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El curs de la pandèmia
Aquest curs, com no podria ser d’una altra manera, és gairebé obligatori que ens centrem
en la pandèmia que tant ens ha marcat en tots els nivells.
Fa poc vaig llegir un article, redactat per experts en drets humans, sobre el greu impacte
de la pandèmia en l’educació de la població mundial. El confinament que vam patir el curs
passat va ser una circumstància generalitzada arreu del món. Segons aquest article, “per
milions d’estudiants, el tancament de les escoles no serà una interrupció temporal en la
seva educació sinó un final abrupte de la mateixa” ja que en moltes ocasions aquests
infants han hagut de posar-se a treballar o sobrepassaven l’edat per rebre una educació
gratuïta o obligatòria. Per sort, a casa nostra, aquesta situació que se’ns descriu tan
preocupant, no és ni de bon tros generalitzada (tot i que sabem que les conseqüències
econòmiques d’aquesta situació sanitària han afectat moltes famílies), però cal que ens faci
conscients de la nostra fragilitat i de com aquesta situació extraordinària que hem viscut
pot marcar el futur. La manca d’accés a l’educació, ho ha pogut comprovar l’alumnat d’ESO
en les jornades interculturals realitzades aquest final de curs, condiciona les oportunitats
de les persones, els seus coneixements i llibertats i, en conseqüència, la societat futura.
El que sí que hem viscut de manera més propera és la desigualtat a l’hora de cobrir les
necessitats per accedir i/o obtenir les eines bàsiques per seguir aprenent durant la
pandèmia. El panorama educatiu i les metodologies d’aprenentatge han hagut de canviar
obligatòriament perquè, en cas de confinament, havíem d’estar preparats per poder seguir
les classes amb certa normalitat. La tecnologia digital ha estat i és clau en fer-la possible,
aquesta normalitat. Però, tots els nois i totes les noies tenen dispositius per poder seguir
les classes? Tothom té una cobertura i un wifi que li garanteixi la connexió? S’ha fet palès
que actualment l’accés a la tecnologia digital és un element de primera necessitat. A
l’institut La Segarra ja fa temps que en som conscients d’aquest requeriment i és per això
que comptem amb uns quants ordinadors de contingència per tal que cap alumne es pugi
quedar sense ordinador. El Departament d’Ensenyament també se n’ha adonat d’aquesta
necessitat i des del Pla d’Educació Digital de Catalunya han fet arribar connexions per
aquells que les necessitaven i ordinadors per la majoria de l’alumnat del centre i així
garantir l’accés a l’ensenyament en cas de confinament.
En termes acadèmics, hem estat uns privilegiats. Tot el nostre alumnat ha pogut continuar
estudiant i tothom del centre té accés a la tecnologia per poder-ho fer, i aquesta, és una
gran notícia. Malgrat aquest privilegi enfront molts infants d’arreu, cal dir que ha estat un
curs complicat.

Vam començar el setembre amb més interrogants que certeses, preparant plans
d’organització per complir les mesures de seguretat imposades, ocupant totes les aules i
espais disponibles, dividint el pati, ocupant un espai municipal per utilitzar com apati que,
malgrat la voluntat, no hem pogut condicionar amb dignitat, organitzant les matèries en
àmbits, augmentant les hores de neteja, gestionant aplicatius COVID...
A les reunions de principi de curs, vaig demanar col·laboració i paciència a tota la
comunitat educativa. Ara que s’acaba el curs és el moment d’agrair el suport i la
comprensió de les famílies; el moment de reconèixer la tasca del PAS, però sobretot vull
deixar constància de la gran tasca que ha fet el professorat per tirar endavant un curs tan
atípic com aquest. L’esforç que la majoria ha fet per impartir classes que no són de la seva
especialitat, la flexibilitat i l’adaptació a les noves circumstàncies canviants durant el curs
no ha estat gens fàcil. I tot això, sense perdre l’essència del nostre centre i sense renunciar
a objectius i projectes que han afegit, potser, més complexitat al dia a dia. De ben segur
que podem millorar en molts aspectes (també és l’hora de les valoracions i les reflexions) i
que l’engranatge de l’institut no és exacte i perfecte però l’esforç i el compromís del
claustre és indiscutible i és el motor que el fa funcionar. Aquest grup humà és el que fa
possible que els nois i noies puguin assistir a l’aula i que les desigualtats cada vegada siguin
més difuminades.
Tenir l’oportunitat de l’educació és un valor que només s’aprecia quan no es té o quan es
presenten situacions com les que hem viscut. Valorem-la. La pandèmia ha fet aflorar el
CARPE DIEM que tots portem a dins. Ara que sembla que veiem la llum al final del túnel,
com diu el poeta Joan Maragall, “un dia de vida és vida”. Gaudim del que tenim.

Verònica Llardén Càrcel
DIRECTORA INSTITUT
LA SEGARRA

Foreign language
department
Although this year COVID has still been present, we have been able to attend classes
more or less “regularly”. Interaction among teachers and students has been quite different
and our department has not been able to plan all the activities we usually have throughout
the year.However, we have done many activities and projects that you can check on the
school web which we invite you to do if you still haven't. We never keep quiet and this
year has not been different.
This is the third year that some ESO, Batxillerat and FP students took the B1 and B2
English certificate exams. The exams were held in Tàrrega thanks to a special school
programme with the Escola Oficial d’Idiomes. Institut La Segarra has an agreement with
this Official Language institution for those who want to certify their English language
level. We encourage our students to take these exams because they will need them for
their professional life and university degrees. The participants worked hard and were
successful.
Our 1st and 2nd ESO students finally took part in The Big Challenge Competition. The Big
Challenge is an English language competition for students that is held every year in
schools across different countries such as Germany, Sweden or Spain. Our school has
been participating in this contest for the last 8 years. Congratulations to all of them
because they really had great results and did very well. We are proud of you all and hope
next year all ESO students will participate.

DEPARTAMENT DE
LLENGÜES
ESTRANGERES

Departament de llengües
Aquest curs ha estat un curs força atípic i nosaltres també ens hem hagut d’adequar a
aquesta “nova normalitat”. Així doncs, una de les primeres decisions per mantenir els grups
bombolla i la traçabilitat davant possibles contagis, va ser treballar per àmbits de manera
que cada professora hauria de fer tant català com castellà en el mateix grup. Tot i que no
ha estat fàcil, la coordinació entre les diferents professores al llarg del curs ens ha fet
valorar positivament l’experiència. Els i les alumnes han treballat sense repeticions i de
manera molt coordinada diferents continguts en ambdues llengües.

1r ESO
Els alumnes de 1r d’ESO han tancat aquest curs tan singular estrenant una seqüència
didàctica, programada per les professores de llengües que han participat en el programa
d’innovació pedagògica del Departament d'Educació: “Avancem : Ensenyament i
Aprenentatge integrat de les llengües”. “La càpsula del temps” és el títol d’aquesta
seqüència didàctica que pretén treballar diferents gèneres textuals a partir de les tres
llengües del currículum: la carta, en català; el diario personal, en castellà i un vídeo
instructiu, en anglès. Els tres productes finals quedaran guardats al centre per lliurar-los en
un futur no molt llunyà, el dia de la seva graduació. Serà llavors, quan els alumnes es
retrobaran amb el seu passat i recordaran amb emoció com eren i què pensaven quan eren
els petits de l’institut.

