Conclou el curs escolar 2018-2017 i és
moment de recollir els fruits del nostre
esford individual i col·lectiu.
Hem arribat a juny cansats però amb la
satisfacció i il·lusió de qui supera un nou
repte.
Per això, vull agrair-vos personalment la
vostra participació en aquest curs.
Gràcies alumnes pel vostre esford durant
aquest curs escolar, des dels alumnes de P3
que heu superat un any importantíssim i ple
de petits grans reptes, fins als alumnes que
finalitzeu els vostres estudis al Regina i
comenceu una nova etapa a les vostres
vides.
Gràcies famílies per la vostra entusiasta
participació en els activitats que hem
organitzat els diferents grups que formem la
gran família del Regina.
Gràcies mestres, professors, personal de
serveis, de suport i voluntaris per la vostra
implicació en el projecte ReginaImpulsa.
Gràcies Jesús perquè, a través dels nens, et
fas present en la quotidianitat. Et demano
que ens ajudis a mostrar als nostres nens i
joves el sentit de la vida i la motivació per
descobrir el seu propi camí.
Ara és el moment de recollir els fruits del
nostre esford, descansar i gaudir en família
de l’estiu. Recordeu, però, que els valors que
treballem a l’escola, valors com el servei als
altres, la fraternitat i el respecte són massa
importants per deixar-los descansar. Us
demano que aquest estiu els poseu en
pràctica tal i com els hem viscut al Regina
durant el curs.
Bon estiu.

Com ja sabeu, el Regina IMPULSA és un procés que té
per objectiu elaborar un nou pla educatiu de centre on la
innovació sigui el motor de canvi i es doni resposta a les
necessitats actuals dels entorns en els que es
desenvolupen els alumnes. A més, es pretén iniciar un
camí cap a la millora de l’educació que el centre ofereix
partint de les aportacions científiques, psicològiques i
psicopedagògiques actuals sense deixar de banda
l’experiència que el centre acumula i que avala bones
pràctiques educatives.
Al mes de gener, s’ha iniciat la primera fase d’aquest
procés que ha consistit en la comunicació inicial amb les
famílies. A partir d’una dinàmica de focus group, les
famílies participants han pogut expressar les seves
opinions respecte les qüestions següents:
-Per què vau triar el Regina Carmeli per als vostres fills?
-Què és el que us agrada de la manera de fer del col·legi?
-Què heu trobat a faltar?
-Com us agradaria que fos el Regina els propers anys?
Un cop finalitzada aquesta fase, l’equip IMPULSA

analitzarà els resultats i els compartirà amb tota la
comunitat educativa. A més, serviran com a referent pel
debat que ha d’afrontar el claustre a la segona fase. Val a

dir, que també es tindrà present el DAFO de centre i el
pla estratègic elaborat pels cursos 2018-2022.
La valoració que fem d’aquestes trobades és molt
positiva ja que permet establir uns canals de
comunicació directa entre docents i famílies i
considerem que aquest és un fet enriquidor per a la
millora del clima relacional així com de la pràctica
pedagògica.
Tal i com va dir l’Eduard Punset‚Sense emoció no hi ha
projecte‛. Que aquesta premissa estigui present al llarg
d’aquests anys.

El curs 2016-2018, el Departament d’Orientació
Psicopedagògica (DOP) del centre va participar
de la II{ Jornada del Grup d’Investigació en
Educació Especial de l’ICE de la UB (Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat
Autònoma) i va formar-se per a l’aplicació del
PACBAL (Prova d’Avaluació dels Components
Bàsics de la Lectura) de la mà d’ en Josep Font,
na Montse Castells i na Dolors Ramon, membres
de l’Escola Estel de Vic, creadors de dita prova i
impulsors del projecte FET (Fer una Escola per a
Tothom) millorant la lectura i la convivència
escolar.
El PACBAL està relacionat directament amb el
desplegament de normativa, l’avaluació, les
orientacions i l’atenció que planteja el
Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Donat que al nou Projecte de Lectoescriptura
del Regina té per finalitat acompanyar els
processos d’adquisició de la lectura de cadascun
dels alumnes, el PACBAL permet conèixer de
manera analítica aquest procés així com
descriure fortaleses i febleses que es podran
atendre posteriorment a l’aula.
Així, és una prova que permet avaluar processos
i establir relacions entre l’atenció i la resposta
educativa que es recull al decret d’escola
inclusiva. El més important del PACBAL són les
planificacions que es poden desplegar un cop es
coneixen els resultats de la prova. A més, també
és una eina de detecció de dificultats lectores.
El PACBAL pren sentit en un sistema de nivells
diferenciats (una manera concreta i sistèmica
d’entendre l’aprenentatge) i contempla la
importància d’oferir mesures inclusives que
permetin canvis i millores en l’aprenentatge.

