi van realitzar una sortida
als Aiguamolls de Rufea amb l’objectiu
de fer més vivencials els aprenentatges.

Rellotge de sol al pati de
l’institut i seguiment de
L'alumnat de tot l’Institut ha iniciat un
projecte d'Astronomia i gràcies a un
gnòmon anem prenent mesures de
l'ombra d'aquest vers el Sol.
Aquestes extrapolacions les presentarem
a final de curs.
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Segell de qualitat
L’Institut Torre Vicens ha obtingut
novament el segell de qualitat Europeu
eTwinning com a reconeixement pel
compromís en desenvolupar pràctiques
d'aprenentatge cooperatiu per l'alumnat i
professorat entre centres educatius
Europeus mitjançant la plataforma
eTwinning.
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El dia 15 de març (els Idus de març)
l’alumnat que cursa llatí va celebrar
l'efemèride d'aquest data tan important
vestint la toga romana entre d’altres
activitats; activitats lúdiques que ens
ajuden a fer l'aprenentatge més vivencial.

Durant el mes de març l’alumnat de 3r
d'ESO va anar a fer un Taller de Rap al
Caixa Fòrum, des de la matèria de
Llengua castellana.
En aquest taller ens van presentar textos
poètics i teatrals del Segle d'Or que
aborden temes com les relacions humanes o el poder dels diners.
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Connecta’t!!!
amb nosaltres
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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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