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Ens
agrada 
compartir 
moments… 
amb tu. 

Conèixer-se un mateix  és un dels processos més complexos i 
apassionants en la nostra vida, i també summament important, ja 
que en moltes ocasions serà la clau per a l’èxit en el nostre camp 
personal, professional i social. 
Al Joan Oró preparem tot un seguit d’activitats individuals i de 
grup: dinàmiques de grup centrades en com ens veiem nosaltres i 
com ens veuen els altres, en entendre com funcionen les nostres 
emocions i com les podem gestionar millor, en comprendre què és 
i com s’alimenta l’autoestima i quines són les creences que més 
ens limiten, fem qüestionaris que ens ajuden a saber si som més 
auditius, més visuals o sinestèsics, quin és el nostre hemisferi 
dominant, quines son les nostres  aptituds i els nostres talents, o 
quins interessos vocacionals tenim...
L’alumnat s’engresca a fer aquesta anàlisi introspectiva i amb això 
aconseguim estimar-nos més i millor, avançar en els nostres 
objectius amb pas ferm i prendre decisions sense que ens tremoli 
tant el pols. 

Ens agrada compartir experiències 
d’aprenentatge, vivències, emocions… 
Esdevenen en diferents escenaris, en 
espais grans sense parets ni 
fronteres i en d’altres de més petits, 
més íntims i recollits. Escenaris 
d’aquí i també de més enllà, perquè 
segurament la curiositat ens hi 
porta… 
Ens agrada compartir amb diferents 
personatges, en múltiples direccions i 
sentits perquè cada una és diferent i 
sempre ens acabem enriquint. 
El fet de compartir ens uneix i 
provoca que, gairebé sense 
adonar-nos-en, amb l’acció i 
participació, estiguem fent un 
magnífic treball en equip per avançar 
junts. És llavors quan fem realitat 
aquest proverbi africà: 

“Per educar un infant cal tota una tribu”
Certament, som una gran tribu, un 
poble educador.
Ens agrada compartir… I això és el 
que dóna sentit a l’Ataràxia Snack… 
aquest és un moment més, que volem 
compartir… amb tu.

Emma Carreras
Directora de l’Institut

“La saviesa més gran 
consisteix a

conèixer-se un mateix”
Galileo Galilei 
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PROJECTE
SILENCIS

Aquest projecte pretén integrar el 
projecte de lectura i el projecte 
d’atenció plena a l’aula en el marc 
horari dels alumnes d’ESO i batxillerat.

Es realitza en una franja de vint minuts 
de durada on almenys un dia a la 
setmana es duu a terme exercicis de 
relaxació, respiració i presa de 
consciència del propi cos i quatre dies 
a la setmana es realitza lectura lliure. 

Aquesta aposta pretén fomentar els 
hàbits lectors i despertar el gust per la 
lectura en l’alumnat i, per altra banda, 
aprofundir en el seu treball 
intrapersonal.

La nostra vida és  plena de  sorolls. . .
Cal aprendre a  valorar,  a  gaudir també del  silenci i  
tenir moments de  recolliment personal 



VIMUED
El projecte possibilitarà el treball 
transversal de tres àrees: visual i 
plàstica, música i educació física. 
L’alumnat treballarà la dansa en 

rotllana vinculada a la música i als 
dibuixos celtes.  Els objectius del 

projecte són ajudar l'alumnat a 
integrar el seu cos i el cos de l'altre, 
establir i generar estructures d'ordre 

treballant la seqüència i alhora el 
treball en equip i els processos 

creatius.

AVUI DESTAQUEM

PlanetOró és un projecte plurilingüe on 
s’interrelacionen i interactuen les llengües 
que treballem al centre: català, castellà, 
anglès, francès i alemany.
Els alumnes tenen el repte de produir un 
curtmetratge en el qual hauran de 
dissenyar, elaborar i enregistrar un guió 
cinematogràfic i fer-hi presents les 4 o 5 
llengües curriculars esmentades. Hauran 

 

PLANETORÓ

TALLER EXPRESS

d'esdevenir actors, directors, productors, 
càmeres, etc., però prèviament caldrà que 
executin una sèrie de tasques que els 
permetran consolidar i ampliar 
aprenentatges curriculars de cada matèria 
lingüística de manera integrada.
La cloenda se celebrarà  el 21 de febrer, Dia 
Internacional de les Llengües Maternes, 
amb una gala i lliurament de premis als 
curtmetratges guanyadors.