Així doncs, cerca arribar a tots els infants i que
tots ells aprenguin; implicant la necessitat d’una
mirada diferent i intencionada en allò que
necessiten els infants i no en les seves
mancances. L’interès final de la prova és
identificar el nivell de suport que necessita cada
infant o grup d’infants pel bon progrés en
l’aprenentatge de la lectura.
El PACBAL és una prova fàcil d’administrar que
mesura el grau d’èxit en les habilitats que estan a
la base de la lectura: consciència fonològica,
principi alfabètic, lectura de paraules i
pseudoparaules, fluïdesa i comprensió lectora i
vocabulari. Els resultats de dita prova s’agrupen
segons siguin normatius, d’algun risc o de risc
evident.
Amb tot, no fa una valoració qualitativa sinó que
ens diu la intensitat de suports que els infants
necessiten per prosperar. Cal tenir en compte
que donar suport també vol dir donar més temps
i fer les intervencions adequades.
D’altra banda, el fet que s’administri cada
trimestre als cursos d’EI 5 i al llarg del Cicle
Inicial, permet dur un control del procés i avaluar
l’eficàcia de la intervenció i del programa
educatiu del centre.

El PACBAL aporta als docent, a la pràctica
pedagògica i als infants una sèrie de beneficis, d’entre els quals destaquen els següents:
-És una eina de cribatge inèdita en continguts i ús.
-És un suport per recollir dades i identificar
dificultats en l’aprenentatge de la lectura.
-Permet validar la qualitat de l’ensenyament
que ofereix el centre en matèria de lectoescriptura.
-Ofereix un seguiment acurat del procés d’aprenentatge de la lectura individual.

Es dona molta atenció a la sensació de la respiració
per a relaxar-se i descansar en la idea de l’instant
present.
Els alumnes han escrit notes d’agraïment per a
recordar tot el que tenen i prendre consciència de l
‘efecte positiu d’un simple gest d’amabilitat...
La implantació d’aquest projecte s’ha d’entendre
com un benefici tant a mig com a llarg plad doncs...
som-hi!

Sabem que avui en dia a l’escola se li demana
quelcom més que saber certs continguts
curriculars, memoritzar o mecanitzar habilitats, és
per això que al Regina Carmeli apostem pel
projecte MindfulNens.
El projecte MindfulNens es presenta als alumnes
de cicle inicial i mitjà tenint en compte el
desenvolupament de les habilitats interpersonals,
l’autoconeixement, la regulació de les pròpies
emocions i també habilitats cognitives destacant
l’atenció i la concentració.
Aquest projecte es porta a l’aula realitzant
activitats concretes d’una mitja hora setmanal. Es
busca que els alumnes realitzin tècniques dirigides
a potenciar un estil de vida basat en la consciència
i la calma, evidentment amb activitats i jocs
adequats a les seves edats. Algunes de les
activitats es poden aplicar a l’inici d’una classe en
concret, al comendar una prova-control i fins i tot
hi ha alumnes que comenten que a casa també
troben que els hi va bé realitzar-les!
Què fan els nens durant aquestes sessions?
Escolten atentament un so mentre es va silenciant
per tal de relaxar-se i concentrar-se.

Els alumnes de 2n d’AAFE van tenir que treballar
molt per fer que tots els aspectes de la jornada
sortissin el millor possible. Van ser moltes hores
d’esford i dedicació per tal de fer viure a totes les
famílies del centre d’un diumenge diferent.
Els alumnes de 2n d’AAFE agraeixen, en primer lloc,
a tots els professors i professores que han format
part d’aquest projecte, ja que els han ajudat i guiat
durant tot aquest temps. En segon lloc, a l’AMPA
per confiar en ells a l’hora de fer una activitat
d’aquesta magnitud, i per últim, a totes aquelles
famílies que van decidir passar un diumenge amb
nosaltres fent allò que més ens agrada, l’esport.

