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Editorial

Sumari

Arrelar-se: vincular-se a un
lloc, a persones, a un costum,
a un sentiment
Quin repte començar cada nou dia a les
aules o davant d’una pantalla sense perdre la
il·lusió, ubicant-nos justament en el moment
present, coneixedors i coneixedores del que
ens uneix i mantenint a distància el que ens
separa... Arrelant-nos i connectant...
Com els arbres, els éssers humans necessitem
unes arrels fortes que ens mantinguin
connectats, amb els peus a terra i que ens
donin seguretat per créixer i seguir endavant.
De vegades, s’ha de resistir a un fort vent,
d’altres, a la tempesta, però quan arriba un
dia assolellat, el rebem com un regal que ens
omple de joia.
És cert... La pandèmia ens ha forçat a mantenir
les distàncies, però fixeu-vos-hi bé, també
ens ha donat l’oportunitat de triar sentir-nos
part d’una comunitat, d’ampliar la mirada, de
refermar les nostres arrels i de ser conscients
de les nostres febleses.
Amb la clara determinació d’aconseguir
aquesta fita, durant el curs que tot just acaba,
hem potenciat els aprenentatges i hem
gaudit de moltes experiències. A més, volem
destacar, en l’Ataràxia que teniu a les mans,
aquelles vivències vinculades a un dels tres
grans objectius de centre: «Educar persones
perquè siguin més humanes, compromeses i
implicades en la millora de la societat».
Aquí teniu el recull d’instants de vida de
l’institut que, com aquells dies assolellats,
són un regal.
Des d’aquí volem desitjar una jubilació feliç i
plena al nostre company Francesc Barrachina
i desitjar a tota la comunitat educativa del
Joan Oró poder seguir amb aquesta energia
positiva i alegre que el Francesc ens ha
encomanat. Segur que ho aconseguim!
Imma Romero

Directora
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Notícies
Sortides de projectes 1r ESO
L’alumnat de 1r d'ESO complementa l’aprenentatge
d’aula amb les sortides que la situació de pandemia
ens permet:
La primera, a l'arxiu arqueològic de LLeida per
aprendre que sota el paviment de Lleida hi ha
moltes sorpreses amagades!
La segona, al Caixafòrum per veure l'exposició
Apollo 11 que amplia els continguts del projecte
que hem treballat durant el primer trimestre, Missió
Univers.

Sortida de projectes 2n ESO
Els alumnes de 2n d’ESO visiten el Museu de Lleida, l’Església
de Sant Llorenç i la Seu Vella. Aquestes sortides estan
emmarcades dins el projecte A Walk Through Middle Ages per
tal que els alumnes puguin conèixer millor l’arquitectura i l’art
medieval de la nostra ciutat.

JUNY 2021 · ATARÀXIA

|3

ESO

4 | ATARÀXIA · JUNY 2021

Notícies

ESO

Recollida productes ONG
Recollida de productes infantils que l’alumnat de
3r va organitzar mentre treballaven el projecte
7 Billion. Aquests productes van anar a l'Elna
Maternity Center a través de la col·laboració
de l'Associació Lleida pels Refugiats. Una
experiència solidària.

Fantasía de Juventud
Dins el projecte d’orientació Alimara, l’alumnat
de 4t d’ESO va visionar, a l’espai Screenbox
Lleida, el llargmetratge Fantasía de Juventud,
en què adolescents com ells afronten el pas a
la maduresa i comencen a triar el seu camí. Per
reflexionar i debatre...

First Lego League "Replay"
Enguany l'equip de robòtica Oro's Rookies va
participar en l'edició 2021 de la First Lego
League "Replay". Aquest curs ha estat especial,
la competició ha estat telemàtica. La vam fer des
de l'Institut a l'aula de Tecnologia. Els nervis van
ser els mateixos, o fins i tot més... però les ganes
d'aprendre, superar-nos i divertir-nos van fer que
fos un dia inoblidable. Ens tornarem a veure la
propera edició, ja estem rumiant estratègies...

Gran Recapte
Alumnat de 4t que cursa cultura i valors
ètics col·labora en el Gran Recapte del Banc
d'Aliments.
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Nativis, a la fase final de
l'Emprèn Challenge

Premis de relats en anglès
Lliurament de premis del concurs de relats curts en anglès
organitzat per la biblioteca de l’institut.
Els guanyadors, que van rebre un val de regal de la llibreria Abacus,
van estar:
Categoria 1r cicle d’ESO:
Marc Pijuan i Pau Corderas.
Categoria 2n cicle d’ESO:
Sandra Yan López, Anna Lamolla i Jana Boetti.

4t d'ESO
Alumnat de 4t d'ESO de l'institut du a terme un projecte
d'aprenentatge i servei conjuntament amb l'aFFaC
(Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya)
basat en el fet de fomentar els coneixements digitals per a
algunes de les famílies del centre.
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L’alumnat de 1r celebra la
castanyada i... Halloween!
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Projecte interlingüístic PlanetOró 2021

Un any més els alumnes de 1r d’ESO ha treballat i viscut el projecte
interlingüístic PlanetOró, en què han après tot allò que cal saber per fer
un curtmetratge; s’han convertit en directors, tècnics, actors i actrius...
I el resultat han estat uns curtmetratges fantàstics, alguns d’ells amb
premis a la millor actriu, al millor actor, al millor integrament de les
llengües, al millor muntatge, al millor guió i al millor curtmetratge.
Han après i s’ho han passat d’allò més bé!

Carles Pijuan
L’alumnat de 2n d’ESO, dins el
marc de llengua catalana, rep la
visita de Carles Pijuan, membre
de la companyia de teatre La
Baldufa, per reforçar aspectes
treballats dins l’aula en el procés
de comprensió i representació de
faules.

Premi Coca-Cola
Els alumnes de 2n han participat avui
en la 60a edició dels Joves Talents de
relat curt del premi Coca Cola. Enguany
l’experiència ha sigut una aventura
creativa i on line.

Notícies

JUNY 2021 · ATARÀXIA

|7

ESO

Fira 4t i cicles
L'alumnat de 4t d'ESO vam triar un dels dies més assolellats
i bonics de l'any per poder fer un tastet i un intercanvi
d'experiències amb alumnes de cicles formatius i batxillerat.
Vam poder preguntar i escoltar, veure i experimentar. Tot això
ens va ajudar a prendre una decisió més formada i conscient
respecte el nostre futur.

L’alumnat de 1r celebra
Nadal i regala paraules

Dia Pi

Filosofia de 4t ESO

Organitzat pel departament de matemàtiques del nostre
institut, enguany tornem a celebrar el dia Pi. Entre altres
activitats, l’alumnat de 2n d’ESO ha realitzat una gimcana sobre
el nombre pi. Ho han gaudit i han pogut descobrir moltes coses
sobre aquest nombre!

Alumnat de l’optativa de Filosofia de 4t ESO
visita l’exposició de Mat Collishaw a la Fundació
Soriguer per reflexionar al voltant de la nostra
relació amb la natura i les noves tecnologies a
partir de l’art. Sorprenent!
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Dins el marc del Matí de la Recerca 2020, el 27 de
novembre, tot l’alumnat de 1r de batxillerat ha rebut
la xerrada de l’investigador de la UAB Dr.Roberto
Rubio organitzada pel Dept. de Matemàtiques del
centre, titulada “Podem ensenyar un piano a parlar?”.
En la xerrada hem pogut descobrir com, gràcies a
les matemàtiques, podem convertir les paraules en
partitures, i a partir d’aquí hem comprovat que un piano
pot, efectivament, parlar! Ha estat molt interessant i
hem conegut una mostra de la tasca que realitzen els
investigadors a les nostres Universitats

Batxillerat

L'associació Colors de Ponent ha dut
a terme una xerrada sobre el col·lectiu
trans als nostres tres grups de 1r de
Batxillerat, amb la col·laboració d'un
antic alumne de l'institut.

Fira d'orientació

No solo duelen los golpes

Olimpíada de Biologia de Catalunya
Irene Llobera, Marc Vicó, Andrea
Serlavos i Carla Lapuente Passi,
alumnes de 2n de batxillerat
del nostre centre, han participat
en l'Olimpíada de Biologia de
Catalunya

L’alumnat de 2n de Batxillerat de l'institut vam tenir la
sort de gaudir en directe del monòleg No solo duelen
los golpes de l'activista feminista i actriu andalusa
Pamela Palenciano. L'acte, organitzat per l'associació
lleidatana LIKA, va ser a l'auditori Enric Granados i es va
dur a terme amb un estricte desplegament de mesures
sanitàries.
Des d'aquí volem fer arribar un missatge immens
d'agraïment a la Pamela per compartir amb nosaltres
tan de prop vivències colpidores, sacsejar les nostres
consciències i fer-ho des d'una perspectiva nova, plena
d'humor i crua realitat.

