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Un paper en blanc… Inspiració? Dubte?
Oportunitat? Què hi veieu?
Aquesta nova edició de l’Ataràxia
Snack té un doble propòsit. Per una
banda, volem que ens ajudeu amb el
disseny de la portada de l’Ataràxia de
final de curs i, per una altra, us volem
mostrar un recull d’algunes de les
propostes que estem duent a terme a
l’institut, activitats singulars que
sovint tenen lloc fora de l’aula i que
s’integren en el nostre projecte
educatiu.
Ara que recuperem el privilegi d'estar
junts, presencialment en un mateix
espai, aprofitem-ho al màxim. Això no
vol dir omplir cada minut de
productivitat, vol dir omplir-lo de
seixanta valuosos segons. Hi ha
massa coses que competeixen per la
nostra atenció i la solució passa per fer
menys coses, poder-les fer encara
millor i tenir temps per a l'alegria, cada
dia.
Acabem el dia sentint que hem après
de manera significativa i que aquest
aprenentatge serà clau davant el repte
d’emplenar fulls en blanc, com el de la
portada, i per continuar tenint somnis,
en definitiva, per aprendre a ser feliç.
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Un curs més,
l’alumnat de
Batxillerat
participa a les
Càpsules
d’Aprenentatge
que s’organitzen
des del nostre
centre.

Les Càpsules d’Aprenentatge són tallers i xerrades, en llengua
catalana i anglesa, impartides per professionals i experts que
queden emmarcades dins del Pla d’Acció Tutorial, i que es
focalitzen en diferents eixos: personal, professional,
acadèmic i social per tal de contribuir en el desenvolupament
integral de l’alumnat.

La ﬁnalitat de les càpsules és la d’oferir experiències
enriquidores que potenciïn les competències de l’alumnat en
el procés de descoberta, en la presa de decisions i en
l’acompanyament de l’autonomia i de maduresa. I a més a
més, que s’immergeixin en l’aprenentatge de la llengua
anglesa.

una de les intel·ligències múltiples que
no podem oblidar als centres educatius
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Càpsules
d’aprenentatge
Malgrat que les Càpsules d’Aprenentatge
principalment es duen a terme durant les hores
destinades a les classes de tutoria, també es
treballen de manera transversal en les altres
matèries.
Durant els darrers cursos, hem pogut gaudir de
càpsules centrades en la comunicació eﬁcaç,
l’objectiu professional, la descoberta de talents i
fortaleses, relacions saludables, activitats i
experiències a l’estranger... i hem tingut
l’oportunitat de comptar amb professionals de

diferents empreses i entitats, com ara: Global
Lleida, Lleida Jove, l’Aula del Teatre, l’Institut
Municipal d’Ocupació, la Universitat de Lleida,
l’Institut Guttman, entre d’altres.
Tanmateix, hem comptat amb experts com la
politòloga Júlia Lladós qui ha compartit la seva
experiència professional a les Nacions Unides,
la seva tesi doctoral sobre la patentabilitat dels
aliments transgènics i el malbaratament
alimentari mitjançant la càpsula; “Human rights
and sustainability”.

“

(...) la comunicació eﬁcaç,
l’objectiu professional, la
descoberta de talents i
fortaleses, relacions
saludables, activitats i
experiències a l’estranger...
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Els nostres
3 grans
objectius
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Tutoria Entre Iguals,
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

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

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.

