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2 Ciencia en Acción
Participem a la XXIII edició de Ciencia en Acción, on hem presentat el
projecte NASE "latitud para viajar i navegar". A més, l'alumnat ha exposat els
treballs seleccionats i premiats: el disseny de col·lectors solars, en la
modalitat sostenibilitat, robòtica existencial 
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1 DevFest
L'institut Torre Vicens ha estat la seu de la XX
edició del DevFest, un dels esdeveniments més
importants que desenvolupen els Google Developer
Groups. L'alumnat d'ESO i Batxillerat de ciència i
tecnologia han participat en aquest esdeveniment i
han pogut gaudir de diferents conferències. 

per a persones cegues, en la modalitat de
ciència i tecnologia i el Projecte d'innovació
Rototech, en la modalitat tecnologia.
La jornada va acabar amb l'entrega d'una
medalla d'honor a la cap d'estudis d'ESO i
Batxillerat, l'Esther Pintó, per la seva
col·laboració en el desenvolupament del
programa. 
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4 "Retrato emocional". What's up!
L'alumnat de 2n i 3r d'ESO ha anat a visitar
l'alumnat de l'institut Gaia de Sant Vicent de
Raspeig per continuar amb el projecte
convivència i emocions. 
Les emocions han estat a flor de pell!

3

5 Tallada solidària  

L'alumnat de 2n d'estilisme i direcció de
perruqueria va organitzar, juntament amb la
professora Maite Vall-llebrera, la primera
tallada solidària a la Fira de Sant Miquel, a
favor de l'Associació contra el càncer. Al llarg
del curs se'n convocaran més! Trobareu la
informació de les pròximes convocatòries a
fpimatgepersonal_torrevicens. 

Tot l'alumnat de 3r d'ESO va resoldre el repte el dia del

Micro:bit day. Es va tractar de dissenyar, programar i

construir l'escarabit i el robocut proposats i tot seguit

ambdós van realitzar la cursa.

Setmana CodeWeek

L'alumnat de 1r de Batxillerat de les matèries d'Informàtica i Programació ha participat a

l'ScratchDay de CodeWeek 2022, on ha resolt un repte proposat per la plataforma de

programació Scratch. 

Han gaudit de l'experiència i han après com funciona el pensament computacional.



BUTLLETÍ - 1r TRIM

6 Jornada STEAM
Durant la segona quinzena de novembre s’ha
celebrat la 5a edició de la setmana STEAM on
l’alulmnat d'ESO del centre ha participat en diferents
activitats programades.

L’alumnat va gaudir de diversos tallers, activitats
gamificades i xerrades impartits la major part d’ells
pels mateixos alumnes. També es van realitzar
diferents tastets STEAM, com ara: microbit,
matemàgia, robòtica amb arduino o el potencial de
l'energia de l'hidrogen, elaboració de rellotges solars
i es van crear jocs de paraules com <pasapalabra>. 

Van rebre la visita de l’astrofísic i divulgador Kike
Herrero que va impartir dues xerrades sobre l’Univers
a l’alumnat de l'ESO i tot seguit, van realitzar una
observació solar i fer un petit taller d'astronomia. Així
mateix, vam contar amb la presència de Francesc
Barrachina, qui ens va fer una xerrada molt
interessant sobre <Anem a l’estratosfera>.

Unes jornades plenes de ciència, tecnologia i diversió
on l’alumnat ha tingut l’oportunitat d’aprendre de
manera vivencial i experimental.
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9 Taller d'esferificacions
L'alumnat de 3r i 4t ESO ha anat a ETSEA a
realitzar un taller d'esferificacions: "Com fer
fideus, caviar o iogurt?" 

7
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8

Dia Europeu de les Llengües
EL dia 26 de Setembre es va celebrar el Dia
Europeu de les Llengües. Entre altres activitats,
l’alumnat de segon d'ESO va realitzar el
projecte "Hello, talk to me".

