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2 Ciencia en Acción
Participem a la XXI edició de Ciencia en Acción, on hem presentat el
projecte NASE amb dos dels projectes STEAM que tenen l’astronomia com
a eix vertebrador: un rellotge de sol analemàtic i el seguiment de la
trajectòria solar. A més, l’alumnat de Ciències i Tecnologia de 1r de
Batxillerat ha exposat el projecte STEAM Futbol taula amb tecnologies
favorables, projecte premiat en l’actual edició de Ciencia en Acción en la
modalitat de Ciència i Tecnologia.
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1 Projecte NASE
Participem a l’experiment de Herschell dins
del projecte NASE. Amb aquest experiment
es pot determinar un tipus de radiació del
Sol invisible a la nostra vista: la radiació
infrarroja (IR)

3
II Congrés  Tecnologies

New Space 

Tres alumnes de 2n de Batxillerat han
participat al II Congrés Divulgatiu de les
Tecnologies New Space de Ponent Aerospace
dins la World Space Week. La nostra alumna
Amal Uali, del grup WomenTechMakers Lleida,
ha presentat els diferents ponents del congrés,
entre els quals la nostra alumna Ares Tartera,
que parlarà de les Ground Stations, i l’Álvaro
Ciudad, que ho farà sobre els CubeSat.
Enhorabona a tots tres!

STEAM, 
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4 Projecte Ilercovid
Els alumnes del Batxillerat científic
experimenten en el món científic dissenyant
una vacuna contra la covid-19 amb plantes
d’arròs modificades genèticament. Participen
en el projecte de recerca Ilercovid, organitzat
per la Universitat de Lleida amb l’objectiu de
despertar la vocació científica entre l’alumnat
de l’Institut.
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5
Projecte

Technovationcat

El 4 de novembre el Parc Científic i Tecnològic
Agroalimentari Lleida va acollir l’acte d’inici de
temporada del projecte Technovationcat. En aquest,
es convida noies adolescents a treballar la
competència emprenedora a través d’un repte social
i alhora en clau tecnològica. Tres equips d’alumnes
de 1r d’ESO del nostre Institut van presentar les
aplicacions que han desenvolupat. En aquesta edició,
els temes que s’han tractat són els següents:
prevenció de conductes suïcides entre la població
adolescent, la inclusió social, la informació sobre les
vacunes pediàtriques o la menstruació. En l’acte
també es va comptar amb una xerrada de Karina
Gibert, directora del Centre d'Intel·ligència Artificial
de la UPC.
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6 Setmana STEAM
EDel 8 al 12 de novembre hem celebrat la
Setmana STEAM. Tot l’alumnat ha participat a
les xerrades, tallers, experiències, gamificacions
que els han permès endinsar-se en el món de la
ciència, la tecnologia, l’enginyeria, les arts i les
matemàtiques. L’alumnat ha desenvolupat
diversos reptes plantejats per alguns científics i
científiques. També hem comptat amb una
peculiar Taula Periòdica dels Elements,
dissenyada per diversos alumnes i professors.
Cal afegir la participació en l’acte del Dia de la
Ciència «Ciència en primera persona»,
organitzat per Fundació Recerca, on l’alumnat
ha pogut interactuar amb els ponents de
Robòtica i Economia circular. I tot l’alumnat ha
pogut gaudir dels Tastets STEAM al pati, on s’ha
fomentat l’aprenentatge entre iguals,
cooperació, experimentació, reptes,
curiositat.... I han gaudit de la conferència
«Sabies que 8000 satèl·lits passen per damunt
nostre cada dia i moltes vegades?», a càrrec
d’Andreu Ibáñez i l’alumnat de l’EPS UdL del
nostre Institut.
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9
Benvinguda a l'Auxiliar

de conversa
Hem donat la benvinguda a l’Angelica Catalano, la
nostra auxiliar de conversa en llengua anglesa per
alprimer trimestre del curs.

