2 | ATARÀXIA · JUNY 2017

editorial
L’aprenentatge és present en tots els espais. L’ofici
d’educar, està en permanent moviment, en constant
esdevenir, en creixement continuat, com la vida mateixa.
I ara, un cop més, l’educació és un tema de debat social,
al qual nosaltres estem molt atents i en participem,
mitjançant la reflexió pedagògica que ens porta a la millora
constant de la nostra pràctica diària, per tal de fer
verdader aquest desenvolupament integral de l’alumnat.
Sovint parlem de l’aprenentatge i a vegades aquest és
qüestionat quan només se l’associa a uns valors numèrics...
L’aprenentatge és present en tots els espais, dins i fora
l’escola i això ho trobo personalment apassionant. Estem
envoltats d’oportunitats, només hem de saber descobrirles, sorprendre’ns. La sorpresa ens porta curiositat,
la curiositat, desig i el desig ens mou i és llavors quan
l’aprenentatge apareix, sí! Per això a l’educar és important
que ajudem a construir aquesta mirada atenta, profunda,
crítica, a tota aquesta realitat que ens envolta.
Aprendre també demana sovint entrar en conflicte i
superar-lo, per arribar a crear nou coneixement. Quan veig
que un alumne es formula preguntes importants per a ell,
el “conflicte” neix i és llavors quan penso que l’engranatge
està començant a funcionar. En el nostre centre, al
Joan Oró, potenciem contextos que portin els nois i noies
a viure reptes intel·lectuals que generin coneixement.
Les metodologies, les eines didàctiques i els materials
seran facilitadors d’aquesta voluntat: que el coneixement
esdevingui un saber viscut.
I parlant parlant d’aprenentatge, si bé demana un procés
cognitiu, no podem obviar que aprenem emocionant-nos.
Depenent de les emocions i dels sentiments que acompanyen
el procés d’un determinat aprenentatge, aquest tindrà un
significat, un valor i una perdurabilitat per a la persona que
el fa.
Així… mirades, sorpresa, curiositat, desig, reptes, preguntes,
conflictes, emocions… és el que hem volgut reflectir en
aquesta nova edició de la revista Ataràxia... essències
imprescindibles que fan que existeixi i creixi l’aprenentatge.
Emma Carreras

Directora de l’Institut Joan Oró
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Intercanvi a Alemanya
Un grup d’alumnat de 2n d’ESO va fer
un intercanvi d’una setmana de durada
amb el centre escolar de secundària
de la població d’Ütze, una localitat
propera a Hannover. I més endavant
els nostres amics alemanys van venir
a visitar-nos durant una altra semana.
Una gran experiència!

Sortida al Camp d’Aprenentatge de la Noguera
L’alumnat de 1r d’ESO, en dos torns (15-16 i 16-17 de novembre), va anar al Camp
d’Aprenentatge de la Noguera amb l’objectiu, d’una banda, de cohesionar el grup
d’alumnes i, d’altra banda, de treballar aspectes curriculars. Així doncs, s’han
treballat tallers per conèixer més de la llarga i apassionant etapa de la prehistòria.
I tot plegat en un entorn natural de luxe: prop de l’embassament de Sant Llorenç
de Montgai.

Sortida de 4t
Els alumnes de 4t van visitar durant
dos dies la zona del Bages i es van
allotjar a l’alberg de joventut de
Manresa. Van fer un taller de geologia,
una gimcana pel centre històric de
Manresa, van visitar les mines de Sal
de Cardona i el conjunt fortificat del
castell i col·legiata de Cardona... Un
bona dosi d’aprenentatge en un entorn
de convivència.

Celebrem la castanyada
Destaquem l’actuació de grallers i tabalers del centre que van obrir i van
tancar l’acte; després, concursos de
disfresses amb motius de tardor i de
vídeos elaborats per l’alumnat del centre. Una gran jornada!
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Compartim aprenentatges amb les famílies
Sempre que podem, convidem les famílies que participin del procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Barcelona

Les famílies ens visiten

Els alumnes de 3r d’ESO van passar dos dies al Camp d’Aprenentatge de
Barcelona: van conèixer Barcelona des del Castell de Montjuïc, van fer una ruta
pel Quadrat d’Or de la ciutat comtal, ple de meravelles modernistes, com la Casa
Batlló, la Casa Ametller, la Casa Lleó i Morera i la Pedrera, van recórrer diferents
racons de la que es coneix com la Barcelona Científica i van passejar per la
Reial Acadèmia de les Ciències, l’antic Hospital de la Santa Creu, la Sala de
Convalescència i l’Amfiteatre Anatòmic, on van fer un apassionant tastet de la
història de la medicina moderna. Tot plegat, un proper i interessant aprenentatge
ple de convivència.

Enguany vam celebrar la II Youth Science Conference, la mostra científica
del nostre centre realitzada per part
dels alumnes de 2n d’ESO dins la matèria de Projectes. Els alumnes es van
convertir en científics, van elaborar
pòsters i van explicar, en anglès, tot el
que havien treballat i descobert.

Copa Cangur
14 alumnes de 2n i 3r van participar en la IV Copa Cangur, establint estratègies, pensant i debatent la resolució de problemes. Van fer molt bon paper. Felicitats!

Premi literari
El dia 7 d’abril, el nostre alumne
Enric Masip, de 2n d’ESO, va ser un
dels guardonats en el lliurament del
39è premi de literatura jove Enric
Farreny i 11è premi Sambori Òmnium.
Enhorabona!

40a edició del Premi Coca-cola
Els nostres alumnes han tornat a participar, enguany, en el Premi Coca-cola de Relat
Breu. I l’alumna de 2n d’ESO Irene Querol ha quedat en la 4a posició de la fase final
del concurs. Enhorabona!
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Xerrada sobre exoplanetes
En el marc de la Setmana de la Ciència, els alumnes de 3r i 4t
van escoltar una xerrada de Kike Herrero Casas, postdoctorat
a l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya i doctorat en Física a la mateixa Universitat i investigador a l’Institut d’Estudis
Espacials de Catalunya. La xerrada tractava dels exoplanetes.

English week
Fònix
Júlia Alegre (1r d’ESO), Roc Carreras (3r d’ESO) i Tamara Salagean (4t d’ESO), els nostres respresentants en el concurs
escolar de llengua anglesa The Fònix. I els alumnes Ramon
Gòdia i Laura López, de 4t d’ESO, en el dictat plurilingüe de la
Universitat de Lleida. Sumem experiències!

Seixanta-dos alumnes de 1r d’ ESO van gaudir d’una setmana
de jocs i activitats esportives en anglès. L’alumnat, dividit en
grups de 10, va muntar a cavall, organitzar una boda, fer tirolina, pujar un rocòdrom, ballar, cantar i un munt d’activitats més
i totes en anglès.
L’objectiu era practicar la llengua anglesa en un context real
i adonar-se que poden comunicar-se sense problemes en
aquesta llengua.

Mercatec
Enguany els nostres alumnes de 1r i 3r han tornat a passejar pel Mercatec, l’exposició de treballs i projectes de Tecnologia
i Ciència aplicada realitzats i presentats per alumnat d’ESO i Batxillerat de diversos centres educatius de la demarcació de
Lleida, i han gaudit de tallers d’impressió 3D, energia fotovoltaica, música amb iPad, entre altres.
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“Makabi” i “Los Cojos”
s’adjudiquen el
Campionat de Futbol
Sala
XIIIè Certamen de
lectura en veu alta
Enguany vam tornar a tenir grans lectors per representar el nostre institut al
concurs de lectura en veu alta.
Irene Llobera com a representant de
la modalitat 1r/2n d’ESO, amb una brillant participació. I el grup de 4t d’ESO
format per Íngrid Piñol, Nil Jorge i
Martí Rutllant van guanyar la fase de
quarts de final!

Taller de fotografia
Els nostres alumnes van rebre la visita
de quatre fotògrafs lleidatans: Llorenç
Rosanes, Susanna Martínez, Iolanda
Sebé i Mònica Carrera. Un lliçó magistral ha estat al voltant de la llum, la
composició i el vestuari per tal de orientar un projecte que estan realitzant
tots els grups de 3r d’ESO.

Aquest curs s’ha celebrat, per segon
any consecutiu, el campionat de futbol
sala a l’hora de l’esbarjo. Han participat
un total de 16 equips repartits en dues
categories. En la categoria de primer
cicle, “Makabi” (2n ESO A/B/C) es va
imposar en la final a “Wep FC” (1r ESO
A/D) per 4 gols a 2. Pel que fa a la
categoria de segon cicle i Batxillerat,
“Los Cojos” (3r ESO B) es va imposar
per 2 a 0 a “Detodito” (4 ESO C).
L’acceptació que ha tingut l’activitat
tant a nivell de participació com a
nivell de públic ens encoratja a repetir
l’experiència de cara al curs vinent. El
nostre propòsit seria fer-ho extensible
també a altres esports com ara el
corfbol i el voleibol.
Departament d’Educació Física

2n d’ESO participa al
taller “Comunica’t”
L’alumnat de 2n d’ESO ha participat
activament del taller Comunica’t
que s’ha desenvolupat a la seu del
CaixaFòrum de Lleida.
Es tracta d’una proposta al voltant
d’una sèrie de jocs per entrenar la
confiança personal, el domini de la
veu, l’ús del cos en el llenguatge,
la seguretat a l’hora d’exposar-se o
l’organització d’idees d’un discurs.
Tot això a partir de tècniques i jocs
derivats de les arts escèniques.

Sortides a la Seu
Vella, al riu Segre i a la
depuradora
Fem activitats fora del nostre centre
que complementen el treball de l’aula:
els alumnes de 3r d’ESO van visitar
la Seu Vella en el marc de la visita
guiada “1707, més que una guerra”.
Els alumnes de 1r d’ESO va analitzar
l’“estat de salut” del riu Segre en
treballar el projecte Rius. Finalment,
l’alumnat del 1r d’ESO Wep va fer una
visita a la depuradora de Lleida per
ampliar els continguts treballats dins
l’aula en el projecte “Aigua”.

Anem al Museu d’art
Jaume Morera
Els alumnes de 4t d’ESO van
visitar l’exposició temporal d’en
Manuel Viola.

JUNY 2017 · ATARÀXIA

|7

notícies notícies notícies · eso

Tallers
L’alumnat de 2n d’ESO ha participat
en diferents tallers al CaixaForum de
Lleida: l’un al voltant del “món de la
cèl·lula”, i així complementar el treball
d’aula; l’altre, “Llum i color” per descobrir
les característiques i propietats de la
llum i trobar la clau per tal d’interpretar
diferents fenòmens òptics.

