Revista realitzada pels professors i
alumnes del Pompeu Fabra

EDICIÓ n. 03
JUNY 2021

POMPEU
DIGIT@L

CONTINGUTS
05
Editorial

07
Comissió de Medi Ambient

11
El projecte Caixes Niu

17
Entrevista: Vard Hovsepyan

21
Sant Jordi 2021

29
Entrevista a exalumnes: Irene Ramiro

33
Ens visita l'ESCAC

38
XI Marató de Ràdio Escolar de Badalona

40
El racó de la tecnologia

43
Trigonometria aplicada

46
Proves Cangur 2021

51
Taller literari: ens visita l'escriptor Rodolfo del Hoyo

55
Treball de síntesi: Anem de colònies

63
17-M Dia Mundial del Reciclatge

67
5-J Dia Mundial del Medi Ambient

71
L'hort: temporada de conreus

77
L'Aula d'Acollida
2

80
Visitem el Museu de Badalona

81
Nova aula d'emprenedoria

83
Graduació 2n batxillerat

86
24 hores d'Innovació Barcelona

90
Hem guanyat dos premis ImpulsFP

92
Catskills 21

96
Programa ActivaFP

98
Nova Aula Tecnològica

101
Carrosseria: un dia a l'aula

105
Automoció: classe pràctica

109
Fabricació de productes farmacèutics

112
Formació i Orientació Laboral

116
Gamificació a l'aula

3

4

Editorial

Guillem Ruiz Gomar
Director Ins. Pompeu Fabra

Amb aquest quart número de la revista arribem a la fi del curs 2020-2021.
Un any per oblidar? No exactament. Seria il·lusori negar les dificultats
viscudes enguany, les frustracions, els entrebancs a projectes, iniciatives,
sortides, activitats... Sense fer esment dels drames personals, familiars i
socials. Justament per aquest motiu i perquè l'evidència del caràcter tràgic
dels estralls de la pandèmia és innegable, ens hem d'esforçar per veure
també els aspectes positius, als quals convé donar encara més relleu i
valoració.
L'evolució humana ha prioritzat l'atenció a allò negatiu per poder preveure i
evitar perills. El preu que paguem és car: ens avancem als problemes,
imaginem conseqüències que mai s'esdevindran, tendim a infravalorar els
elements positius... Hem d'aprendre a equilibrar aquesta perspectiva que no
ens permet veure la realitat amb objectivitat.
Aquest curs hem fet coses importants: hem participat en la Xarxa d'Escoles
Verdes, hem celebrat Sant Jordi, els nostres grups de teatre han pogut
representar, i altres projectes i activitats de les que ja us hem parlat en
números anteriors han seguit fent via... Però, no és la publicació de la revista
Pompeu Digit@l la prova innegable que la pandèmia no ha pogut impedir la
nostra determinació de créixer i millorar?
Aprofitem aquest número per presentar-vos les diferents famílies
professionals. Veureu que la Formació Professional del Pompeu ha pogut
crèixer considerablement, n'estem molt satisfets.
Cara al proper curs, us anunciem la creació d’una Aula Tecnològica que
estarà dotada amb l’equipament més avançat. Desenvoluparem al mateix
temps el currículum de Robòtica que podrà gaudir del seus propis espai,
instal·lacions i material adient.
No resta més que desitjar-vos un feliç estiu i avivar l'esperança i la il·lusió
compartida cara al proper curs. Insistirem en el nostre compromís personal i
professional. Malgrat les limitacions ja anunciades pel Departament
d'Educació, les condicions seran més favorables, segur!
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Comissió de
Medi Ambient:
iniciatives cara
al curs vinent

Per Comissió de Medi Ambient
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COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT:
iniciatives cara al curs vinent
Per Comissió de Medi Ambient

Tal com us vam explicar en anteriors articles de la revista, l'Institut Pompeu Fabra va
constituir el curs passat una Comissió de Medi Ambient que, enguany, ha eixamplat
els seus objectius per associar-se a la Xarxa d'Escoles Verdes (Consulteu:
http://escolesxesc.cat/).
La preservació mediambiental és per a nosaltres un objectiu transversal essencial
de la formació global que oferim i té la pretensió de conscienciar i proposar
activitats concretes no únicament internament al centre, sinó també al barri i, fins i
tot, a la ciutat de Badalona en el seu conjunt.
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Comissió de Medi Ambient

Estem preparant ja diferents iniciatives pel
curs vinent, tant a nivell de les
programacions de cada matèria, com per
celebrar dies particularment significatius: la
Diada del Medi Ambient, per exemple.
Esperem també poder dur a terme la Taula
Rodona d'Experts en Canvi Climàtic que
havíem previst realitzar el mes de maig de
2020. La pandèmia no ho va permetre quan
ho teníem ja ben avançat! Evidentment, hi
donarem la més àmplia difusió! Ja hi esteu
convidats!

Foto superior, imatge de les colònies de
1r d'ESO a Vilanova de Sau. Imatge
central: Sortida dels alumnes de 1r al
Turó de l'Enric. Imatge inferior: un
moment del treball a l'hort dels alumnes
de l'Aula de projectes.
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El projecte Caixes
niu

Per Dimas Asenjo, Laia Betrian i
Marc Sanpedro
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Projecte Caixes niu 2020-2021

Copy link

Watch on

PROJECTE CAIXES NIU
Quinze anys desenvolupant-lo
Per Dimas Asenjo, Laia Betrian i Marc Sanpedro

El Departament de Tecnologia, per iniciativa de Juan Manuel Ambrosio, porta
més de quinze anys desenvolupant el Projecte Caixes Niu amb els alumnes de
1r d’ESO. A l’hivern, l’alumnat construeix caixes niu que per la primavera són
instal·lades en arbres de la serralada de Marina.
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Projecte Caixes Niu

Cada caixa está numerada, i més tard ubicada
per una aplicació informàtica. Per tant, sempre
sabem on són instal·lades les caixes niu, i des de
quan. Això serveix, entre d’altres coses, per
saber quines d’aquelles caixes han de ser
substituïdes per velles; també per fer-ne un
seguiment, per veure si els nius són ocupats, per
saber quin ha estat el grau d’ocupació en
diferents períodes de temps.
La col·locació de les caixes nius aquest cop va
ser efectuada en dos dies. El primer dia va ser el
26 d’abril, i va participar-hi l’alumnat de 1r A.
L’altra data va ser el 10 de maig, i aquest cop hi
van anar els grups de 1r B i 1r D. Vam triar el dia
10 de maig, perquè el nostre institut volia
contribuir -aportant un petit gest, com a escola
verda que volem ser-, al Dia Mundial de les Aus
Migratòries, que se celebra arreu del món el dia
12 de maig.
El grup d’alumnes i professors van sortir a peu,
amb equip per fer una caminada per la
muntanya (motxilla amb aigua, entrepans i
llibreta) i roba i calçat adient. I amb les caixes
niu, és clar!
Vam sortir del Pompeu cap a les 8,30 h,
aprofitant l’airet del matí.
Al llarg del camí, vam aprofitar per col·locar
diverses caixes niu pel camí de vianants que
voreja el Torrent de la Font. Vam creuar la
Ronda de Dalt i vam prosseguir el nostre
itinerari pujant per la Riera de Pomar, vorejant el
Pitch & Putt Badalona i girant cap a l’oest per
arribar finalment a Can Miravitges.

Foto superior, observació d'una de les
caixes niu. Foto central, el professor Juan
Manuel Ambrosio ubicant, en l'aplicació
informàtica una de les caixes niu
col.locada moments abans. Foto inferior:
grup de 1r A a Can Miravitges.
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Projecte Caixes Niu

Al llarg del trajecte, l’alumnat i el
professorat, va anar col·locant caixes niu
en molts arbres. També vam anar revisant
l’estat de les caixes instal·lades anys
anteriors i es va procedir a comprovar
l’existència de pollets i ous, i el seu estat.
En arribar a Can Miravitges, vam esmorzar
i vam tenir una estona d’esbarjo. Cap les
13h i amb una forta xafogor provocada
per les altes temperatures d’aquesta
primavera 2021, vam iniciar el camí de
tornada. Com que el camí era de baixada,
vam anar més ràpid que no en l’anada.
Mireu el reportatge i veureu com va anar
la jornada.