Feia dies que un lleó anava apareixent en molts
indrets del Col·legi les seves cries, les classes
d’infantil, de primària, de secundària, als diferents
patis, etc.; amb un objectiu molt important, trobar
les cries que havia perdut dies enrere. En aquests
moments d’incertesa, i sense saber què fer, va
decidir demanar ajuda a tots el membres de la
comunitat educativa del Col·legi Regina Carmeli. Els
alumnes d’AAFE juntament amb l’AMPA van
realitzar jocs cooperatius, tradicionals, i atlètics per
totes aquelles famílies del centre que volien ajudar
al lleó a recuperar les seves cries.
Aquest esdeveniment esportiu es va portar a terme
el passat dia 6 d’abril celebrant el dia de les famílies
del Col·legi Regina Carmeli de Rubí. Va ser una
jornada multiesportiva per tots els membres de la
família i a on es va gaudir d’un diumenge diferent.
Aquest esdeveniment va ser tot un èxit, ja que van
assistir aproximadament unes 400 persones, una
mostra de la gran unió i participació de les famílies
del Col·legi.

Per part dels padrins es busca aconseguir:
Crear vincle afectiu amb el padrí per a establir
relacions de confianda.
Aprendre a escoltar i respectar l’explicació dels
padrins.
Escoltar i comprendre les lectures.
El projecte “Amics de lectura” neix amb la intenció de
fomentar el gust per la lectura vinculant el fet lector a
una activitat internivell entre iguals i vinculant l’activitat
a l’àrea de llengua.
Apadrinar en la lectura s’ha d’entendre com un moment
compartit on el lector expert ofereix al lector novell un
model lector.
Aquest curs els alumnes fillols han estat els de EI-5 i 1r
de Primària i han tingut els seus corresponents padrins
de Cicle Superior.
Les activitats d’apadrinament es conceben com accions
avaluables dins la competència lingüística. Per tant, les
sessions en les que els padrins preparen les activitats
amb els fillols han de ser avaluades i els alumnes han de
saber que aquesta activitat no és tan sols una acció per
passar l’estona. L’han de concebre com un espai
d’aprenentatge significatiu.
Els objectius a treballar són dobles.
Per part dels fillols es busca aconseguir:
Crear vincle afectiu amb el fillol per establir relacions
de confianda.
Expressar-se oralment amb fluïdesa
d’explicar les activitats, un conte...

a

l’hora

Llegir amb fluïdesa, amb atenció a l’entonació.
Reflexionar entorn les estratègies que intervenen en
la lectura i la comprensió lectora.
Creació de materials que treballin les estratègies
lectores.

Viure i gaudir d’un moment d’aprenentatge creant
un vincle proper amb els padrins. Deixar-se
ajudar, aconsellar i acompanyar.
Tenir cura i fer ús dels materials que ens presenten
els padrins a l’hora de participar de l’activitat.
Tant alumnes com professors valorem molt
positivament aquest tipus d’activitats. Mireu
què bé s’ho passen!

Durant aquest curs els alumnes de cicle inicial han
descobert un joc divertit que els ajuda a millorar la seva
expressió oral i desenvolupar el procés d’escriptura
creativa.

No sols podem utilitzar els daus per a l’expressió
oral, sinó que també es pot utilitzar per a
l’expressió escrita. Els alumnes poden escriure
frases i petites històries deixant anar la seva
imaginació.
Aquest treball ens exigeix estar molt atents a les
imatges que van sorgint, a les històries que
anem explicant i a les properes imatges que hem
d’anar enlladant, amb tot això es potencia la
capacitat de l’atenció dels nostres alumnes.
Recordar les paraules i frases que s’han anat
explicant buscant una coherència amb les
imatges i allò que es va narrant és fonamental;
per això, utilitzar la memòria a curt plad és bàsic
en aquests tipus d’activitats juntament amb
l’atenció.
Crear narracions, aventures, descripcions i històries
a partir de les imatges ens exigeix ser creatiu,
desenvolupar la nostra imaginació anant més
enllà de les imatges exposades en els diferents
daus.