Final del VI Premi Joan Oró
Després de solucionar uns quants enigmes relacionats amb
les diferents àrees de coneixement, de manera individual i
durant un tram del tercer trimestre, va arribar el moment de la
final de la sisena edició del Premi Joan Oró!
Enguany, per evitar els nervis d’altres edicions, vam decidir
fer dues finals diferents, una per al primer cicle de l’ESO i una
altra per al segon cicle i, a més, els nou finalistes de cada
cicle van concursar en grups de tres. Els equips es van fer in
situ a través d’un sorteig que vam poder dur a terme gràcies a
la col·laboració d’altres alumnes del públic.
Aquest any els concursants van haver de resoldre 4 enigmes:
un musical, un altre lingüisticològic, un de matemàtic i,
finalment, un visual. El temps -només disposaven de dos
minuts per enigma- ha estat un altre factor clau per mostrar
l’eficiència dels equips.
El premi, un repte molt divertit per a tots els qui hi han
participat.
Els noms dels guanyadors d’aquesta edició són:
1r cicle de l’ESO: equip 2 format per Irene Llobera, Martí Sol
i Nico Alonso.
2n cicle de l’ESO: equip 1 format per Xavier Alsina, Joan
Griñán i Blanca Lamolla.
Felicitacions als/a les guanyadors/es, als/a les finalistes i a
tots vosaltres per la vostra col·laboració. Des d’aquí us volem
agrair, un cop més, la vostra participació en el concurs Joan
Oró!
Núria Santiveri i Núria Bové
Professores de l’ins. Joan Oró
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Setmana a la neu
Un any més hem organitzat una sortida a la muntanya amb un doble objectiu: la descoberta d’una nova activitat en un entorn
natural (Port Ainé) per a aquells alumnes que no havien tingut l’ocasió, i per altra banda, l’aprofundiment i millora per a aquells
alumnes que ja estaven iniciats en el món de l’esquí. Temps d’esport, temps de convivència.

Projecte PlanetOró
PlanetOró és un projecte de centre per a 1r d’ESO que forma
part del Tractament Integral de les Llengües (TIL) i que consisteix bàsicament en la realització d’un curt amb l’aparició
de totes les llengües que s’imparteixen al centre de forma
global, creativa i integrada.
Aprofitant el Dia Internacionals de les llengües Maternes
(21 de febrer) vam fer una cerimònia de lliurament de premis del curts realitzats per grups, presidida per la directora
i amb la presència de l’actor Andres Batista (coprotagonista de la pel·lícula Mecanoscrit del segon origen).
El jurat ho va tenir molt difícil per la bona tasca realitzada
i, finalment, després de donar els premis a l’actor/actriu,
la millor música, la millor integració de Llengües i al millor

guió, va premiar el millor curt a “The elevator”, del grup format per Blau Ibarz, Dèlia Solana, Marina Pérez, Mireia Gómez i Mireia Ibarz
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Londres
Viure l’anglès i l’anglès per viure.
Això és el que va fer l’alumnat de
3r ESO a Londres durant 5 dies.

Chiharu Shiota a la fundació Sorigué

Refugiats

Els alumnes de 1r de l’ESO de l’institut van visitar la Fundació Sorigué i van descobrir
bona part de l’obra de l’artista japonesa Chiharu Shiota, qui treballa a partir de
conceptes tan rellevants com l’absència, el record, l’existència i la relació d’un
mateix amb el seu entorn.

Des del departament d’Humanitats
del nostre institut, hem volgut
conscienciar els nostres alumnes i
treballar la situació que viu la persona
refugiada i les emocions que deu
sentir amb diferents actuacions: una
recollida de roba; l’obra de teatre, a
l’Escorxador, Landscape i l’elaboració
d’un pòster significatiu.

De la mà del professorat del Departament de llengua i literatura castellana i partint
de l’obra de l’artista japonesa, s’ha dut a terme un treball que gira al voltant de
l’elaboració del text narratiu i descriptiu, de conceptes tangibles i figurats, com el de
la paraula mur, i de la possibilitat d’inferir informacions a partir de petits fragments
escrits acompanyats d’imatges.
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Gala de 2n de Batxillerat
Com cada any quan arriba el final de maig, els i les alumnes
de 2n de batxillerat de la promoció 2015-2017 estan a punt
d’acomiadar-se de l’Institut. S’han acabat els exàmens, els
treballs i les exposicions orals. Només els queda el repàs
final per a aquells que es presentaran a l’examen de Selectivitat. La seva estada al nostre centre està a punt d’acabar.
El Claustre de Professors i tot el PAS vol que tot l’alumnat
guardi un bon record d’aquest comiat i per això el passat
dia 19 de maig ens vam trobar tots: alumnat, professorat i
familiars a la Sala d’Actes del centre. A més d’escoltar unes
paraules recordant la seva estada a l’Institut de part de la
directora, Sra Emma Carreras, del Sr Jorge Gallego, Sr Àngel
García i la tutora, la Sra Sílvia Porté, vam gaudir del clarinet
de Mercè Rosselló, el ball de Laia Llobera i la gimnàstica esportiva de Carla Cerdà. Acte seguit es va concedir el premi
al millor treball de recerca de la promoció a l’alumna Ares
Llobera i es van lliurar els títols honorífics de batxillerat i
l’orla a tot l’alumnat patrocinada per l’AMPA del centre. L’acte va finalitzar amb un vídeo de record i un piscolabis al bar
del nostre Institut. Us desitgem tota la sort del món!!!
Montse Irun
Coordinadora de batxillerat

Poesia

Xerrada sobre el món àrab

L’alumna de 1r
de batxillerat ha
quedat finalista del
Premi Pissiganya
de poesia escolar
de
Catalunya.
Enhorabona!

L’alumnat de primer de batxillerat
de Filosofia i Ciutadania va aprofitar
l’oportunitat d’escoltar i dialogar amb Jesús
Núñez, reconegut expert en el món àrab
i l’Orient Mitjà i especialista en temes de
seguretat, construcció de la pau i prevenció
de conflictes.

Els alumnes de batxillerat van al teatre...
...al TNC, a veure La senyora Florentina i el seu amor Homer, una comèdia de Mercè Rodoreda magistralment interpretada i
dirigida, que emet un missatge d’alegria i esperança en el procés d’alliberament femení, i, a la tarda, interessant visita a La
Pedrera del genial Antoni Gaudí.
Al Teatre Municipal de l’Escorxador de Lleida van veure l’obra Bearn, de Llorenç Villalonga (lectura prescriptiva de batxillerat)
representada per la companyia Teatre de Ponent i l’adaptació de la novel·la de Mercè Rodoreda La plaça del Diamant, també a
càrrec de la companyia Teatre de Ponent, dirigida per Txell Roda i interpretada magníficament per Marta Uxan i Agustí Sanllehí.
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Voluntaris de Rècord!
L’alumnat del cicle de Conducció d’Activitats en el Medi
Natural realitza part de les seves pràctiques fent tasques
de voluntariat en diferents esdeveniments esportius a
l’entorn natural relacionats amb els continguts del cicle.
Algunes de les tasques que realitzen són: muntatge de les
zones de sortida i arribada dels participants, avituallaments,
controls de cruïlles i trànsit, preparació de bosses amb
material per als participants, difusió de l’activitat...
Ja fa molts cursos que ho fan, però aquest any hem batut
tots els rècords... S’ha col·laborat en 25 esdeveniments, que
inclou pedalades populars com la Cursa de Mobilitat Escolar
que va comptar amb la participació d’uns 150 alumnes dels
centres educatius de la ciutat o la pedalada popular amb
sortida i arribada a la Mitjana amb motiu de la Setmana
Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura, curses de btt

Salvament
L’alumnat del Cicle Inicial de Salvament va fer una visita
integrada en el seu pla de formació a l’Aquopolis de la Pineda.
Van comptar amb la guia i explicacions del cap de seguretat
del parc. Una visita molt profitosa malgrat la pluja!

com la cursa DownTown de Lleida
o proves de la Copa Catalana de
BTT a Cervià i Rosselló, curses
de muntanya com l’Entre vinyes
celebrada a la població del Vilosell,
curses i caminades populars com
les Supercurses by the Family
Run o la Cursa de la Dona i la de La
Boira i activitats amb discapacitats com l’Adapta’t 2016 o la
Cursa Aremi.
Tot això ha suposat 349 participacions amb gairebé 2.900
hores de voluntariat...
I el millor de tot és que tant l’alumnat com els organitzadors
estan molt contents de poder dur a terme aquesta
col·laboració.

Intercicles d’Atletisme
Els alumnes del cicle d’Esports de Grau Superior enguany van
tornar a participar-hi, a les instal·lacions del Prat del Llobregat, i van acabar en 4a posició, molt a prop del podi.
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Al nostre institut vivim la música!
L’alumnat de 2n i 4t d’ESO, des del marc de l’assignatura
de música, va assistir al concert didàctic sobre el jazz i
els seus antecedents a càrrec de la Banda Municipal de
Lleida que ens va interpretar algunes de les peces més
representatives de worksong, gospel, ragtime, swing,
blues o de la música de banda.
El rock va apoderar-se de l’institut amb
el grup format per Òscar Gutierrez
(guitarra i veu), Ramon Codina (baix i
veu) i Gerard Luque (bateria). L’alumnat
de 3r i 4t d’ESO va ballar al ritme dels
clàssics del rhythm and blues (Muddy
Waters), del rock and roll dels 50 (Chuck
Berry i Elvis Presley), del pop i rock
britànics (The Beatles i Rolling Stones), del heavy (Deep Purple), del New Wave
(The Police), o de la movida madrilenya i el rock català.

Igualtat
Des del departament d’Humanitats
hem treballat la igualtat amb
l’exposició Baralla de Poesia Visual
d’Edu Barbero, al vestíbul del nostre
centre, els tallers "Tractem-nos
bé", organitzats per la Paeria, per a
alumnes de 3r, 4t i batxillerat. Tot un
aprenentatge en valors.

L’alumnat de 1r d’ESO va participar en un taller
de percussió corporal i beatbox a càrrec del
músic i compositor Sergi Ramis.
Amb el taller “Bufar i fer Ciència” al Caixafòrum
l’alumnat de 2n d’ESO es va convertir
en científics, luthiers i concertistes: van
experimentar com funcionen els instruments
de vent des del punt de vista de la física, van fabricar-ne un i després van improvisar
una peça musical amb els artefactes musicals construïts. Ei, i va sonar força bé!

L’alumnat de 2n d’ESO ha fet de luthiers construint instruments amb materials
reciclats. Aquí en teniu una petita mostra. A més, acollim iniciatives musicals que
els nostres alumnes ens proposen per amenitzar actes, com el de Sant Jordi. El
Martí, l’Aleix de 1r d’ESO i l’Eudald de 2n van regalar-nos una peça de jazz molt ben
interpretada.

Biblioteca
Enguany la nostra bibliotecària ha
proposat tantes activitats lectores, ha
decorat de maneres tan diferents la
nostra biblioteca, li ha donat tanta vida…
que és impossible no deixar-se res en
explicar-ho: “shelfies”, la biblioteca s’ha
disfressat de misteri i tardor el dia de
la castanyada, de flors i llibres el dia
de Sant Jordi, préstecs personalitzats,
converses en anglès i en francès amb la
mateixa bibliotecària, ha creat un espai
amb coixins per afavorir els moments
lectors… Gràcies, Júlia!