7 Mobilitat i

plurilingüisme
Els professors Josep Maria Perelló i Marc Batlle
han assistit a una trobada internacional a
Suècia del 6 al 10 d’octubre per compartir
experiències educatives i preparar les
properes mobilitats amb els socis alemanys,
grecs i suecs dins del projecte Erasmus+ KA229
Solutions Inspired by Nature. Els nostres socis
han pogut gaudir d’una formació en Arduino
per part del nostre professor Josep Maria
Perelló a fi d’implementar als seus centres
educatius la robòtica i programació.
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8
Dia Europeu de les

Llengües
Hem celebrat el Dia Europeu de les Llengües.
Entre altres activitats, l’alumnat de Grec de 1r de
Batxillerat van començar a practicar l’escriptura
del grec clàssic, assignatura que tot just ara han
iniciat.
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12
La Marató 
Del 13 al 16 de desembre hem dut a terme el projecte
«Salut Mental: Parlem-ne», al voltant de la Marató, per
aportar el nostre granet de sorra a aquesta iniciativa. El
projecte té l’objectiu de potenciar els valors de la
solidaritat, l’empatia, la inclusió, el respecte i la generositat
del nostre alumnat. S’han realitzat exercicis per gestionar
les emocions, s’han creat cançons, lapbooks, anuncis
publicitaris i també han participat en una gimcana per la
salut mental. 

10
Som Escola Sentinella
El nostre Institut forma part d’Escoles Sentinella, un
projecte de recerca dels departaments de Salut i
Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest
projecte té l’objectiu de monitorar i avaluar la
pandèmia de la Covid-19 en l’àmbit escolar a partir
del seguiment actiu dels alumnes, famílies i personal
que treballa al centre. Participem activament en
aquest projecte per fer possible que les escoles
siguin llocs segurs i lliures de la Covid-19.
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11
Dia Mundial de la

Sida
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la
Sida, i amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta
malaltia causada per l’extensió de la infecció del
VIH, l’alumnat de 1r d’ESO ha realitzat un llaç al
pati, amb la col·laboració del CAP Balàfia-
Pardinyes-Secà.
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13 Visita

professional de

Pili Caballol.
L’alumnat del CFGS d’Estilisme i direcció
de perruqueria ha rebut la visita de la Pili
Caballol, la coneguda wedding planner
de Lleida Sra. Popi. Ha motivat l’alumnat
en la recerca de nous models
empresarials a Lleida i en imatge
corporal.
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14
Emprèn

Experience

Hem celebrat la Jornada Emprèn
Experience, una jornada d’emprenedoria
dirigida a l’alumnat de Batxillerat i
Formació Professional. En aquesta
jornada s’han realitzat diverses sessions i
tallers, com una sessió de rialloteràpia,
una sessió de Speed Networking i un
Scape Room. La jornada té l’objectiu
d’analitzar i validar les idees de negoci
amb les quals els alumnes volen postular
en un futur en el món laboral.
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15 Fòrum Joves Talents

de Catalunya 2021.
El nostre alumnat de 1r de Batxillerat, Raül Cases i
Carla Parisi, han estat seleccionats en el Fòrum
Joves Talents de Catalunya 2021. Els dos van tenir
l’oportunitat de gaudir tot aprenent, del 22 al 30 de
juny, en el marc del VI Congrés organitzat per UPC,
BarcelonaTECH i Exploratori de Recursos de la
Natura. Ara estan molt satisfets de rebre el seu títol i
el diploma acreditatiu de participar en un dels
debats sobre aigua i canvi climàtic. Enhorabona a
tots dos! 
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16
Jornada Lleida Talent

Emprenedor
L’alumna Raluca Tabrea va ser premiada a la Jornada
Lleida Talent Emprenedor pel seu projecte «Piel y
Vida Cosméticos», tutoritzat per la professora Rosa
Prats. Aquest projecte se centra en la
comercialització de productes de bellesa elaborats
sense agents al·lergògens. En el projecte, s’ha
valorat el bon plantejament general, amb una
detallada anàlisi de la competència i del mercat,
aportant dades i estudis referenciats, tant estadístics
com de productes. Enhorabona a la Raluca i la Rosa!
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19 Taller «Saps de què

està fet el teu

mòbil?»
L’alumnat de 1r d’ESO ha fet una visita a
l’exposició i al taller «Saps de què està fet el teu
mòbil?» a la Biblioteca Pública de Lleida. En el
taller s’han analitzat els materials que s’utilitzen
per fabricar un mòbil, quins minerals i materials
necessita cada part, d’on provenen i quines
conseqüències ambientals, socials i polítiques té
la seva extracció i comercialització.