2n ESO
L’alumnat de 2n d’ESO ha continuat treballant sense llibre de text en ambdues llengües, les
qual s’han anat combinant a partir d’un tema, del qual s’elaborava un producte en català i
un altre producte en castellà. Per exemple, van partir de tota l’explicació de què és i com
s’elabora un autorretrato en castellà per crear un vídeo presentant-se als companys.
Aquesta teoria, alhora, es va aprofitar, juntament amb el seu joc preferit del moment Among us- per treballar el retrat i escriure’n un d’un company de l’aula amb un impostor a
qui havíem d’identificar a través d’un codi QR.
Els i les alumnes han acabat el curs amb el petit projecte “Som literatura” coneixent així, en
primera persona, tant els principals autors catalans i castellans de la literatura medieval
com els grans moviments de l’època.
A 2n, com cada curs, em llegit un llibre per trimestre i desprès hem fet unes activitats
relacionades amb la lectura. M’agradaria destacar els del primer trimestre, El conde
Lucanor del Infante don Juan Manuel i el Llibre de les bèsties de Ramon Llull. Les noies i
els nois de 2n d’ESO en van gaudir molt de la lectura i comentari d’aquestes, però sobretot,
de les activitats que es van realitzar en acabar. Aquest curs van ser les següents: un
lapbook on s'explica un conte del Conde Lucanor i mostraven els personatges, l’estructura i
les característiques d’aquests contes. Del Llibre de les bèsties, van fer unes titelles dels
animals que hi apareixen. Els materials que van utilitzar per realitzar-les els tenien al abast
a casa seva, ja que molts estaven fets en mitjons, botons, llana, etc. Tant el lapbook com les
titelles van quedar molt originals i creatives.

3r ESO
A l'Àmbit de Llengües, el segon trimestre ha tingut dos
grans eixos: els textos periodístics i la novel·la del Roc
Casagran Ara que estem junts. De tot plegat n'han sortit
aquestes revistes que aquí podeu veure que contenen
notícies, reportatges, articles d'opinió, crítiques i
entrevistes relacionades amb els personatges i la temàtica
del llibre: l'exili de molts republicans catalans l'any 1939 al
camp de refugiats d'Argelers. Aquest projecte no podia
acabar de cap altra manera: amb la visita de l’autor a l’aula.

El tercer trimestre l’hem dedicat a la literatura: segle XVI (Renaixement) i segle XVII
(Barroc). Ho hem volgut fer des d’una perspectiva no només literària sinó més aviat
transversal. L’objectiu era que els alumnes connectessin el context històric, literari,
musical, social i artístic. L’activitat proposada era incloure dins una caixa diferents objectes
que els recordessin a l’època. Aquí en teniu una mostra:

4t ESO
CATALÀ
L'alumnat de 4t d’ESO ha realitzat el projecte “Dones de la Segarra. Carrers de Cervera que
no existeixen”: La finalitat d'aquest projecte ha estat promoure la igualtat de gènere al
municipi de Cervera mitjançant la proposta de canviar el nom d'un carrer per un altre d'una
dona rellevant vinculada a la comarca de La Segarra.
Els noms proposats han estat: l’editora Carme Balcells, l'escriptora Rosa Fabregat, la
poetessa Isabel Solsona i la remeiera Magdalena de Montclar.
A partir de les diferents activitats realitzades amb els alumnes, s’escollirà una de les quatre
candidates i es farà una proposta a l'Ajuntament per tal que tingui en compte aquesta
iniciativa de l'alumnat de 4t d’ ESO.

https://view.genial.ly/60bf58551cb98f0d66ba1f8f/interactive-content-copia-les-donesde-la-segarra
CASTELLÀ: Audiolibro Un hijo, Alejandro Palomas.

Durante el tercer trimestre los alumnos de 4º ESO del Institut La Segarra han leído la
novela Un Hijo de Alejandro Palomas. La obra está estructurada en siete partes y cada una
de ellas la forman diferentes capítulos en los que se da voz a los protagonistas de la
narración Cada capítulo, un personaje. Así que se nos ocurrió, que como los capítulos no
eran demasiado extensos, se adjudicarían uno o dos a cada alumno para grabarse mientras
hacían una lectura en voz alta, incluyendo música de fondo y efectos especiales. Del
resultado de la grabación hemos creado este audiolibro. Esperamos que os guste tanto
como a nosotros. Aquí os dejamos una muestra.

https://www.ivoox.com/podcast-un-hijo_sq_f11289804_1.html

Aula d'acollida
El dia 23 de març, des de l’aula d'acollida,
vam fer una sortida per tal de conèixer les
instal·lacions esportives de Cervera. Ens va
fer de guia l’Arseni, el regidor d’esports de
l’Ajuntament

de

Cervera

i

vam

poder

conèixer la piscina coberta, les pistes de
pàdel, les pistes d’skate, la zona d’atletisme i
el camp de futbol on ens van deixar jugar una
bona estona.
Va ser un matí molt engrescador, ja que és important que l’alumnat nouvingut tingui
coneixement de les instal·lacions esportives, què s’hi fa i com hi poden tenir accés, a més a
més és una bona manera de potenciar l’esport entre els nostres alumnes.

Llatí
Nesilé, un descendent de l’ilerget Indíbil, està molt preocupat perquè l’exèrcit romà està
envaint la ciutat d’Ilerda i desesperat, ha decidit enverinar la ciutat d’Ilerda amb una poció.
Només hi ha una persona, Afrània Chrocale, una lliberta alquimista, que té l’antídot per
evitar aquesta desgràcia i que morin tots els ilergets, però cal trobar-la.
Els alumnes de 4t.ESO i 1r de Batx de llatí, mitjançant un escape room, havien de superar
unes proves per tal de trobar Afrània i aconseguir l’antídot, evitant que els habitants de la
ciutat d’Ilerda morissin enverinats. Després de moltes corredisses, dificultats i enginy, els
alumnes van aconseguir trobar l’antídot amb èxit!!! Els habitants d’Ilerda els hi donen les
gràcies.
Aquí teniu unes fotos i uns vídeos:
Llatí 4t ESO:
https://drive.google.com/drive/folders/1EPYRiw-MB-hFEW9dPzWE4gtOaIVZFvWg
Llatí 1r Batxillerat:
https://drive.google.com/drive/folders/1--e8gdlpZn0NOCe-vAAtXW0FY7mKcsFA
Dins el nostre aprenentatge del llatí com a llengua viva i de comunicació, us deixem unes
mostres d’uns diàlegs d’alumnes de Llatí de 4t ESO en llatí.
https://classroom.google.com/g/tg/MTU4NDc0MjQzNTk3/MjcyMTM1NDA0MTY3#u=MTc
4NjU0NzM3NTZa&t=f
https://classroom.google.com/g/tg/MTU4NDc0MjQzNTk3/MjcyMTM1NDA0MTY3#u=Nzg
zNjc2MDQxOFpa&t=f

1r Batxillerat
LITERATURA CATALANA
L'alumnat de 1r de batx ha treballat les avantguardes creant uns pòsters on unien les
tècniques artístiques amb les literàries.