Circulus ilerdensis
minerva. Grup de treball
de professors de Llatí i
Grec a Lleida
Aquest any ha hagut al nostre centre
una novetat important, un nou grup
de professors s’ha consolidat a la
província de Lleida amb l’objectiu de
posar en comú la metodologia que
utilitzem a l’aula de clàssiques.
Som deu profes de tota la província que
implementem una manera més directa
d’aprendre les llengües clàssiques
utilitzant el “mètode actiu”: una altra
manera d’atansar-nos als clàssics.
Plegats
compartim
estratègies
docents, intercanviem punts de vista,
recursos, i el que considerem més
important: AQUÍ PARLEM LLATÍ (HIC
LATINE LOQUIMUR).
A més a més, aquest any hem participat
al Primer Congrés Internacional de
Didàctica de les Llengües Clàssiques
a Florència, Itàlia; organitzades per
l’associació GrecoLatinoVivo, referent
en la renovació pedagògica a Itàlia.
Ana Mayor
Professora de llengües clàssiques
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Dia escolar de la no violència i la pau
Activitats extraescolars
Aquest any hem evolucionat. Ens
hem fusionat els tres instituts que
formem el Camp Escolar. Creiem que
pot ser una nova forma d’entendre
les activitats extraescolars, on
augmentem la interacció entre
alumnes d’altres centres, la promoció
de les diferents modalitats esportives,
entre altres. Així doncs, pretenem
transmetre als alumnes del Camp
Escolar que l’activitat física i l’esport
és un generador de satisfaccions.
Es tracta de gaudir de l’activitat
esportiva, potenciant un clima positiu
en cada una de les sessions com
donar-li molt valor al treball en equip,
adquirir seguretat i confiança en un
mateix. Assolir coneixements i afavorir
un desenvolupament com a persona.
Entenem que el gaudir i l’aprenentatge
han d’anar agafats de la mà, és un
dels nostres senyals d’identitat més
significatius.
Per acabar, ens agradaria esmentar
breument alguns aspectes que
envolten la nostra metodologia
de treball, on es desenvoluparan
simultàniament el treball tècnic, tàctic,
condicional i psicològic.
1. Afavorir la creativitat de l’alumne.
2. Dotar d’autonomia suficient per a
resoldre situacions de joc.
3. Millorar l’esforç personal i el
compromís.
4. Afavorir el treball en equip, tothom
és important.

Associació Esportiva Escolar

Aquest any celebrem el Dia de la Pau i la No Violència dibuixant el seu símbol amb
l’alumnat de tercer d’ESO. Hem guardat un minut de silenci en record de totes aquelles
persones que pateixen a causa dels conflictes.
L’activitat s’emmarca en el Mapa DENIP de Fundipau les propostes de la qual se
centren en dues de les principals causes que hi ha darrere la crisi de refugiats dels
últims anys: la guerra i l’armamentisme.
Ningú no vol ser refugiat i en canvi el 2015 es van comptabilitzar més de 65 milions de
persones desplaçades i refugiades al món. Per tant, ens hem de preguntar el perquè
d’aquesta situació i potser si trobem la resposta i n’abordem les causes, ningú més
es veurà forçat a marxar de casa seva.

Departament d’Humanitats

Sant Jordi
Al Joan Oró també vam celebrar Sant Jordi. Els nostres alumnes van recomanar
lectures a manera de grafits escrits als vidres del nostre centre, vam rebre el
dia amb versos personalitzats i vam premiar els nostres joves i prometedors
escriptors guanyadors del XXXIIè certamen literari Agustí Ricart, els textos dels
quals podeu llegir en aquesta mateixa revista.
A més a més juntament amb una parada de llibres vam gaudir d’una parada de
microrelats elaborats pels alumnes de 1r d’ESO.
Tot plegat va fer que fos una jornada entranyable.

Teatre en francès
El dimecres dia 11 de gener la sala d’actes del centre s’ha
omplert de gom a gom amb alumnat de diversos centres
(fins i tot han vingut des de Montblanc) per veure dues
obres de teatre parlades en francès i representades per la
companyia La Bohéme. En un primer torn s’ha representat
Moulin Rouge i a continuació l’obra Le Misanthrope.
Sense dubte, una bona oportunitat per escoltar i aprendre la
llengua en una activitat immersiva.
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PRODUCTES PRODUCTES PRODUCTES
01

1r d’ESO - Treball per Projectes

Els alumnes de 3r C han treballat, dins el
marc de l’assignatura de llengua castellana,
l’alimentació saludable. Aquí mostren el
mural i llibre de receptes que han dut a terme
al llarg del segon trimestre.

Projecte
“A walk
through
Medieval”

03

02

Representació
teatral a càrrec
dels alumnes
de 2n B dins
l’assignatura
de projectes.
Exposició, al nostre centre, de l’obra Baralla
de poesia visual de l’artista Edu Barbero.
La poesia visual va més enllà de la voluntat
estètica, en aquest cas fa evident la pervivència
d’estereotips de gènere i models de relació que
desemboquen en violència contra les dones.

04

05

Formes i
expressió,
3r d’ESO.

06

Dinàmiques de cohesió de grup, 1r d’ESO.
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...D’AULA AULA AULA
07

Des del marc de
l’assignatura de
català, juguem
amb les paraules,
expressem
emocions.

08

Els alumnes de 1r d’ESO enquadernen el seu propi recull de
microrelats treballats dins el marc de llengua catalana.

09

En el marc de l’assignatura de matemàtiques,
fem roses de paper per celebrar Sant Jordi i
treballar les formes.

10

Grup musical format per alumnes del nostre centre.

11
12

Maqueta d’una
orquestra.

13

Treballem el còmic
Des de l’àrea de llengua catalana, treballem els textos dialogats.

Projecte
“Invents del TBO”
Mostra de productes
d’alumnes de 3r d’ESO.
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#pedagogia
Innovar no és fer quelcom increïble, sinó fer alguna
cosa en el nostre context que millori la situació inicial; passar de zero a u, diria algú que conec bé.
Innovar té molt de tradició, reflexions i sabers pedagògics que van conformant la nostra manera de fer i
acabem fent nostres. Malgrat això, la pedagogia, com
l’art i les humanitats, ha quedat sovint relegada; però
sense la reflexió pedagògica, com ensenyar? Com
repensar el propòsit i el sentit de l’educació? Potser
recuperar la pedagogia és la frontera definitiva per
aconseguir la transformació de l’educació; en primer
lloc, per no presentar com a novetats o innovacions
sabers i reflexions històriques que són un llegat dels
ressorgiments educatius de Catalunya i, en segon
lloc, per dialogar de forma fecunda i seriosa amb la
complexitat de l’educació actual.
En aquestes pràctiques innovadores que us presentem, el treball està organitzat de forma cooperativa
i responsable, com una activitat útil a la persona i al
grup, com un instrument d’aprenentatge individual i
social, tal com deia el mestre Freinet.

PLANETORÓ

AVUI AVUI AVUI...
Història
contemporània
a través dels
drets civils,
a 4t d’ESO
(obrerisme,
minories, exilis)

activism
hippies’fashion

treball interlingüístic de llengües.
Tractament integral de llengües (TIL),
a 1r d’ESO

pop art

AULA DE CLÀSSIQUES
amb la metodologia
inductiva-contextual a
4t d’ESO i batxillerat
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DESTAQUEM DESTAQUEM DESTAQUEM
Projecte APS

TALLER EXPRES

aprenentatge i servei a 4t d’ESO,
des d’història i educació física

projecte d’expressió
creativa, a 3r d’ESO

PROJECTE VIMUED
a 1r d’ESO des
d’educació física,
música i educació
visual i plàstica

REPÚBLICA IDEAL
Projecte de filosofia
política, 1r de batxillerat

HUMANISSIM
SOCIETATIS

TREBALL PER PROJECTES (TXP)
de 1r a 3r de l’ESO, des de les àrees de ciències
naturals, socials i tecnologia a primer i a
segon, i física i química, ciències naturals,
tecnologia i matemàtiques a 3r d’ESO
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En el nostre institut, de tots els projectes, de totes les
tasques, de les experiències viscudes dins i fora de l’aula...
mirem que el nostre alumnat en tregui un aprenentatge.
Llegim-ne l’opinió, escoltem-ne la veu.

OPINIÓ...

Una sortida al Delta
L’alumnat de 2n va anar a Poble Nou del Delta. El primer
dia vam deixar les maletes, i ràpidament vam agafar les
bicicletes. El trajecte era molt llarg però no es va notar
tant perquè vam anar parant per fer el dossier. Després,
cap allà a les 14 h, vam parar a dinar i vam estar un bona
estona de descans i una altra vegada vam agafar les
bicicletes per acabar de fer el trajecte. A la tornada ja
costava una mica més perquè feia més calor però els
professors ens van estar animant tota l’estona. I quan
ens vam adonar ja havíem arribat a l’alberg. En acabat
vam anar a fer un tomb per conèixer el poble, i vam

acabar el dia amb els jocs de nit.
Al dia següent ens vam aixecar i ràpidament vam
agafar l’autocar per anar a les embarcacions Olmo.
Amb els vaixell vam poder gaudir del paisatge i
veure on desembocava el riu. I al cap d’unes horetes
vam tornar agafar l’autocar per tornar cap a Lleida.
Jo penso que ha sigut un experiència molt bonica,
sobretot per poder estudiar i experimentar tot el
que estàvem estudiant sobre geografia.
Naira Fernández Romero
2n de ESO
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Llatí en llatí, grec en grec
A l’aula de clàssiques emprem el mètode inductiucontextual, molt útil per aprendre bé el llatí o el
grec. Fem moltes activitats i molt variades: orals,
escrites, de vocabulari, jocs, dramatitzacions,
aplicacions molt dinàmiques com el Kahoot o
Plickers, etc. En la mesura del possible utilitzem
la llengua llatina o la grega per a expressar-nos i
portar a terme les activitats d’aula.
Què n’opinen els alumnes:

“Aprenem l’origen del que diem”
Ingrid Piñol, 4t d’ESO B

“Amb activitats com aquestes és quan
més s’aprèn!”
Laura López, 4t d’ESO B

Aquest any la sortida de clàssiques ha estat a Saragossa,
una ciutat que té moltíssimes restes arqueològiques
romanes. Vam compartir el dia amb altres tres instituts de
la província de Lleida: l’Institut Joan Solà de Torrefarrera,
l’Institut de Seròs i el Col·legi Maristes.

Tot el grup
sota l’ègida
de l’August de
Prima Porta

Els alumnes portaven un dossier que havien d’anar
treballant al llarg de les visites dels llocs arqueològics.
Havien d’estar molt atents per no perdre’s informació.
Vam visitar el port fluvial, el fòrum de la Colònia, la
muralla, l’estàtua de l’August de Prima Porta i el teatre
romà.