Es tracta del material Story Cubes, uns daus amb imatges
de temàtiques diverses que els nens van tirant i utilitzant
els dibuixos que apareixen per realitzar les seves pròpies
creacions orals i escrites.
Aquest material ens permet treballar diverses capacitats
que ajudaran al desenvolupament dels nostres alumnes.
A continuació us detallem algunes d’aquestes capacitats
que nosaltres hem pogut anar observant al llarg d’aquest
curs.
Els infants han d’expressar de manera oral aquelles
imatges que han sorgit de la seva tirada de daus
i explicar una història, d’aquesta manera es
potencia l’expressió oral de manera individual i
davant del gran grup.

Tot això, amb la diversió que dona utilitzar un
joc dins el procés d’aprenentatge, juntament
amb la creativitat i la imaginació, fan que sorgeixin grans idees i pensaments dels nostres
infants.

conclusions. Vam resoldre que els nostres centres
sí que es poden considerar societats en miniatura i
quasi igual de coherents amb Catalunya. Cal afegir
que vam proposar una extensió del projecte:
realitzar un treball semblant a aquest però entre
diversos països europeus per tal de veure les
diferències entre estats i adonar-se de la
importància de viure en un món divers.
‚Centres Educatius: Societats en miniatura?‛ o
‚Educational centres: Miniature Societies?‛ és el nom
del treball que ha estat guardonat amb el Premi
IDESCAT 2019 del Concurs de Sondeigs i
Experiments El Planter. Aquest treball va ser
realitzat dins la matèria de Matemàtiques i hi van
participar 40 alumnes del nostre centre i 40
alumnes de l’INS Serra de Noet de Berga, i va ser
tutoritzat pels professors dels Departaments de
Matemàtiques de cada centre. Va ser un projecte
de 4 mesos de durada. Finalment, el treball
resultant d’aquest projecte va ser redactat en
anglès i presentat a concurs per dues representants
de cada centre: Maria Arias i Íngrid Salas, del
Col·legi Regina Carmeli i Raquel Cabanas i l’Ester
Ebale, de l’INS Serra de Noet de Berga. L’estudi
consta de diferents objectius, els dos principals són:
-Determinar si les nostres escoles s’ajusten a la
realitat socioeconòmica de la seva ciutat i a la de
Catalunya per saber si es poden considerar
societats en miniatura.
-Realitzar
distància.

un

treball

estadístic

cooperatiu

a

La nostra metodologia es va basar en la recerca
d’informació sobre la nostra ciutat i Catalunya en
webs oficials com l’IDESCAT i de la nostra escola a
partir d’una enquesta. Per mantenir contacte amb
l’altre centre, vam utilitzar la plataforma eTwinning.
Amb les dades recollides vam fer un vídeo i
infografies. Abans de saber alguns resultats vam
formular hipòtesis. Per acabar, vam fer les

El passat divendres 31 de maig,
vam assistir a l’entrega de
premis celebrada a la sala
d’actes de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona. Va comendar a les
16:30 i va tenir una durada de dues hores. Va ser
cap al final de l’acte que vam ser premiades amb el
guardó Premi IDESCAT 2019. Vam rebre missatges
molt positius d’alguns membres del jurat, una
videocàmera per a cadascuna i un diploma. Degut a
ser la primera posició, vam haver de presentar el
nostre projecte. Al principi, estàvem nervioses
però, a mesura que parlàvem, ens anàvem relaxant i
tot va transcorre sense cap problema.
Sens dubte, aquest serà un esdeveniment que no
oblidarem fàcilment. Tampoc la realització d’aquest
treball al que li hem dedicat moltes hores però, els
resultats del qual, ens han fet sentir molt orgulloses
i dir que cada segon davant l’ordinador escrivint-lo
ha valgut la pena.