una aposta per a la prevenció de la violència i
l’assetjament escolar
La convivència en els centres educatius és un aspecte clau
per garantir el creixement personal, emocional i acadèmic
de l'alumnat. Així mateix, està clar que la bona convivència
ha de presidir les relacions humanes en tots els contextos.
És per aquest motiu que des del Joan Oró apostem fermament per donar eines a totes les persones de la nostra
comunitat educativa per vetllar i promoure una convivència emmarcada pel respecte, el positivisme, l’acompanyament conscient, la diversitat i el suport davant de les
adversitats.
Si a tot el que s’ha mencionat anteriorment hi afegim la
importància del sentiment de pertinença i les dinàmiques
interedats com a ingredients essencials perquè hi hagi un
bon caliu de centre, aquí tenim el TEI, la tutoria entre
iguals.
Aquest curs hem començat amb emparellaments d’alumnes de 1r d’ESO amb alumnes de 3r d’ESO, que seguiran la
seva vinculació el curs vinent a 2n i a 4t, ja que aquestes
parelles es consolidaran. L’alumnat més gran fa un treball
de mentoria, suport i acompanyament envers l’alumnat
més petit. L’any que ve està previst que l’alumnat de 1r
s’emparelli amb el de 3r i així tot l’alumnat de l’ESO serà
part activa d’aquest projecte.
Com veieu, des de principi d’aquest curs 2021-2022 hem
apostat per aquesta proposta d’acompanyament a l’alumnat, perquè creiem que no hi ha persones que puguin dur a
terme millor aquesta tasca que l’alumnat amb més experiència de vida i, sobretot, amb més experiència a l’institut.
Per concloure, dir-vos que el TEI té una mica de tot:
• Consens entre el claustre.
• Sessions informatives i formatives per al professorat, l’alumnat i les famílies.
• Treball i seguiment per part dels diferents equips de
tutores i tutors.
• Implicació de la Comissió de Convivència i de la
direcció de l’institut.
• Acompanyament de persones expertes conduïdes
per l’Andrés González Bellido.
• Trobades de cohesió entre l’alumnat dels diferents
nivells.
Sens dubte, un gran repte per al nostre centre educatiu, ja
que és una iniciativa que, malgrat és a les beceroles, tenim
moltes ganes de fer nostra, per donar un punt més de
suport i d’enriquiment a la trajectòria personal i d’aprenentatge del nostre alumnat.
Núria Santiveri Serra
Coordinadora pedagògica

reimaginem la nostra escola,
repensem l’educació
Als alumnes de
1r d’ESO, en un
primer tram de
la implementació
del projecte TEI
al nostre centre,
els hem preguntat
què n’esperen,
perquè puguin
expressar-ne les
expectatives. A
tall d’exemple,
aquí teniu algunes
de les respostes:
Que ens ajudin a aprendre més, que fem excursions junts i que puguem
relacionar-nos amb els
alumnes de 3r d’ESO.
Aitor

Projecte TEI

El dia que ens van proposar de ser tutors d’un nen o una nena de 1r d’ESO em va fer
una mica de respecte perquè no sabia com actuar i què havia de fer, però he de dir
que està sent una experiència molt satisfactòria. En el meu cas, la nena a la qual
faig de tutora TEI és un encant de persona, i des del primer dia vam tenir molt
feeling i molta connexió. Em sento molt satisfeta i orgullosa de poder-la ajudar amb
tots els dubtes que pugui tenir en el dia dia. Com a alumna de 3r d’ESO que sóc jo,
puc transmetre-li les meves experiències i vivències, i crec que això pot resultar
molt enriquidor. Sempre he intentat transmetre-li conﬁança i complicitat, perquè
realment el meu objectiu és que se senti còmoda i a gust. M’estic prenent molt
seriosament la meva tasca com a tutora del TEI, i espero que per a ella també
estigui resultant una experiència agradable i molt proﬁtosa.
Penso que aquest projecte és molt positiu per ajudar els nois i noies que arriben
nous a l’institut, els pot facilitar la integració i adaptació al nou centre; que tinguin
de referència un alumne de 3r els fa sentir més segurs de si mateixos, i sempre
saben a qui poden recórrer en cas de qualsevol dubte, preocupació o problema, ja
que nosaltres sempre intentarem d’ajudar-los o encarar-los a qui correspongui per
solucionar qualsevol tema que no estigui a les nostres mans.
Crec que a tots ens agrada que ens donin un cop de mà quan ho necessitem, ens fa
sentir bé, i ens pot ajudar en el futur, per això crec que hem de continuar treballant
en aquest projecte, perquè no només aprenen coses els nouvinguts, sinó que nosaltres també. En el meu cas penso que jo l'estic ajudant i al mateix temps ella també
m´aporta moltes coses positives, em fa sentir més responsable i molt orgullosa de
mi mateixa.
Maria Taribó, 3r D

Jo espero que m'agradi i
que m'ajudin amb els
meus problemes sobre el
bullying.
Cesc
Espero que aprenguem
molt de ells, ja que són
més grans.
Alexander
Sobre el TEI jo crec que
és divertit tindre un tutor
de 3r i que t expliqui les
seves experiències a
l’institut, com son els
professors, què estudiaràs més endavant i
espero que m'ajudi a fer
més amics i aprendre
més coses de l’institut
que no sabia.
Linda
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Intersalvament i Catskills