TDR
L'AMPA de l'Institut Joan Oró premia el millor Treball de
Recerca d'aquest curs 2020-2021 amb un Ipad. El treball,
titulat "History in a video game. Development of a video
game about the town of Arbeca.", ha estat elaborat per
la Mariona Teixidó, alumna de 2n de batxillerat, amb la
tutorització de la Mercè Lara, professora de tecnologia
del centre.
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Cicles

CFGM de Conducció d’Activitats en el Medi Natural
Un any complicat...
Amb tot el tema de la pandèmia, els confinaments
puntuals, els grups bombolla, les restriccions de
desplaçament, les mesures higièniques i tota la resta de
coses que tot això porta associat, tothom és conscient
que aquest curs està resultant complicat.
Si a tot això li afegiu que el nostre cicle es realitza
eminentment a l’entorn natural i en col·laboració amb
entitats i empreses de la nostra ciutat i dels voltants,

llavor la cosa encara es complica més...
No està resultant fàcil ni de bon tros, però, tot i les
moltes i grans dificultats amb què anem ensopegant,
encara aconseguim trobar algunes escletxes que ens
han permès fins al moment, i amb l’esperança de seguir
trobant-les fins a final de curs, realitzar les activitats i
sortides que garanteixen una bona formació del nostre
alumnat.

CFGS d'Animació i Condicionament
Projecte
"FP & EOIs
Together"
Els alumnes de 1r de
Cicle Superior d'Animació
i
de
Condicionament
fan pràctica de l'anglès
mitjançant activitats de
gamificació amb l'EOI de
Lleida.
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de tots

Arrenca el curs escolar a Lleida amb moltes ganes, després d’un llarg
confinament i totes les mesures sanitàries

Adiccions
Marta Escolà, responsable de
l'Àrea de prevenció i intervenció
en addiccions de l'Ajuntament de
Lleida, ens ha ofert una xerrada per
a la comunitat educativa del centre
sobre com prevenir i abordar les
addiccions dels més joves (alcohol,
drogues, pantalles...).
Acompanyament en positiu, temps
de qualitat en família, normes i
límits, apoderament i autoestima del
jovent... són alguns dels elements
clau que hem de tenir presents per
aconseguir l'èxit.

Sessió formativa amb Santiago Frago d'Amaltea
La comunitat educativa de l'institut ens hem trobat amb l'expert metge i
sexòleg, Santiago Frago, per tractar una qüestió tan rellevant com el paper
de la pornografia en l'imaginari afectiu i sexual del nostre alumnat i dels
i les joves, en general. Frago ha compartit algunes claus sobre com les
famílies poden abordar aquesta problemàtica amb els seus fills i les seves
filles des de casa. La trobada en modalitat híbrida ha estat tot un èxit.

Notícies
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Mediacio en acció!
Des d’aquest curs 2020/21 a l’Institut Joan Oró hem
reprès la mediació escolar com una eina de resolució
de conflictes que posem a disposició de l’alumnat del
nostre centre.

A nivell de l’alumnat contribueix:
• A la formació integral de l’alumne/a,

Què és la mediació?

• Aprendre habilitats socials

La mediació és una estratègia de gestió positiva
de conflictes que intenta treballar amb l’altre i no
contra l’altre, per tant, el punt de partida ha de ser el
reconeixement mutu, la confidencialitat i la voluntat
d’acord.

• Crear grup i, en un context on tothom és acceptat,
afavoreix la construcció d’actituds, valors i normes
de manera efectiva i pràctica.

El procés de mediació és voluntari i, amb l’ajuda d’una
tercera persona imparcial, té com a objectiu que les
parts en conflicte siguin capaces d’arribar a acords
consensuats i cooperatius mitjançant el diàleg, i així
viure i conviure pacíficament.
Que pretén la mediació?
La mediació a nivell de centre pretén:
• Educar i regular la convivència en el centre
desenvolupant actituds i habilitats relacionals
positives.
• Intervenir constructivament davant dels conflictes.
• Millorar el clima del centre.

Qui forma l’equip de mediadors/es?
L’equip de mediadors/es està format per alumnat del
nostre centre que ha rebut prèviament una formació
per poder desenvolupar la tasca de mediadors/es. En
l’actualitat 17 alumnes de 4t d’ESO formen l’equip de
mediació de l’Institut Joan Oró.
Què fa l’equip de mediació?
Posa en contacte les persones en conflicte i els ajuda
a que s’aclareixin i arribin a acords satisfactoris on les
dues parts guanyen i milloren la seva relació.
Quins conflictes es poden mediar?
Tots aquells relacionats amb la convivència del centre,
com ara ofenses verbals, rumors, malentesos, amistats
deteriorades que volen refer…
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Filosofia i dia de la dona
A Història de la Filosofia, commemorem el Dia de
la Dona amb un cercle socràtic al voltant d’un text
cabdal per la lluita feminista: “La subjugació de les
dones” de John Stuart Mill i Harriet Taylor. N’ha
resultat un diàleg molt fructífer i molt interessant.
Seguim endavant!

Halloween dictation
Un grup d’alumnes de 1r d’ESO escolten una
història en anglès, retallen un full de color taronja
reproduint la història fins a convertir-lo en una
carabassa.

Filosofia i classes
a l'exterior

Bookdate
Per promoure la lectura, dins l’àmbit lingüístic,
l’alumnat de 1r elabora la seva biografia lectora, la
mostra als companys i en parlen.

Classes de filosofia de 4t a la natura, amb
mesures de distància...
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Dia de la pau
Activitat inclosa en el Mapa
DENIP 2021.
Cercle socràtic a cultura i valors
ètics: seguretat armada o
seguretat humana?

Cohesió i
apoderament
A 4t d’ESO, dins l’àmbit
de cultura i valors,
sessions de cohesió i
apoderament.

Hort
Després de la tasca d'aquest any realitzada a
l'hort per part d'un equip excepcional d'alumnat
de 3r d'ESO, ens ha arribat ja el moment de la
compensació culinària amb matèries primeres de
qualitat (cortesia del Joel i l'Encarna).
Bon profit!
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Dia Pi

Fem mates

En motiu de la celebració del dia Pi (dia 14 de
març). El departament de Matemàtiques ha
organitzat diferents activitats per nivell. Aquí us
deixem una mostra del que han fet els alumnes
de 2n d’ESO: han realitzat una gimcana sobre el
nombre Pi. Ho han gaudit i han pogut descobrir
moltes coses sobre aquest nombre!

El dimecres 14 d’abril els alumnes que van passar
a la segona fase del concurs Fem Matemàtiques,
s’han enfrontat a una prova individual i a un Escape
Room per grups, per a descobrir grans matemàtics
de la història. Han passat una bona estona i han
donat el seu màxim. Enhorabona per la vostra
participació!
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Prova cangur
El dijous 18 de març, tot l’alumnat del
centre que s’hi va voler apuntar va realitzar
les proves Cangur de matemàtiques. Són
unes proves per nivells, que es realitzen
el mateix dia i hora arreu de Catalunya,
des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat,
que posen a prova la seva destresa en
diversos àmbits de les matemàtiques. La
nostra Sala d’Actes feia molt de goig!

Cohesió de grup
Dins l’àmbit de tutoria, l’alumnat de 1r d’ESO
fa dinàmiques de cohesió de grup.

Valors i personalitat
Taller sobre valors i personalitat a càrrec de Mireia
Seró, dins de l’àmbit de tutoria i per treballar
la competència personal i interpersonal amb
l’alumnat de 1r de batxillerat.

TDR
Dins l’àmbit d tutoria, l’alumnat de 2n de bat parlen
de la seva experiència sobre el treball de recerca
als alumnes de 1r de batxillerat.
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Inside the box
Inside the box: an activity to
dynamise the Reader
En grups, l'alumnat de 1r de batxillerat
té un objecte dins d'un pot i han de
construir una representació gràfica
tipus diagrama d'aranya intentant
respondre les 6 W i altra informació...

PROCEDURE:
. organise in groups of four and choose the speaker
. observe the object that you have in the box
. reproduce the mindmap in a DIN-A-3
. the speaker writes down information related to the object in the suitable section
. use the chunks in this diagrap to help you
. after 10 minutes, start the process with the new object
OBJECTIVE: jot down as much information as possible about the reader in a deeper level

Aprendre anglès és divertit

Aquest curs hem treballat l’anglès amb experiències
gamificades i amb paisatges d’aprenentatge. Es tracta
de resoldre enigmes o reptes on, per tal d’aconseguir
assolir l’objectiu, l’alumnat ha d’entendre textos orals i
escrits en anglès, resoldre encreuats, desxifrar codis,
buscar solucions a problemes de lògica, i mil mecanismes
més. Moltes d’aquestes experiències d’aprenentatge
han estat digital breakouts on l’alumnat, immers en una
narrativa contextualitzada, ha d’aconseguir un objectiu
en un temps determinat, i per a això ha de resoldre
reptes, enigmes o qüestions relacionats amb els
continguts curriculars, però amb una particularitat: és
imprescindible l'ús de l’ordinador. En resum, aquestes
experiències gamificades d’aprenentatge ens permeten
repassar els continguts treballats de forma motivadora
i desenvolupar les competències no només de l’anglès
sinó també les digitals, les de recerca i les personals i
interpersonals.