“Aprenem coses noves per a tenir una
bona base, que és el que et dóna el llatí”
Guillem Monyarch, 4t d’ESO B

“A la classe de grec coneixem, aprenem,
ens divertim i ens transportem al món
hel·lenístic”

Saül Gómez, 1r Batxillerat

A mig matí plegats amb moltíssims alumnes de batxillerat
d’altres instituts de Saragossa, vam fruir de debò de la
tragèdia d’Eurípides “Les Bacants”. Va ser interpretada,
com sempre es fa, dins el marc dels Festivals Grecollatins,
per alumnes de Secundària. La qualitat de l’obra va ser
altíssima, vam felicitar el director i els actors per la bona
feina.

“Con los métodos que utilizamos en
latín, aprendemos mucho más de lo que
pensamos”

També vam organitzar un concurs de fotografia “ECCE
MEA IMAGO”, en què va resultar guanyadora INTER
LYCEA (entre els quatre instituts) la nostra alumna de 1r
de batxillerat Esther Segura.

Laia Cuadrat, 1r Batxillerat

“En el aula de latín todos formamos una
familia romana, igual que los personajes
de los capítulos que trabajamos”

Bianca Tintea, 1r Batxillerat
A l’aula de grec,
fent activitats
de vocabulari,
parlant en grec
mentre juguem al
QUI ÉS QUI?

Activitat sobre lèxic i expressions llatines
(AUREA DICTA) a l’aula de llatí de 4t d’ESO

Va ser un dia genial i vam
comprovar que el déu Dionís
no ens havia convertit en
Bacants, però sí va fer que
esdevinguéssim una mica més
romans per un dia.
Magistra Ana Mayor

Professora de llatí i grec del Joan Oró
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Racó maths-temàtic

Dia Pi

Com mesuraven les piràmides a l’antic Egipte? I els
objectes alts i llunyans a l’antiga Grècia?
A classe de Matemàtiques ho hem investigat i hem trobat
algunes respostes.
Tales de Milet i Euclides d’Alexandria van proposar
procediments senzills que permetien fer aquestes
mesures sense l’ajuda d’avançats equips tecnològics.
Aquests dos savis no es van trobar mai, ja que van viure
en diferents segles. De què haurien parlat si haguessin
pogut viatjar en el temps?
Durant un parell de dies i davant dels companys de classe
els vam fer coincidir i vam imaginar la conversa que
podien haver tingut. Vam recollir informació sobre qui van
ser, sobre els seus estudis i quins avenços van suposar
per a la geometria, vam imaginar, representar i enregistrar
la conversa que haguessin pogut tenir. Fins i tot algun
grup els va fer parlar per whatsapp!
Després ens vam posar en la seva pell i tal i com els
antics savis van fer vam mesurar les alçades de diferents
objectes del Campus Escolar:
Vam utilitzar tres mètodes diferents: utilitzant la nostra
ombra, utilitzant un mirall i construint un Clinòmetre per
mesurar angles. Els dos primers mètodes es basen en la
semblança de triangles i el tercer en trigonometria.
Un cop preses les mesures i fets els càlculs, vam analitzar
i comparar els resultats i vam exposar les nostres
conclusions davant dels companys.

El dia Pi ens vam ajuntar totes les
classes de 3r d’ESO a la sala d’actes.
Vam fer grups i els professors ens van
explicar que faríem una gimcana pel
camp escolar.
Una vegada fets els grups, els profes ens
van donar uns exercicis per resoldre i
tots vam córrer cap al pati per començar.
Al principi vam pensar que eren molt
difícils però, després de consultar amb
els companys del nostre grup i dialogar,
ens va resultar fàcil
Crec que aquesta activitat ens va
cohesionar més com a grup ja que vam
dialogar tots junts i també ens va animar
molt, ja que d’entrada no pensàvem que
solucionaríem aquells problemes que
ens van plantejar.
I... tot i que l’important és l’estona
agradable que vam passar, aquí teniu
el nom de les alumnes guanyadores de
la gimcana dia Pi de 3r B: Paola López,
Anna Marsal, Alicja Kamila Nanowska i
Fátima Hnini

“This activity was another exciting maths activity; I think it was
a good idea to work in that way. We should do more activities
like this!!”
“It was a good experience. We learn by having fun!”
“We like it because it breaks the normal class methods”

Departament de matemàtiques

Fatima Hnini i Paola López
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Visita al MMACA
L’alumnat de 2n d’ESO vam visitar el museu de
Matemàtiques de Catalunya que té la seva seu a
la planta superior del Museu Palau Mercader de
Cornellà.
Durant el matí vam fer una gimcana matemàtica pel
parc de Can Mercader. En petits grups vam resoldre
diferents reptes matemàtics i vam posar a prova el
nostre enginy. Després vam participar en un taller
de construcció de cúpules. Encaixant llistons de
fusta vam crear diferents models d’estructures. En
acabar cadascuna de les cúpules vam poder entrarhi, aixecar-la i fins i tot traslladar-la.
Durant la tarda vam visitar les instal·lacions
del museu on vam gaudir de les experiències
matemàtiques exposades en les diferents sales
dedicades a la Geometria, els miralls, càlcul i
estadística, combinatòria i estratègia, i cartografia.

Vam passar un bonic i assolellat dia experimentant,
manipulant i gaudint de les activitats de tota mena
en què s’abordaven les matemàtiques des d’un
vessant pràctic i lúdic.
Departament de Matemàtiques

Fem Matemàtiques
Dimecres 29 de març, vam participar a la segona
fase del concurs Fem Matemàtiques a l’institut
la Serra de Mollerussa. La jornada estava
dividida en 3 parts: la primera era la prova
individual per a la qual teníem 1 hora i mitja
per resoldre 5 problemes logicomatemàtics.
Després vam anar a esmorzar i seguidament
vam participar en la gimcana per equips
en la qual havíem de resoldre problemes
matemàtics. Per cada problema ens podien
donar 1, 2 o 3 gomets depenent de si el resultat
i el procediment eren correctes.
Finalment, vam poder gaudir d’una petita
representació musical que precedia el
lliurament de premis per als tres equips de
cada curs guanyadors de la gimcana. També
van comunicar els tres participants de cada
curs que havien resolt millor la prova individual
i que, per tant, passaven a la fase final a
Cornellà. Cal dir que vam passar un matí d’allò
més entretingut i divertit!
Gino Formento, Irene Llobera,
Carla Lapuente i Andrea Serlavós
2n Wep
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Skills
El 16 de febrer els alumnes de 4t d’ESO
van presentar el joc que varen estar
preparant els darrers dies a la classe
de “Skills”. El joc treballat es basava en
una sèrie de preguntes sobre diferents
països que els alumnes de 1r d’ESO B
havien de contestar per tal d’esbrinar
de quin país es tractava. Els alumnes
de 4t i de 1r vàrem passar una bona
estona i vam aprendre moltes coses
sobre cultura internacional junts.

Museu Blau
El dia 16 de maig un grup d’alumnes de 2n d’ESO va assistir al
3r Congrés de Joves Científics i Científiques del Museu Blau.
Aquesta activitat es realitza juntament amb alumnes d’altres
centre de tot Catalunya: Olot, Manresa, Tortosa i Barcelona.
Un grup de cinc alumnes va participar en un joc de pistes
científiques que havien de buscar per tot el museu. Un altre
grup va exposar la conferència Està amenaçada l’Horta de
Lleida? Finalment dos alumnes més van amenitzar tota la
jornada tot tocant la guitarra elèctrica i la trompeta.
Aquestes són les seves impressions...
El que més em va agradar va ser poder explicar el nostre projecte
al Museu Blau. Vaig gaudir molt elaborant un powerpoint, un
pòster i preparant l’explicació sobre l’horta de Lleida en un grup
fantàstic i treballador. Gino Formentero
La sortida al Museu Blau de Barcelona em va semblar una
experiència inoblidable. Grups amb gent que no coneixíem vam
aconseguir resoldre una qüestió. Laura Almarza

l’Edat d’Or
de la pintura
holandesa
Des de l’àrea de ciències
socials s’ha dut a terme un
projecte expositiu sobre l’Edat
d’Or de la pintura holandesa
per als alumnes de 3r d’ESO.
D’entrada l’alumnat ha decidit
l’itinerari temàtic que integraria
l’exposició (societat, paleta
de colors, tècniques, tipus de
pintures, influències…). Un cop
decidits els temes, s’ha decidit
quins elements complementaris
(vídeos,
interactius,
jocs,
representacions
3D…)
que
acompanyarien els plafons de
l’exposició.
Magda Martínez

En el congrés de joves científics vaig aprendre molt de les altres
exposicions i vaig gaudir explicant el nostre projecte sobre
l’horta de Lleida. Una experiència única. Andrea Serlavós
Aquesta experiència ens va servir per saber que tots els
esforços tenen recompensa. La nostra va ser poder gaudir del
dia a Barcelona, poder visitar el Museu Blau, conèixer persones
d’altres centres amb interessos semblants als nostres... Carla
Lafuente
En aquest projecte sobre l’horta vam poder visitar i conèixer de
primera mà els problemes d’aquest espai i ens vam conscienciar
d’una realitat tan propera a nosaltres com desconeguda. Irene
Llobera
Anar al Museu Blau va ser una gran experiència que em va
servir per conèixer gent d’altres llocs de Catalunya, per explicar
la nostra situació de l’horta i que així coneguessin una mica
més de la nostra ciutat. Gran experiència! Andrea Palau
Va ser una experiència increïble assistir a un verdader congrés
de científics en representació de l’institut. El fet de fer-te
treballar amb gent que no coneixes de res és tot un repte però
va ser un dia memorable. Dídac Cayuela
Va ser divertit, però a la vegada va ser molt interessant perquè
vam aprendre molt. Anna Masip
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Planet Oró
Un dia com qualsevol altre, la
nostra professora de català
ens va projectar un vídeo en
el qual l’Emma (la directora)
ens animava a participar en
un projecte interlingüística que
plantejava com a producte final
produir un curtmetratge en el
qual intervinguessin les 4 llengües
que treballem al centre (català,
castellà, anglès, francès/alemany).
Júlia

... el vídeo explicatiu de la directora
ens plantejava un repte que a simple
vista semblava difícil d’aconseguir.

Nico

Vam treballar amb un dossier
diferents aspectes cinematogràfics,
tot utilitzant les quatre llengües,
abans d’elaborar el nostre
curtmetratge.
Maria i Blau, Arnau i Blai

Vam gaudir de la visita del periodista
Enric Pinyol per saber més dels
aspectes tècnics.
Marina i Mar

Aquest projecte ha estat increïble,
un dels millors del curs... M’ha
encantat posar-me a la pell de
l’actor, el guionista, el càmera
o el director! Al ser un projecte
interlingüístic, ha resultat divertit
combinar els diferents idiomes
formant un text estrambòtic i
original. M’ha agradat molt i el meu
grup i tots han estat disposats a
fer-ho bé! I la gala, que original i
ben feta! Semblava de veritat i fins
i tot feia impressió! Ha estat una
idea molt bona, aquest projecte,
perquè ha portat a imaginar, crear
un nou mon amb nous personatges
i ens ha ajudat a ser creatius
i ajudar-nos els uns als altres!
Cooperació, creació, imaginació,
diàlegs, amistat i molt més que ha
fet que aquest projecte sigui tan bo
i interessant.
Mireia G.