Foto superior: una caixa niu penjada en
un arbre. Foto central: una caixa niu amb
un quants ous. Foto inferior: el professor
Juan Manuel Ambrosio amb un grup
d'alumnes. Foto dreta: Cartell del Dia
Mundial de les Aus Migratòries.
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Entrevista:
Vard
Hovsepyan

Per Martina Amaro, Dimas Asenjo,
Laia Betrian i Yaiza Carrera,
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L'entrevista

L'ENTREVISTA
Vard Hovsepyan:
professora d'anglès
En aquesta entrevista, Vard Hovsepyan, professora d’anglès del nostre
institut ens parla de la seva trajectòria docent. Vard, parla cinc idiomes a la
perfecció (armeni, rus, català, castellà i anglès) i es defensa en altres
quatre més (francès, portuguès, alemany i italià), també té coneixements
d’occità. A més de la seva habilitat pels idiomes, treballada mitjançant
l’estudi acadèmic de les llengües, Vard ens parla dels seus orígens a
Armènia, de com es va sentir quan va establir-se a Catalunya i de les seves
experiències com a docent en diversos instituts de Catalunya. A
l’entrevistadora Laia Betrian, alumna d’1r d’ESO, Vard li confia que la feina
de professora és vocacional. Explica que ha volgut ser professora des de
petita. Ens parla també de la seva passió per la literatura.
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Entrevista Vard
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Sant Jordi 2021

Per Ada Gutiérrez, Elena Pérez
i Ainara Rodríguez
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Sant Jordi 2021

SANT JORDI 2021
L'inici de la Primavera
Aquest any sí. Aquest curs sí que hem pogut celebrar el Sant Jordi al
Pompeu. El curs passat ens va agafar en els moments àlgids de la
pandèmia, però el passat divendres 23 d’abril es van fer les tradicionals
actuacions i lliuraments de premis amb motiu de la Diada del llibre i de la
rosa.
Amb un sol radiant i una calor primaveral, els alumnes van seure al pati
per veure les actuacions.
Un grup d’alumnes de 2n d’ESO, va escenificar uns esquetxos sobre els
diversos tipus de comportaments masclistes, escenificats en quadres
costumistes.
Després, van venir les actuacions musicals, en què diversos alumnes van
interpretar, des de conegudes melodies al piano i al clarinet, a excel·lents
interpretacions vocals. Després, la Pompeu’s Band, el grup musical
format per professors de l’institut, amb la seva solista Silvia Díez, va
encadenar una sèrie de cançons al final de les quals van ser lliurats els
premis dels diferents concursos de Sant Jordi.
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Sant Jordi 2021

GUANYADORS
PREMIS SANT
JORDI 2021
Concurs del punt de llibre:
1r premi: Ruth García (2n d’ESO C)
2n premi: Helena Arráez (4t d’ESO C)
3r premi: Elisabeth Sánchez
Concurs Artista a la vista:
Daniel Perera (1r ESO A)
Premis Enigmes Matemàtics
Categoria BATCF: Cap participant
Categoria ESO34: Cap participant
Categoria ESO12: Decidim donar els tres
premis en aquesta categoria
Pseudònim BAYA (Alejandro Morilla)
Pseudònim COVID (Neil Belkaydi)
Pseudònim SUPERMAN (Angie Álvarez)
Premis fotografia matemàtica
Categoria
PROPAS:
Pseudònim
ROSITADAMEUNCLAVEL
(Rosa
de
consergeria)
Categoria BATCF: Cap participant
Categoria ESO34: Cap participant
Categoria ESO12:
Pseudònim DINAMITA (Noa Rubio)
Pseudònim Ainara Rojas

Tres imatges al photocall o escenari
on l'equip de redacció va fer les
entrevistes als premiats.
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Premis Sant Jordi 2021

Copy link

Watch on

Alumnes de l’optativa de 3r d’ESO de Plàstica Aplicada i de l’Aula de Projectes
han treballat en el projecte de Sant Jordi. Amb un caire més conceptual hem fet
un mural amb llibres i roses.
Els alumnes han creat roses amb goma EVA per regalar al professorat.
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Sant Jordi 2021

Esquetxos teatrals Sant Jordi 2021

Copy link
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Sant Jordi 2021

Video unavailable
Watch on YouTube

Watch on

26

27

28

Entrevista:
Irene Ramiro

Per Ainhoa Bartrolí, Noa Pedrerol,
Ylenia Martínez i Alba Porcuna
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L'ENTREVISTA
Irene Ramiro, exalumna
Estudiant a la UB
En aquest número 3 de Pompeu Digit@l continuem amb les entrevistes a
exalumnes del nostre centre que ens parlen de les seves vides
acadèmiques i professionals. Avui, Irene Ramiro, alumna d’Història a la
Universitat de Barcelona, conversa amb Ainhoa Bartrolí, alumna de 4r
d’ESO.
Irene explica que la decisió d’estudiar la carrera d’Història la va prendre
quan estava fent l’últim curs de batxillerat, animada per amics, pares i
alguns professors. La curiositat pel passat, pel coneixement d’allò que ha
passat al llarg de la història, va ser el que la va abocar a triar aquest camí.
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Entrevista: Irene Ramiro

Copy link
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L'Irene explica que en aquest primer curs a la facultat el que més li ha
agradat és l’assignatura d’Epigrafia i Numismàtica, disciplina que
s’encarrega de l’estudi de les inscripcions i de les monedes de l’antiguitat.
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L'ESCAC
imparteix el taller
sobre professions
cinematogràfiques

Per Aleix Giménez
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Les professions del món audiovisual

ENS VISITA L'ESCAC
Taller per batxillerat:
professions del món audiovisual
El passat 6 d’abril, l'ESCAC (Escola Superior de Cinema i Art de Catalunya)
va venir a oferir als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat l'oportunitat de
gaudir d’una xerrada ben especial. El tòpic principal foren les professions
del món audiovisual, unes professions que acompanyen l'entreteniment
que consumin de forma constant, però que no reben el prestigi
equivalent al gran treball que comporten.
Si bé moltes persones poden pensar erròniament que les audiovisuals
resten reduïdes a l'àmbit artístic, requereixen el savoir faire de totes les
branques en què es distribueixen els estudis postobligatoris.
Alguna vegada se us han posat els pèls de punta en veure una pel·lícula
de por? Si bé la creativitat és vital en aquest cas, la psique humana juga
un importantíssim paper, i la seva existència és la que ens permet crear
bandes sonores que ens introdueixin a llocs tan diversos com una tarda
al Chicago de la llei seca, o un món idíl·lic ple d'animals fantasiosos...
Aquest transport utilitza les partitures com a vehicle i les notes com a
combustible.
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Les professions del món audiovisual

Però no només parlem de la música; parlem de
directors, de guionistes, d’efectes especials, de
disseny, de fotografia... Parlem d'un conjunt de
professionals de múltiples àmbits que
s'uneixen per crear una obra major; són els
herois invisibles del nostre entertainment.
L'interès de l'alumnat va ser innegable, la
utilització d'escenes preproducció va atrapar
les indiscretes mirades del públic, causant una
gran curiositat que va ser alimentada per
l'oratòria atrapant del presentador, Nacho
Moliné, de professió mag, còmic i cineasta.
L'art, encara que en decadència social, és una
gran porta per aquells creadors amb ganes de
trencar la normalitat de les seves vides, ja que
aquestes professions ofereixen espai a la
imaginació i a les creacions pròpies, trencant la
guionitzada realitat a la qual gran part de la
població està sotmesa.
Només el destí dirà si algun exalumne del
Pompeu apareix als crèdits d'una gran
producció, però el que és ben segur és que
molts dels nostres companys han vist
aparèixer una nova opció a les seves vides, una
opció que sempre ha estat present, però quasi
sempre ocultada.
Tres moments del taller sobre les
professions del món audiovisual.
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Els oficis de l'audiovisual

Watch on
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XI Marató de ràdio a Badalona

Watch later

Share

Watch on

XI MARATÓ DE RÀDIO ESCOLAR
DE BADALONA
Participació dels alumnes
de 1r de Batxillerat
d’Economia de l’Empresa
Per Anna de la Cruz