Did you know that this year, the students of 2nd
batxillerat have stopped drug dealers and caught
murderers? This is not what you’d expect us to be doing
in class, right? That’s because instead of just practicing
English doing endless, boring exercises, we practice
our language skills solving Digital Breakouts! These
activities are fun ways to put our English to the test but
not just that! They also involve challenging riddles and
puzzles which make classes all the more fun!

Departament de LLEE

2 Batxillerat A

Montse Irun

Irene Llobera

Moments
Tots en surten guanyant,
els alumnes de cicles
i els d’ESO
Dins el departament d’educació física i com
a treball de síntesi dels alumnes de grau
mitjà d’activitats a la natura, els alumnes
de 3r i 1r D’ESO, en dies diferents, han anat
a la Mitjana i han fet activitats de bitlles, de
cordes, roadbook, cucanyes, jocs… Tot plegat
perquè els alumnes de cicles visquessin un
aprenentatge significatiu i es posessin en el rol
de monitors de lleure i els alumnes d’ESO s’ho
passessin d’allò més en bé fent dinàmiques
lúdiques i de convivència en plena natura.
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Humanitats
L’Equip d’Humanitats prepara la lectura del manifest contra la violència masclista per radiofonia, llegit
per alumnat de 4t ESO i batxillerat i escoltat en totes les aules del centre.

Moments
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Un curs més...

El 3 de juny es va celebrar l’entrega de les Orles dels
cicles de Grau superior d’Animació d’Activitats
Fisicoesportives i de Condició Física.
L’acte sense la presència d’amics i familiars va ser
distret, emocionant i nostàlgic.
Els primers parlaments van ser per part de la
Noèlia, eficient conductora de l’acte, i la directora
del centre que va voler acomiadar-los en un acte
tan important.
Els alumnes van destacar la dificultat expressada
de mil maneres per ser la generació COVID i tot el
que això ha comportat. També, com és preceptiu,
van fer quatre pinzellades de les anècdotes
viscudes. Finalment el centre i el professorat
rebien l’agraïment sincer i ells mateixos
expressaven que ja no eren aquelles persones
que havien entrat feia dos cursos.

Els tutors, malgrat que reconeixen les dificultats
d’aquests dos cursos, van voler fer incidència
precisament en el fet que tenien clar que ara
els alumnes eren persones més madures, més
autònomes, amb més criteri i, per tant, que havien
millorat en el SER, el FER, EL SABER i l’ESTAR.
A més a més, no es van estar de donar-los un
consell: que mai deixin d’aprendre. De confessarlos un secret: que el bon rotllo entre professors
és perquè fan quelcom que els apassiona. I de
posar-los els últims deures: que practiquin més
el somriure, que ha estat massa amagat darrere
la mascareta, i que dins d’un temps els passin a
veure.
L’acte es va acabar amb la foto que quedarà
com un record perenne. Un cop es va donar per
conclòs l’acte van aparèixer, a peu d’escenari, els
acomiadaments improvisats, sentits i sincers.
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Sant Jordi
2021

Arbre de les
recomanacions
literàries
1r d'ESO

Malgrat les mesures de restriccions per culpa
de la pandèmia, malgrat aquesta situació
d’incertesa que ens fa replantejar dinàmiques o
celebracions, enguany, amb prudència, també
hem celebrat el dia de Sant Jordi. El centre
ha tingut gust de roses, novetats literàries,
certamen literari i premis, tallers que evoquen
els personatges de la llegenda, la nostra cultura,
les paraules… Celebrem Sant Jordi!

Taula amb novetats
literàries

Moments
Tallers ESO
Enguany, a més de parlar de llibres i llegir les produccions
textuals dels nostres alumnes que han participat en
el premi literari de Sant Jordi, hem organitzat tallers
creatius en què l’alumnat ha demostrat el seu costat
més artístic fent unes roses ben originals, han creat
ombres xineses, han hagut de resoldre un scape room
cultural... Una sèrie de tallers que ens han fet passar
una bona estona de la jornada de Sant Jordi.
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Aula d'acollida
Durant tot el mes d’abril ens hem endinsat en la tradició
de celebrar el dia de Sant Jordi.
• Hem vist un reportatge de l'InfoK de TV3 sobre la
Diada i com se celebra a Catalunya.
• Hem llegit llibres infantils sobre el cavaller Sant Jordi.
• Hem jugat fent un trencaclosques sobre la llegenda
del drac.

Els alumnes de 1r volen
compartir aquest vídeo
amb què van celebrar el
Saint George's Day

Pots veure’l aquí: https://bit.ly/35IUZnZ
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Sant Jordi i Bat
L’alumnat de batxillerat, el dia 23 d’abril, un cop
van analizar el concepte de “toxic vs. positive
masculinity” amb la visualització i comentaris
de l'anunci de Gillette "We Believe: The Best
Men Can Be", en grups de 3, va repensar la
llegenda de Jant jordi incorporant-hi una

escena de “positive masculity” (treballant al
mateix temps els ODS 5 i 10 de l'ONU).
Després, individualment, cada alumne va
reescriure la història basant-la en l'esquema
grupal. El resultat, molt interessant!

Once upon a time, in a little village located
in the middle of nowhere, lived a big dragon
who terrorized the entire village, by catcalling
and harassing the women there, up to a point
where the princess of the town couldn’t hold it
anymore.
She decided it was time for the dragon to pay
for all the fear he had caused so she decided
to come to him instead of waiting for him to
come to her so that she could end with the
situation once and for all. Unfortunately, the
dragon didn’t seem surprised by her intentions
of defeating him and instead mocked the
princess, making her feel useless and unworthy,
as she was any less than any knight who would
dare to challenge the beast. The princess, far
from offended, saw that as an opportunity to
harm the dragon, as he was blinded by his
own misogynistic thoughts, and followed him
to his cave. What the dragon didn’t know was
that on her way she had taken her pen and had
written a quick letter to Saint George, one of
his dearest friends, so that they could take the
dragon down together.
Once the letter had reached Saint George
he realised that the decision of the princess,
although it showed how brave she was, was not
the way to make the dragon stop. They needed
to show the horrible beast what happens when
you act the way he was acting, pretentiously
and with prepotency. He then rode his horse to
the cave, where the princess already had the
dragon on his knees, begging her to stop.
When the princess saw Saint George, she lent
him a sword so that they could do it together,
but the prince took the princess's hands and
looked her dead in the eye. “I know you are
better than this”, said George. “You are honest,
you are brave and you don’t need to be saved by
anyone, as you have shown us all, but over all of
these qualities you are kind and understanding.
Look at the dragon, drowned in his own

misogynistic thoughts, unable to comprehend
that his comments and his behaviour are just
a way to hide his insecurities. Don’t you think
we have an opportunity to make him change?”
finished George. The princess stood there for
a moment, in silence, and sighed. George was
right, violence had never been the answer and
she wanted to be the bigger person, in fact,
she already was. She looked at the dragon
and told him how horrible the girls in the
town felt whenever he catcalled them, how
his insecurities mustn’t be projected on other
people and how he should seek help if he is
feeling down.
After a long talk, there were tears in the dragon’s
eyes. Now that he had heard how women really
felt about his behaviour he really wanted to
change. The princess showed him a bunch of
bracelets before going back to the castle and
told him that everytime he did something good
to make amends, he should put one bracelet in
a box, to remember how you can fulfill yourself
by being a good person, or in this case, dragon.
From then, the dragon changed, and until the
day he died, he tried to fill as many boxes with
as many bracelets as he could.
Núria Pedrós Peró
1r BAT
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Moments
La llança de Sant Jordi
Aquí teniu fragments autèntics d’una proposta
autònoma de treball d’expressió escrita que
va sorgir en un dels grups CAT de 4t d’ESO
d’aquest curs, concretament 4t B. No obstant
això, també han participat en aquesta activitat
algunes alumnes del grup de 4t A. L’objectiu
principal era reflectir per escrit algun o alguns

Lleida 22/04/21
Demà ja és Sant Jordi!!! Aquest any
des de l’assignatura de català ens
han proposat fer una feina diferent
per tal de poder celebrar Sant Jordi
com es mereix. La professora ens
ha deixat escollir l’activitat que
ens agradaria fer aquest dia. En
un primer moment vaig pensar
una activitat molt típica: llegir la
llegenda de Sant Jordi i portar
preparat un poema per tal de llegirlo al davant de la classe. Quan
vaig escoltar les propostes dels
meus companys i companyes vaig
veure que l’activitat podia ser més
innovadora i que podríem pensar
més enllà que llegir un simple
poema.
Laia Cabús 4t B

Estimat diari,
No sé per on començar, però vull
que sàpigues que aquesta vegada
m’he proposat escriure diàriament
per explicar-te el meu dia a dia,
coses de l’institut entre d’altres. (...)
Moltes vegades m’he sentit com
sinó pertanyés a la classe, com
si fos invisible per als meus
companys i companyes o per
a algun/a professor/a (no vull
generalitzar perquè tots els
docents són diferents), però sí, el
típic o la típica que només està
pendent de “certes persones”. Hi ha
cops que em sento infravalorada,
com si fos inferior, simplement per
no ser intel·ligent o per no anar al
WEP.
Alba Sarramona 4t B

aspectes de l’institut que no els acabessin de
convèncer per fer una proposta de millora i, a
partir d’aquí, poder establir un diàleg al cercle
socràtic que tenim al pati amb la resta del grup
classe. La pràctica va ser molt enriquidora
i profitosa, ja que van sortir aspectes molt
interessants que tot seguit queden recollits.