L'alumnat de 1r i 2n d'ESO va visitar la Fira
Maker, celebrada al Mercat del Pla, de
Lleida, on va gaudir d'uns tallers de
robòtica i impressió 3D. A més, van assistir
a una xerrada sobre microsatèl·lits
capaços de prendre mostres de l'espai i
enviar-les als laboratoris per fer-ne la
seva anàlisi. 

Fira Maker
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Esmorzar i berenar solidari
Bus de la salut: presa de tensió arterial (TA).
Posa't guap@ per la Marató (Departament d'Imatge Personal).
Caminada al Parc de la Mitjana de Lleida.
Màster-Class de Zumba.
Lligueta de futbol.
Karaoke.
Receptaris d'esmorzars i berenars saludables. 
Venda d'ornaments de nadal. 
Venda de complements de segona mà.

Del 8 al 16 de desembre hem dut a terme diferents activitats al voltant de la
Marató, per aportar el nostre granet de sorra a aquesta iniciativa. Algunes de
les activitats han estat les següents: 

Hem recaptat 2.553 euros! 
i tu, ja has col·laborat amb la Marató?

La Marató, 
per la salut cardiovascular 

10
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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 i 2n d’ESO ha escenificat un llaç vermell al pati

de l'institut, el qual va estar gravat amb un dron per

professionals del programa Salut i Escola.
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12
L'alumnat de 2n de CFGM d'Obres d'Interior,
Decoració i Rehabilitació col·laborarà amb el
Projecte Innova per rehabilitar una zona
comunitària al carrer Sant Martí de Lleida.
L'alumnat durà a terme diferents treballs de
rehabilitació, condicionament de superfícies,
pintura i aplicació de paper pintat. 

L'alumnat de 2n d'Estètica i Bellesa desenvolupa
un projecte Innova col·laborant amb la Creu Roja
ensenyant rutines diàries de bellesa a les
persones grans. 
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Projecte Innova 

13 Programa TEI 
Aquest novembre hem inaugurat el Programa
TEI, per l'alumnat de 1r i 3r d'ESO compartint
experiències i convivint junts. 
El programa de tutors entre iguals de l'Institut
Torre Vicens té com a principals objectius
millorar la integració escolar i treballar per
una cultura de l'escola inclusiva i la no-
violència, desenvolupant relacions entre iguals
més satisfactòries. 
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15

14 Nous taller dels cicles de
Cures Auxiliars d'Infermeria i
d'Higiene Bucodental 

Hem comencat el nou curs amb una remodelació dels tallers dels cicles de
Cures Auxiliars d'Infermeria i d'Higiene Bucodental. 
L'alumnat gaudirà d'un espai més pràctic que afavorirà el seu
aprenentatge. 
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L'institut Torre Vicens ha inagurat la nova
sala de cultius del curs d'especialització de
cultius cel·lulars. L'alumnat ja ha començat a
fer-ne ús per poder cultivar les seves
cèl·lules. 

Nova sala de cultius cel·lulars
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18 Visita Fundació Alicia
L’alumnat de 3r d'ESO va visitar la Fundació
Alicia, el centre de recerca de la nutrició. A
través del joc van aprendre com millorar els
seus hàbits alimentaris.

16 Sortides 1r 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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17 Sortida parc Astronòmic
del Montsec

L’alumnat de 1r d'ESO va realitzar una sortida al parc
astronòmic del Montsec coincidint amb l'eclipsi parcial
del Sol. Durant la visita va poder veure aquest fenomen i
realitzar dos tallers i una observació al planetari
astronòmic.

L'aula més enllà del centre 

A més com a sortida de fi de trimestre què
millor que anar a gaudir tots junts d'una
experiència sobre gel!!
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20 Viatge a Empúries

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat que cursa
l'assignatura de Llatí ha participat en diversos
tallers al jaciment excavat només parcialment a
Empúries. 