Es tracta d’una activitat organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de Badalona
i Ràdio Badalona en la que participen com a locutors exclusivament alumnes de
centres educatius de Badalona.
En aquest cas, durant un matí de maig, de 8 a 14:00h i de forma ininterrompuda els
centres educatius que volguessin podien ser locutors de ràdio emetent un
programa dissenyat i creat per ells.
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XI Marató de Ràdio Escolar de Badalona

L’alumnat de l’optativa d’Economia de l’Empresa va decidir aprofitar la seva
franja d’un quart d’hora per fer un programa de notícies econòmiques, en què
cada alumne durant un minut aproximadament emetia la seva noticia,
prèviament triada i sintetitzada adaptant-la a un llenguatge més proper als
joves i al temps acordat.
El programa estava format per un total de 17 noticies que s’anaven introduint
mitjançant un alumne que feia de guionista i que anava donant pas a la resta
d’alumnes.
Unes de les competències que s'hi treballen són la personal i social, i la
comunicativa. La competència personal i social vol orientar l'alumne a tenir
criteri propi, i això s’aconsegueix estant informat del que passa al seu entorn.
La competència comunicativa la treballem exposant setmanalment alguna
notícia d’interès.
La Marató de Ràdio Badalona ha ajudat a donar visibilitat a activitats que ja es
desenvolupen periòdicament a les aules. Esperem tornar-hi l’any vinent.
Felicitem al Centre de Recursos Pedagògics de la Ciutat de Badalona per haver
fet possible aquesta iniciativa.
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El racó de la tecnologia

TECNORACÓ: EL RACÓ DE LA
TECNOLOGIA
Dues aules noves per l'ESO i
el batxillerat

Per Departament de Tecnologia

Pel proper curs 2021-22, el Departament de Tecnologia ha
desenvolupat una sèrie d’activitats que seran desenvolupades pel
alumnes d’ESO i de batxillerat.
Per dur-les a terme, estem creant dues aules noves: una aula de
projectes tecnològics i un aula de robòtica.
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El racó de la tecnologia

Les activitats proposades són:
Anàlisis d’objectes i màquines.
Màquines: transmissió i transformació del
moviment. Allò que defineix els mecanismes de
transmissió del moviment és que el conductor i
el conduït tenen el mateix tipus de moviment.
La palanca i la politja en són un exemple.
Caixes niu
Construcció de caixes niu per les aus: Projecte
del que ja hem parlat en aquest número.
Robòtica
Programació informàtica aplicada a la robòtica.
Per exemple, aprendrem que un robot pot ser
programat de maneres diferents.
Impressió i fabricació en 3D
Introducció a la fabricació additiva i al disseny
assistit per ordinador. Fent ús dels ordinadors,
assistirem al disseny d'un producte.
Creació de videojocs
Programació informàtica aplicada al disseny de
videojocs. Aquest projecte està orientat a
donar les eines necessàries per desenvolupar
un joc sencer, i a oferir la formació necessària
per incorporar-se a l’equip d’enginyers que hi
treballi.
Anàlisi d'objectes i màquines, construcció
de caixes niu, robòtica, impressió en 3D i
creació de videojocs, són algunes de les
novetats pel proper curs.
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Trigonometria
aplicada

Per Sandra Terán
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Matemàtiques: Trigonometria aplicada

Les professores de 3r i 4t ESO del
Departament de Matemàtiques, Andrea
Raimondo i Sandra Terán, han organitzat
una activitat motivadora en què es
calculen les mesures del nostre edifici a
través d’una sèrie de mesures indirectes i
de l’aplicació dels principis trigonomètrics
apresos a classe.
L’activitat es va realitzar al pati i va durar
una hora.
El grup de 3r i 4r d’ESO ha fet mesures a
través d’un mirall per calcular l’altura de
l’institut aplicant el teorema de Tales.

La trigonometria és una branca
de les matemàtiques que tracta
les relacions internes dels
triangles.
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Matemàtiques: Trigonometria aplicada

Els grups de 4t ESO han fet mesures al pati
amb dos objectius: primer, calcular l’altura
de l’edifici de l’institut i, segon, calcular
l’angle d’inclinació de la rampa d’accés a
l’institut.
Aquesta activitat ajuda els alumnes a veure
les aplicacions de la teoria explicada a
classe. Entenen que la precisió de les
mesures és important i veuen clara
l’aplicació de la trigonometria.

Per realitzar l’activitat han fet servir cintes
mètriques, goniòmetres construïts de
forma casolana per ells mateixos... I han
aplicat la trigonometria estudiada a classe
de matemàtiques!

La trigonometria té relació
directa amb la geometria, sent
una de les bases de la
geometria
analítica.
Les
magnituds
essencials
que
s'utilitzen són la distància i
l'angle.
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PROVA CANGUR 2021
Sis anys seguits participant-hi
Per Sandra Terán

Una vegada més, i ja portem sis anys seguits, el nostre centre participa
en la prova cangur.
Les Proves Cangur són un conjunt de reptes matemàtics, de dificultat
creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a
cada problema. A més, en tots els casos, els participants els han de
completar sense calculadora.
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Prova Cangur 2021

Un grup de 90 alumnes dels tres grups de l’ESO,
30 per grup, va ser seleccionat pel seu treball
diari a la matèria de matemàtiques per
participar en les Proves Cangur 2021 que es van
realitzar el 18 de març a tota Catalunya. Aquesta
selecció
d’alumnes
havia
estat
fent
entrenaments matemàtics per arribar en plena
forma a la data de la prova.
El Departament de matemàtiques considera que
aquesta activitat es una motivació extra pels
alumnes que tenen bons coneixements
matemàtics, ja que han de competir amb altres
alumnes de Catalunya que tenen el seu mateix
nivell.
Dies abans de la prova, el Pompeu rep les
proves cangur i les custodia fins el dia de la
prova, que va ser duta a terme a la sala d’actes
del nostre institut.
Per mantenir els grups bombolla, aquesta
vegada les proves s’han fet per separat, en els
tres nivells d’ESO que vam presentar a les
proves.

Foto superior: Cartell oficial de la Prova
Cangur 2021. Foto central, L'alumnat
realitzant la prova. Foto inferior, moment
de l'entrepà.
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Les
proves
Cangur,
o
International Mathematical
Kangaroo, en anglès,
o
Kangourou sans Frontières, en
francès, per «difondre la cultura
matemàtica per tots els mitjans
al seu abast i, en particular, per
l’organització
d’aquest
jocconcurs
anual
que
es
desenvolupa el mateix dia en
totes les nacions participants.

Prova Cangur 2021

La prova Cangur es fa a
Catalunya des de l’any 1996, i
l’abast geogràfic s’ha anat
ampliant a Andorra, les Balears,
el País Valencià i la Franja de
Ponent.
La
Societat
Catalana
de
Matemàtiques
(SCM)
té
representació pròpia en aquest
concurs
preuniversitari
internacional i, per aquesta raó,
és l’entitat titular del Cangur en
llengua catalana.
La prova té format de concurs,
però, com ja s’ha dit, l’autèntic
objectiu és que els alumnes hi
participin i dediquin una estona
especial a divertir-se tot resolent
els reptes plantejats.
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Llista dels alumnes del Pompeu que van tenir
millors resultats.
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El sembrador
d'estrelles: Taller
literari

Per Laia Betrian i Marc Sanpedro
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Sembrant estrelles: taller literari

Copy link

Watch on

SEMBRANT ESTRELLES:
Taller de literatura infantil i
juvenil a càrrec de l'escriptor
Rodolfo del Hoyo
Per Laia Betrian i Marc Sanpedro

El passat 6 de maig, l’escriptor Rodolfo del Hoyo va oferir un taller als alumnes de 1r
d’ESO sobre literatura infantil i juvenil. Ja fa dos anys que del Hoyo ens ve a veure, i
ja fa dos anys que els nostres alumnes de 1r d’ESO el llegeixen. Els títols que els
nostres alumnes han llegit són ‘Un pingüí damunt del televisor’ i, sobretot, ‘El
sembrador d’estrelles’
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A la fi del acte, del Hoyo, després de signar exemplars i autògrafs, després
d’intercanviar opinions amb els seus lectors, després de fotografiar-se amb els
alumnes que li ho van demanar, va concedir una entrevista al nostre equip de
redacció en què va explicar quin és el seu procés creatiu, com va decidir fer-se
escriptor, com va ser el pas a llançar-se a escriure en català -la seva primera
llengua d’escriptura és el castellà- i quins són els seus projectes.
I encara vam tenir temps de parlar de la seva obra poètica i de la diferència
d’escriure poesia o prosa.
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Treball de síntesi:
anem de colònies