El projecte s'articula amb cinc 
manifestacions expressives: dansa, 
teatre, expressió grafico-plàstica, 
audiovisual  i llengua catalana i 
castellana. 
En la línia de l'educació personalitzada 
l'alumnat de 3r escull una de les 
quatre propostes primeres en la qual 
desenvoluparà el seu potencial 
expressiu sota la temàtica "La 
diversitat i el valor que afegim 
cadascun de nosaltres al nostre 
entorn”



Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre. Resolem situacions 
reals fent recerca i aplicant els coneixements adquirits.

AVUI DESTAQUEM

Tenim un repte

Descobrim

Investiguem
Experimentem

Treballem cooperativament

Elaborem un
producte final

En una societat en què tenim tots els 
coneixements al nostre abast, hem de trobar 
la millor fórmula d’arribar-hi. Volem formar 
ciutadans autònoms i emprenedors, d’esperit 
crític, responsables, que sàpiguen treballar 

en equip, dotant-los de capacitats 
d’aprenentatge a més a més de coneixements i 
sabers. Per tant, l’objectiu és impulsar una 
manera d’aprendre més significativa i 
competencial en què l’alumne és el principal 
protagonista.

TREBALLPERPROJECTEST  px



“És una altra manera 
d’aprendre i utilitzar 

l’anglès que fa que 
aprenguis moltes paraules 
noves sense adonar-te’n. 

A més de treballar les 
assignatures, millores 

l’anglès!”

Irene Llobera
2n d’ESO

“Poder participar d’aquest projecte 
és una oportunitat, et dóna 
moltes opcions de futur perquè 

estudiem en anglès 
i avui dia aquesta 
llengua és molt 
important”

Genís Fernández
3r d’ESO

Curs 2014-15: 1r d’ESO
Curs 2015-16: 1r i 2n d’ESO
Curs 2016-17: 1r, 2n i 3r d’ESO
Curs 2017-18: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Garantir la millora de la 
competència comunicativa 
en anglès, a partir del treball 
dels continguts curriculars 
propis de cada nivell.

QUIN OBJECTIU TÉ? PERCENTATGES DEL CURRÍCULUM 
IMPARTITS EN ANGLÈS: 

FASES D’IMPLANTACIÓ:

Departament d’Ensenyament

Aquest Projecte d’Immersió 
Lingüística és la implantació 
progressiva de l’anglès com a 
llengua vehicular en els 
aprenentatges a l’ESO a 
l’Institut Joan Oró de Lleida.
És un projecte impulsat per:

* Percentatge 
corresponent al 
currículum de 
matèries 
comunes no 
lingüístiques. 

1r ESO: 40%
2n ESO: 50%
3r ESO: 65%
4t ESO*: 80%

PROJECTE 
D’IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA 

EN ANGLÈS
El nostre
English Project
de l’ESO

PROJECTE D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS

“Acaba sent molt natural que 
ells et parlin i tu els contestis 
en anglès. Els primers dies es 
feia estrany, perquè fèiem 
classes en català, castellà i 
anglès, i de vegades se’ns 
creuaven els cables i canviàvem 
paraules, però al final t’hi 
acostumes i rius quan has dit 
alguna tonteria” 

Abril Pinyol
1r d’ESO

Què en diuen
     els alumnes? 

“WHATSEP” CURS
2016
2017



FORA DE L’AULA. . .  TAMBÉ APRENEM

Estació 
depuradora 

d’aigües 
residuals,
1r d’ESO

Visita al
Museu Morera 

de Lleida,
4t d’ESO 

Camp 
d’aprenentatge

de la
Noguera,
1r d’ESO

Viatge a 
Londres,
3r d’ESO

Intercanvi a 
Alemanya,
2n d’ESO

Visita a la
Seu Vella,
4t d’ESO 
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Treballem per una educació de qualitat,
en un entorn pedagògic innovador

i col·laboratiu 