19 Visita al CREBA
L’alumnat de 1r de batxillerat de l'especialitat
de biologia ha visitat el CREBA, el centre
d'investigació experimental aplicada. Els hi
han explicat com es realitza la recerca amb
animals així com les tècniques
intervencionistes (laparoscòpia i cirurgia
oberta) observant l'instrumental en els
mateixos quiròfans.
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21 Visita al complex Magical

L’alumnat de 1r i 2n del batxillerat Social i
Humanístic va visitar el complex Magical al Turó
de Gardeny, les instal·lacions de l'Escola
Catalana de Cinema i Televisió i va desenvolupar
tots els rols que intervenen en una pel·lícula.  
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Visita a la fàbrica de Projectes
Modulars Prefabricats 

L’alumnat del CFGS de Projectes d'edificació ha
visitat la fàbrica de Projectes Modulars Prefabricats
(PMP) Pret-à-porter cases, dedicada a construir
cases prefabricades a mida, un nou mètode de
construcció i habitatge innovador. 

Visita a la Bòbila Palau
Ceràmica

23
L’alumnat de 1r de CFGM d'Obres d'Interior,
Decoració i Rehabilitació i de 1r de CFGS de
Projectes d'Edificació han visitat la Bòbila Palau
Ceràmica, situada a Alpicat, on han après tots
els productes que produeixen: gero, totxana,
supermaó, maó massís, ceràmica alleugerada...
i molt més! Productes de qualitat i d'aquí. 

24 Xerrades/visites del Curs
especialització cultius cel·lulars

L’alumnat del curs d'especialització de cultius
ha participat en diverses xerrades impartides
per especialistes en el camp de cultius
cel·lulars i ha visitat l'IRTA Fruitcentre i el
Biobanc IRB de Lleida. 
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Visita al Campus Can Ruti25
L'alumnat de 2n de Laboratori Clínic i Biomèdic va
visitar instal·lacions del Campus Can Ruti de
l'Institut Germans Trias i Pujol: el centre de
medicina comparativa i bioimatge, genòmica,
citometria i criobiologia. Va ser una sortida que va
generar moltes ganes de col·laborar amb els seus
projectes, esperem que en un futur no molt llunyà!
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26
L'alumnat de 2n d'Anatomia Patològica i Citodiagnòstic ha
conegut el Servei científic-tècnic de Microscòpia i Citometria
on ha pogut veure el tallat de mostres amb ultramicròtom i els
diferents tipus de microscopis del servei. 

Visita a l'IRB de Lleida

27

El CFGS d'Emergències Sanitàries va rebre la visita
de l'associació de voluntaris Cinca Medio per
explicar com funciona Protecció Civil a la comunitat
autònoma de l'Aragó. Van portar un vehicle oficial
amb dotacions i material per atendre emergències i
els van explicar com coordinen els diferents
operatius. 

Visita de l'associació de voluntaris
Cinca Medio
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28
L'alumnat de 2n d'Estètica Integral i Benestar ha
practicat realitzant tractaments facials amb el
Dermapen per poder millorar l'equilibri de la pell i
tractaments de massoteràpia virtual no invasiva
(electroporació) aplicant ampolles amb alta
concentració de principis actius, atenuant bosses
als ulls i emplenant arrugues.

Tractaments facials amb
Dermapen i electroporació 

29 Visita al Centre Mèdic
Estètic Noemí Clerk

L'alumnat de 2n d'Estètica i Bellesa ha visitat
el Centre Mèdic Estètic Noemí Clark per tal
de conèixer de primera mà el món
empresarial i el camp del màrqueting. 