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
Este curso dos han sido las actividades que destacaría de los alumnos de 1º de Bachillerato:
Lazarillo, un influencer de su época (segundo trimestre) y Museo virtual del Teatro del
Barroco (tercer trimestre).
En el primer proyecto, una vez leído y comentado el libro de El Lazarillo en clase, los
alumnos crearon un perfil ficticio del protagonista en instagram, convirtiendo así el
personaje en un pícaro “influencer” del s. XVI. En la cuenta que abrieron por grupos, se
hicieron pasar pues por el personaje principal y en ella nos contaron el día a día del pícaro a
través de la convivencia que tuvo con diferentes amos. Las publicaciones debían contar de
manera cronológica las vivencias que iba experimentando el Lazarillo desde que empieza a
contar su vida hasta que se casa con la criada del arciprestre de San Salvador, que es cuando
asciende en la escala social.
En las narraciones debieron respetar el carácter autobiógrafico de la novela, reflejar los
temas en cada post (hambre, honra, religión…) y utilizar el vocabulario de la época
adaptando, eso sí, la sintaxis a la lengua actual. Asimismo insertaron fragmentos del libro
como pie de foto para describir las imágenes que subían en cada publicación. Y cómo no,
añadieron las etiquetas pertinentes al finalizar el texto, lo cual hacía más creíble la narración.
Incluso anunciaron las publicaciones con stories bien llamativos.
El proyecto ha significado un doble ejercicio de comprensión y expresión sobre El Lazarillo
de Tormes, un clásico de la picaresca con el que el alumnado ha disfrutado y ha dado rienda
suelta a la creatividad. Las cuentas siguen abiertas, podéis entrar y leer e incluso comentar
las publicaciones. Os aseguro que no os decepcionarán. Estos son sus perfiles:
@srtolazarillo, @lazarillotormes4, @by_lazarillo, @lazarillo.mdlr, @lazarillo_incomprendido,
@_lazaro_el_de_tormes y @soy.lazarillo.

En cuanto al segundo proyecto de literatura, los alumnos se han adentrado en el Barroco
literario con la creación de un MUSEO VIRTUAL DEL TEATRO ESPAÑOL. Este trabajo nace
de la idea de trabajar el último contenido de literatura del curso de manera interdisciplinar,
aunando arte, literatura, historia y música con diferentes recursos audiovisuales. Trabajo
colaborativo, investigación, competencia digital, autonomía, exposición oral y lectura
dramatizada han servido para crear las salas de este museo virtual y acercarnos así a uno de
los Siglos de Oro de la literatura española, el siglo XVII. Cuatro grupos han trabajado un
dramaturgo y su época, un grupo ha realizado dos líneas del tiempo para contextualizar los
autores y sus obras, y otro grupo ha investigado acerca de los corrales de comedia.
¡Visitadlo! Os encantará.

https://sites.google.com/institutlasegarra.cat/museodelteatrobarroco/proyecto
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Quina professora més
estranya...
És el meu primer any a l’INS la Segarra, entro a l’Institut per primer cop i veig una
professora que porta una mascareta molt estranya, no és com les altres, és transparent. El
primer que em passa pel cap és saber si protegeix o no, el Coronavirus ens està amargant la
vida a tots i cal protegir-nos; hi ha llocs que ens obliguen a portar la masqueta quirúrgica o
una FP2, però aquesta professora la porta transparent…. A més a més quan parla amb
alguns alumnes mou molt les mans i posa cares rares, jo me la miro de lluny, prefereixo no
acostar-m’hi, amb aquest moviment de mans a l’aire encara em donarà un bolet sense
voler, deu estar “grillada”. Per què mou tant les mans? Algun cop que m’he creuat amb ella
pel passadís, m’ha semblat que parlava amb algun alumne però quan hi he passat pel costat
he vist que només mou la boca, no emet sons... Quin personatge més estrany.
Han passat uns mesos des de que vaig començar
el curs, ara ja sé per què la professora “estranya”
mou tant les mans, fa cares rares, no fa sons
quan parla i porta una mascareta transparent. És
la intèrpret de llengua de signes de l’Institut!!!
Com les que surten al TN del 3/24 a les nits
però en un institut. Ja no em sembla tant
“grillada”.
La llengua de signes és un sistema de comunicació molt important per les persones sordes.
Al món hi trobem moltes llengües diferents: català, castellà, anglès... algunes més
conegudes com l’anglès o l’alemany i altres no tant conegudes com l’Ongota (Etiòpia) o Liki
(Indonèsia), però també hi ha llengües, que tot i que són utilitzades per un nombre
important de persones al món, passen molt desapercebudes i aquest és el cas de la llengua
de signes.
A Catalunya la Llengua de signes està reconeguda com a tal gràcies a la llei del 17/2010
del 3 juny. Aquest reconeixement es va aconseguir gràcies a la lluita incansable de
diferents persones sordes, intèrprets de llengua de signes catalana i personalitats del món
del sords. Aquesta llei reconeix l’existència d’una llengua que es més antiga del que ens
pensem. Un dels primers impulsors va ser el pare d’Alexander Graham Bell, l’inventor del
telèfon, ja que la seva dona i mare d’Alexander va perdre l’audició progressivament.

Si us fixeu fins ara he parlat de llengua i no de llenguatge, la llengua de signes es això, una
llengua, té les seves característiques i les seves normes, a més a més, es quelcom viu que
canvia amb el temps igual que ho fa el català o l’anglès. Per tant, no es tracta de llenguatge
de signes sinó que estem parlant de llengua de signes.
Una data curiosa sobre la llengua de signes és que no és internacional, és a dir, cada país,
cada zona, té la seva pròpia llengua de signes, i, com a tal, té varietats lingüístiques, té
normes per parlar i per escriure en llengua de signes (sí, sí, escriure també). Vaja, que és
com qualsevol altra llengua. Tot i això es va crear el que s’anomena sistema de signes
internacional, que és un sistema (no llengua) de signes basats en l’anglès que es volia que
fos utilitzat per tothom que es comuniqués amb llengua de signes i així facilitar la
comunicació entre ells, però no ha funcionat gaire, igual que en llengua oral es va intentar
fer amb l’esperanto.
L’abecedari de la llengua de signes es diu dactilologia, cada lletra té un signe propi i es fa
servir per lletrejar paraules i moltes vegades és el sistema de comunicació que tenen les
persones sord-cegues.. però aquest ja és un altre tema. Amb una sola mà es pot
representar tot l’abecedari i es el primer que s’aprèn quan un vol endinsar-se en aquesta
llengua tant diferent.
Un dels moments on es fa servir més la dactilologia és en les presentacions o bé quan es fa
una interpretació i es diuen noms propis, però com que el nom de les persones a vegades
pot ser molt llarg generalment les persones sordes i les persones que estan molt en
contacte amb persones sordes, a banda del nom de font, tenen un nom en llengua de
signes que generalment destaca una característica física, una afició... quelcom que et
diferenciï dels altres i així es més ràpid i còmode de dirigir-te a algú. Es un símbol
d’identitat.
I sabeu què és molt divertit? Escriure en llengua de signes, la llengua de signes no “s’escriu”
amb dibuixos, tot i que hi ha diccionaris que sí ho fan, ni tampoc es descriu el signe, sinó
que té un sistema propi per poder-se representar, es fa amb signoescriptura on hi ha uns
símbols que representen cada signe i el seu moviment, al principi es una mica carregós
però quan t’hi acostumes es molt fàcil de “pillar” com es fa un signe i més clar que els
dibuixos dels diccionaris a vegades.