17 Sortides primer

trimestre tutoria ESO 
Durant el trimestre s’han dut a terme les sortides de
tutoria de l’alumnat d’ESO, jornades destinades a la
convivència grupal. Les sortides han estat al parc de
la Mitjana i al Salting de Lleida. Tots ells s’ho han
passat bomba!
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18
Arxiu Arqueològic de Lleida
L’alumnat de 1r d’ESO ha realitzat un taller d’arqueologia a l’Arxiu
Arqueològic de Lleida amb diferents activitats i han pogut comprovar
en què consisteix el treball d’un arqueòleg. Per uns moments s’han
convertit en detectius del passat!

L'aula més enllà del centre 
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21
Sortida a la instal·lació

PATI ARCAT
L’alumnat de 1r d’ESO ha realitzat un taller
d’arqueologia a l’Arxiu Arqueològic de Lleida amb
diferents activitats i han pogut comprovar en què
consisteix el treball d’un arqueòleg. Per uns moments
s’han convertit en detectius del passat!

20
Anem al teatre

L’alumnat de Llatí, Grec, Literatura Universal i
Literatura Catalana de Batxillerat van assistir a
la representació de l’obra clàssica «Antígona»,
de Sòfocles, al Teatre Ateneu de Tàrrega, a
càrrec de l’alumnat de l’EASD Ondara. 

L’alumnat de 4t d’ESO va gaudir de l’obra «En
la cresta de la ola», al Teatre Nacional de
Catalunya. Van seguir el dia amb una visita
guiada per Barcelona, on han pogut conèixer
algunes rutes literàries d’autors i obres que
transcorren per la ciutat, com la ruta literària
de l’obra «Marina», de Carlos Ruiz Zafón.
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23 Participació a les

STEAM Conference
Ester Pintó, cap d’estudis del nostre Institut, ha
participat a les STEAM Conference per presentar
les STEAM a les Terres de Lleida, a través de les
diferents experiències innovadores que es duen a
terme a l’Institut Torre Vicens com a eix
vertebrador del seu projecte educatiu.

22 Defensa dels

Treballs de Recerca 
L’alumnat de Batxillerat ha defensat els seus
Treballs de Recerca davant dels respectius
tribunals. Enhorabona a totes i tots pel vostre
gran esforç durant aquest projecte! 
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24 Ens formem en

robòtica a càrrec de

Pere Picoy
El professorat de tecnologia dels Instituts Torre
Vicens i Guindàvols han fet una formació de
robòtica amb microbit a càrrec del professor
Pere Picoy, de l’Institut Guindàvols.
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25 Xerrada de Rosa

Maria Ros 

Rosa Maria Ros, presidenta de NASE i Ciencia en
Acción, ha realitzat una xerrada al nostre Institut,
únic centre ambaixador de NASE a tot el
territori. El programa té com a objectiu
implementar l’astronomia i l’astrofísica com a eix
vertebrador de les STEAM en el marc del
programa STEAMcat. Per tal d’aconseguir aquest
objectiu, es duen a terme activitats molt
dinàmiques utilitzant materials senzills i a l’abast
de tothom, com pot ser reproduir un eclipsi de
sol o de la lluna. 

Ens formem! 
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26 Reunions entre famílies i

escola 
El 13 i 14 octubre es van celebrar les reunions d’inici de curs
amb les famílies de les etapes d’ESO, Batxillerat i Formació
professional de grau mitjà. Totes elles en format telemàtic i
amb molta participació de les famílies.
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27 Club de Lectura Espurnes

de Boira
El Club de Lectura Espurnes de boira ha fet la seva primera
trobada del curs per a comentar «El honor perdido de
Katharina Blum», de Heinrich Böll, i ja han programat la
propera lectura del club: «Modelos de mujer» de Almudena
Grandes.

Comunitat i entorn 
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