Per Elsa González, Vard Hovsepyan, Sandra
Terán, Javi Gómez Lola Rios, Maribel Soler,
Nerea Porcel i Miquel Àngel Sans
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TREBALL DE SÍNTESI:
Anem de colònies
Per Elsa González, Vard Hovsepyan, Sandra Terán, Javi Gómez, Lola Rios,
Maribel Soler, Nerea Porcel i Miquel Àngel Sans

Tal com us vam anticipar en el número 0 de Pompeu Digit@l, aquest any
teníem previst fer les tradicionals colònies-crèdit de síntesi a 1r cicle de l’ESO. I
així ha estat.
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Treball de síntesi: anem de colònies

L’alumnat de 1r i 2n de l’ESO va estar de colònies
els dies 7, 8 i 9 de juny. L’alumnat de 1r va anar a
la casa de colònies La Cinglera, a Vilanova de
Sau, a Osona. L’alumnat de 2n va anar a La
Rectoria de la Selva i la Pinassa, a Navès, al
Solsonès.
El crèdit de síntesi de 1r cicle de l’ESO ja fa uns
anys que el fem fora, a la natura. Volem
compartir amb l’alumnat els valors del respecte
pel medi ambient. I volem que l’alumnat tingui
l’oportunitat de gaudir d’uns dies en un marc
natural, fent treballs de camp.
El crèdit de síntesi s'havia començat a treballar
prèviament, a l’institut, fent un dossier amb
fitxes de treball amb continguts històrics,
geogràfics, geològics i socials sobre el territori
que aniríem a conèixer. Al llarg dels tres dies
que duren les colònies, l’alumnat realitza els
treballs de camp dissenyats pels monitors de les
colònies. Un cop acabades les activitats diàries
hi ha temps per l’esbarjo.

Foto superior, el grup de 1r a l'autocar.
Foto central, l'alumnat de 1r arribant al
lloc de destí. Foto inferior, alumnes de 2n
identificant un arbre.
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Treball de síntesi: anem de colònies

Colònies 1r d'ESO
La Cinglera, una casa de colònies espaiosa
i funcional, situada a peu del pantà de Sau
i amb una espectacular vista dels cingles
de Tavertet, és on l’alumnat de 1r va
guadir de tres dies en mig de la natura.
73 alumnes dels quatre grups de 1r,
acompanyats
pels
professors
i
professores,
Elsa
González,
Vard
Hovsepyan, Sandra Terán i Javi Gómez,
van sortir a les 9 h del matí del dilluns 7 de
juny cap a Vilanova de Sau. Un bon grup
de pares i mares van venir a acomiadar-se
dels seus fills i filles. L’alegria en el rostre
de fills i pares -més en els fills- era present
en tot moment.

"L'interès de l'alumne està fora
de l'aula". Célestin Freinet
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Treball de síntesi: anem de colònies

Després d’un viatge sense novetat, els
expedicionaris van arribar a destí, on van
ser rebuts pels monitors de la casa de
colònies, que els van informar dels horaris
de les activitats que anaven a fer.
L’alumnat es va repartir per habitacions
d’acord amb els grups bombolla establerts.
Al llarg dels tres dies, l’alumnat va realitzar
medicions del cabal dels rierols, va
identificar diversos tipus d’arbres i va
conèixer la geologia del terreny. També hi
va haver temps per activitats d’esbarjo:
sortides en caiac, curses d’orientació,
piscina… El temps va acompanyar i la calor
va fer que les activitats aquàtiques fossin
les més valorades pels alumnes.

Els tres dies van passar volant, i a
les 18 h del dia 16 tornàvem a les
porta del Pompeu. Molts pares
esperaven l’arribada dels seus
fills i filles, els pares molt
contents, els fills potser ja no tant
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Treball de síntesi: anem de colònies

Colònies 2n d'ESO
La Rectoria de la Selva i la Pinassa, a
Navès, està situada a 1.059 m d'altitud,
sota els cingles de Busa, al cor del
Prepirineu, en un dels llocs més bonics i
desconeguts de Catalunya.
La Rectoria de la Selva és una típica
construcció de muntanya, envoltada de
prats i boscos.
Els professors Lola Rios, Maribel Soler,
Nerea Porcel i Miquel Àngel Sans i una
seixantena d'alumnes hi van arribar cap a
les 13h. De seguida els monitors els van
informar sobre els horaris i sobre les
activitats. A continuació es va distribuir
per les habitacions d’acord amb els grups
bombolla existents.

Cap a les 14 h van dinar i cap a
les 15 h van començar les
activitats.
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Treball de síntesi: anem de colònies

Malauradament, cal lamentar que el mateix
dilluns al migdia, es va detectar un positiu per
covid, que havia estat en contacte el divendres
anterior amb el seu grup corresponent. A les 18
h vam rebre les instruccions de la Xarxa de
Vigilància Epidemiològica, i tot el grup bombolla
va haver de ser evacuat. El grup va tornar en un
microbús que va oferir l’institut, perquè les
famílies no haguessin de desplaçar-s'hi.
A l’hora de tancar l’edició d’aquest número,
podem dir que tots els afectats es troben en
perfecte estat de salut.
La resta d’alumnes, al llarg dels tres dies, va fer
diversos tallers de natura i territori, va realitzar
circuits d’orientació i va omplir les activitats del
dossier del crèdit de síntesi.
També va haver-hi moments per l’esbarjo. Els
monitors van organitzar activitats lúdiques pels
moments adients.
En aquesta ocasió, el temps també va passar
volant.

La tarda del dimecres 9 de
juny,
els
expedicionaris
tornaven a casa. Un ampli grup
de pares i mares els estava
esperant. Els pares contents,
els alumnes no tant.
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17-M Dia Mundial
del Reciclatge

Per Jordi Blasco
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17 de maig: Dia Mundial del Reciclatge

Pel nostre institut, la defensa del medi
ambient i la sensibilització per un món
més sostenible són dues prioritats que es
treballen asiduament.
El passat 17 de maig vam celebrar
aquesta
data,
declarada
per
l’UNESCO, amb una decoració ideada per
la Sonia Espejo, professora de Visual i
Plàstica, i realitzada pels alumnes de 3r
ESO de l’optativa de Plàstica Aplicada i els
de l’Aula de Projectes. Es tracta d’una
decoració al vestíbul del centre en la qual
es presenta un fons marí, amb peixos,
meduses, flora i roques, tot fet amb
material reciclat.

“Molta gent petita, en llocs petits,
fent coses petites, pot canviar el
món”. Eduardo Galeano
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17 de maig: Dia Mundial del Reciclatge

Per què fer-lo amb material reciclat? Doncs
per incitar a una reflexió sobre com estem
contaminant el mar any rere any amb
aquestes mateixes deixalles.
Mantindrem la instal·lació fins a final de
curs.
No hem d’oblidar que l’objectiu d’aquest dia
és recordar l’estratègia de reduir, reutilitzar
i reciclar, que busca reorientar el
comportament dels ciutadans per millorar
el medi ambient, ja que cada cop que
reciclem evitem l’acumulació de recursos
naturals i allarguem la vida útil dels
materials. I alhora, estalviem recursos
naturals, matèries primeres i energia.
El Dia Mundial del Reciclatge es va
proclamar l’any 2005, però és darrerament
que ha anat guanyant popularitat. Des
del Pompeu Fabra volem fer-hi la nostra
petita contribució.