Mira que he après coses en el meu primer any a l’institut, però mai m’hagués pensat que
aprendria una nova llengua tant diferent i amb tantes curiositats.
A l’escola hi ha diverses persones sordes i tots tenen les seves característiques i la seva
forma de poder estar connectats al nostre món, al món dels sorolls; hi ha qui porta
audiòfons i ha d’aprendre a reconèixer els sons; hi ha qui porta un implant coclear i hi ha
qui no porta res perquè no hi sent res de res, cada una amb les seves característiques però
amb un punt en comú: són sords.
Els sords viuen en un món en silenci i la part visual és molt important per a ells, ja que els
ulls supleixen l’audició. Ens han explicat que és molt, molt important, parlar amb ells
mirant-los a la cara, no ens podem girar ni podem tenir res a la boca que ens tapi (tot i que
ara amb les mascaretes es “misión imposible”), perquè els sords es guien molt per la lectura
labial i, per tant, és important que ens puguin mirar als llavis sense impediments. Per altra
banda, no cal cridar, per molt que cridem seguiran sent sords i no ens sentiran, més aviat el
contrari, quan cridem vocalitzem molt més exageradament i dificultem molt la lectura labial
i per tant la comunicació serà més complicada. A més a més, cal parlar amb naturalitat, ni
massa lent ni massa ràpid, si no, la vocalització no és bona i no ens entenen. I sobretot, cal
respectar el torn de paraula, si parlem tots a l’hora és impossible que ens segueixin la
conversa.
Un altre detall a tenir en compte a l’hora de parlar amb persones sordes és la lluminositat,
cal que tinguem en compte la claredat i que hi hagi bona llum i, si entrem en una sala on hi
ha sords i elsi volem cridar l’atenció, podem apagar i engegar el llum fent rafegues i així
sabran que som allà. Els senyals lluminosos són molt importants per a ells, les alarmes, els
avisos dels trens. Etcètera. És important que a banda del suport acústic tinguin un suport
lluminós ja que és la forma que les persones sordes ho poden veure (quantes vegades a
l’estació de tren s’anuncia pels altaveus que el tren va tard però no es veu enlloc més?, per
a ells es un problema molt greu).
Ara tothom està acostumat a utilitzar whatssap i missatges a través del mòbil per
comunicar-nos, però fa uns anys m’han dit que els mòbils només servien per trucar, no es
podien enviar missatges, ni videotrucades ni missatges de veu (no sé pas com vivien) per
això les persones sordes no en feien servir, per ells un telèfon tenia la mateixa utilitat que
una ràdio, és a dir, cap.

A vegades si nosaltres no sabem llengua de signes podem comunicar-nos amb les persones
sordes amb dibuixos i/o lletres, utilitzar paper i llapis és una bona alternativa a la llengua
oral o de signes per comunicar-nos amb sords. Això sí, cal tenir clar que la persona sàpiga
llegir o cal saber dibuixar bé perquè sinó... pot ser un embolic.
Quin món més curiós el de les persones sordes.... sembla mentida que convisquem tots
junts i al mateix temps tan separats. A vegades no donem importància a les coses que fem
intuïtivament, com és el cas de la nostra capacitat de comunicar-nos. Sense comunicació
no podem ni anar a comprar el pa, ni parlar amb els amics, no podem fer res, ens quedaríem
aïllats, pitjor que el que vam viure durant el confinament, quin desastre!!
Per sort, les persones sordes s’esforcen per poder-se comunicar i cal que els oïdors també
ens hi esforcem, i si cal repetir diverses vegades el mateix per tal que la informació arribi,
doncs ho hem de fer. Ja ho deia la iaia: si dues persones es volen entendre segur que
s’acaben entenent.
Curiositat: els intèrprets de llengua de signes de raça blanca solen vestir de negre per
poder distingir més les mans a l’hora de fer els signes; de quin color vesteixen els intèrprets
de llengua de signes de raça negra?
Resposta: De color groc (no blanc)

Miriam Garcia
DEPARTAMENT
D'ORIENTACIÓ

Com hi veu un cec?

Com es veu dins la foscor? Abans de seguir llegint aquest article us aconsello tancar els ulls
i intentar imaginar com hi veu un cec. Difícil, oi?
Poques són les persones cegues que no hi veuen res de res, es calcula que només un 10%
de les persones considerades cegues no hi veuen absolutament res, generalment tenen el
que s’anomena, restes visuals.
Les restes visuals estan formades per dos paràmetres:
L’agudesa visual, que és la capacitat de distingir un objecte a certa distància i es mesura
amb les proves de les lletres o formes geomètriques.
El camp visual que és l’angle que l’ull pot veure. En condicions òptimes es un 90º per
cada ull, és a dir, 180º en total. El camp visual es pot reduir pels costats, de forma
aleatòria o amb l’aparició de “taques” visuals.
Quan una persona, tot i anar amb correccions òptiques, no aconsegueix el 100% de la visió
però supera el 50% amb les restes visuals sol poder gaudir d’una vida normalitzada i potser,
fins i tot, no té consciència de la disminució visual; per contra si no supera aquest 50% té
mancances evidents. En el cas de no arribar al 20% de restes visuals es necessari utilitzar
productes de suport com un gos pigall i/o in bastó. Quan una persona només té un 10% o
menys d’agudesa visual i/o un 10 % o menys de camp visual es considera una ceguesa legal
i si només es veuen zones difoses d’ombres o llums o no es veu res es considera ceguesa
total.
Des de 1979 l’ONCE considera que una persona cega és aquella que, amb cap dels dos ulls,
puguin comptar els dits d’una mà a 4’50 metres de distància amb ulleres correctament
graduades.
Si diem que una persona té una visió túnel, una visió lateral o borrosa es molt difícil saber
exactament de què estem parlant, però APSOCECAT, l’Associació de persones sord cegues
de Catalunya, ha permès l’alumnat dels cicles formatius del departament de Sanitat, és a dir
, els alumnes de TAPD (Atenció a les Persones en Situació de Dependència), CAI (Cures
d’Infermeria) i Buco (Higiene bucodental) i l’alumnat que treballa amb l’intèrpret de llengua
de signes veure-hi amb ulls de cec.