La llança

Que el que et defineixi sigui un
numero escrit en un paper amb
paraules que oblidaràs tan aviat
hagis acabat l’examen, que ens
diguin que es té en compte el
nostre esforç, però en realitat tinc
la sensació que això és només per
quedar bé davant de les famílies o
perquè no ens queixem... Sembla
que pretenguin que siguem robots,
sense sentiments, sembla que
l’únic que vulguin és que aprenguem
informació innecessària per al dia
de demà. (...)
Potser algun dia arribarà un sant
Jordi que farà que tot canviï o igual
en la nostra història no ens farà
falta cap cavaller, ja que serem
nosaltres els qui farem al drac més
petit i farem créixer les roses i els
que vinguin després seran els que
els trauran les espines, però això
està per veure.
Clara Farré 4t B

Maleït institut,
on si no aproves, et prenen per ruc,
com a queixes queixes, res se
m’acut.
Està ple de bona gent, molt
intel·ligent,
tenim mala sort, ja que estem
vivint una situació,
que no ens deixarà gaudir del més
bonic de 4t, l’excursió.
Això és l’únic que em surt,
estem tots més madurs,
així que anem a passar un bon final
de curs.
Quim Montenegro 4t B

M’agradaria exposar que no
m’agrada que només tinguem
una hora de tutoria a la setmana.
Entenc que s’han de dedicar la
major part de les hores lectives
a altres assignatures, però penso
que és necessari dedicar ni que
siguin dues hores a la setmana
a l’espai de la tutoria per arreglar
problemes, debatre d’alguns
temes d’interès col·lectiu o dur a
terme alguna xerrada que serveixi
per reflexionar o per educar.
Laia Florensa 4t B

JUNY 2021 · ATARÀXIA

Moments

| 25

La llança de Sant Jordi
La fletxa de Sant Jordi
Potser tenen raó
quan diuen que no sóc capaç,
voldria confiar en mi,
però només em fan perdre el cap.
Sento dir que el que no hi ha res
que no m’agradi de l’institut, per
això el vaig triar, a excepció de la
franja de 20 minuts dels Silencis.
No sé si aquesta estona diària
ve marcada pel Departament
d’Educació, però si fos per mi la
suprimiria, ja que penso que no
s’aprofita prou i que es podria
invertir en alguna altra qüestió
més interessant.
Ernest Ros 4t B

Voldria compartir el sentiment que
bona part de l’alumnat que cursa el
projecte CAT ens hem sentit sovint
discriminats i discriminades, ja
que creiem que sovint no penseu
en nosaltres quan feu entrevistes,
quan hi ha intervencions a la
revista, quan busqueu persones
voluntàries per ajudar a la jornada
de portes obertes... Espero que
prengueu bona nota d’aquest fet i
sigueu capaços de revertir-lo.
Júlia Berenguer 4t B

Em sento buida,
m’estic perdent,
m’enganyo a mi mateixa
pensant que és qüestió de temps.

Sant Jordi va venir
i la seva llança va lluir.
Amb la COVID va acabar
i de viatge vam poder marxar.
Conèixer món és el millor
per veure-ho tot d’un altre color.
Anar a l’institut està molt bé,
però viatjar també.
Hi ha moltes maneres de millorar,
però la millor és experimentar!
Sergi Cabós 4t B

És també necessari
mencionar l’ansietat,
la meva fidel amiga,
que només m’abaixa el cap.
L’angoixa abans de cada examen,
De no saber si aprovaré,
avui en dia una nota
defineix qui seré.
I si és per cridar,
cridaria cada dia
que estic odiant l’institut
i que cada cop creix més la
covardia.
Tant de bo aquesta fletxa
sigui suficient
i pugui travessar a tota vela
qualsevol ment.
Safa Abdelli 4t B

Sóc una alumna de 4t d’ESO i
voldria dir que, segons la meva
opinió, a l’institut s’ensenya molt
bé a l’alumnat i el professorat
té una manera de treballar molt
pràctica i motivadora. No obstant,
hi ha una cosa que no m’agrada i
voldria comentar: m’estic referint
al fet que hi ha alguns i algunes
alumnes que ho passen realment
malament pel fet que altres
companys i companyes es burlen
d’ell/a. (...)
Crec que una de les prioritats del
Joan Oró hauria de ser que tothom
estigués a gust i que ningú sentís
cap mena d’inquietud o malestar
a l’hora de pensar que ha d’anar a
l’institut. L’estabilitat emocional i
l’autoestima han de ser qüestions
cabdals, ja que si no estàs bé amb
tu mateix/a, no podràs estar bé
amb els altres i molt menys amb
els estudis.
Llum Farragut 4t A
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Els nostres
3 grans
objectius

INSTITUT

1

LLEIDA

primer
Generem processos
perquè l'alumnat aprengui
a aprendre i desenvolupi
el seu esperit crític

• Aprenentatge competencial
• Diferents enfocaments essent l’alumne/a el centre
de l’aprenentatge: metodologies globalitzadores,
treball per projectes, treball cooperatiu, aprenentatge basat en problemes...
• Treball personalitzat
• Professorat com a facilitador de l’aprenentatge
• Avaluació com a eina d'aprenentatge
• Esperit crític i creativitat de l'alumnat

2

1. Acompanyament
L’equip de tutors i tutores, amb la resta de l’equip
docent i el departament d’Orientació -que consta
d’una figura de referència per a cadascun dels
cicles- fan una tasca intensiva de seguiment i
acompanyament en el procés de desenvolupament
de l’alumnat.
Aquesta tasca va de la mà, també, d’un Pla d’Acció
Tutorial configurat per cursos en el qual s’emfatitza
el treball de l’àmbit personal i social, el qual es
troba cada cop més al centre de l’aprenentatge.

segon

Eduquem persones
perquè siguin més
humanes, compromeses
i implicades en la millora
de la societat

• Creixement intel·lectual i personal de l'alumnat
• Paper actiu i de col·laboració de les famílies
• Intel·ligència emocional per prendre consciència d'un
mateix, regular-se i promoure les habilitats socials
• Pràctiques de servei a la comunitat que promouen
accions de compromís cívic per a la millora de la societat
• Escola inclusiva

3

Orientació i
acompanyament a
l’INS Joan Oró

tercer

Desenvolupem la
competència
comunicativa
plurilingüe

• Promoció del tractament integrat de les llengües.
• La llengua anglesa, una llengua vehicular més en
l'aprenentatge de l'alumnat.

2. Atenció individualitzada
L’orientadora de cicle és la persona encarregada,
sempre amb el lideratge dels tutors i tutores, de fer
una atenció més individualitzada i de seguiment
de l’alumnat en alguns aspectes de l’aprenentatge,
un reforç dels àmbits instrumentals, l’establiment
d’hàbits i rutines acadèmiques... o senzillament un
espai d’orientació i confiança que contribueixi a la
millora i creixement personal de les noies i nois que
així ho requereixin.
A aquesta tasca també se li suma un treball en
equip i multidisciplinari que és la coordinació amb
els serveis educatius (EAP) i altres institucions,
públiques i privades. És un treball en xarxa per ser
capaços de donar suport a l’alumnat i a les famílies
des de totes les vessants possibles.

3. Suport Intensiu a
l’Escolarització Inclusiva
Aquest servei representa un espai per treballar
en petit grup i en un clima càlid i de confiança;
està format per dos orientadors i una educadora,
els quals treballen colze a colze amb la resta de

JUNY 2021 · ATARÀXIA

reimaginem
reimaginemlalanostra
nostraescola,
escola,
repensem
repenseml’educació
l'educació
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l’equip docent, per tal de donar resposta a
aquell alumnat i situacions que requereixin
un acompanyament més intensiu, tant a
nivell acadèmic com de desenvolupament
d’habilitats relacionades amb l’autonomia,
estratègies i les relacions personals i socials.