Aquesta jornada d’informació i
conscienciació pretén canviar
el comportament ciutadà cap a
hàbits més beneficiosos pel
medi ambient. Reciclar ens fa
ser millors.
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5-J Dia Mundial del
Medi Ambient

Per Silvia Díez, Jordina Lladós, Ainhoa Pascual,
David Alcaide i Oriol Suñé
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5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient

L’alumnat de 4r d’ESO va voler sumar-se al
Dia Mundial del Medi Ambient amb una
acció a la platja de Badalona. La proposta
va sorgir del grup de 4r B, de l’assignatura
de
Ciències
Aplicades
a
l’Activitat
Professional, que va proposar netejar un
àrea determinada de la platja de Badalona.
La zona de platja va ser la compresa entre
la Creu Roja, fins a l’àrea de jocs
infantils anomenada Piràmide, en direcció
Montgat.
L’acció va ser duta a terme el 4 de juny. A
les 8:30h del matí, una setantena
d’alumnes
va
sortir
del
centre,
acompanyats pels professors i professores
Silvia Díez, Jordina Lladós, Ainhoa Pascual,
David Alcaide i Oriol Suñé. A les 9:30h
començava la neteja. L’alumnat va rebre
instruccions de com separar la brossa i va
rebre bosses i guants. Els alumnes es van
organitzar per grups i es va començar a
pentinar la platja i netejar-la de residus.
Inicialment, la brossa es va posar, sense
classificar, dins de bosses industrials.

Cal destacar que la majoria de la
brossa recollida eren plàstics,
burilles, llaunes de refresc,
brides, taps d’ampolles de plàstic
i pals de gelats.
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5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient

A les 11:30h, dues hores després, i quan la
calor era insuportable, van donar per
acabada la neteja. Aleshores es va procedir
a la classificació dels residus. I després
totes les deixalles recollides van ser
depositades
en
els
contenidors
corresponents.
Un cop llençada la brossa el professorat va
fer una posada en comú amb l’alumnat
sobre l’activitat que havien realitzat.
Aleshores van esmorzar i van gaudir d’una
estona de temps lliure abans de tornar
caminant a l’institut. La majoria de
l’alumnat va optar per banyar-se a la platja.
Cap a les 13h van començar a tornar al
Pompeu.

Va ser una bona acció en un
bon dia, per commemorar de
una manera útil i reivindicativa
el Dia Mundial del Medi
Ambient. Moltes gràcies a tots i
a totes per la vostra aportació.
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Els nostre hort:
una temporada
de conreus
Per Maite Sánchez i Hector Navarro
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El nostre hort

Per la nostra comunitat educativa,
involucrar
l’alumnat
en
el
cultiu
d’hortalisses i fruites comporta molts
beneficis i oportunitats d’aprenentatge:
Es poden aprendre els cicles naturals del
nostre planeta.
Es pot aprendre de la sequera i de la
pluja, i de com afecten al nostre entorn
natural.
Es pot aprendre què és i quin valor té la
fotosíntesi.
Es pot aprendre la importància de l’aigua
per a tots els éssers, i que per tant és un
recurs que no hem de malbaratar.
Podem aprendre la dependència que
tenim de les plantes i de la naturalesa.
Podem aprendre el paper que juguen els
insectes i els animals en la producció de
menjar, és a dir la biodiversitat i el seu
paper.

“L’hort és el vincle que encara
ens uneix a la terra, que ens
permet a tots ser agricultors,
obtenir els nostres propis
aliments sense recórrer al
sistema monetari. L’hort ens
connecta amb els nostres
avantpassats”. Montse Escutia
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El nostre hort

L’hort també ens serveix per fomentar
valors com la paciència, el respecte, la
curiositat, l’observació i l’habilitat de
resoldre problemes. Ajuda a trencar les
barreres que els infants tendeixen a tenir
amb les verdures. L’alumne que ha plantat i
conreat verdures té més probabilitats de
voler menjar verdures, i de gaudir menjantne. Aquest alumne també serà més
conscient dels beneficis d’una dieta
saludable.
Un hort escolar també serveix per ensenyar
ecologia, agricultura ecològica (o millor dit
orgànica) i el respecte ambiental en
general.

Amb un hort urbà a l'institut,
milloren
l’entorn
i
la
sostenibilitat de les ciutats
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L'Aula de projectes: l'hort

Copy link

Watch on

En aquest vídeo, Lidia Heredia i Sergi Cucart, alumnes de l'Aula de projectes, ens
parlen de les collites que han obtingut a la tardor i a la primavera.
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L'Aula d'acollida

Per Abril Montávez
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L'Aula d'acollida

Copy link

L'AULA D'ACOLLIDA
Primeres passes en
l'ensenyament del català
Per Abril Montávez

Des del centre hem volgut donar veu a l’Aula d’acollida i a la seva tasca
imprescindible a les institucions educatives. Al Pompeu, les responsables de l'aula
d'acollida són l'Anna López i la Laura Martínez.
L’aula d’acollida és aquell espai que aporta suport lingüístic, emocional i cultural a
aquells alumnes que o bé són estrangers o bé no tenen el suficient nivell de català
per afrontar una escolarització en el nostre idioma.
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l'Aula d'acollida

És molt important no oblidar el suport emocional, ja que és essencial quan
els alumnes pateixen un dol migratori. Aquests nens i nenes han fet un
canvi radical a la seva vida i això es veurà afectat directament en el seu
comportament i en el curs escolar, per aquest motiu cal fer-ne un
seguiment i cal tenir cura del seu estat anímic i emocional.
S’ha de tenir en compte que es troben en una etapa de creixement tant
físic com psicològic i que quedaran marcats amb les experiències que
visquin durant aquests anys d'Educació Secundària Obligatòria.
D’altra banda, el xoc cultural jugarà un paper molt important en la seva
educació, en funció del seu origen serà més o menys gran, però sempre hi
serà present.
Així doncs, s’ha de subministrar una ajuda també en aquest aspecte; s’ha
d’ensenyar com comportar-se amb el professorat i companys i
companyes, com respectar els espais que el centre ofereix i com fer ús de
les eines i lliçons que s’imparteixen seguint les normes del centre.
És important no tenir prejudicis. És essencial no oblidar mai que aquestes
persones senten igual que nosaltres, tenen els mateixos problemes que
nosaltres, i alguns més dels que podem arribar a pensar. Aquest alumnat
s’ha de poder sentir còmode amb les persones que els educaran i amb els
seus companys i companyes i han de sentir que la finalitat de les persones
que els envolten és fer-los el camí més fàcil, per tal que hi posin més
ganes i interès.
Finalment, la Laura Martínez ens va parlar de la notable evolució
lingüística i emocional que es produeix quan l’alumnat passa per l’aula
d’acollida i rep tot el suport abans esmentat. Va acabar la conversa
expressant la gratitud que sentia en presenciar aquesta evolució, això a
base de passar temps diàriament amb aquests nens i nenes que tenen
tant a explicar i a aprendre.
En definitiva, és una professió molt enriquidora. Sovint el professorat
aprèn més de l'alumnat que no al revés.
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4t d'ESO: Cultura Clàssica

VISITEM EL MUSEU
DE BADALONA
El passat divendres 5 de juny, els alumnes de 4t
d’ESO de l’assignatura optativa Cultura Clàssica,
acompanyats per les professores Nerea Porcel i la
professora i cap del departament de Ciències Socials,
Lola Ríos, al Museu de Badalona.
Pel professorat, conèixer i fer conèixer el patrimoni
arqueològic de la nostra ciutat és un deure envers el
nostre alumnat. El patrimoni arqueològic és una font
imprescindible per conèixer l’evolució de la ciutat i
del territori. En el cas d’entorns urbans, ocupats i
modificats de forma continuada i amb una pressió
urbanística i social constant, com és el cas de
Badalona, la salvaguarda, el coneixement i la difusió
d’aquest patrimoni és especialment important.
Vam visitar la Casa del Dofins, domus o casa
benestant romana de finals del segle I aC, situada a
la part alta de l’antiga ciutat de Baetulo. Destaquen
els mosaics, d’una gran qualitat, i les restes de
pintures murals.
L’alumnat va escoltar atentament les reflexions que
es van fer sobre els diferents grups socials de la
Baetulo romana i com era la vida quotidiana dels
seus habitants. També, hem vist l’estructura de
l’antiga ciutat: els carrers, el sistema de clavegueram,
o les termes.
Sens dubte, la sortida al Museu de Badalona ha
contribuït a ampliar el coneixement del món clàssic
del nostre alumnat.
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Tres moments dels alumnes al museu.