APSOCECAT ens van cedir unes ulleres que simulen diverses tipologies de diversitat
sensorial visual. Hi havia ulleres que només et deixaven veure un punt petit al mig, altres
que només podies mirar a la dreta o a l’esquerra, altres que semblava que estava tot
ennuvolat, altres totalment borrós... amb aquestes ulleres, per un moment, ens vam poder
posar a la pell de les persones cegues i conèixer més d’a prop com viuen.
Els alumnes de TAPD també ho vam poder comprovar amb els jocs que ens va cedir
l’ONCE LLEIDA: un parxís, uns escacs, unes dames, unes cartes i un dominó adaptat per
persones cegues ens van demostrar que no es tant fàcil jugar aquests jocs tan clàssics. Per
poder-nos apropar més a la realitat ens vam posar uns antifaços i vam intentar jugar a
aquests jocs de taula de tota la vida, segur que si haguéssim jugat amb una persona cega
haguéssim perdut totes les partides!!. Les persones cegues es guien pel tacte, per tant, tots
aquests jocs estaven en relleu i amb formes que diferenciaven unes peces de les altres:
cartes amb Braille, el dau del parxís té els números amb relleu i les fitxes amb diferents
formes segons el color, dominó amb relleu i les peces dels escacs i dames tàctils, eren
algunes de les diferències principals d’aquests jocs. També vam fer una videoconferència
amb una persona sord cega que ens va explicar el seu dia a dia i algunes curiositats com la
diferència entre els bastons que utilitzen les persones cegues i les persones sord cegues.
Aquesta diferència és perquè el de les persones sord cegues porten una línia vermella, o
que ell no tenia gos pigall perquè de moment no li feia falta.

Moure’s pel carrer quan una persona no hi veu tampoc és gens fàcil. Per una banda ni els
pobles ni les ciutats estan adaptades a les persones cegues: voreres no senyalitzades
correctament o cotxes aparcats sobre la vorera, tot i que sí podem trobar semàfors que
“parlen” o emeten sons per facilitar la circulació de les persones invidents. El transport
públic és una altra qüestió molt poc adaptada per persones cegues o sord cegues. Si un
autobús canvia d’andana sense avís pot portar que la persona cega acabi el seu viatge on
no tocava. Els alumnes de TAPD van anar a un parc infantil per veure fins a quin punt els
nens cecs poden jugar-hi i vam esbrinar que no ho tenen gens fàcil. Vam fer dos grups: un
grup portava un antifaç i l’altre grup ens feia de guia per evitar accidents, i vam passejar
pel parc durant una bona estona. Posteriorment vam fer el treball d’adaptar el parc a totes
les diversitats funcionals, sensorials, físiques i psíquiques per tal que fos d’utilitat per a
tothom.

Quan una persona cega vol llegir ho fa utilitzant el sistema Braille, aquest sistema va ser
inventat per Luis Braille, cec des dels tres anys a causa d’un accident mentre jugava al taller
del seu pare, que va veure la necessitat de l’accés a l’escriptura i la lectura per part de les
persones cegues. Als 13 anys el director de l’escola de cecs de París li va demanar que
provés un sistema de lecto-escriptura militar per transmetre ordres a llocs d’avançada
sense haver de delatar la posició durant les nits. Cal destacar que el Braille no es un idioma,
sinó un alfabet, amb el qual es poden representar lletres, signes de puntuació, números,
símbols matemàtics.... El Braille consisteix en unes cel·les de 6 punts en relleu organitzats
en tres files i dues columnes enumerats de dalt a baix i de dreta a esquerra en la majoria
dels idiomes. La presència o l’absència de punts formen cada lletra, es poden arribar a fer
fins a 64 combinacions diferents. Però amb 64 combinacions n’hi ha prou per representar
tot l’alfabet, amb majúscules, minúscules, nombres, símbols matemàtics.... ? No, només
l’alfabet català té 26 lletres... per tant en falten moltes. Per marcar si una lletra està en
majúscules o minúscules s’utilitzen signes diferenciadors especials, i es fa igual en cas de
voler marcar una nota musical o un nombre.

Els alumnes de TAPD i els alumnes de
l’intèrpret de llengua de signes vam veure
com era un díptic en Braille, i ens va
sorprendre que ocupa més del triple, tot i
que

avui

dia,

gràcies

a

les

noves

tecnologies, les persones cegues poden
gaudir d’una lectura àmplia sense haver
d’arrossegar gran llibres gràcies a que els
perifèrics i anotadors digitals transformen
la

informació

de

les

pantalles

dels

ordinadors en Braille o bé a veu sintètica.
Gràcies al Braille i a les noves tecnologies un nen cec avui dia por accedir al mateix grau de
coneixement que els alumnes de la seva edat i amb un ritme similar.
Però quantes coses podem trobar adaptades per persones cegues en el nostre dia a dia?
Les caixes de medicaments tenen l’obligació legal d’estar amb Braille, però si anem a un
supermercat i tanquem els ulls, sabrem diferenciar una llauna d’un refresc de llimona o un
refresc de taronja? Feu l’experiment, aneu a una botiga i tanqueu els ulls, a veure quantes
coses de les que volíeu comprar són les que teniu realment al “carro” de la compra quan
sortiu de la botiga.
Miriam Garcia
DEPARTAMENT DE
SANITAT

Classes de FOL en any
Covid
Aquest curs semblava que un any més no existiria... Tothom hi
deia la seva i pintava negre: a la setmana de començar serem
tots a casa, no hi ha prou EPI, les mascaretes no frenen el
contagi, els grups són massa grans, hi ha poc personal, no hi ha
recursos, les empreses no voldran alumnes en pràctiques... i un
reguitzell de greuges que feia espantar el més optimista. Però la
realitat és tossuda i un cop més hem arribat al juny, i tot i els
grups bombolla, les classes híbrides, el zoom, el meet, els
videotutorials i tot el seguit d’aplicatius que ja formen part del
nostre dia, ja hem celebrat les orles i hem fet tots els exàmens
presencialment.