Fa temps que sabem que els bacteris són els reis
d'aquest planeta. Ells van ser-ne els primers pobladors,
fa uns 3.800 milions d'anys, i aquells microorganismes
primitius van acabar convertint-se en els ancestres de
totes les formes de vida que coneixem. Són capados
d'adaptar-se a qualsevol ambient.
Del més d'un milió de tipus diferents que es coneixen,
només un miler i mig causen malalties. La resta
coexisteix pacíficament amb nosaltres. És més, el
nostre cos és l’hàbitat natural de moltíssims tipus de
microorganismes, tenim bacteris per tot arreu.
Especialment als intestins, però també a la pell i a
qualsevol plec del nostre cos. I també hi ha fongs.
La majoria de persones tenen a sobre cèl·lules de fongs.
En principi estan per les mucoses més o menys
humides, com boca, aixelles, vagina, i també ungles i
altres zones de la pell. No causen problemes perquè el
nostre sistema immunitari les té controlades, en
principi.
Els alumnes de l’optativa de Ciències aplicades de 4t
d’ESO vam realitzar un experiment amb dos objectius:
- Comprovar que els bacteris es troben per tot arreu.
- Demostrar la importància de la higiene.

Primer de tot vam pensar el material que utilitzarien i el
procediment a seguir. L’experiment es va realitzar al
laboratori del col·legi, en zones netejades amb alcohol i
amb el bec de Bunsen encès (foc) i durant l’obertura de
les plaques no es va parlar, d’aquesta manera es van
assegurar de no contaminar les plaques amb cap
microorganisme que no provingués del dit. L’experiment
el vam realitzar 4 grups, per tant els resultats obtinguts
provenen de quadruplicats.
El resultat de l’experiment va ser el següent:

La placa que havíem deixat oberta durant l’experiment
(AMBIENT), una setmana després, estava plena de
colònies de bacteris i fongs, això demostra que l’aire
que ens envolta està ple de microorganismes;
l’explicació és senzilla, l’atmosfera és un medi per a la
dispersió de molts tipus de microorganismes. Tot i això
la majoria de microorganismes no són perjudicials per
a nosaltres i a més quan respirem pel nas l’aire és
filtrat i no deixa entrar la majoria d’ells.
La placa on tots els alumnes vam tossir (TOS) també
presentava colònies de bacteris i fongs, això també
demostra que dins del nostre cos també hi ha
microorganismes. La tos és un mecanisme de defensa
del nostre organisme amb el propòsit de netejar les
vies respiratòries de mucositat, microorganismes i
partícules estranyes.
L’última placa es va dividir en tres parts: on es va posar
un dit (DIT), on es va posar el mateix dit rentat amb
sabó (S) i on es va posar el mateix dit rentat amb
alcohol (A).
El resultat es veu molt clar, el dit sense rentar és
portador de bacteris i fongs, el dit rentat amb sabó
porta forda menys microorganismes i en canvi a la
zona del dit amb alcohol no es veu cap
microorganisme.
Aquest resultat ens demostra que hi ha presència de
bacteris i fongs a la pell. En la majoria de les nostres
accions quotidianes utilitzem les mans: intercanviar
objectes, obrir portes, acaronar animals,...Per reduir la
quantitat de microorganismes que arriben a la nostra
pell hem de tenir una bona higiene.
El sabó ajuda a prevenir la propagació de
microorganismes, no els elimina totalment però
redueix considerablement la seva quantitat. L’alcohol,
en canvi, és un desinfectant molt efectiu, mata tots els
microorganismes.
Llavors, per què no fem servir l’alcohol com a
desinfectant diari de mans? No és recomanable perquè
també mata microorganismes beneficiosos per a la pell
que impedeixen la colonització d’altres que en serien
perjudicials.
Al final resulta que necessitem una certa quantitat de
bacteris, però no massa i que cal mantenir una bona
higiene, però no exagerar… Realment la vida és un
constant anar buscant l’equilibri.

Les Mestres d’Educació Infantil som ben conscients que
el contacte amb l’entorn natural proporciona als infants
diferents oportunitats per compartir experiències i
afavorir el seu desenvolupament. L’infant
aprèn
divertint-se, de manera espontània i lliure, i gaudeix de la
serenitat i la tranquil·litat que ofereixen els diferents
paratges naturals. Alhora, també rep un munt d’estímuls:
pot tocar, veure, escoltar, olorar i experimentar amb els
cinc sentits, arriscar-se, posar en joc la seva creativitat i
imaginació, la seva capacitat de resoldre problemes, la
tolerància a la frustració –quan no arriba a algun lloc,
quan es mulla, quan cau…– i desenvolupa destreses com
ara la capacitat de moviment i la precisió de les mans –
mentre recull pals, pedres o explora insectes, per
exemple–.