AULA D’EMPRENEDORIA
Nova aula per el curs 2021-22
Per Sònia Villoro

Us imagineu un espai on us sentireu còmodes per desenvolupar una idea
d’emprenedoria? Doncs aquest espai es diu Aula d’emprenedoria i el curs 20212022 l’Institut Pompeu Fabra en disposarà d’una. Allà tots els cicles de formació
professional podran realitzar projectes d’emprenedoria.
Com ha estat possible? L’adjudicació de l’aula d’emprenedoria ha estat
aprovada després de valorar el projecte basat en la creació d’espais d’ideació,
flux de treball en equip i prototipatge per al foment de projectes emprenedors.
L’aula fomentarà l'esperit emprenedor entre l’alumnat de formació
professional. Aquestes accions són finançades pel Ministeri d’Educació i
Formació Professional.
I anant al detall, què és una aula d’emprenedoria? Doncs és una aula amb 4 o 5
espais diferents: un espai per escoltar ponències, un espai per investigar, un
espai per crear, un espai per fer-hi gravacions...
Al Pompeu, pretenem que cada espai sigui flexible, acollidor i inspirador per als
diferents equips de treball. Cada equip de treball podrà seguir el seu ritme en
la creació del seu projecte, a excepció de les ponències que seran per a tot el
grup classe.
Estem segurs que aquest nou espai i aquesta nova metodologia ajudarà
l’alumnat a crear projectes d’emprenedoria innovadors.
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Graduació 2n
batxillerat

Per Aleix Giménez, Ivan Sánchez,
Marc Sampedro, Alejandro Morilla i
Pep de Vargas,
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Automoció: carrosseria i mecànica
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GRADUACIÓ DE 2n BATXILLERAT
Per Aleix Giménez, Ivan Sánchez, Marc Sampedro, Alejandro Morilla i Pep de Vargas,

El passat dimecres 16 de juny, a les 12 del migdia, va tenir lloc a la sala d’actes del
nostre centre la cerimònia de graduació dels alumnes de 2n de batxillerat. La
majoria d’aquests alumnes van entrar al Pompeu el curs 2014-15.
De l’acte, n’hem seleccionat tres citacions:
“No oblideu mai els consells que heu rebut aquí i que us ajudaran a posar el
vostre gra de sorra per millorar la societat”. Empar Valls, Cap d’Estudis.
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Graduació de 2n de batxillerat

“Sigueu ambiciosos, poseu passió en els vostres
projectes, no sigueu mediocres ni conformistes”.
Guillem Ruiz, Director de l’Institut Pompeu Fabra.
“Dono les gràcies al professorat i als pares per
creure en nosaltres i lluitar al nostre costat dia a dia.
Gràcies per fer-nos créixer”. Sergi Mouriz, alumne
graduat.
Es tradicional al nostre centre atorgar el premi als
millor expedient acadèmics, que en aquesta ocasió
van ser per Nicole Morilla i Xavi Aliseda.
Després de l’acte, i de les fotografies, no va poder
faltar el tradicional llançament de birrets a l’aire.
Un cop acabat l’acte, sota un tendal a l’aire lliure a
l’entrada de l’institut, va servir-se un aperitiu de
comiat.
Degut als protocols Covid, no va ser possible
convidar les famílies a la graduació, per la qual cosa,
el Pompeu va fer ús de Twitch, plataforma per
emetre streaming de vídeo, per fer-los arribar en
directe la totalitat de la cerimònia de graduació. La
cerimònia la podeu veure encara en l’enllaç següent:
https://www.twitch.tv/institutpompeufabra .
El dia 23 de juny vam fer la graduació de 4rt d'ESO.
Per problemes de tancament d'edició, només
podem oferir-vos l'enllaç per podeu veure la
cerimonia.
https://www.twitch.tv/videos/1064961158

Tres moments d'una classe al taller de
carrosseria on l'alumnat es forma.
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PARTICIPEM A LES 24 HORES
D’INNOVACIÓ BARCELONA
Per Lorena Muñoz,Miguel Ángel Copado i Jaume Carmona

Durant els dies 15 i 16 d’abril es va celebrar la 2ª edició del 24 hores d’Innovació
Barcelona, organitzat i finançat pel Departament d’Educació i per Fundación
Bankia por la Formació Dual. En aquesta ocasió es va desenvolupar en línia.
La iniciativa està adreçada a l'alumnat d’FP, amb l’objectiu de mostrar el seu
potencial a l’hora d’idear, prototipar i presentar en 24 hores ininterrompudes,
solucions específiques a determinats reptes proposats per empreses reals del
nostre territori. Tot partint de la recepta base: mètode, treball en equip i
comunicació.
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24 hores d’Innovació Barcelona

Eren 200 alumnes de diferents famílies
formatives i centres educatius, incloent-hi com
a convidats a un institut neerlandès i un altre
de valencià, que s’organitzaren en 24 equips de
treball multidisciplinars per tal de donar
solució a diferents reptes plantejats per
empreses catalanes, fent servir eines digitals
de cocreació com Miro, Marvel i TinkerCAD.
Des del nostre centre hi van participar docents
amb diferents rols, entre els quals estaven
Miguel Ángel Copado i Jaume Carmona com a
shakers i Lorena Muñoz com a copresentadora
de l’esdeveniment.
Com a curiositat, fins a 45 professors d’FP hi
van participar com a shakers (coachers dels
equips). La funció principal d’aquest rol va ser
la d’acompanyar als equips de treball durant
tot el procés de desenvolupament dels seus
prototips, assessorant-los en la presa de
decisions i ajudant-los en la resolució de
conflictes interns.
Durant les 24 hores hi va haver una graella’
d'entrevistes i taules rodones amb les
empreses participants i representants del
Departament d’Educació i d’Impuls FP, taules
rodones amb professors i alumnat, seguiment
dels prototips, visites als equips tallers i
actuacions.

Tres moments de les 24 hores
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Teaser 24h Innovació Barcelona FP
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En el primer d’aquests vídeos podeu veure l'espot de la 2ª edició on line de les 24
hores. En el segon, l’alumnat s’enfronta al repte proposat per Bayer. En el tercer
i últim video, podeu veure la taula rodona que van dur a terme els shakers o
dinamitzadors dels equips, en què Jaume Carmona, professor de Cicles
Formatius del Departament de Química comenta l’experiència.
En el següent enllaç podeu veure els requisits per presentar-se a les proves:
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/404483/mes-200-alumnesparticipen-avui-ii-edicio-24h-innovacio-barcelona-fp-enguany-format-virtual
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Equip 8 · Repte Bayer
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24 hores d'innovació Barcelona - Taula rodona amb els shakers
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HEM GUANYAT DOS PREMIS
IMPULSFP
Per Lorena Muñoz

El passat 23 d’abril el Departament d’Educació va entregar els Premis Impulsfp, i
vam rebre el 2n premi Modalitat Emprenedoria Grau Superior (etwinning) i 3r
premi Modalitat Innovació Grau Mitjà (Emprenedoria, Prototipatge 3D).
Els premis Impulsfp són un concurs territorial que pretén mostrar les millors
iniciatives emprenedores i innovadores de l’alumnat dels ensenyaments
professionals de Catalunya. També es vol fer un reconeixement a la tasca docent
a través de les iniciatives que porten a terme en els centres estimulant el treball
per projectes, l’acció tutorial, la inclusió i, en definitiva, millorant la qualitat de
l’ensenyament.
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El nostre centre va participar amb molta força presentant projectes de
totes tres modalitats i de les diferents famílies professionals del centre:
tres projectes d’emprenedoria amb alumnat, tres projectes innovadors
amb alumnat i tres projectes d’Excel·lència professional docent.
No hi havia suficients premis per demostrar tot el talent de l’FP del
Pompeu ni del Servei Territorial de Barcelona Comarques, per la qual
cosa va estar la cosa molt ajustada i molt difícil de valorar.
El projecte eTwinning An interlaboratory comparison exercise: beer
analysis que realitzen els estudiants del cicle formatiu de grau superior
de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat va rebre el segon Premi
ImpulsFP en la categoria Emprenedoria.
El projecte Emprenedoria. Prototipatge 3D que realitzen els estudiants
de grau mitjà de Mecanització va guanyar el tercer Premi Impuls FP en
la categoria Innovació.
Hi concursaven 28 projectes.
Enhorabona a tot el professorat i alumnat que ho ha fet possible amb
la seva participació, esforç i il·lusió.
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CATSKILLS 21
Organitzem, dins del CatSkills 21, la competició
telemàtica
de
Fabricació
de
productes
farmacèutics
Per Lorena Muñoz, Natàlia Salvador i Eduard Garcia