L’any post covid o covid 2 que ben bé podria ser el títol d’aquest curs, l’hem viscut a la
classe de FOL amb sobresalts, però amb menys entrebancs del que entrada es preveia, tot i
que alguns moments del curs semblava que estàvem pujats al Dragon Khan sense equips
de protecció. Hem sobreviscut a grups confinats per 2a vegada, empreses que aturaven les
pràctiques, classes amb la 1/2 a classe i la 1/2 a l’aula, itineraris i rentat de mans abans
d’entrar o sortir de l’aula... Però gràcies a la pandèmia tots hem pres major consciència de
la Prevenció de Riscos, que el risc zero no existeix, però que cal treballar primer per
prevenir i 2n per protegir... Tots tenim clar que la mascareta, l’EPI més usat aquest curs, és
una mesura de protecció i el gel hidroalcohòlic i la ventilació són mesures de prevenció.
Ah!, i gairebé me n’oblidava, la pandèmia també ha permès conscienciar-nos sobre quins
són els nostres drets i deures com a treballadors: conèixer els ERTO per fer front a les
despeses mentre no podem treballar; descobrir que el personal sanitari contagiat per
covid-19 està de baixa per malaltia professional i no comuna; reflexionar sobre les
malalties psicosocials i com afecta treballar amb el risc de la covid o qualsevol altra situació
estressant.
El curs vinent potser ja deixarem enrere la mascareta al pati i les mesures de prevenció
seran més portadores gràcies a la vacuna, però cal que no oblidem la importància dels
Equips de protecció i recordar que la prevenció mai és una despesa sinó una inversió per a
l’empresa i el treballador.
Miracle Farreny
DEPARTAMENT
D'ORIENTACIÓ I FOL

Com afrontem les
matemàtiques
Des del departament de matemàtiques us explicarem un parell d’activitats d’aula
que hem dut a terme aquest any malgrat que a causa de les restriccions de la
pandèmia, no hem pogut desenvolupar-les de la forma que ens hagués agradat.
Esperem que us interessin.

Avui toca comprar!
En aquesta activitat l'alumnat de primer
d’ESO treballa els decimals, les
fraccions i la seva relació. Com ho fem?
L’alumne individualment construeix el
que sap mitjançant una llista de la
compra i els preus dels productes del
supermercat. Una vegada ha resolt
totes les preguntes es discuteix dins el
grup i es comprova el preu de la compra
més eficient.

Fem màgia amb les mates
Consisteix en un taller al centre pels alumnes de 3r d'ESO.
Els alumnes van presenciar diferents jocs de màgia. Van
conèixer els trucs i la relació amb les matemàtiques.
Llavors l’alumnat, treballant en grups de 3 o 4, foren
capaços d'aprendre i posar a la pràctica l’efecte de màgia.
Creiem que dur a terme aquest tipus d'activitats és el camí
més directe per a la motivació de l'aprenentatge.
DEPARTAMENT DE
MATEMÀTIQUES

L'aprenentatge de ciències
en temps de pandèmia
És clar que aquests darrers cursos han estat del tot atípics per la docència tant des del punt
de vista de metodologies pedagògiques com de mesures de prevenció sanitàries i
seguiment de pautes organitzatives dins de l’institut.
En el cas de les ciències naturals, la Covid-19 ha fet possible, d’una banda, l’aplicació i
l’aprenentatge de conceptes relacionats amb la mateixa pandèmia com virus, immunologia,
salut pública, proves de cribratge, etc. Però, d’altra banda, no ha permès l’aprenentatge de
les ciències amb la vessant d’aplicació experimental tal com ens hagués agradat. Tot i així, i
gràcies a la bona predisposició del professorat del departament i d’altres departaments,
com el de matemàtiques i el de tecnologia (no oblidem que aquest curs ha estat necessari
treballar per àmbits), s’han pogut mantenir les sessions de pràctiques de laboratori a l’ESO i
al batxillerat. Potser aquesta continuïtat no ha estat amb la freqüència desitjada, però sí
amb unes sessions intenses que han garantit l’assoliment de competències i destreses de
laboratori que considerem bàsiques. Des d’aquí agraïm l’esforç, el suport i la predisposició
del professorat d’altres departaments, com l’Anna Orobitg, l’Eulàlia Escolà i el Salvador
Serra, que han permès realitzar aquestes sessions pràctiques
Fent balanç del curs, una de les activitats que no s’ha pogut organitzar ha estat la 6a
Mostra d’Experiments Científics. Malauradament, l’acte no es va poder celebrar pel fet que
la Setmana de la Ciència, al mes de novembre, va coincidir amb unes incidències altes de la
Covid-19 al nostre país. Però el curs vinent esperem donar continuïtat a aquesta activitat
que per nosaltres constitueix un eix bàsic de difusió i aprenentatge de la ciència.
Pel que fa a les sortides de camp, se n’han organitzat moltes de les previstes, seguint
sempre les mesures i les pautes de prevenció des del punt de vista sanitari. El coneixement
de l’entorn natural proper és un dels eixos que marquen la nostra línia pedagògica com a
departament de ciències. No podem entendre l’aprenentatge de les ciències sense la part
experimental al laboratori i al medi natural. A continuació fem menció dels grups d’alumnes
implicats en aquestes sortides amb les imatges corresponents:
Projecte rius: prospecció de tardor i primavera al riu Sió a Sedó amb alumnat de 1r de
batxillerat i 4t d’ESO.

Itinerari geològic per la Segarra amb l’alumnat de 4t d’ESO B.
Itinerari del torrent Salat amb l’alumnat de 1r d’ESO.

Itinerari de geologia urbana amb l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat de Ciències de la
Terra i del medi ambient.
Manteniment de l’espai d’aromàtiques d’El Bosquet amb alumnat de 4t d’ESO i 1r de
batxillerat.
En relació amb les plantes aromàtiques, l’alumnat de 3r d’ESO de la matèria optativa de
Petites Investigacions II ha realitzat unes sessions d’elaboració de productes com sabó,
pasta de dents, esperit d’espígol, ungüent d’àrnica, etc. A continuació us expliquem un
dels mètodes per a l’obtenció de pomada d’àrnica i hipèric amb propietats
antiinflamatòries. Es pot fer a casa perquè no requereix estris ni procediments complicats.
Us animem a provar-ho!

Font: Itinerari botànic per l'entorn natural de Cervera
Camí de la Cardosa
Col·lecció Segarra Didàctics, núm 3
Servei Educatiu de la Segarra

DEPARTAMENT DE
CIÈNCIES NATURALS

Estructures i robots
Aquest any, amb l’alumnat de 3r d’ESO, s’han realitzat les pràctiques de taller per tal de
complementar els continguts teòrics de la matèria de tecnologia. Aquest projecte ha
consistit en la construcció d’una estructura mitjançant materials bàsics. El material escollit
ha estat el paper. Els alumnes han pogut comprovar com mitjançant un material senzill,
com és el paper, es poden construir estructures resistents gràcies a la tècnica de la
triangulació.
El projecte consisteix a realitzar uns cilindres de paper (es van esgotar les reserves de fulls
bruts de l’institut!!) d’una llargada determinada i unir-los formant triangles. L’objectiu era
que aquesta estructura pogués suportar el pes dels dos alumnes que feien l’estructura.
Encara recordem les exclamacions de l’alumnat: “Això és impossible!”, “us heu tornat
bojos!”, “ens voleu suspendre a tots!”. Doncs no, no els volíem suspendre! Tot va anar molt
bé. Va ser molt graciós veure les cares que feia l’alumnat quan va poder veure amb els seus
ulls que l’estructura suportava el pes d’un alumne, de dos i fins i tot de 3 alumnes!!!