Nosaltres vam fer
un
curtmetratge
sobre un nen que es
transformava en un
assassí. Ens ho vam
passar molt bé.
Albert A.

En el nostre curtmetratge les protagonistes eren unes noies que
estaven fent viatge,
però van tenir problemes per arribar al seu
destí.

Valèria

Això de gravar la teva
pròpia creació ha estat
tota una experiència.
He après a dirigir, a
compartir idees...

Joan R.

A mi el PlanetOró m’ha semblat
una bona experiència per a tots.
He après a treballar en equip
i a escoltar les propostes dels
meus companys; i, en definitiva,
els objectius d’aquest projecte
eren, sobretot, treballar en grup
i utilitzar les quatre llengües que
estudiem a l’institut.
Carlota

M’he sentit molt a gust treballant
aquest projecte.
Júlia T.

Ha estat un treball cooperatiu
i molt ben aprofitat; he après a
editar un vídeo... m’he sentit molt
bé.

Oriol C.

M’ha agradat molt fer el nostre
propi curtmetratge.
Ainhoa i Blau D.

Aquest projecte m’ha semblat
molt enriquidor, perquè et dona
l’oportunitat de sentir-te com un
actor. Durant el procés hem après

com n’és de complicat redactar i
produir un bon curtmetratge.

Carlos

...vaig aprendre paraules noves,
sobretot en francès.

Laia

A mi el PlanetOró em va agradar,
va ser xulíssim perquè vaig
treballar amb els meus amics i
em vaig divertir.
Babacar

He après a aprofitar el temps...

David
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El Taller Exprés,
protagonista un any
més a 3r d’ESO
Durant el mes de maig l’alumnat de 3r d’ESO va
dur a terme un taller d’expressió de deu hores
que girava al voltant de la diversitat i el valor
afegit que cadascú aporta al seu entorn. Això que
sembla tan estrambòtic es va acabar traduint, amb
l’ajut de quatre professionals externs al centre,
en un esquetx teatral, un fragment de dansa
contemporània, una actuació musical i uns vídeos
denúncia la mar de xulos.
L’alumnat va completar el projecte a les classes
de llengua catalana i llengua castellana, ja que
es va aprofitar la temàtica de l’expressió personal
per elaborar productes com ara haikus, diaris,
corrandes, microrelats, tríptics...
El dia 8 de maig va arribar el gran dia, ja que
enguany, a banda de fer la devolució per a la resta de
companys i companyes, també es va convidar les
famílies. El pavelló i el saló d’actes van bullir durant
una mica més d’una hora amb tanta expressió:
micròfons, projeccions, aplaudiments, ampolles,
instruments musicals, erros d’última hora...
Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra
col·laboració i per l’entusiasme amb què heu viscut
el Taller Exprés d’aquest any. L’important és créixer
i aquest tipus d’iniciatives ens ho posen més fàcil.
Núria Santiveri
Professora

Taula rodona
Els alumnes de 4t vam assistir a una taula rodona
amb alumnes i ex-alumnes del centre. La taula va
ser molt agradable, ja que va ajudar especialment
a resoldre dubtes sobre si fer batxillerat o cicles
formatius.
A mi em va agradar perquè vaig poder escoltar
diferents situacions dels estudiants i així orientarme en els estudis, encara que ja ho tingués clar.
La part que més em va agradar va ser l’explicació
de la noia que estava estudiant un cicle de la
mateixa família professional que vull estudiar jo,
que és la família de sanitat. En acabar la xerrada,
aquesta noia em van donar molts bons consells.
La veritat, va ser una experiència molt interessant
i gratificant per al nostre futur.
Blanca Calero
4t d’ESO

JUNY 2017 · ATARÀXIA

| 25

REFLEXIONS REFLEXIONS REFLEXIONS
Joan Oró in London

La unitat del “theft”
Aquest 2n trimestre hem fet una activitat molt interessant
i divertida a les classes d’anglès. La Laila, una noia en
pràctiques, ens va preparar una unitat sobre un “theft”,
és a dir, un robatori a l’institut. Tractava sobre un crim,
algú havia robat una fotografia del científic Joan Oró
i nosaltres érem la policia, és a dir, havíem de trobar el
culpable entre quatre diferents sospitosos: La Montse,
la nostra professora, i la Laila, el Quim i la Cristina, els
seus tres practicants. Em va agradar moltíssim perquè
em sentia com una autèntica policia, com aquelles de
les sèries de televisió que cada cop es van apropant més
i més al culpable, que pas a pas estan més a prop de
descobrir-lo. Ja al final, després d’investigar i investigar,
tot va resultar ser molt sorprenent ja que ningú s’esperava
qui havia estat el lladre i per quin motiu. Aquesta ha estat
una de les activitats que més m’han agradat de tot el
curs ja que és una manera de practicar l’idioma fora de
la classe quotidiana en un ambient més dinàmic. Va ser
genial i, sens dubte, ho tornaria a repetir!
Judith Llobera

El passat octubre un grup d’estudiants de 3r ESO vam
anar cinc dies de viatge a la ciutat de Londres, amb la
finalitat d’aprendre i parlar anglès les 24 hores del dia. Tot
i així també vam fer una mica de turisme.
El primer dia, tot just arribar, ens vam dirigir cap a la
bonica ciutat d’Oxford on vàrem passar un dia fantàstic.
Allà vam poder veure alguns dels escenaris on es graven
les pel·lícules de Harry Potter. El segon dia vam anar a
visitar la ciutat de Westminster on es troben les Houses of
parliament i el Big Ben. També vam poder veure un canvi
de guàrdia. A la tarda vam anar al British Museum, va ser
al·lucinant!! El tercer dia, al matí, vam visitar London city
i tot seguit vam anar a Candem Market. Era una passada
de botigues i gent. El quart dia, al matí vam anar al Natural
History Museum a fer unes activitats molt interessants
que ens havia preparat la profe d’anglès. A la tarda, vam
pujar al London Eye des d’on vam gaudir d’unes vistes
magnífiques. L’últim dia, vam aprofitar fins a l’últim minut.
Al matí vam passejar per Oxford Street, on, per exemple,
vam anar a la botiga de M&M’s, boníssims!! També vam
tenir l’oportunitat d’anar a la casa de Sherlock Holmes.
Aquest viatge ens va ajudar molt, tant pel que fa a la
llengua anglesa com per tenir l’oportunitat de poder
visitar llocs molt bonics. Només podem donar les gràcies
a tots els que ho han fet possible.
Dídac Salas Urbiola
3r d’ESO

3r d’ESO

And these are the breaking
news in Lleida:
In Joan Oró high school, a theft has been committed. A
picture of Joan Oró, a famous astronomer and scientist,
has been stolen. The picture was very important and it
could cost millions of euros!!! We have already found
some suspects. That’s great! Now, we have to investigate
and find some evidences. And finally, don’t forget of the
jury that will decide if the defendant is guilty or not guilty.
This last unit was called “Crimes and criminals”. Laila,
our teacher, invented a fascinating story about a theft
in our high school. We had to put in the TV reporters’
shoes in order to succeed and find the criminal. It has
been a different way of learning because it motivated us
more than studying through books. Moreover, we have
improved other aspects such as teamwork, our creativity,
or our oral competence. This kind of methodologies make
us great students!
Roc Bellostas
3r d’ESO

Viatge a Londres
Fa uns mesos, a l’octubre de l’any passat, els alumnes
de 3r vam gaudir d’una experiència internacional a
Londres. Allí vam estar en cases “voluntàries” per
parelles, encara que no hi vam restar gaire temps. Tot el
dia amunt i avall, entrenant l’anglès de la manera més
pràctica possible.
Aquesta oportunitat em va resultar molt gratificant i
100% positiva; vaig tornar-ne encantat!
Dani Calvo
3r d’ESO
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Viatge a Toulouse
Toulouse, 4 mai 2017

Celebrem el dia de
la Francophonie
El dia 20 de març vam tornar a celebrar
la Francofonia dedicat a la llengua
francesa: caceres del tresor, ral·lis
fotogràfics, gimcanes culturals, gravació
d’un flashmob amb la cançó On écrit sur
les murs, visualització de la pel·lícula
“Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?”.
Una diada frenètica i molt divertida.
I els alumnes de 1r d’ESO ens en parlen:
Le 20 mars, il est enfin arrivé! Je
suis très nerveux parce que je
ne sais pas ce que nous ferons!
Nous sommes tous là, grands et
petits!
Je crains ne pas comprendre
le film, peut-être que je vais
m’ennuyer...
Après quelques minutes je suis
plus tranquil. Je m’amuse, je
comprends plus ou moins ce qui
se passe, on chante..et on mange
des miniquiches! Mmmmm...
Merci Joel!
Bernat Jones
Mon expérience? fantastique!. Je
me sens heureux et j’apprécie ça!
Alejandro
Les élèves de la 4ème année
inventent une chorégraphie de la
chanson “ On écrit sur les murs”
et nous la dansons! Trop bien!
Pol Masip
Merci Joel pour les quiches...
hyper bonnes!
Núria Huguet

Bonjour!
Nous voilà en France à nouveau. Cette
année nous écrivons dès Toulouse. C´est
magnifique! Mercredi, on a visité la
Cité de Carcassonne avec ses remparts,
ses ruelles, son château, ses boutiques
de souvenirs... On a fait une chasse
au trésor !!! Puis nous sommes allés
visiter le Canal du Midi. Aujourd’hui,
nous sommes allés à la Cité de l’espace
et le soir, avec une guide, nous avons
connu la ville de Toulouse. Vendredice
sera le tour d’Airbus, de Foix et on
visitera la Grotte de Niaux. Les guides
nous parlent en français. Nous sommes
contents et très satisfaits, on comprend
plus ou moins tout !!!
Gros bisous
(Signature)

INS JOAN ORO
CTRA SARAGOSSA Km 464.2
25194 LLEIDA
ESPAGNE
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Perdó