4. Projecte Alimara:
l’orientació acadèmica i
professional
Amb el projecte
Alimara, a 4t
d’ESO, l’equip de
tutors i tutores i
el departament
d’Orientació
assessora i dona
informació i
suport en aquests
moments d’il·lusió
i incertesa que es
troben sempre
presents en el canvi
d’etapes.
Mitjançant una metàfora marinera de viatges
i descobriment, ens atansem d’una manera
més profunda en l’autoconeixement i la
presa de decisions i aprofitem la motxilla
creada al llarg de l’ESO per donar veu als
dubtes i decisions que començaran a
configurar l’itinerari de cadascun dels nois i
noies que hem vist créixer i desenvolupar-se.

bàdminton

perruqueria
futbol

boxa

expressió
teatral

jocs

5. APS: l’aprenentatge
comunitari
L’alumnat també és part activa del món que
els envolta a 4t d’ESO gràcies a l’APS. Es tracta
d’una experiència d’aprenentatge comunitari,
inclosa en el currículum i clau en el seu procés
d’aprenentatge. És l’oportunitat de sentir-se
partícips de la societat que cohabiten i de la
qual seran els grans protagonistes el dia de
demà.
Enguany, i de manera excepcional per culpa de
la situació de pandèmia que vivim, l’APS s’ha
situat dintre del recinte del nostre institut i ha
tingut un nom ben altruista: banc del temps.
Els alumnes de 4t han cedit el seu temps i les
seves habilitats o els seus coneixements als
alumnes de 1r d’ESO del centre.

escacs

28 | ATARÀXIA · JUNY 2021

Mirades
L’una, retrospectiva;
l’altra, a les beceroles

En Dídac és un estudiant de 2n de batxillerat que
està vivint el darrer tram de la seva etapa al Joan
Oró, després de sis anys a l’insititut. La Joana és una
alumna de 1r d’ESO que ha començat enguany una
nova etapa al nostre centre, una etapa plena de canvis,
de nous companys, de noves metodologies, de taquilles
i passadissos concorreguts.
Les seves mirades són prou diferents, l’una fa una visió
retrospectiva sense deixar de fitar l’horitzó; l’altra, a
les beceroles i cap al futur, a l’expectativa de trobar-hi
incerteses i sorpreses.
El Dídac ens comenta que “el meu pas per l'institut
ha estat tota una barreja indescriptible d'emocions i
experiències diferents, he conegut un munt de persones
fantàstiques i tota mena de professors a qui dec la
persona que soc avui. No mentiré, hi ha hagut dies de
tot, no sempre és fàcil mantenir la constància i el bon
humor quan les coses no et surten com t'esperes, però
tots aquests moments són negligibles comparats amb
les experiències que he compartit amb la gent que m'ha
envoltat aquests anys.”
La seva mirada transparent és plena de veritat, confessa
que “de la mateixa manera que a primer d’ESO sentia la
incertesa i els nervis de començar l'institut, ara tanco el
cercle amb la mateixa o, fins i tot, més intensa sensació

d'inestabilitat, un cop més la zona de confort en la
qual he estat vivint aquests sis anys torna a veure's
amenaçada per l'imminent fi de l'etapa de batxillerat.
Però tot i que ara sento que les meves decisions poden
acabar tenint repercussions més serioses, aquest cop
busco i desitjo retrobar-me amb aquest desconfort per
donar una passa més cap als meus objectius i una vida
que cada cop es torna més adulta.”
La mirada del qui comença una etapa, en canvi, resta a
l’expectativa del que hi trobarà. La Joana ens comenta
que “abans de venir a l’institut, vaig decidir no esperarme gaire cosa perquè d’aquesta manera no em podia
decebre. Amb la pandèmia ja es podia preveure que tot
seria diferent i la veritat és que aqueta estratègia m’ha
funcionat bastant bé.
Si he de definir aquest començament, rar, curiós,
divertit, interessant... És el començament d’una etapa
que no sé cap a on anirà.”
El moment de tots dos és diferent, però tots dos són
àvids de coneixement, d’experiències, a l’espera del
que els depararà el futur. En Dídac ens comenta que
“he aprés moltíssim, molt més del que m'hagués
imaginat que aprendria en començar l'institut; com en
qualsevol altre institut se'ns ha ensenyat de manera
satisfactòria tots els continguts al currículum de l'ESO i

Mirades

el batxillerat, i fins i tot més arran de la iniciativa pròpia
d'alguns professors. Però sobretot em sento molt agraït
amb el fet com l'institut tracta el pensament crític i
el creixement acadèmic dels alumnes. Assignatures
com Història, filosofia o socials m'han fet entendre les
bases de la nostra societat i l'autèntic pes dels fets
dels últims segles, les assignatures de llengua m'han
ajudat a endreçar i expressar correctament les meves
idees i finalment Matemàtiques, Física, Tecnologia i
Dibuix tècnic, que són les assignatures de la modalitat
científica i tecnològica de batxillerat que estic cursant,
m'han ensenyat a ser més hàbil en el càlcul, a entendre
millor la geometria, i a moure'm amb comoditat en els
problemes entre d'altres, habilitats que valoro molt de
cara a l'any vinent a la universitat.
Però el que de debò crec que ha estat el més important
que he après a l'institut és a ser persona, un bon
ciutadà. En uns mesos faré els 18 anys amb totes les
responsabilitats que això comporta. Sovint oblidem
que l'institut també és un espai on es desenvolupen
les nostres relacions i habilitats socials que, en la meva
opinió, arriben a ser tan importants com els estudis.
De cara al futur, em veig preparat per tractar amb tota
mena de gent en l'àmbit laboral i em veig amb l'habilitat
necessària per exercir el meu dret a vot pròximament
utilitzant la raó i la informació al meu abast.”
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En Dídac ja pot fer balanç, el pas d’aquests sis anys el fan
assegurar que “me n’emporto un grapat d'experiències
inoblidables, un munt d'amics increïbles i em sento
satisfet d'haver pogut compartir totes aquestes
experiències amb els meus companys i professors.”
D’altra banda, la Joana, tot i el poc temps que porta
a l’institut ja ha percebut el seu primer aprenentatge:
“conviure i a adaptar-me sobretot. Ens hem ajuntat
gent de diferents escoles i de diferents llocs i això a
vegades comporta a un gran poder d’adaptació, sempre
enriquidor.” I només pot esperar que el futur respongui
a les seves tímides expectatives, per allò de deixar-se
sorprendre, “espero que al recuperar normalitat, anem
recuperant el que era l’institut pre-pandèmia i puguem
viure una experiència més normalitzada. Espero que
sigui molt divertit, que aprengui moltes coses, que faci
moltes amistats i sobretot, espero gaudir molt.”
L’un amb una mirada madura encara una nova etapa
que li augurem plena d’encerts, i l’altra, amb aquella
mirada ingènua que casa amb el vers de Miquel Martí i
Pol, “tot està per fer i tot és possible”.
Dues etapes ben diferents, amb una preciosa càrrega
d’esperança. Us desitjo molta sort als dos; sigueu,
sobretot, feliços.
Gràcies per compartir el vostre temps amb nosaltres.
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Opinió
Filosofia

La mort i la vida

4t ESO

A les classes de filosofia de 4t d'Eso reflexionem al voltant
del sentit de la nostra existència i de la millor manera de
viure, copsant la complexitat de tot plegat, i dialogant
per posar-hi una mica de llum... Us presentem alguns dels
pensaments que se'n deriven, però sabeu que n'hi ha molts
més... A la nostra classe es tracta de pensar!
Dissertació filosòfica
Podem definir el plaer com la sensació de satisfacció que sentim quan fem o
percebem una cosa que ens agrada. És aquell gustet que sents quan et toca un
premi, algú et fa un massatge o finalment et compres aquella jaqueta tan cara
que tan t’agradava. Tot i això, aquesta sensació, per molt bona que sembli, pot
arribar a causar sofriment si se n’abusa.
Els humans, per naturalesa, tenim set de plaer i estem condicionats a cercarlo de manera constant per tal de satisfer la nostra necessitat. És per això que,
quan deixem de sentir-lo, correm ràpidament en la seva recerca. Un clar exemple
d’aquesta situació son les drogues. Les drogues causen un efecte de plaer al
cos que, en un moment o altre, s’acaba. Els addictes viuen la seva vida buscant
el plaer que un cop la droga els va proporcionar, però que, per molt que ho
intentin, ja no tornaran a trobar. Totes les persones que abusen de les drogues
i no aconsegueixen deixar-les son afectades negativament per elles ja sigui
amb la mort, l’empitjorament de la salut o la pèrdua de contacte amb persones
estimades. Una altra manera de veure com l’excés de plaer pot ser nociu és amb el
trastorn per atracament, un trastorn alimentari en què la persona afectada pateix
moments d’atracament compulsiu en moments d’estrès o ansietat. Les persones
que pateixen aquest TCA, troben el plaer en la voracitat. Aquestes tendències,
a la llarga, causen problemes molt seriosos de salut com la obesitat, diabetis o
problemes del cor i, en moltes ocasions, poden arribar a provocar altres trastorns
de comportament alimentari.
Molta gent considera que hi ha moltes coses que ens causen plaer però també
son bones en excés i donen com a exemple sentiments com l’amor i la felicitat.
Tot i que son coses que, tot i que a primera vista sembla que hagin de resultar-nos
agradables, per molt que les repetim, sí que arriben a ser dolentes en excés. Per
exemple, si una persona estigués sempre feliç, aquest sentiment es convertiria
en el seu estat normal i, en conseqüència, no arribaria a sentir-se mai realment
feliç per res.
Així que, en resum, es podria dir que els humans trobem el plaer en la novetat i la
diferència. Sentim satisfacció quan experimentem una cosa nova o diferent que,
en cas de ser constant, no ens proporcionaria la mateixa sensació i ens podria
arribar a fer mal. Per tal de sentir realment plaer de manera saludable, aquest ha
de ser únic i, sobretot, passatger.
Així que, en resum, es podria dir que els humans trobem el plaer en la novetat i la
diferència. Sentim satisfacció quan experimentem una cosa nova o diferent que,
en cas de ser constant, no ens proporcionaria la mateixa sensació i ens podria
arribar a fer mal. Per tal de sentir realment plaer de manera saludable, aquest ha
de ser únic i, sobretot, passatger.
Ilargi Borrell Rocamora
4t C ESO