“Això és
impossible!”
“Us heu tornat
bojos!”
“Ens voleu
suspendre a tots!”

Durant el tercer trimestre s’ha complementat la teoria de mecanismes explicada a classe
amb la construcció d’un robot. En aquest projecte es tractava de fabricar un robot a partir
d’uns elements preparats , entre els quals hi havia unes fustes, motor, engranatges i cable
elèctric. A partir d’unes instruccions i uns plànols s’havia de construir un robot que
caminés sol! No va resultar fàcil.

Molts som els que hem comprat algun moble
d’aquells que només cal seguir les instruccions,
que tot és molt fàcil i al final hem perdut els
nervis i hem dit allò de mai més!! Doncs el
nostre alumnat de tercer va insistir i perseverar
en la seva tasca fins a aconseguir el seu objectiu.
Hi va haver força robots que quasi caminaven i
algun que va funcionar molt bé. (Hi ha un vídeo
penjat a la web del centre que ho demostra).

Us imagineu en plena nit un soroll de
clic, clac, clic, clac…, venint a poc a poc
pel passadís, sense aturar-se i que se us
aparegui a l’habitació amb els ulls
vermells? Quina por! Doncs aquest és el
robot de l’alumnat de tercer!

DEPARTAMENT DE
TECNOLOGIA

Vehicle elèctric
Aquest curs l'Institut la Segarra amb la col·laboració de la iniciativa Recare, l'Institut Sta.
Eulàlia de Terrassa, la UPC i l'empresa Tallers Atzerà, hem iniciat un projecte per
transformar un microcotxe en un vehicle elèctric.
Tallers Atzerà, que ens proporciona el vehicle ja ha desmuntat el motor de gasoil, i ens el
farà arribar al nostre institut on farem la instal·lació del motor elèctric i resta de
components.
Durant el primer trimestre del curs vinent esperem tenir acabada la transformació per
començar els tràmits d'homologació del vehicle.
Es tracta d'un projecte molt ambiciós basat en l'economia circular, col·laboratiu i medi
ambientalment sostenible amb el propòsit de formar futurs professionals de l'automoció en
tecnologies actuals i demostrar que aquestes transformacions són possibles.

DEPARTAMENT D'AUTOMOCIÓ

Projecte Innova FP
El nostre centre des de fa dos anys forma part del Projecte Innova FP en el marc dels
Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals del Departament
d’Ensenyament.
La finalitat d’aquest Projecte Innova FP és estimular la vinculació entre els centres
educatius que imparteixen ensenyaments de formació professional i les empreses i entitats
per al desenvolupament de projectes d’interès mutu que generin valor educatiu i
empresarial.
Aquest curs s’ha iniciat un projecte de reparació d’ordinadors pels alumnes d’ESO. Com a
entitat ha estat l’AMPA de l’institut; l’alumnat que ha desenvolupat aquest projecte han
estat els alumnes de 3r CFGM d’Informàtica, amb el suport dels professors Josep Maria
Mirada i Josep Anton Sanz del departament d’administració i informàtica del centre.
S’han reparat un total de 30 ordinadors i s’han enviat a reparar amb garantia a Acer 10
ordinadors.
Els alumnes de 3r Informàtica ho han valorat molt positivament, ja que han posat en
pràctica els seus coneixements i els professors també, tot i això s’han proposat algunes
propostes de millora pel curs vinent. També les famílies i els alumnes usuaris d’aquest
servei ho han valorat molt positivament en les enquestes de satisfacció del centre.

Carme Pujol
Coordinadora Innova FP
DEPARTAMENT
D'ADMINISTRACIÓ I
INFORMÀRICA

IV Jornades d'orientació a l'FP
Fa quatre cursos amb vocació de reforçar el lligam entre l’alumnat dels cicles formatius i
millorar les competències transversals entre els futurs professionals, van néixer les
Jornades d’Orientació a l’FP de l’Institut la Segarra.
El sotrac que va suposar la covid-19 en la nostra vida diària i acadèmica ens va portar a la
Paeria de Cervera i a l’institut a apostar per organitzar un any més les jornades
d’Orientació presencialment tot i que en un format un xic diferent.
La jornada es va celebrar els dies 13 i 14 d’abril i hi van participar alumnat que acabaven el
cicle formatiu i que l’últim any no hi havien pres part. Els espais utilitzats per dur a terme
les activitats van ser les aules de cada grup bombolla i van treballar aspectes com: l’actitud
empàtica com a recurs win-win, la gestió de les emocions i el treball en equip.
Els grups participants van ser de grau mitjà, Cures d'Auxiliar d'Infermeria, 2n
d'Electromecànica de Vehicles i 2n d’Atenció de Persones Dependents, i dos grups de grau
superior 2n d'Administració i Finances i 2n d'Higiene Bucodental.
Es va donar el tret de sortida el dia 13 d’abril a les 9:15 i aquest dia van fer els tallers al
llarg del matí. Al finalitzar la jornada els participants van rebre un diploma acreditatiu de la
participació en la jornada. La cloenda va ser el dia 14 d’abril a les 13:40 amb l’entrega dels
certificats d’aprofitament a l’alumnat que hi va participar aquest segon dia. La valoració
dels diferents tallers va ser força positiva per part dels i de les alumnes i aposten perquè en
un futur es continuïn duent a terme.
En temps convulsos és quan més cal reforçar
i impulsar les competències clau: treball en
equip, lideratge, empatia, comunicació... per
contribuir
a
millorar
les
habilitats
professionals dels estudiants i ajudar-los a
assolir les actituds que demana el mercat de
treball i les jornades són una baula més de
l’engranatge que contribueix que l’alumnat
de cicles formatius reforcin seves capacitats
clau.
El professorat de Formació i Orientació Laboral volem
agrair a tots els que han treballat perquè un any més les
jornades d’Orientació hagin vist la llum.