30 Viatge a Madrid
L’alumnat de Batxillerat a realitzat una
sortida a Madrid els dies 19, 20 i 21 de
desembre. Han pogut visitar els indrets
més turístics de la ciutat així com els
museus més destacats de la capital!  
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32 Visita del professorat del centre
"Roc Friese Poort"

Ens formem! 
Xarxa empresa FP

L'institut Torre Vicens va acollir la primera sessió
presencial de la xarxa empresa FP. Una jornada molt
productiva i amb molts objectius per treballar
conjuntament amb la resta de centres de Lleida que
la conformen. 

31

L'institut Torre Vicens ha rebut la visita del
professorat del centre educatiu de
formació professional ROC FIRESE POORT
dels Països Baixos amb la finalitat de
posar en comú objectius i projectes dels
diferents cicles formatius.
Esperem engegar noves accions
internacionals pròximament. 

L'institut Torre Vicens com a centre associat a
FPempresa va assistir al congrés anual celebrat a
Sant Sebastiàn. Van ser dos dies d'aprenentatgesen
noves metodologies per a la FP del futur. 
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33 Projecte Erasmus FP

El nostre coordinador d'erasmus va
participar a les jornades de mobilitat de
l'Agència Nacional a Madrid amb la
finalitat d'oferir oportunitats i
experiències a l'alumnat de formació
professional amb nous projectes
Erasmus. 

34 Curs de barberia i estils
masculins actuals

El nostre professorat d'Imatge Personal va
rebre un curs de quatre dies a l'institut
Torre Vicens de Lleida impartit per Manel
Fragoso sobre "el disseny de la barba i
bigoti", una formació actual i de qualitat. 

35 Jornada de Qualitat de
l'Ensenyament

Vam assitir a la jornada de qualitat on
vam poder participar com a centre
invitat a dos ponències sobre la gestió
dels serveis a les empreses i la difusió i
marqueting.  
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36 Reunions entre famílies i escola 

El 5 i 6 d'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. Un primer contacte amb les famílies
on s'explica la informació necessària pel curs
2022-2023.
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Comunitat i entorn 

38
Col·laborem amb el Medi Ambient. 
L'institut ha ofert ampolles
reutilitzables a l'alumnat per reduir el
consum de plàstic en el nostre dia a
dia. 
Les oferim en transparent i en color
vermell, blau i verd! 

Ampolles reutilitzables

37 Club de lectura
"Espurnes de boira" 

El club de lectura del Torre Vicens "Espurnes de
boira" coordinat per la professora Sandra
Escolà ha tornat a l'activitat. Està format per
professorat i ex-professorat del cente i també
per gent del nostre barri.  Visca la lectura
grupal! 
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39 ESO i BATXILLERAT
Felicitem a l'alumna Myriam Aguayo pel premi de la UdL d'Educació amb el
seu Treball de Recerca: “Realitat o només un ideal? La Síndrome de Down i
la igualtats d’oportunitats a l’aula de primària". (Tutora: Sònia Sánchez)

Felicitem a l'alumna Amal Ouali per una menció especial al seu Treball de
Recerca: ”Xarxes socials, adolescents i addiccions”. (Tutora: Mª Teresa
Farré)
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40 FORMACIÓ PROFESSIONAL

Premis i felicitacions

CFGS de projectes d'edificació: 1r Premi "Traçat" de l'Associació de
Sobreestants de Catalunya.

L'alumna Laura Ruiz de 2n de CFGS de Laboratori Clínic ha guanyat el
concurs de vídeos de difusió de l'experiència Erasmus. Us deixem
l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=FTBhPWw8qVk   

L'alumna Ariadna Llevot del CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia ha estat
escollida com a ambaixadora Erasmus per Europa dins del programa
EuroAprendice.

 Alumnes de 2n APC: Núria Lladonosa, Alda Pallerola, Mar Bochaca amb
el projecte: Molecular development van ser finalistes dels Premis Lleida
Talent Emprenedor 2022 i seleccionats per accedir als premis Impuls a
la Formació Professional de Catalunya.

https://www.youtube.com/watch?v=FTBhPWw8qVk
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