Diàlegs
sobre el
perdó
L’alumnat de tercer, quart d’ESO i primer de batxillerat van reflexionar en veu
alta amb en Daniel Lumera al voltant del fet de perdonar com a camí per ser
més feliços: “El perdó és un veritable bàlsam que crea les condicions per
aconseguir una mirada positiva cap a la vida i permet recuperar una bona
salut integral”.
L’activitat s’emmarca dins del treball d’aprofundiment en valors que aquest
any s’està duent a terme des del Departament d’Humanitats (Filosofia,
Clàssiques i Religió), i continuava amb la participació en un concurs
internacional amb l’elaboració d’un producte que l’alumnat va realitzar
durant les properes classes.
Ens agraden aquesta mena de propostes que ens ajuden a créixer com a
persones, ser més feliços i millorar la nostra societat.
En Daniel Lumera, professor, investigador, escriptor i conferenciant italià,
ha estat un dels participants en la redacció del l’informe Mundial sobre
l’Educació Superior de la Global University Network for Innovation de
l’UNESCO i responsable de l’àrea d’Investigació, Desenvolupament i Cultura
del Club UNESCO per a la Protecció del Patrimoni Immaterial.
Sílvia Porté
Dep. d’Humanitats

Ètica - Reflexió sobre el perdó
El perdó? I que és el perdó? Molta gent, jo mateixa, tenia una definició incorrecta
d’aquesta paraula, una gran paraula on s’amaga un fons ressentiment a cadena
perpètua. Incorrecta, diràs? Perdonar no és dir simplement perdó i oblidar?
Oblidar? Perdonar, per-donar, per altres persones, però sobretot per llibertat cap
a tu mateix, un trencament de cadenes que et retenen en un fosc malson, un
trencament amb els conflictes i els pensaments que no et deixen ser tu.
Alliberar-te, perdonar, paraules diferents gramaticalment, però equivalents
emocionalment.
El perdó ens allibera de cadenes que ens amarguen l’ànima i ens emmalalteixen
el cos. El perdó és acceptació, és deixar de donar importància als malestars.
El perdó és deixar anar tos aquells pensaments negatius que ens causen mal.
Jo sóc una persona molt tancada de ment, costa molt que algú canviï la meva
manera de veure el món, de pensar. Però en Daniel Lumera va aconseguir una
cosa molt difícil en mi, i és que vaig entrar en raó, cada cop sentia aquesta
paraula més dins meu.
Perdonar és el mateix que alliberar, alliberar els altres, però sobretot alliberar-te
a tu de tot aquest passat i malestar.
Jo perdono, et perdono, em perdono, i tu? Et perdones?
Elisabeth Cardona
3r d’ESO

Com vaig plorar aquells dies. Tu, una
de les persones més importants
de la meva vida se n’anava davant
meu amb un obrir i tancar d’ulls.
Ho havia d’haver vist abans, com
podia pensar que no passaria res
i que ràpidament et recuperaries.
Quina bogeria! Aquell dia, 19 de
maig, va ser l’última oportunitat, et
volia demostrar que t’estimo i que
passés el que passés, jo et seguiria
estimant. No m’imaginava que en
obrir la porta blanca et trobaria
estirada a la pell i els ossos. Tu
que sempre havies estat sobrada
de carn, ara et trobaves en una
situació crítica. Només veure’t la
pell se’m va ficar de gallina. Estaves
rient, com sempre, però aquest
cop se’t notava cansada, cansada
de la vida, cansada d’aguantar el
dolor, en definitiva, es veia que
ja no podies més. Jo et mirava i
em quedava sense paraules, no
sabia què dir-te. Ni tan sols em vas
reconèixer, em va doldre, què havia
fet malament? Vaig estar molts dies
martiritzant-me, com era possible,
va ser un cop molt dur que rebotava
dins meu sense parar. Vaig tardar
molt a deixar de pensar en el que
havia passat, però aquesta no era
una bona solució. Havia de trobar
la manera d’alliberar-me. Va ser
difícil deixar les culpes a part, tu
no en tenies cap i jo, bé, jo en teoria
tampoc la tenia. Necessitava un
procés per assimilar que cap de les
dues era la culpable, encara que
en el fons sentia un pes a sobre
meu. Així es van quedar els meus
sentiments, atrapats, fins que
un dia en Daniel Lumbrera em va
ensenyar una lliçó per a tota la vida.
Em va donar la solució que acabaria
amb aquest extens malestar que
m’havia durat més de vuit mesos,
el que havia de fer era perdonar-me.
Primer no m’ho creia, però després
me’n vaig adonar que tenia tota la
raó. Quan et perdones t’alliberes, et
sents més bona persona i ets més
feliç amb tu mateix.
Mª Blau Camarasa
3r D’ESO
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LA NOSTRA
REPÚBLICA IDEAL

HUMANISSIM
SOCIETATIS

> Com és la societat ideal? Pot ser la mateixa per a tothom?
> Existeix la justícia social?
> Podem ser lliures i iguals alhora?
> Quins valors han de regir un govern?
> Cal convèncer els altres amb arguments o amb el pes de la llei?
A Filosofia i Ciutadania, a primer de batxillerat, seguim l’estela de
les utopies polítiques de clàssics com Plató o More i definim la
nostra pròpia República ideal.
En grups de tres a cinc persones, llegim fragments d’aquestes
obres, reflexionem, i intentem respondre preguntes com les
anteriors per tal que el programari del partit sigui coherent.
A continuació, prenent com a territori la província de Lleida, tal
qual és, decidim quines seran les fonts dels nostres ingressos, el
pressupost de què disposem i el repartiment del mateix d’acord
a les prioritats que ens hem marcat.
Cada programa ha d’incloure propostes polítiques entorn a
educació, sanitat, indústria, energia i medi ambient, habitatge,
polítiques socials, i seguretat, com a mínim.
En l’última fase, cada partit exposa la seva proposta a la resta de
la classe i intenta convèncer-la que es tracta de la millor possible.
Les eleccions, en forma de coavaluació, ho decidiran.
A tall d’exemple, us deixem alguns comentaris dels nostres
alumnes sobre el projecte i alguns dels logos dels partits creats.
Sílvia Porté

“Ens ajuda a expressar com ens agradaria que fos la nostra
societat”.
“És un projecte per aprendre com funciona la política i la
societat en què vivim”.
“Es difícil, pero interesante e importante ya que te enteras más
de lo que sucede y te hace más consciente a la hora de votar”.
“T’ajuda a triar el món en el qual t’agradaria viure i conèixer tot
el que tenim”.
“Aprenem a consensuar i decidir, per tant, ajuda a la convivència”.
“M’ha agradat molt la proposta. És una bona forma de fer
conèixer als estudiants les diferents formes d’Estat i govern”.
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Projectes de 2n

Treball per projectes:
Sortim de la rutina
Aquí, a l’Institut Joan Oró treballem per projectes. Aquest és un mètode en què l’alumnat
és el protagonista de la seva educació, ja que
és ell el qui arriba a conclusions, sent guiat
pels professors.
L’assignatura de projectes s’organitza, com bé
diu el nom, en projectes. Aquest any un d’ells
ha estat el projecte “Missió univers”, en el qual
hem treballat les estrelles, el sistema solar...,
tot amb la finalitat de realitzar un producte final,
que ha consistit en crear un documental sobre
l’univers per a ser posteriorment distribuït en
escoles de primària. Però aquest no és l’únic
producte que vam acabar realitzant! També
vam rebre l’encàrrec de fer una maqueta del
sistema solar urbà, on vam situar tots els
cossos celestes al llarg d’un recorregut de
4km en la ciutat de Lleida. Aquests diferents
planetes, satèl·lits... els vam representar a
escala, tant referent a les distàncies com a
les mides que tenen en realitat. Així ens vam
adonar que el que predomina en el nostre
sistema solar és el “res”, el buit. També ens
va sorprendre que som molt petits, així, per
exemple, el Sol només mesurava l’equivalent
a una carabassa, i la Terra a una bala!
Aquest és un dels diversos projectes que
hem fet al llarg d’aquest curs, tots ells molt
interessants i amb molts altres divertits
reptes per resoldre!
Martí Sol
1r d’ESO

Enguany, el nostre viatge per
l’assignatura de Projectes ha sigut
intens i ple de parades fantàstiques:
vam començar plantejant-nos el
problema de la superpoblació - sabeu
que ja som 7 mil milions i no parem
de créixer?-, després, vam descobrir
tota la ciència que hi ha amagada
en un pastís, sí, sí, perquè resulta
que el llevat està ben viu, ho hem
pogut comprovar amb els nostres
propis ulls... I ens va agradar tant
això dels descobriments, que vam
decidir convertir-nos en científics
per un dia i organitzar la “2nd Youth
Science Conference”, exposant
els nostres propis experiments a
les famílies... Ah! I en anglès, clar,
com bons scientists! Després, vam
decidir agafar encara més velocitat i
endinsar-nos en les lleis de la física
construint el nostre propi bòlid de
curses... En acabar, vam retrocedir
uns quants segles per viatjar fins a
l’Edat Mitjana, on ens vam convertir
en actors de les històries més
interessants de la Catalunya d’aquells
anys. I sí, sí, encara hi ha més, perquè
després vam tenir temps de gaudir
dels paisatges, però d’una manera
més activa... Tan activa que ens vam
posar a investigar sobre els de Lleida i
vam acabar creant una web a Internet
per compartir tot allò que havíem
après. Ah! I parlant d’Internet, també
hem pogut descobrir què és una
ona i si ens afecten o no; -estigueu
tranquils, sembla que les dels mòbils
de moment són inofensives.Doncs
bé, com ja veieu, no hem parat ni un
moment, i encara ara estem esbrinant
coses noves sobre els nostres amics
electrons, a veure si, finalment,
aconseguim veure la llum!
Maite Martí

Professora de projectes

SMM
LLEIDA
In this project we’ve worked on
the cities in the future. We had to
make Lleida smarter.
Our final product is focused on
environment and mobility. We
created a charge-as-you-drive
lane for buses in Lleida. We want
to do it more eco-friendly and
green.
We have created a company
named SMM® that its principal
aim is to reduce the emission
of greenhouse gases to our
environment. In Lleida there is a
7.881% of pollution due to buses
but with this project we want to
reduce it by the use of electric
ones. We also want to install
some charge-as-you-drive electric
roads in the main streets of Lleida
in order not to stop to charge the
buses’ batteries.
The impacts in the city will be all
positive because the pollution
made by buses will be reduced to
zero, so it won’t create polluting
gases like CO2, NOx nor PM10.
This service will be available for
everybody who takes the bus
but not to citizens with their
own vehicles. We’ve created
the following web page: http://
smmlleida.weebly.com/
THIS WILL REDUCE POLLUTING
GASES!!
Roc, Isabel, Clàudia i Judith
3r Wep
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Com vols que sigui
el teu institut?
Us heu preguntat mai com us agradaria que fos el vostre centre
educatiu ideal?, doncs bé, un grup d’alumnes de 1r d’ESO, encarregat
de treballar la tipologia textual de l’entrevista/enquesta dins l’àrea de
llengua catalana i encuriosit per conèixer el resultat de la pregunta
plantejada més amunt, va passar una enquesta a cinquanta companys
de l’institut. Us la mostrem, i també els resultats...

1.

Com t’agradaria que fos el mètode educatiu? (en
el cas que hagis escollit “un altre” especifica)
Mètode tradicional amb un profesor que
explica el temari i mana exercicis
Per projectes
Amb activitats visuals i aparells electrònics
Un altre...