Safa Abdeli,
4t ESO
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Després d'algunes setmanes estudiant l'Edat Mitjana, els alumnes de 2n d'ESO han
dissenyat el producte final del seu projecte: the Middle Ages Living Museum. És a
dir, un museu d'Història viva de l'època medieval on, a més de panells informatius,
l'alumnat ha teatralitzat petites escenes de la vida quotidiana en aquell temps.
Així doncs, dividits en grups de 4, els estudiants han ocupat tots els porxos de
davant del poliesportiu i han representat diversos moments del dia dia dels
diferents estaments socials de l'època: reis, nobles, monjos, pagesos, ferrers,
adobers... Ho han preparat tot: han elaborat cartells explicatius, han confeccionat
el vestuari, han escrit els seus guions i, finalment, han escenificat les seves petites
representacions.
L'alumnat de 1r d'ESO ha fet de públic i, tot resseguint un itinerari marcat, ha gaudit
de totes les escenes de la vida medieval. Una autèntica experiència històrica!

Projectes
4t ESO

En el marc de l'assignatura de projectes hem
treballat el paper de la dona al llarg del temps.
Una de les alumnes de 4t ens en parla.
You can access our works
in the following link:
https://afly.co/v5x5

During the month of March, on the occasion of
International Women’s Day, 4th ESO C and D students did
the Women Witness History Podcast project in History
class. Based on the Witness Black History podcasts
from the BBC telecommunications network, our job was
to create a podcast telling the story and struggle of a
woman who had changed the world.
The project was a great way to open our eyes to a reality
that still endures: the struggle for women’s rights. It is
these women, their discoveries and their perseverance
that inspire us every day to make a better world.
Ilargi Borrell Rocamora
4t C
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Opinió
Les pràctiques als cicles
L’experiència d’iniciar
les pràctiques del
cicle formatiu de
grau superior

L’Andrea Fernández i l’Anna Valderrama són dues
alumnes de primer de l’Institut Joan Oró que estudien
el CFGS De Condicionament Físic i que per setmana
Santa van tenir l’oportunitat d'iniciar les pràctiques de
Formació en un centre de treball.

famílies, i el que menys m’agradava era una de les
activitats premium, anomenada “la passejada amb
cavalls”. Per mi va ser difícil, ja que mai anteriorment
havia tingut contacte amb aquests animals i em feia
respecte.» (Anna)

La veritat és que quan van veure que se'ls brindava
l’opció de poder marxar i viure aquesta experiència, no
s’ho van pensar!: van preparar la motxilla, estris, el sac de
dormir i, el més important, les ganes d’aprendre i gaudir
de l’oportunitat que se’ls donava. El mateix divendres
26 de març, després de finalitzar classes, arribaven al
vespre al seu destí: el càmping de Vilanova de Prades
on viurien el primer contacte amb el món laboral i amb
el compromís del que implica un acord de pràctiques
entre el centre educatiu i una empresa.

« I a mi, el que més m’agradava va ser “l’Owly time” on
ballàvem amb els nens i passàvem una bona estona
tots junts i el que menys m’agradava era l’activitat “els
saltadors”, en la qual no interactuàvem i simplement
havíem d’estar mirant com els nens saltaven i controlant
el temps.» (Andrea)

«Al arribar ens vam instal·lar en un bungalow que
anomenaven “el niu”, on convivíem amb 2 monitors més
del càmping.
Els primers dies, la coordinadora d’animació ens va
donar un horari amb les activitats que realitzaríem cada
dia. Després ens va acompanyar per explicar i ensenyarnos com era el funcionament del resort. Les nostres
tasques i treballs eren proporcionar animació a tots
els usuaris del càmping, especialment a la mainada…..
Però l’activitat estrella del dia era “l’owly time”, moment
en què sortia la mascota del càmping i nosaltres
l'acompanyàvem ballant amb tots els nens» (Anna)
«A mi el que més em costava eren els tallers rurals, però
si teníem algun dubte, li podíem preguntar a l’Iris o a la
Patri que no dubtaven en ajudar-nos en tot. » (Andrea)
«El que més em va agradar van ser els moments en
els quals el grup de monitors ens reuníem per preparar
l’activitat de la nit, la preferida i esperada de totes les

Les pràctiques van ser una experiència única!!:
«Vam dur a terme les nostres sessions, vam oferir un
servei a les famílies que passaven uns dies de vacances
allí: dirigíem sessions amb coreografies d’animació,
ballàvem, ajudàvem, oferíem classes d’esquena sana
i de fitness funcional i fèiem tasques d’organització i
coordinació. Per primer cop traslladàvem a la realitat la
teoria apresa i comunicàvem directament els nostres
coneixements!»
Per l’ Anna el més emocionant de les pràctiques va ser
el moment que «Vaig fer “d’speaker” a l’hora de l’Owly
time. Vaig estar molt orgullosa de mi mateixa perquè
vaig ser capaç de dirigir un espectacle davant de tots
els usuaris sense cap mena de entrebanc .»
i per l’ Andrea el moment que més li va agradar «va
ser dirigir la sessió de fitness funcional perquè em
vaig adonar que era realment el que més m’agradava,
juntament amb les sessions de zumba, amb què vaig
gaudir moltíssim i vaig veure i que en un futur m’hi
voldria dedicar.”
Conclusió: vam viure 8 dies fantàstics que no
dubtaríem a tornar a repetir!
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Scape room a classe de llatí
Alumnat de 1r i 2n de batxillerat
han participat en un scape room
per assegurar, de manera lúdica,
allò treballat a classe de llatí.
I els alumnes ens en volen parlar...

L’activitat que hem realitzat a l’assignatura de llatí ens ha
semblat molt encertada i original! Creiem que ha estat una
manera dinàmica i entretinguda de repassar els conceptes
ensenyats a classe. A més, és una activitat que fomenta
el treball en equip, l’organització i el desenvolupament
de les nostres activitats d’aprenentatge. Ha estat una
classe totalment útil i productiva, que sempre va bé fer,
de tant en tant.
Simplement genial,
Gràcies Magda!
Tots els habitants d’Ilerda han estat enverinats, però
només una dona, l’Afrània, té l’antídot per a guarir la
gent... però, on és l’Afrània?
Així ha començat l’escape room que hem fet a classe de
llatí. Mitjançant un seguit de proves i pistes, l’alumnat
ha anat recorrent els edificis emblemàtics d’una ciutat
romana fins a trobar l’antídot. Hem repassat conceptes
treballats a classe mitjançant sopes de lletres, jeroglífics,
mots encreuats, activitats d’associació, trencaclosques,
pistes escrites amb tinta invisible o amb el codi Morse
(sí, hem fet un salt endavant en el temps...), i, fins i tot,
hem practicat el xifrat que Cèsar utilitzava per tal que els
enemics no interceptessin els seus missatges.
Finalment, l’alumnat ha trobat un cofre tancat amb un
cadenat i una combinació que ha acabat resolent per tal
d’aconseguir l’antídot per a tots els ciutadans d’Ilerda.
Així doncs, els i les alumnes han superat satisfactòriament
totes les proves fins aconseguir l’objectiu final, i és que,
com deien els romans...
AUDACES FORTUNA IUVAT!
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Opinió
1r d’ESO
MÀGIA

Què és per a tu
la robòtica?

FUTUR

PROGRAMAR

IMAGINACIÓ
TECNOLOGIA

INNOVACIÓ

ENTRETENIMENT

CREATIVITAT

CONSTRUCCIÓ

EMOCIÓ

PACIÈNCIA

INTEL·LIGÈNCIA

EXPERIMENTACIÓ

Aquestes són algunes de les paraules que expressa
l’alumnat de primer d’ESO que estudia l’optativa de
robòtica quan li fem la pregunta:

experimentant viuen oportunitats d’aprenentatge
reals que els endinsen en el futur tecnològic que
avui dia ja és present.

“Qué és la robòtica per a tu?”

Però el millor de tot és que aquesta aventura no
s’acaba a primer d’ESO, l’optativa també s’ofereix
a segon i a tercer on apareixen nous reptes com
la participació al concurs First Lego League o la
descoberta de tot el món que gira entorn d’Arduïno.