Aquest curs acadèmic som coordinadors del “Campionat de Catalunya de la Formació
Professional i proves tècniques de les Olimpíades d’FP Skills” Fabricació de Productes
Farmacèutics en la qual els alumnes tenen l’oportunitat de demostrar les seves
habilitats tècniques.
Catskills són els Campionats d’FP de Catalunya, en què el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, organitza i promou competicions de destreses (skills, en
anglès) que constitueixen un valuós instrument divulgatiu de la Formació Professional
i un mitjà per estimular estudiants, professorat i empreses, a més d’una plataforma
d’intercanvi i un fòrum de debat sobre de l’evolució dels estàndards professionals, la
qualitat i la innovació en els diferents sectors productius.
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La competició va tenir lloc el passat 30 d’abril. A causa de la situació de
pandèmia es va desenvolupar telemàticament, cada parella de candidats
participant ho feia des del seu propi centre sent els tutors/jurat qui es
desplaçava a una altra seu per avaluar l’alumnat d’un centre diferent.
Els representants de l’Institut Pompeu Fabra van ser Sandra Hernández i
Joel Ronda, alumnes de primer curs del cicle Formatiu de Grau Superior
de Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins. Els volem
felicitar per la gran feina feta i per la demostració de les habilitats
adquirides durant la competició.
L’emissió del Campionat es va fer en directe per Youtube. Tota la
informació
de
l’acte
està
en
la
següent
pàgina
web:
https://sites.google.com/view/catskills/skill-fa-fabricaci%C3%B3-deproductes-farmac%C3%A8utics
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L’Equip del Pompeu
L’Equip del Pompeu ha estat format per Natàlia Salvador i Eduard Garcia com a
experts del disseny de la prova Test Project i Lorena Muñoz com a suport en la
gestió en l’organització. Agraïm la implicació de tot el professorat del
Departament de Química durant la jornada tant pel que fa a l’acompanyament
de l’alumnat com per l’emissió del campionat. També agraïm el suport de
l’equip directiu del centre.
Paral·lelament a la competició Catskills, la resta de l’alumnat dels cicles de grau
mitjà de Planta Química, perfil farmacèutic, i del grau superior de Fabricació de
productes farmacèutics, va participar en un campionat intern al qual hem
anomenat Pompeu Skills que ens agradaria poder establir de manera regular.
Aquesta competició interna es va fer amb equips multidisciplinars formats per
alumnes de grau mitjà i grau superior que van ser a altres laboratoris realitzant
una prova molt semblant a la competició oficial. L’alumnat va gaudir de
l’experiència.
Alhora, vam aprofitar per fer una petita jornada de portes obertes adreçada a
4rt d’ESO i batxillerat.
Directrius tècniques de la prova: https://projectes.xtec.cat/catskills/catskills2020/directrius-tecniques94
%202021/#Skill_FA_Fabricacio_de_Productes_Farmaceutics
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CURS BÀSIC ACTIVA FP I EINES
DIGITALS PER AL PROFESSORAT
DE FP
Per Lorena Muñoz i Jaume Carmona

Com a centre novell en el Programa Activa FP de la Unitat ImpulsFP i dintre del pla
de formació previst al pla de treball de centre, aquest curs hem començat amb
una formació interna per al professorat de Formació Professional i oberta a tot el
claustre de l’Institut Pompeu Fabra.
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Formació del professorat

Hem realitzat un curs de 30 hores de durada en format presencial on line: tres
sessions de videoconferència d’una hora i 27 hores de treball en equip
autònom.
El curs ha ofert pautes generals per començar a treballar amb metodologies
actives i d’aprenentatge cooperatiu aprofitant la introducció d’eines digitals
molt útils per al desenvolupament de les classes híbrides.
Els formadors han estat Jaume Carmona López (membre de l’equip impulsor
ActivaFP-InnovaFP) i Lorena Muñoz Català (Coordinadora InnovaFP del centre i
responsable dels Programes Innova FP i Activa FP a l’Institut Pompeu Fabra).
Esperem continuar oferint Formació interna de centre (FIC) en els següents
cursos sobre metodologies actives i altres eines digitals enriquidores per a la
nostra tasca docent.
El curs ha estat molt interessant i ha permès compartir experiències docents
entre participants i formadors.
Per certificar la formació els participants han hagut de realitzar diferents
activitats i plantejar un enunciat ABP, Aprenentatge basat en projectes, amb
una situació real d’aula. Alguns dels participants han pogut aplicar-ho aquest
curs amb els seus alumnes.
Com a exemple d’aquest tipus d’activitats en situació d’aula, podeu veure els
pòsters realitzats pels alumnes del grau superior de Fabricació de productes
farmacèutics, biotecnològics i afins, en context de l’assignatura de Seguretat,
amb la docent Maria Jesús Abad, que es troben distribuïts per la primera
planta del centre, amb un codi QR que permet accedir a un vídeo explicatiu
del treball.
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L’INSTITUT POMPEU FABRA
DISPOSARÀ D’UNA AULA
TECNOLÒGICA VALORADA EN
55.000 EUROS
Per Lorena Muñoz

El Departament d’Educació ha fet pública la llista de 33 centres seleccionats per
impulsar accions de conversió d’aules en espais digitals de tecnologia. Nosaltres
som un dels centres seleccionats.
Els instituts sol·licitants havien d’estar fent accions per impulsar i desenvolupar
projectes d’innovació i noves metodologies globalitzadores entre l’alumnat, dins el
marc de programes de la Unitat ImpulsFP del Departament d’Educació.
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Nova aula tecnològica

L’adjudicació de l’aula de tecnologia ha estat aprovada després de valorar els
projectes i la justificació de la sol·licitud de l’ajuda.
Els criteris de selecció de centre van ser:
Participació del centre en programes d’innovació de la Direcció General de
Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial
Qualitat del projecte “Transformació d’espais en aules de tecnologia aplicada”
presentat per l’institut, i recursos que hi destinarà.
Nombre de grups d'alumnes que farà ús de l’aula.
Portar a terme durant el curs 2021-2022 el nou mòdul de Projecte/síntesi dels
cicles formatius segons la nova ordenació curricular prevista a partir del curs 20202021, atès l’augment significatiu d’hores i el seu caràcter competencial.
En línies generals el nostre projecte preveu comptar amb sala polimèdia, canvis de
distribució d’aules que permetin el treball en equip, l’atenció al flux de treball i la
creació d’idees, connexió a banda ultraràpida, WI-FI 6, fibra òptica, 5 G, streaming
box, equipament per al treball amb realitat augmentada, equipament audiovisual
d’alta qualitat, zona de prototipatge...
Estem il·lusionats en poder oferir a l’alumnat de formació professional
l’oportunitat de treballar amb la màxima qualitat tecnològica i amb eines digitals
que permetran millorar la digitalització, l’aprenentatge híbrid i competencial i la
possibilitat de treballar amb entorns virtuals que permetin fer simulacions reals
del més alt nivell.
Des de coordinació, equip directiu i la comissió Innovació ImpulsFP hem treballat
de valent en la redacció i planificació del projecte i estem molt satisfets pel resultat
d’aquesta adjudicació. El centre ja ha començat les obres per a la transformació
dels espais en aules de tecnologia aplicada i estem en plena planificació amb els
departaments de Química, Fabricació Mecànica i Automoció per desenvolupar els
continguts digitals per al curs vinent.
Aquestes accions han estat finançades pel Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
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Carrosseria: un
dia a l'aula

Per Àngel Valdueza
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FP DUAL: CARROSSERIA
Un dia a l'aula-taller
Per Àngel Valdueza

En aquest reportatge us presentem una classe del cicle formatiu de grau mitjà de
Carrosseria. L’alumnat desenvolupa competències professionals que el capaciten
per realitzar operacions de reparació, muntatge d’accessoris i transformacions del
vehicle pel que fa a carrosseria, bastidor, habitacle i equips o arreus, ajustant-se a
procediments i temps establerts i aconseguint la qualitat requerida i en
condicions de seguretat.
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Cicles Formatius: Carrosseria

Les sortides professionals són les següents:
Xapistes
reparadors
de
carrosseria
d’automòbils, de vehicles pesants, de tractors,
de maquinària agrícola, d’indústries extractives,
de material de construcció i d’obres públiques,
i de material ferroviari.
Instal·lador de llunes i muntador d’accessoris.
Pintor de carrosseria d’automòbils, de vehicles
pesants, de tractors, de maquinària agrícola,
d’indústries extractives, de material de
construcció i d’obres públiques, i de material
ferroviari.
Els Mòduls docents es distribueixen de la
següent manera: la durada del curs és de 2000
hores (2 cursos acadèmics). En la modalitat
d’FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats formatives
que l’alumne cursa a l’empresa com a
treballador contractat.