2.
3.

Com haurien de ser els espais? (en el cas que hagis escollit “un altre” especifica)
L’espai no importa, poden ser petits
i ronyosos sense problema
A l’aire lliure
En una aula oberta i versàtil
Un altre...

En el cas que hagis escollit per projectes,
com haurien de ser? (en el cas que hagis
escollit “un altre” especifica)
Projectes sense experiències, únicament
amb dossier i consensuant algunes
respostes en grup
Fent un dossier però amb experiències
fora de l’aula
Bastant lliure amb moltes experiències i
pràctiques
Un altre...

4.

Com haurien de ser els mestres? (en el cas que
hagis escollit “un altre” especifica)
Estrictes
Estrictes, encara que deixessin fer dinàmiques,
i mediacions amb les famílies
Mestres lliures, que no estiguin sobre els nens,
només vigilant-los, tot i que els nens no aprenen
res
Un altre...
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5.

Exàmens cada quan...? (en el cas que hagis escollit “un altre” especifica)
A cada tema
A cada trimestre
Sense exàmens
Un altre...

6.
Els exàmens com haurien de ser? (en el cas de
que hagis escollit “un altre” especifica)
Tipus test
Resposta oberta
Corregint en grups, per poder rectificar
Un altre...

7.
Qui tria els temes a treballar dins l’aula? (en el
cas que hagis escollit “un altre” especifica)
El mestre
Un tema triat entre tots
El mestre dona tres temes i els alumnes
decideixen el millor
Cadascú decideix un tema
Un altre...
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ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA
L’Enric i el
Jesús de 2n,

demostren la seva
creativitat construint
un nou codi,
un nou llenguatge.
En volem saber més...
Com vau començar a construir aquest nou codi?
Era un dia de classe normal en què el profe no va venir, en
vam tenir un de guàrdia i ens va deixar llegir, fer deures...
I vam començar a pensar en la idea d’elaborar un nou
llenguatge.
En què consisteix?
Vam partir del nostre alfabet, però vam eliminar lletres.
Vam crear un alfabet fonètic a partir del qual parteix tot,
tenint en compte que el so de les nostres lletres canvien!
Pel que fa al seu equivalent gràfic, no són lletres, són
signes. A més, hem elaborat el que serien les regles
gramaticals.
En podeu posar algun exemple?
Per fer plurals, afegim –n al final; la terminació de l’infinitiu
és F o EF; els objectes no tenen gènere...
Suposo que vau pensar en la finalitat del que estàveu
fent...
Bé..., per comunicar-nos. De moment només nosaltres dos.

Per fer-ho més pràctic, podeu
escriure un fragment amb aquest nou
codi. D’aquesta manera els lectors
podran jugar amb les paraules, o he
de dir signes?

Vinga, animeu-vos
a desxifrar aquest
fragment!
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ENTREVISTA ENTREVISTA ENTREVISTA
Entrevista a Enric Pinyol
periodista de TV3

Enguany hem tingut la sort de rebre la
visita de l’Enric Pinyol per explicar-nos
aspectes tècnics que cal tenir en compte
per a l’elaboració del curtmetratge que els
alumnes de 1r d’ESO havien d’elaborar com
a producte final d’un projecte competencial,
transversal i interlingüístic.
Com vas rebre l’encàrrec de participar en el
projecte interlingüístic Planet Oró?
La meva filla estudia a l’institut i a través
d’ella el mateix institut em va demanar la
col·laboració en aquesta activitat.
En què va consistir la teva participació?
Va consistir en fer una “classe-conferència”,
per dir-ho així, on vaig explicar com és la
meva feina i, de retruc, com fer un reportatge.
Què creus que van aprendre els alumnes?
Espero que aprenguessin a fer un reportatge,
tant pel que fa la vessant de redacció, com la
d’edició de vídeo.

Els vas veure motivats?
Sí, crec que estaven força motivats, penso que
és una activitat força atractiva.
Què te n’emportes?
Me n’emporto el plaer d’haver explicat una cosa
que a mi m’entusiasma i que m’agrada fer.
Per acabar, alguna cosa que et sorprengués o
que vulguis comentar?
Em va agradar les ganes que tenien els
alumnes d’aprendre a fer un reportatge.

Gràcies pel temps que ens has dedicat i
per la teva col·laboració.
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extraordinaris extraordinaris
ALGUNS DELS
NOSTRES ALUMNES
ACABEN UNA ETAPA...
I EN COMENCEN
UNA ALTRA!

4rt d’ESO

2n Batxillerat
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extraordinaris extraordinaris

CFGM
cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

CFGS
cicle formatiu de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives

ENHORABONA I...
Bona sort a totes i a tots!
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A continuació us mostrem els textos guanyadors en el
Premi Agustí Ricart 2017, el nostre certamen literari.
Gaudiu-ne!
Premi Narrativa. 1r cicle d’ESO

CERTaMEN

Premi Narrativa. 1r cicle d’ESO

Tan sols un sospir...

Nightmare Underwater

Mai vaig saber apreciar la meva vida monòtona
i avorrida. Detestava la rutina i cada nit em preguntava si, potser, l’endemà viuria alguna aventura que em salvaria d’haver de tenir una vida
com les altres, anar a la universitat, com alguns
altres, créixer i tenir una feina com les altres,
poder guanyar diners i comprar-me una casa
com les altres i poder mantenir una família com
les altres. Si hagués sabut que l’aventura seria
aquesta, sense dracs, ni fades, ni misteris, ni
màgia, si hagués sabut que mai tornaria a casa.
Si tan sols ho hagués sabut un sospir abans...
Un sospir hauria estat suficient per poder sentir
el sol a la cara, el vent als cabells i l’olor de casa
i del foc a terra per última vegada... És això el
que et fa la guerra, fa que el desig de tornar a
tenir el que tenies, el fet d’enyorar el que detestaves, et va consumint, et crema l’ànima i et tortura lentament.
Fa tants dies que camino que n’he perdut el
compte. Els dilluns s’han barrejat amb els diumenges formant un bucle infinit. “Abans” eren
importants els dies per a mi. Saber les assignatures que em tocarien, esperar amb la mateixa
il·lusió de nena petita que arribessin les vacances d’estiu... Ara ja no hi ha vacances. Ja no
es descansa, ja no es juga, ja no es parla, ja no
s’estima. Ara ja no. Vaig perdre la meva família
durant els primers mesos i ara no sé on son. No
estic dient que estiguin morts. Tampoc dic que
estiguin vius, per això. No sóc ruc. Sé que quan
arribi on sigui que he d’arribar no em deixaran
passar. Les notícies volen aquí (si és que hi ha
un aquí), a més, també han vingut de diverses
cadenes de televisió per informar la gent que
està a casa gaudint de la seva vida com les altres del que ens està passant. Sincerament, jo
crec que a la gent de “fora” és a dir, de “dins” de
les reixes, els importa un rave el que ens passa.
Si no, no estaríem aquí encara. Si tu ets un dels
d’aquest interior-exterior que han creat les autoritats, pensa-hi, en això. Em sembla molt bé
que em donis la raó, però la raó ja sé que la tinc
i no m’ajudarà a sortir-me’n. Necessito que facis
alguna cosa més. Alguna cosa per aconseguir
tornar-me el meu sospir perdut. Jo seguiré aquí,
esperant. Però si pot ser, no triguis gaire, vols?

Diana, así se llamaba. Una chica de apenas 14 años, demasiado extraña
para ser sinceros. Desde hacía bastantes años una pesadilla la perseguía sin descanso, cada noche, cada instante. Vivía con miedo a que
llegara el momento en el que tuviera que irse a la cama, ya que al cerrar
los ojos las imágenes que experimentaba cada noche volvían con más
fuerza que la anterior. Éstas consistían en el mayor miedo de la chica:
el agua. Porque Diana tenía alergia al transparente líquido, básico para
la vida pero demasiado peligroso para ella. Al entrar en contacto, su
piel escocía, causando dolor y extensos brotes de pequeñas ronchas.
Estaba acostumbrada a vivir con ello, lo aceptaba como una parte propia de su ser, pero cuando se adentraba en el mundo de las pesadillas,
los síntomas se intensificaban de manera excesiva. Sus padres habían
tomado la decisión de impartirle las clases en casa, para no tenerla que
exponer al riesgo de sufrir por un simple descuido. También la habían
llevado al psiquiatra varias veces al notar su paranoico comportamiento, pero la chica se negaba a contribuir ignorando cada una de las
preguntas que le hacían, por el simple hecho que ya nada le importaba.
No le veía ninguna salvación a su caso, limitándose a seguir viviendo.
Y tenía razón. El día en que todo se volvió real fue un simple 1 de enero.
Diana había estado en casa celebrando el nuevo año, y finalmente había
caído rendida de sueño. Como siempre, la joven se encontraba en un
lugar oscuro, silencioso e infinito. Al contrario que las primeras noches,
hacía tiempo que ni se esforzaba en buscar una salida y escapar. Era
imposible. Poco a poco pudo oír el caer de las gotas que colisionaban
contra algo, que se encontraba bastante lejos todavía, el rumor del río,
el sonido de las olas del mar. La oscuridad le cedió el sitio a la luz,
pero tampoco había mucho que ver; estaba cayendo al vacío, pero ella
siempre sabía que al fondo de éste había un hondo océano en el que estaba destinada a sumergirse algún día. Empezó a llover y los primeros
contactos entre su piel y el agua no le causaron nada comparado con
lo que venía después. En unos pocos minutos ya estaba diluviando. La
sensación de caída libre lo hacía peor todavía, y ver que tu cuerpo se
descompone a medida que va pasando el tiempo no es muy agradable,
que digamos. Aguantaba sin dejarse llevar por los impulsos de llorar,
únicamente lo empeoraría. Quedaban unos pocos minutos para que
todo acabara. Ignorando la lluvia y el dolor rememoró lo de siempre:
llegaría al extremo del mar, rozaría su superficie con la yema de sus dedos, pero despertaría de golpe antes de adentrarse otra vez, puede que
sudando, cosa que causaría que los síntomas volvieran a atacar débilmente; pero al fin y al cabo era un alivio volver a su mundo. Finalmente
vio que ya estaba muy cerca, y estiró la mano, herida, pero eso no impidió que efectuara la acción que repetía cada noche. Algo fue mal. Un
“¿Qué está pasando?” invadió su mente, antes de desaparecer bajo las
olas. Diana había traspasado la barrera entre los sueños y la realidad.
« Era muy joven. », decían. « ¿Qué hizo para merecer esto? », murmuraban otros. Ese día había muerto una simple chica de 14 años, una de las
pocas personas con urticaria acuagénica moderada, una persona con
la vida por delante. Al parecer había muerto de apnea del sueño, una
enfermedad de la que los padres nunca habían tenido constancia, y que
en realidad Diana nunca tuvo.
Todavía puedes verla. Un día de intensa lluvia, en el mar. Tal vez puedas
apreciar un destello diferente entre el vaivén de las olas. Ahora es feliz.