Durant el curs, dues hores setmanals, treballen amb
Lego EV3 Mindstorms, programació amb Scratch
i s’inicien en la impressió 3D. Jugant i sobretot

Reflexions
3r d’ESO

JUNY 2021 · ATARÀXIA

| 35

Nativis a l’Emprèn
Challenge

L’aprenentatge de la robòtica
Formar part de l'equip de la First Lego League de l'institut
m'ha agradat molt. He gaudit molt de l'experiència, passantm'ho molt bé amb els meus companys i companyes,
investigant i preparant el projecte d'innovació, animantnos els uns als altres quan les proves no surten, donantnos consells per a millorar les coses, celebrar entre tots
els reptes aconseguits... A més, no només ha sigut una
competició en equips, on treballem i poc més, ens ho hem
passat molt bé entre nosaltres, coneixent-nos millor, fent
bajanades, aprenent sobre robòtica i programació... Hem
après a treballar en equip, a saber dialogar per trobar
solucions, que enfadar-se i deixar les coses no és una
opció, en gran part gràcies a la Mercè, la nostra profe i
entrenadora, qui ens ha dirigit en aquesta gran activitat.
Sense dubtar, repetiria aquesta experiència!
Ariadna Pelaez
3r d’ESO

Experiència de la FLL
En general ha sigut una experiència molt bonica ja que
em aprés que l’important no és guanyar ja que sempre
hi haurà gent que portara projectes més ben fets i per
això es millor pensar que ens ho em passat bé hi ho em
intentat.
Davant els dubtes i problemes ens em ajudat els uns
amb els altres i es de les coses més importants en
aquesta competició. Les classes ens han ajudat a
progressar en les diferents activitats.
En conclusió, ha sigut molt divertit i no dubtaria tornar
a competir a la First Lego League.

En la matèria d’emprenedoria s’ha dut a terme el repte
Emprèn. L’alumnat a partir de reptes desenvolupen
aprenentatges
significatius
relacionats
amb
l’emprenedoria, milloren les seves competències i
s’aproximen a contextos reals. A tall d’exemple, quatre
alumnes que fan la matèria ens en parlen.
Cada any la fundació La Caixa amb el seu projecte
EduCaixa celebra el concurs Emprende Challenge.
Milers d’alumnes d’arreu d’Espanya, Portugal i Colombia
presenten els seus projectes amb l’objectiu de guanyar
un viatge formatiu a Mallorca i tenir la possibilitat de fer
que el seu projecte es converteixi en realitat. El Challenge
consta de dues fases: en la primera, els participants
presenten un model d’empresa i un vídeo, exposant la
seva idea de negoci i, en la segona, es realitza un campus
virtual amb els 25 equips classificats on es trien els 5
projectes guanyadors.
La nostra proposta era Nativis, una marca de cosmètica
100% ecològica, feta només amb ingredients naturals i
vegans, conreats a les terres de Lleida. El nostre objectiu
era representar una bellesa holística i sense etiquetes,
que cuidi el medi ambient i les persones.
Com a impulsores del projecte, els dies 4, 5 i 6 de maig
vam tenir l’oportunitat de participar en la segona edició
del Campus Virtual d’Educaixa. Una experiència on ens
vam trobar amb altres alumnes de Batxillerat, ESO i FP.
L'objectiu del campus era compartir el nostre projecte
i poder millorar-lo gràcies als coneixements adquirits
durant l'experiència. Com a producte final, vam haver
de presentar el model Canvas i un vídeo informatiu del
nostre projecte mostrant el nostre progrés.
En definitiva, participar en l'Emprende Challenge ha estat
una experiència inoblidable. Hem après moltes coses,
no només sobre el nostre projecte, sinó també sobre
nosaltres mateixes i les nostres companyes. Gràcies a
aquest concurs hem conegut gent nova i hem après a
utilitzar la nostra creativitat per convertir-nos en agents
del canvi.
Ilargi Borrell, Laia Cabús, Alba Sarramona
i Paula Vargas
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Jubilació

Ets un crack,
Barrachina,
perquè...
... sempre semblaràs més jove del que
ets ;)
Núria Santiveri
... sempre que t'ho demanem, ets capaç
de convertir-te en qualsevol personatge.
Montse Irun
... quan vaig arribar a l’Oró al setembre tu
vas acollir-me ràpidament i amb paraules
i una rialla em vas ajudar moltíssim!
Cristina Rey
... saps escoltar i contagiar la teva alegria.
Gràcies per les nostres converses a cal
Joel.
Patricia Jiménez
... amb la teva bondat anar gratis podries
de l'Oró fins a la Xina!
Josep Solsona
... la teva conversa m'enamora.
Macià Pelegrí
... la gent de secà sap disfrutar de les
coses bones.
Joan Gatius

... sempre hi has estat, has ballat amb
nosaltres, has agafat el cotxe i has fet
quilòmetres per ajudar aquell alumne que
patia l’anomenada bretxa tecnològica en
temps de confinament, t’has posat en
el paper de jurat prestigiós quan l’hem
necessitat..., i sempre amb un somriure,
el que has despertat sempre en mi.
Gràcies per ser-hi, per coincidir amb
nosaltres.
Pilar de Cruz
... amb tu gaudim de bones estones a la
cantina!!
Pilar Ichart
.... de tu he après moltes coses, sobretot
que els caps de setmana no es treballa!
Katia Sabaté
... sempre barruntes, el teu cap no para
mai... Perquè sempre estàs ideant algun
invent... Perquè no et deixes alterar per
les dificultats tècniques... Perquè fas de
l'aire lliure la millor càmera d’oxigenació i
d'inspiració possibles...
Irene Prados

... sempre m'has tret un somriure quan
per dins únicament sentia tristor
Laura Pou
... ja faci fred o calor, sigui de matinada
o al vespre, has trobat el moment per
treballar l'hort de l'Oró. Perquè sempre
portes un outfit especial en les dates
més assenyalades. I perquè amb tu la
conversa sempre és agradable, amb un
to amable i amb el teu toc d'humor tan
característic ;-) Gràcies!
Imma Romero
... no perds mai el sentit de l'humor! Per
la teva enorme humanitat! Per la teva
vocació de servei. T'estimem!
Helena Mesalles
... quan et vaig veure fent classe per
primera vegada vaig pensar que eres
un savi il·luminat i m'encantà escoltarte! Després durant el confinament vaig
descobrir que transmeties proximitat a
l'alumnat que compartírem. Gràcies per
mirar amb el cor i somriure amb els ulls
durant aquest temps d'incertesa"
Eva Ricart
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FRANCESC

... ens vas regalar una flor cada dia
durant el confinament i amb elles ens
transmeties el que tu ets: senzill, bona
persona, alegre, generós i únic. Gràcies
un cop més per tot el que hem compartit!
Emma Carreras
... igual expliques un circuit elèctric i
com construir un cotxe com parles dels
moriscos i l'Al-Andalus! Moltes gràcies
per compartir amb nosaltres les floretes
del teu jardí durant el confinament, la
xocolata d'un viatge molt especial que
vas fer i els teus coneixements que
són molts i molt diversos. Et seguirem
molestant de tant en tant, no ho dubtis
i sobretot desitjo que ens vinguis a
"molestar" algun dia per l'Oró!! Una forta
abraçada i molt bon inici d'una nova
etapa emocionant!
Mariona Jiménez
... desde el primer minuto en el instituto
nos llenaste de optimismo y positividad.
Echaré de menos tu humor agudo, tu risa
franca y... tus camisetas "Brave Soul",
que definen a la perfección tu esencia.
Mucha suerte y mucha salud en esta
nueva etapa de tu neska polita.
Inma Urrecha
... sembla que fos ahir quan ens vam
conèixer compartint classes amb el
grup PIM de 1r d'ESO! Tu com a profe
de mates i jo d'anglès i com a tutora.
Te'n recordes? Doncs ara, que ja han
passat uns quants dies de tot això, et vull
desitjar el millor per tu i els teus. De tot
cor, disfruta d'aquesta nova etapa!
Una fortíssima abraçada i fins sempre!
Yolanda Mallol

Et volem agrair enormement tots els moments que hem compartit, tot
allò que hem aprés de tu, ha estat un plaer tenir-te al nostre equip!
Et desitgem que gaudeixis de la nova etapa, segur que no t'avorriràs jeje!
Una forta abraçada de tots els teus companys i companyes de l'Oró!
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... tens un comentari divertit per a cada
moment i a més, estàs disposat a ajudar
en el que calgui. Seràs un jubilat amb
molt de garbo! Et trobarem a faltar!
Noemí Morales

...trobarem a faltar la teva saviesa de gat
vell i la teva bonhomia.
Jorge Gallego

... sempre has estat de bon rotllo amb els
companys i alumnes il·luminant-los amb
la teva sapiència cap un interès científic i
tecnològic. A reveure!
Gemma Ferragut

... com diuen els teus alumnes, tens un
humor molt fi, i el que és més important,
ets molt bona persona amb un cor gran
gran gran.
Oriol Llobera

... he pogut gaudir de la teva persona tant
des de la visió d'alumne com, aquest any,
des de la visió de professor novell, com
a company de feina. Desitjo que la teva
jubilació sigui de lo més gratificant. Una
abraçada ben forta!!
Jaume Font

... ets un fenòmeno, per tot el que has fet i
faràs, em quedarà un bon record.
German