El passat 25 de novembre, el nostre alumnat dels
estudis de Tècnic esportiu en salvament i socorrisme
van participar en la 5a edició de la competició
InterSalvament i la 2a edició del campionat de
Catalunya Catskills de Salvament i Socorrisme a les
instal·lacions de INEFC Lleida, amb la participació de 10
centres de tot Catalunya i amb un total d’uns 180
esportistes.
L’Institut Joan Oró juntament amb l’EFTE de la
Caparrella (escola de formació de Tècnics de l’Inefc de
Lleida) i la Federació Catalana de Salvament i
Socorrisme vam ser els organitzadors d’aquest
esdeveniment.
En la classificació general per equips de
l’Intersalvament, l’equip de l’INS Joan Oró va ocupar una
meritòria 4a posició.

CFGM de Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure
Voluntariat
Tot i les dificultats imposades per la pandèmia,
sembla que de mica en mica les coses van
millorant i algunes entitats s’animen, no sense
poc
esforç,
a
reprendre
l’organització
d’esdeveniments esportius a l’entorn natural. I
com ja és tradició al nostre cicle, l’alumnat
participa col·laborant en les tasques de
preparació, organització i desenvolupament
d’aquestes activitats.
Fins al moment comptabilitzem una quarantena
de participacions en tres esdeveniments des de
l’inici de curs (Cursa de trials del Campionat
d’Espanya a Aitona, Caminada solidària de la
Marató de TV3 a Artesa de Lleida i Duatló
d’Alpicat).
I ja tenim a la vista una segona competició de
trial a Aitona i la Caminada de la volta al pantà
d’Utxesa a Torres de Segre.
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Cicles formatius a terreny
El Projecte Cicles Formatius a Terreny és un projecte de formació i sensibilització per a la solidaritat
dirigit a alumnes de CFGS per conèixer la realitat social i econòmica en un campament de refugiats
saharians, organitzat per l’Associació Amics del Sàhara de les Terres de Ponent i la Paeria.
En el nostre cas, implica la participació i col·laboració d’alumnes de CFGS d'Ensenyament i
Animació Socioesportiva.
El Projecte consta de 4 fases:
1) Formació en Cooperació, causes de la pobresa,
coneixement del poble saharià… amb la finalitat d’entendre la situació que viuen les persones refugiades.
2) Selecció d’uns 15/18 alumnes dels diferents
centres de Lleida que participen i fase de preparació
per anar a terreny.
3) Formació preparatòria d'equips amb grups de
treball de tots els centres educatius i dinàmica de

coneixença i les pràctiques concretes a realitzar a
terreny.
4) Viatge al terreny: uns 10 dies de viatge als campaments on es conviu amb la realitat de les famílies
que estan vivint allí. L’alumnat s'allotjarà amb famílies dels campaments i realitzarà pràctiques en
diferents centres de caire socioeducatiu, sanitari...
En el nostre cas intentarem aportar el nostre granet
de sorra amb un bon Projecte d'Activitats Fisicoesportives, d'oci i temps lliure.

Treballem per una
educació de qualitat,
en un entorn pedagògic
innovador i col·laboratiu
Ctra. Saragossa, km 464,2 · 25194 Lleida · T. 973 268 399 · insjoanoro@xtec.cat · www.insjoanoro.cat
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vols dissenyar
la portada de
la nostra revista,
l’ataràxia de juny?

Fes un bonic disseny de portada i
podràs guanyar 50 € de premi.

Bases del concurs:

1.

2.
3.
4.

El lema d'aquest any és “Respira”. La portada
que facis ha de tenir el lema com a eix de la
composició.
La pots realitzar amb qualsevol procediment
pictòric sobre un suport de paper bàsic de
130 g. A l'aula d’Educació Visual i Plàstica et
podem donar el paper si no en tens a casa.
La pots realitzar també amb mitjans digitals
amb les mesures de 21 cm d’amplada x 24 cm
d’alçada i d’una resolució de 300 ppi. Recorda
que només pots utilitzar fotograﬁes o
imatges originals que hagis fet tu.
Un cop tinguis la portada feta, l’has de donar
a la Gemma Mirmi, professora d’EViP, abans
del dia 13 de maig.

RESPIRA... Anima’t i participa!