Abril Pinyol
1r d’ESO

Anais Garrofé
1r d’ESO
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Premi Narrativa. 2n cicle d’ESO

En algún lugar de
este cruel mundo cuyo
nombre no quiero
acordarme
Los dos bandos están a punto de estallar en unas
intensas horas bañadas de acero del mismo tono
del Sol, alejándose del terrible espectáculo que se
avecina.
Muy probablemente la mayoría de los “defensores
de la patria” en ambos lados del valle no están allí
por voluntad propia sino para poder traer algo a la
reserva de casa, pero todo el mundo está demasiado temeroso para dar el primer tiro o despojarse
de sus armas.
Seguramente no pueden llegar a pensar que nadie
quiere luchar, nadie quiere arriesgar su vida por
una “causa superior” que no le importa a nadie
más que a los pocos montados a caballo en primera línea de fuego, listos para exterminar a cualquiera que no comparta sus ideales o sus ideologías.
Seguro que si alguien fuera el primero en dejar el
rifle a un lado y ofrecer una mano al hombre de
enfrente suyo, no sería el único y esa matanza de
podría evitar, pero eso no pasará, los generales están decididos, en cuanto el último rayo del astro
rey se empiece a difuminar, sacrificarán todos los
peones necesarios para que queden unos pocos
menos con pensamientos variformes.
En un momento indeterminado del ocaso el miedo inunda como una inevitable nube del color de
la noche a los combatientes que se abalanzan sin
pensar sobre los pobres desgraciados que tienen
enfrente.
En unos pocos instantes la barca de Caronte estarà llena de huecas almas, sin rumbo, dirección
al Hades.
Decenas de miles de muertos después, los verdes
prados se han vuelto de color óxido, unos pocos
supervivientes huyen despavoridos de una escena
que se les ha incrustado en la mente. Una escena
que no podrán olvidar jamás, que les acompañará
hasta que se reúnan con sus compañeros caídos.
Dani Calvo
3r d’ESO

Premi Narrativa. 2n cicle d’ESO

Tener mariposas
en el estómago:
Estar enamorado
Lucas era un niño de doce años que cursaba 1º de la ESO
en el instituto Joan Oró de la ciudad de Lleida. No era ni
demasiado atractivo ni tampoco del todo feo; eso sí, era
el más inteligente de su clase. Su mejor amigo y en quien
podía confiar y explicar todo lo que él quisiera era Roberto.
El chico tenía un problemón muy gordo. Todos sus compañeros de clase estaban enamorados de alguna chica excepto él. Estaba profundamente preocupado.
Un día de invierno frío y helado decidió que no podía ser
el único que no tuviera “novia”. “¿Y si no me puedo casar
porque se acaban todas la chicas del mundo?”, pensaba
Lucas preocupado. Así que pensó y pensó con su cerebro
durante largo tiempo. Como no se le ocurrían ideas (cosa
que no le solía pasar), fue a pedir consejo a Roberto. Su
amigo le propuso consultar en Internet a Mr. Google ya que
éste siempre encontraba respuesta. Buscando encontraron
que cuando te enamoras de alguien se sienten mariposas
en el estómago. Lucas esperó con paciencia la llegada de
la primavera para que salieran las primeras mariposas de
sus capullos.
Con la floración, Lucas se dedicó a cazar mariposas al vuelo. Se preparó y bebió un caldo que contenía cien insectos alados. Tras el experimento, tuvo que ir de cabeza a la
enfermería del instituto. Una vez allí, mientras se miraba
la joven y bella enfermera, sintió feliz como aleteaban las
mariposas en su estómago…
Roc Bellostas
3r d’ESO
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Premi Narrativa. Batxillerat

Premi Poesia. 1r cicle d’ESO

Primavera, flor
y mariposa

Primavera
en xic

Estaba sola en casa y aquel sonido desgarrador
me estremeció.
Me metí apresuradamente en ese rincón para
tener un campo de visión aún más amplio y
que nada ni nadie pudiese sorprenderme de
espaldas.
En medio de tanto silencio seguía repitiéndose
ese ruido en mi cabeza. ¿Qué se suponía que
había provocado ese sonido? O peor aún...
¿Quién?
Decidí salir de ese estrecho y oblicuo rincón,
decidí adentrarme al peligro, enfrentarme y
retar al miedo.
Cada paso que hacían mis pies era un
latido más, acelerado. Un aumento de mis
pulsaciones, nunca antes había temblado
tanto... Mis palpitaciones eran rápidas y
violentas a la vez. Una elevación máxima de mi
frecuencia cardiaca.
Seguí andando, fijándome en cualquier cosa
que decidiera entrar en movimiento.
Impulsivamente, y sin previo aviso a mi sistema
locomotor... Abrí la puerta. Dejé que las
mariposas entraran y revoloteasen e hiciesen
todo el ruido posible. Que gritaran su nombre,
que besaran sus labios, que agarraran con
fuerza sus manos y todas sus imperfecciones
y virtudes.
Ya no me conformaba con quedarme en ese
pequeño rincón, la soledad.
Ya no tenía miedo, él era bunker... Era refugio
en plena guerra, mi abrigo de pieles en el frio
invierno de Diciembre, mi salvavidas en medio
de la mar, mi oasis en tierra desierta.
Decidí dejar las dudas y al miedo de lado, abrí
la puerta y dejé que las mariposas revoloteasen
e hiciesen todo el ruido posible.
Descubriendo que amar no es nada más
que ver el mundo desde sus labios y que las
vistas desde ahí, son mejores. Que amar no es
nada más que dejar al vértigo de lado y a la
primavera, flor y mariposa como estación fija.
Es descubrir que la mariposa no ha sido
siempre mariposa y que el verbo MIRAR es otro
verbo diferente cuando me mira él.
Carme Camí
1r de Batxillerat

Tot creix, que no meix
quan ve la primavera.
Un xic d’aigua, un raig de llum,
i una rialla, ja és primavera.
Un poc d’aquí i un molt d’allà.
S’omple tot de coloraines.
Fan xivarri les places i
els camps vesteixen de gala.
Tot creix, que no meix
quan ve la primavera.
Un poc de gust i un molt de tot.
Pren vida de nou l’esperança.
Desig de cant i dansa,
mentre espera l’arribada
de l’ alba encantada.
Tot creix, que no meix
quan és primavera.
S’emocionen els ulls
en veure nova vida
cada cop que tornes, primavera.
Marc Piqué
1r d’ESO

Premi Poesia. Batxillerat

Si l’amor
fóra només
de l’hivern
Si l’amor fóra només de l’HIVERN,
fóra flassada, flama; fóra niu.
A fora hi ha neu,
bufa el vent,
fa fred.
Dintre del meu cor només hi ha caliu.
Si l’amor fóra de la PRIMAVERA,
Seria oreneta,
desglaç,
i flor.
Sant Jordi que salva la princesa
i per Sant Joan, tothom vora del foc.
Si l’amor fóra d’ESTIU i calor,
tindria olor de palla mullada.
Fora, el grill canta la seva cançó,
sona com un cascavell de rialla.
( L’amor meu no és passatger, es renova.
Com les fulles de la TARDOR canvia.
Moren,
cauen,
neixen en un esclat.
No s’acaba l’amor de qui estima! )
Maria del Mar Ventosa
1r de Batxillerat

JUNY 2017 · ATARÀXIA

| 39

LITERARI LITERARI LITERARI
Premi Llengua estrangera. 2n cicle d’ESO

Premi Llengua estrangera. Batxillerat

2000-2002

HIM

I’m writing because I don’t know what else I can do. I’m hiding
with another boy that was surviving here when I found this place. I don’t know almost anything about him. His name is Alex.
He is 17 years old and he is with his gun and his knives every
single moment. He says that we have to be prepared in case
someone tries to kill us.
We are hidden because the USA government discovered that
people that were born between the years 2000 and 2002 have
immunologic cells that protect us from diseases. Trump
doesn’t want us to be alive because he says that we are going
to live forever. Her daughter is the only one that can live forever. He sent troops to kill all the people that were born between 2000 and 2002. Thanks God they came with aeroplanes and
they landed in Barcelona. All the TV news told us what was
happening and my family and I decided to hide together. The
problem was that the soldiers found us and they killed my family when I was running away to save my life. I shouldn’t have
run. I should have stayed with them and fought till the end, but
I was afraid, and my brain was paralyzed. My legs decided for
me and they started running from that nightmare. I can’t stop
thinking of my family.
We have a very big problem. In the food list, now, there are
also two tuna tins. We will have to go outside because if the
soldiers don’t kill us, we will die of starvation. So today in the
training time instead of running, Alex has taught me how to
take the gun from someone when he/she is aiming at me. Firstly, it was difficult for me because I have never hit somebody,
but when I got it, no one could stop me.
I’m very afraid. The minutes are going by and the hour to go to
our mission is coming. The next hours will be decisive for my
life. If we survive, I’ll have more confidence and strength, but if
I die, if I die, well, I don’t know what will happen to me if I die.
“It’s time to go”, Alex says. He is leaving the classroom when
I stop him and say, “Alex, before we go out, could you please
do me a favour?” “Yes, sure, what do you need?” he says. “I, I
was thinking if you, if you have any other recommendation” I
tell him. I cannot tell him to kiss me. It would have been very
strange and probably he would not have wanted to do it. I
don’t know how I could imagine that. It is just impossible. “Do
I have any other recommendation? Mmmmm, don’t be scared,
be proud of you and just remember I will be with you” he said.
He is looking at me, to my eyes like he could see my soul. Then
he looks at my lips. His lips touch my lips. Suddenly we hear
some people running to us.
And I knew it. This is my ending. But this time I’m not going to
run away, I’m going to fight. I’m going to fight till the end.
Isabel Domingo
3 Wep

I can’t remember when I first saw him. I only
remember his green and deep eyes, his slow
walking, and his beautiful smile. Everywhere I
went, he was there looking at me as a wild deer
escaping from its hunter. I remember how glad
I was when he invited me for a party. I spent
about an hour looking at myself in the mirror
and choosing what to wear to impress him. Finally, I decided to wear a short, black dress and
sandals. I also painted my nails green and I put
on some make-up. When he picked me up in his
BMW, I could feel butterflies in my stomach. It
was going to be the best day in my life.
I can’t remember when I last saw him. I only
remember his big staring eyes, his quick movements, and his horrible grin. Everywhere I looked, I could feel his hands grabbing my neck,
my breath dying out and my soul leaving my
body. How did I get there? I do not know. I remember we were in the party, dancing, laughing,
drinking, … and all of a sudden, everything changed. He pushed me into a dark corner of the
garden and when I thought he was going to kiss
me, his hands pressed my throat and he became a monster, a man with no feelings, a killer.
I was THE wild deer escaping from its hunter.
Ares Llobera Irun
2n de Batxillerat
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