... tens la capacitat de fer-nos veure les
coses des d’un altre punt de vista, i de tot
en pots fer un experiment!!
Núria Sans

... per estar sempre disposat a donar
un cop de mà i per preocupar-te per mi
amb una paraula amable de bon matí.
Gràcies!!
Mercè Lara
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Certamen
Premi literari Agustí Ricart

Corazón Oscuro

No sabemos nada

Hola Corazón Oscuro, bienvenido de nuevo a este mundo de paz, sé que
hace un tiempo que olvidaste, así que déjame hacerte recordar.
En 2987 aparecen los primeros experimentos con almas humanas para
identificar posibles criminales y ponerlos bajo control.
Cada uno de nosotros tiene el alma de color diferente, dependiendo de
qué relación tenemos con los animales fantásticos; existen los Corazón
Rojo, se les llaman así ya que su alma aún no está definida o no se
sabe. Los Corazón Blanco tienen relación con los pegasos y son los que
gobiernan sobre nosotros ya que son los “buenos”, después están los
Corazón Oscuro, son, según los otros, los “malos” ya que vienen de Zu,
un dragón que domina las artes negras.
Cuando he dicho que vivíamos en paz, me refería a que, como nos
dividieron por almas, las funciones de vida eran como en “Divergente”,
esa película antigua que se puede encontrar en algunas cosas llamadas
CD, solo que todos, más o menos, tenemos los mismos recursos y no
vivimos en cuatro paredes por culpa de una guerra. Nos dividimos así:
los de Corazón Blanco viven del Ecuador hacia arriba y los otros, del
Ecuador hacia abajo, el problema de la pobreza se solucionó, más o
menos, pero los Corazón Blanco pasan por delante de los otros ya que
ellos tienen más derechos.
Un grupo de corazones negros desconocidos intentan que los de su
especie no sean tratados como criminales si aún no están del todo
seguro que lo son ya que son simples personas como todos. Se hacen
llamar Revolución Oscura. Gracias a ellos, en vuestra tierra, tenéis un
poco más de esperanza para que, por lo menos, vuestra opinión se
tenga en cuenta.
Perdón, esta introducción está durando mucho, ahora toca explicarte
brevemente qué ocurrió y qué tienes tú que ver con todo esto.
Hace unas horas, la Revolución Oscura entró en la oficina central de los
Corazón Blanco más importantes de todos. No se sabe cómo llegaron
allí, pero su objetivo principal era intercambiar un archivo del ordenador
central que haría destrozar las barreras que os dividen y así poder
iniciar de nuevo ese mundo en que no os dividían. Pero ellos no sabían
que en ese ordenador había una carpeta con un archivo capaz de iniciar
unas armas nucleares con la capacidad de destruir todo el Ecuador sur
y acabar con los Corazón Negro, programado para ser iniciado al día
siguiente. Para terminar de ser peor, encontraron la Revolución Oscura,
y borraron la memoria de todos.
¿Entiendes? Tu eres el único que ha despertado ya que los otros han
desaparecido, tu misión es terminar con todo esto y borrar ese archivo
de destrucción y remplazarlo por el otro que tienes en el pen de tu
bolsillo. Todo depende de ti.
Te preguntarás quien soy yo y cómo sé todo esto, me presento, mi
nombre es Calypso y soy un corazón arcoiris, guardiana de las almas.
Continuará…
Tal vez…
Naia Mayoral

No nos vamos a engañar, no
sabemos nada.
Yo no sé bailar, no sé escribir, no
sé cantar, y tampoco sé dibujar.
La diferencia es que yo lo hago
hasta que me duelen los pies, se
me agotan las ideas, me duele la
garganta y se me manchan las
manos.
No sé bañarme sin tragarme
jabón, no sé regar las plantas sin
mojarme los tobillos, no sé ver una
película sin dormirme en la mitad,
no sé nada de matemáticas y no
sé dejar de morir aplastada por la
presión constante, ahogándome
en mis propias lágrimas, pero
estoy aprendiendo.
No sé parar de pensar en todo
lo que hago mal, no sé parar de
pensar en todo lo que podría haber
hecho si no hubiera tomado esa
decisión absurda para ayudarte a
crecer, enseñarte de mis errores
e invertir mi tiempo en solucionar
tus problemas sin saber que me
arrebatarías las sonrisas y el
sueño, hasta quedarme sin nada,
hasta que me doliese todo, hasta
que supieran que tú eras mejor,
pero estoy aprendiendo.
Pero no soy la única ignorante,
porque tú no sabes pedir disculpas
ni aceptarlas, tú no sabes escuchar,
porque tú no sabes lanzarte al
vacío, porque no has tomado un
riesgo en tu vida y porque no eres
consciente de todo el daño que has
causado tú con tus mentiras. Pero
no pasa nada, yo tampoco soy
consciente de lo que hago, pero
ya he caído tres veces, me han
sangrado las rodillas, he saltado
y me he ensuciado, y ahora te veo
desde bajo, sin saber mancharte, y
yo me he cansado de esperar.
La diferencia entre tú y yo es que
yo mañana ya habré aprendido
a volar y salir de aquel vacío de
lágrimas y mentiras, pero tú? Tú
aún serás una ignorante.
Aurembiaix Ballabriga

3r d'ESO

1r d'ESO
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Literari
Com el primer cop
La respiració agitada. La suor entre els dits. La tremolor
involuntària de les cames. La remor dels altres músics fora
del vestuari. Aquelles sensacions feien que l’espera es fes
encara més insuportable. Portava esperant aquell moment
pràcticament tota la seva vida, des que va agafar un violí per
primer cop i es va enamorar d’aquell instrument. Llavors va
sentir que la cridaven. Havia arribat el moment. Es va dirigir
cap al costat de l’escenari per on havia d’entrar i va esperar
que l’orquestra estigués a punt. Posteriorment va entrar el
director. Els aplaudiments de la gent ara se sentien molt
lluny. Els nervis van fer que comprovés una vegada i una altra
si ho tenia tot preparat: l’arc tensat en la mesura exacta, les
cordes perfectament afinades, la costella ben col·locada...
Tot era a punt. Ara el que determinaria el seu èxit o fracàs
era ella mateixa. Va respirar profundament i es va decidir a
entrar a l’escenari. De seguida l’esplendor dels focus la va
enlluernar, i l’aplaudiment dels espectadors la va ensordir.
Va repassar l’afinació amb el concertino com de costum i va
compartir una mirada amb el director. Ja no hi havia marxa
enrere, era el moment. El silenci del públic expectant es feia
quasi insuportable. Els símptomes de nerviosisme que havia
patit abans s’havien intensificat i creia que en aquell estat no
podria tocar prou bé. Les Quatre Estacions d’Antonio Vivaldi
era una peça que coneixia tothom, i la més mínima errada
seria reconeguda sens dubte. Ser la solista d’aquesta obra
en la ciutat on es va composar causava per ella una pressió
inexplicable. Va veure de reüll com la batuta era alçada. Es
va col·locar el violí a l’espatlla i va entrar amb l’orquestra.
El primer moviment era probablement el més conegut: la
primavera. Malgrat tota l’angoixa que havia patit abans, un
cop va començar a tocar la peça, es va oblidar completament
d’on era i de tot el pes que portava a l’esquena. Va gaudir cada
nota i també cada silenci que es produïa en aquell auditori.
De la primavera va passar a l’estiu. Després a la tardor. I
finalment, a l’hivern. Aquest últim era el més complicat i, tot
i que portava gairebé un any estudiant aquella peça perquè
sortís a la perfecció, encara se sentia insegura. Va tocar alguns
passatges amb precaució i tots els sentits alerta per evitar el
fracàs. I en un obrir i tancar d’ulls ja eren al final de la peça.
El públic es va aixecar entusiasmat per ovacionar els músics
i van estar aplaudint durant el que va semblar una eternitat.
Un cúmul d’emocions es va formar dins seu i va començar a
plorar per alliberar-les. Un cop més la gran violinista Emma
Fasol ho havia aconseguit.
Jana Boetti
4t d'ESO

Vacío
una niña
una escuela
un diario
12 de Julio
una familia
Alemania
una casa
Opekta
un amor
una nota
la casa de atrás
un secreto
un escondite
un estante
unos libros
silencio
mil horrores
bombas
nazis
descubiertos
4 de Agosto
Ámsterdam
tatuaje con un número
gritos
una enfermedad
sigue y seguirá siendo un diario,
un vació, sensaciones, maldad,
escalofríos, una reflexión, pero
sobre todo seguirá siendo ella ,su
historia, la historia de Ana Frank.
Paula Blázquez
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CFGM

Cicle Formatiu de Grau
Superior d'ENSENYAMENT I
ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA
Cicle Formatiu de Grau
Mitjà de CONDUCCIÓ EN
EL MEDI NATURAL

Foto realitzada
durant el curs
2019-20.

Cicle Formatiu de
Grau Superior de
CONDICIONAMENT
FÍSIC
Foto realitzada durant el
curs 2019-20.
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Treballem per una
educació de qualitat,
en un entorn pedagògic
innovador i col·laboratiu

Disseny: Cr3ativa.com
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