Per aquest motiu , sempre que en tenim l’ocasió i amb la
intenció de potenciar i afavorir tots aquests beneficis,
intentem acostar la natura als nostre infants, és una
experiència vital de la que sens dubte en gaudeixen i
aprenen. Això és el que vàrem fer el passat 26 de Maig,
on gaudint d’un excel·lent dia primaveral vàrem aprofitar
per fer una sortida al bosc de Can Xercavins, l’espai
natural més proper que tenim al nostre col·legi. Allí vam
gaudir del fantàstic paisatge primaveral que ens oferia el
bosc en aquest temps on tot s’omple de colors i olors ,
vàrem recollir tot tipus d’elements del bosc per després,
un cop a l’aula observar-los i entre tots vam realitzar uns
murals molt originals amb tot el que havíem arreplegat:
branquetes, pedres, fulles, plantes amb arrels, flors, etc…
Ens ho vàrem passat molt bé i segur hi tornarem!!!

Han fet una presentació de la seva ciutat.
Han fet un intercanvi de receptes típiques de
cada país.

Els projectes eTwinning són projectes col·laboratius
entre centres de la Unió Europea.
Concretament, els dos cursos han fet un intercanvi
cultural virtual amb els alumnes d’una escola de
Guastalla, a la província Reggio Emilia d’Itàlia.
S’han fet dos projectes, un per cada curs. Per dur a
terme aquests projectes, la UE proporciona la
plataforma eTwinning que permet fer aquest
treball, amb un sistema de correu electrònic intern,
intercanvi de fitxers, fòrums, i, fins i tot, video
conferències a temps real.
Els alumnes de 1r d’ESO han participat en el
projecte European Touch 1, en el qual han fet les
següents activitats:
Parelles lingüístiques, han intercanviat cartes
presentant-se
Han fet una presentació de cada escola. En ella,
han pogut descobrir algunes de les
diferències i similituds dels sistemes
escolars de cada país.
Un padlet amb la descripció de la seva
habitació, família, casa o mascota.
Els alumnes de 2n d’ESO han participat en el
projecte European Touch 2, en el qual han fet les
següents activitats:
Parelles lingüístiques, han intercanviat cartes
presentant-se i explicant experiències
passades i plans futurs.

Podeu accedir a més informació sobre els projectes
eTwinning que realitzem a l’escola des de la web de
la mateixa escola. A la part de baix, trobareu el logo
eTwinning, si hi cliqueu, podreu veure els projectes
que fem. Esperem que us agradin.

A continuació, teniu alguns comentaris dels
nostres alumnes sobre aquests projectes:
Emma Ortiz (1r ESO): In this project, I can speak
with other people, in this case with people from
Italy. I can write letters to send to my partner. His
name is Manuel Massaro. I like it I learn to use
other words that I haven’t used before. I want to
continue this project other years because I like it
very much.

Alba Beltrán (1r ESO): A mi m’ha agradat molt
poder parlar anglès amb italians. Crec que és un
projecte molt interessant. La plataforma eTwinning
ens permet fer les coses més fàcils a l’hora de
compartir la feina. A mi personalment m’ha
semblat una experiència molt xula i voldria
continuar-la l’any vinent.

Irene González (1r ESO): The eTwinning project
has been very funny. It’s a good way to learn
English in a funny way. I’d have liked to speak
more with the Italians. On the other hand, the idea
of the video about our school is very funny and I’d
like to go on with the project next year.

Altres comentaris:
I like eTwinning
Perfect eTwinning
It's fantastic
This project is great and creative
I like this project
Perfect!
It's an amazing project
eTwinning is fantastic

Seguint amb l’impuls de la llengua estrangera a la
nostra escola, els alumnes de 4t d’ESO tenen
l’opció de presentar-se a un examen multinivell B1/
B2 oficial d’anglès que ofereix la UIC, juntament
amb l’Editorial Richmond. Aquest curs, les proves
escrites es van realitzar el 10 de maig a les
mateixes instal·lacions de la UIC a Barcelona i les
proves orals van ser dutes a terme el 26 de maig a
la nostra escola.
Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris.
Aquest any, dels 20 alumnes presentats, 18 han
superat la prova amb els següents resultats:
Nivell B2: Lucía Asencio, Arlet Bassas, Anna
González i Jana Moreno
Nivell B1: Íker Abad, André Balderrama, Pau Casals,
Iñaki Delgado, Lola Deza, Roger Feliu, Lorena
Fernández, Clàudia Ferreira, Andrea González,
Adrià Minkov, Stefano Negroni, Clàudia Riera, Aleix
Rodríguez i Andrea Trasierra.