Tres moments d'una classe al taller de
carrosseria on l'alumnat es forma.
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Automoció:
electromecànica
de vehicles

Per Felipe Archilla
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AUTOMOCIÓ:
Classe pràctica
Per Felipe Archilla

En aquest reportatge us mostrem el desenvolupament d’una classe d’automoció a
l’aula taller, on fem el Mòdul professional 1 de motors amb els alumnes de 1r
d'Electromecànica de vehicles.
En aquesta aula els alumnes realitzen, al llarg del curs, les pràctiques de
desmuntatge, verificació, muntatge, manteniment i diagnosi d'un motor tèrmic, ja
sigui de benzina o dièsel.
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Cicles Formatius: Automoció

Al vídeo que us presentem, els alumnes estan
realitzant el desmuntatge i muntatge de la
corretja de distribució, element fonamental per
al funcionament del motor i de la qual cal tenir
molta cura per tal d’evitar una avaria greu.
Per això és important, abans d'iniciar el
procediment, que els alumnes tinguin a la seva
disposició tant la documentació tècnica del
fabricant com les eines necessàries.
Una vegada que s’hagin muntat la corretja de
distribució i els elements auxiliars, es revisaran
cadascun dels elements muntats abans de la
posada en marxa del motor. Posteriorment, es
posarà en marxa el motor i es verificarà que
tots els components tant mecànics com
elèctrics funcionin correctament.

Tres moments d'una classe al taller
d'automoció on l'alumnat es forma.
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Fabricació de
productes
farmacèutics

Per Eduard García
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FABRICACIÓ DE PRODUCTES
FARMACÈUTICS
Procés de fabricació
de píndoles
Per Eduard García

En aquest reportatge us presentem una activitat del cicle formatiu de grau
superior de l’especialitat de Fabricació de productes farmacèutics,
biotecnològics i afins, que oferim al nostre centre. El cap del departament,
Eduard García, ens mostra el procés de fabricació de píndoles.
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Cicles Formatius: Fabricació de productes
farmacèutics, biotecnològics i afins

La competència que té aquest títol de grau
superior consisteix a gestionar i participar en
les operacions de fabricació, condicionament i
emmagatzematge de productes farmacèutics,
biotecnològics
i
afins,
organitzant
el
funcionament, la posada en marxa i l’aturada
de les instal·lacions i equips, segons els
procediments normalitzats de treball i complint
les normes de seguretat, prevenció de riscos, i
protecció ambiental.
Aquests estudis capaciten per treballar entre
d’altres coses en:
Indústria farmacèutica.
Farmàcies hospitalàries.
Indústries de fabricació d’olis essencials i
substàncies aromàtiques.
Indústria de fabricació de cosmètics.
Els mòduls es distribueixen en una durada de
2000 hores (2 cursos acadèmics). En la
modalitat d’FP DUAL, hi ha mòduls i/o unitats
formatives que l’alumne cursa a l’empresa com
a treballador contractat.

Tres moments del procès de fabricació de
píndoles per part de l'alumnat.
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Formació i
Orientació Laboral:
L'entrevista de
treball

Per Sònia Villoro
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FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
Treballem l'entrevista de feina
Per Sònia Villoro

FOL és un mòdul impartit en tots els cicles formatius en FP en tots els graus,
tant en el grau mitjà, com en el grau superior. A més és un mòdul comú en el pla
d'estudis de totes les famílies professionals. El nom ve de les sigles Mòdul de
Formació i Orientació Laboral.
En aquest vídeo, Sònia Villoro ens parla de l’assignatura de Formació i Orientació
Laboral. També l’alumnat de la seva assignatura ens dona les seves impressions.
Finalment, els mateixos alumnes escenifiquen una entrevista de treball.
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Cicles Formatius: Formació i Orientació Laboral

El mòdul de FOL fa possible que l’alumnat de
tots els cicles formatius aconsegueixi les
competències i les habilitats que són necessàries
a l'hora d'enfrontar-se al món de la feina. Per
explicar-ho d'una altra manera, ajuda a que els
futurs treballadors estiguin informats sobre els
seus drets i també sobre els seus deures; a més
d’oferir coneixement sobre salaris, nòmines,
sobre com funciona la Seguretat Social un cop
un comença a cotitzar, què pot passar si un va a
l'atur, quina jornada laboral estem obligats a
complir, quines regulacions de tipus laboral
existeixen, quines vacances i períodes de
descans ens correspondran, a quins permisos
per certes circumstàncies de la vida tindrem
dret, etc.

Foto superior: Sònia Villoro a l'aula.
Foto central, escenificació de l'entrevista
de feina.
Foto inferior, els alumnes a una classe de
teoria de FOL.
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Gamificació a l'aula

GAMIFICACIÓ A L'AULA
Aprenem i juguem
El Departament de Ciències Socials, Visual i Plàstica i Música, vol iniciar el proper
curs amb el projecte “Gamificació a l’aula”. Hem adquirit, per començar, 7 jocs de
taula que giren al voltant dels següents eixos:
Ecologia i medi ambient: 3 jocs.
Photosynthesis, Viurem tota l'emoció d'un arbre en ple creixement, lluitant amb
altres espècies vegetals en un implacable bosc.
Bosk: Des de majestuosos aurons fins a roures ancestrals. Nodreix els arbres
perquè creixin al llarg d'un any en un parc nacional.
Fauna: El joc consisteix a apostar sobre les regions on viuen, sobre la longitud,
sobre la longitud amb cua, sobre el pes de més de 300 animals.
Geografia, gestió del paisatge urbà:
Welcome hacia el perfecto hogar: Els jugadors són arquitectes americans en la
dècada dels anys 50 del segle XX, competint per veure qui d'ells serà qui executi
millor els projectes de la ciutat.
Historia:
La caída de Roma: Els jugadors han de trobar una manera d'aturar les incursions i
trobar la pau amb els pobles veïns.
Art:
Museum: La idea principal de Museum, és crear i dissenyar el nostre museu a
través d'una mecànica de gestió de cartes.
Modern Art: Modern Art ens permet assumir el paper de l’amo de una famosa
galeria d’art. El joc consisteix en obtenir el màxim benefici venent i comprant obres
d’art.
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Quins avantatges
té?
Pel nostre departament l’esforç en la
despesa d’aquest material ve justificada en
l’aposta per la gamificació o ludificació, ja
que considerem que és un recurs
metodològic molt interessant perquè el
podem aplicar de manera transversal en
totes les àrees/matèries i perquè fomenta
un sistema d’aprenentatge divertit i positiu.
Cal tenir en compte, doncs, que a l’hora
d’aplicar
aquestes
dinàmiques
de
gamificació a l’aula no es tractarà de crear
jocs, sinó de constituir sistemes de
puntuació, recompenses i objectius per tal
d’assolir els nostres objectius docents.

La gamificació, que des
de fa uns anys s’aplica al
món de l’empresa i dels
recursos humans, és una
tècnica que, aplicada a
l’aula,
ens
ofereix
beneficis clars:
Els alumnes estan més
motivats i participatius.
El comportament és més
bo.
Les notes milloren.
Els objectius i l’estructura
de les lliçons són més
clars.
La
utilitat
l’aprenentatge és
clara i evident.

de
més
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