Professorat de FOL
DEPARTAMENT
D'ORIENTACIÓ I FOL

La salut mental a
l'Institut la Segarra
En aquest article parlarem sobre el mural que hem pintat al pati de l’institut aquest any.
Aquest és el resultat d’un projecte de l’Hospital de Sant Joan de Déu anomenat “Jo ho
canvio tot”, que el vam dur a terme la classe de 2n del CFGM d’Atenció a Persones en
situació de dependència, amb la col·laboració de la cooperativa Càmeres i acció.
Volem remarcar la importància que té la Salut mental en el dia d’avui, a part, com ja sabem,
en ple 2020-2021 hi ha una pandèmia mundial, la qual ha comportat un augment de casos
relacionats amb la Salut Mental. Vam escollir aquesta idea perquè actualment entre la
població vam poder veure que hi ha un gran desconeixement d’aquest col·lectiu. Això va
ser el que ens va motivar a l’hora de fer aquest projecte.
"Jo ho canvio tot" és un projecte que vol donar visibilitat a la Salut mental. Si observem el
mural, ens cita quatre frases que ens parlen, especialment, dels prejudicis que té la societat
vers les persones amb malalties mentals.
Però què és la Salut Mental? Doncs és l’estat d’equilibri entre una persona i el seu entorn,
com la persona es desenvolupa i actua socialment. La salut mental moltes vegades no es
veu a simple vista però això no significa que la persona pugui estar bé o no pateixi cap
malaltia. És important saber que mentalment els del nostre entorn estan bé, tot i no ser
diagnosticats. Si coneixeu a alguna persona amb problemes de salut mental, és molt
important que ells sàpiguen que esteu al seu costat, heu de ser empàtics ja que el seu
desenvolupament social és més difícil i un malestar mental comporta problemes amb un
mateix i amb els del entorn.
Vam fer diferents activitats durant unes setmanes. En una d’elles, vam conèixer una
persona amb salut mental i en les altres activitats vam començar a preparar el mural.
Primerament, vam tractar els prejudicis que hi ha en la societat sobre la salut mental,
després vam pensar com podíem donar visibilitat a aquest col·lectiu a la societat i
finalment, després de diverses idees, vam decidir pintar un mural a l'institut. A més a més,
en breu sortirà a la llum un curtmetratge on es veu tot el procés de pintar el mural, així
com entrevistes que vam realitzar a ciutadans/es de Cervera i a persones del nostre
institut sobre quina visió tenen sobre la salut mental.

Creiem que conscienciar els adolescents és més difícil que fer-ho en adults, així que sabem
que el mural el veuen cada dia perquè puguin pensar sobre el tema tractat i se'ls desperti
curiositat sobre el que és la Salut Mental i com aquestes persones pateixen sense que
nosaltres ni ens n’adonem. És important recordar que per tenir un benestar general, s’ha
d’estar bé físicament i psicològicament.
D'aquest projecte ens emportem una gran conscienciació sobre la salut mental, participar
d'aquesta manera ens ha resultat molt satisfactori, ja que promovent aquest col·lectiu
contribuïm a que, poc a poc, hi hagi una millora social.

Alumnes de 2n de
CFGM D'ATENCIÓ A
PERSONES EN
SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA

Sortida rafting
El dilluns 24 de maig, l’alumnat de 3r d’ESO va haver de matinar per anar d’excursió. A les
7h del matí, tot i la son, vam pujar a l’autobús direcció a Sort per anar a fer ràfting.
Aquesta excursió és de les millors que hem fet, l’experiència que queda és molt bonica i
divertida, ens ho vam passar d'allò més bé. La sortida estava molt ben organitzada i
planificada. El camí tot i ser llarg no se’ns va fer gens pesat.
A l’arribar a Llavorsí ens vam posar els vestits de neoprè i ens vam repartir en grups de set
persones per pujar a les barques. A cada barca hi havia un monitor que ens va donar
indicacions de com ens havíem de col·locar i de com seria el trajecte. El trajecte amb la
barca va durar unes 2 hores i alguns alumnes van caure al riu. Una de les coses que més
ens va agradar va ser una baixada amb molta pendent. Una vegada acabat els ràpids vam
arribar a Sort, el final del nostre trajecte. Vam baixar de les barques i vam ajudar els
monitors a carregar-les a les carretes. Vam tornar a pujar a l’autobús direcció a Llavorsí on
ens vam canviar de roba. Una vegada canviats, l’autobús ens va portar a Sort on vam parar
a dinar a un parc. Després de menjar una mica, vam tenir temps per poder passejar pel
poble. A les 14:30h del migdia, ben cansats, vam pujar a l’autocar i vam fer el viatge de
tornada a Cervera.

Carla Carbonell

El rerefons en la matèria
Per circumstàncies providencials, el que s’acaba ha estat el primer any en què davant la
disjuntiva entre les assignatures de Religió o la de Cultura i Valors de 4t d’ESO ha
esdevingut que em corresponia impartir-les, en la mateixa mentoria, a mi a grups diferents.
Al començament del curs dur aquesta «cohabitació» no es presentava -al meu entendrecom una tasca tan senzilla. Una sèrie de prejudicis enterbolien la que no té perquè deixar
de ser una pacífica convivència, com així mateix cal que esdevingui en l’ordre de les
relacions entre la ciència i la fe. La rivalitat motivada per un discret degoteig d’alumnes
“meus” cada curs cap a “l’alternativa”, sumat a una sensació de manca de lleialtat a la meva
comesa i, també, la impressió que toparia amb certes reticències per part d’alumnes ja en
edat de començar a vindicar els propis criteris, em feien témer un any acadèmic complicat.
Afortunadament els dubtes s’han anat esvaint trimestre darrere trimestre, gràcies en part
també -tot s’ha de dir- a la promoció extraordinària d’alumnes que hi ha hagut enguany a
quart curs d’ESO. Tot i això, no vull deixar de manifestar ara ja les meves conviccions en
favor de la importància de tenir alguna cosa més que una simple noció d’allò diví en la
nostra cultura i en els nostres valors. Faré servir l’exemple dels decorats d’aquelles
superproduccions de les pel·lícules que es feien durant els anys cinquanta i seixanta del
segle passat, en la «Paramount Pictures» o similars estudis cinematogràfics – avui ja
obsolets davant les possibilitats que ofereixen els recursos virtuals-, per a establir una
comparació amb el sistema de valors que impregnen la nostra cultura i forma de vida
actuals. He confirmat que no n’hi ha prou amb ensenyar el que és ser cívic, democràtic,
legal, educat, “co-educat", cohesionat i més virtuts, si no hi ha al darrera del cartró-pedra
dels platós alguns fonaments a prova de vents i tempestes. Perquè no ho és tot poder
oferir cobertura sanitària en les UCI’s a les persones: és la seva solitud enmig de la cultura
civilitzada nostra que acompanyava els seus comiats fins a l’altra vida el que m’ocupa i
preocupa, també. Ja ho sé que en el supòsit anterior -la tan manotejada pandèmia- la culpa
no és de ningú sinó del virus, encara que es troba a faltar un humanitarisme que es
fonamenti en la caritat mútua més que en allò que s’inculqui des d’algun centre educatiu.
Citaré a continuació unes línies d’un document del magisteri de l’Església:

“Només amb una mirada l’horitzó de la qual estigui transformat per la caritat, que el
mena a percebre la dignitat de l’altre, els pobres són descoberts i valorats en la seva
immensa dignitat, respectats en el seu estil propi i en la seva cultura i, per tant,
veritablement integrats en la societat.” (Fratelli Tutti, 187).

En la meva opinió, a aquesta caritat és a la que es tendeix de mode natural des del cor
d’una persona creient.
El curs toca a la seva finalització i el balanç, pel que fa a les meves cauteles del principi,
penso que ha estat positiu tant a nivell de resultats com a nivell personal. I, en quant a la
cohabitació que deia, n’estic segur que sense la base de la meva formació religiosa no
hagués estat igual de senzill compaginar la dedicació envers ambdues matèries de quart
d’ESO.
Cèsar Minguella Barallat
PROFESSOR DE
RELIGIÓ (i CiV.)