I'd like to do more eTwinning classes
Excellent!

A tots, moltes felicitats pels resultats obtinguts.

D’entre les diferents finalitats de la imatge trobem
la funció exhortativa, utilitzades sobretot en el
camp de la publicitat. Les imatges que responen a
aquesta funció són aquelles que tracten de cridar
l’atenció i convèncer l’espectador per provocar una
resposta (comprar, pensar o actuar).
A 3r d’ESO dins l’assignatura de Visual i Plàstica
hem dissenyat un cartell publicitari que respon a
aquesta finalitat, però a més, ho hem fet a través de
les figures retòriques visuals. En alguns casos han
sortit cartells molt professionals amb un bon ús
dels diferents recursos visuals estudiats a classe
(metàfora, hipèrbole, antítesi, personificació....).
Més avall podreu veure una 3 exemples amb el
comentari dels seus creadors:

Sofia Martínez:
“Amb el meu cartell
publicitari pretenia
utilitzar
una
comparació entre
les bambes Nike
m2k tekno i un
Ferrari. L’objectiu
era comunicar que
el disseny i la
comoditat
d’aquestes bambes
et permeten córrer
a molta velocitat, com és el cas d’aquest vehicle.
Per fer-ho vaig utilitzar Picsart, una eina molt útil
per editar imatges.”

Maria Arias:
“El meu procés
creatiu a l’hora
de fer aquest
cartell publicitari,
va ser bastant
senzill.
Quan
vaig saber la
tasca que havíem
de realitzar, vaig
decidir que ho
faria
d’un
producte
de
neteja. Em va
venir al cap ferho de Vanish White. Sense pensar-ho gaire, vaig fer
un croquis i més endavant vaig fer-lo a ordinador
amb l’editor pixlr. Vaig fer alguns canvis a l’esbós
inicial i al final va acabar en aquesta imatge
exhortativa que utilitza la hipèrbole i la ironia com a
recurs visual”.

Ingrid Salas: “Per fer
aquest
cartell
publicitari, primer de
tot vaig decidir quin
producte
volia
anunciar. Volia que
fos alguna cosa que
utilitza molta gent,
així que vaig pensar
en
les
sabatilles
esportives
Adidas.
Com és lògic, les vaig
relacionar amb els
atletes. I què és, en
general,
el
més
important per un atleta? L'agilitat, la velocitat. Per
tant, vaig crear aquesta imatge (utilitzant l'app
anomenada PicsArt) que mostra una atleta
transformant-se en un guepard, l'animal terrestre
més velod. Amb aquesta metàfora es dona
entendre que el que les fa servir pot tenir el poder
de córrer a la increïble velocitat d'un guepard”.

Teatre per xics és una
extraescolar que ofereix
l’escola en espai de
migdia, els objectius de
la qual són la iniciació en
el món del teatre, la
presa de consciència del
nostre propi cos i la veu per poder expressar
emocions i per comunicar-se amb els altres i
fomentar la creativitat i la memorització. Durant
aquest curs, hem treballat tots els aspectes
anteriors en forma de jocs. Hem fet jocs
d’improvisació, de titelles, de memòria, de
moviment, hem pujar a l’escenari i hem assajat una
obra de teatre, ens hem relaxat, hem rigut i,
sobretot, ens ho hem passat molt bé.

Desde el Departamento de Música del Regina Carmeli,
en las etapas de Educación Infantil y Primaria y a lo largo
de todo el curso, hemos trabajado la asignatura desde
una mirada activa, centrada en un aprendizaje intuitivo y
por descubrimiento, donde el niño/a se ha convertido en
el protagonista dentro de su propio proceso de
aprendizaje.
Hemos partido de las competencias educativas de cada
ciclo educativo, adaptándolas dentro del trabajo por
Proyectos: este tipo de pedagogía permite que sea el
propio alumnado quien ponga en práctica sus
conocimientos de manera autónoma y se involucren en
todo el proceso, construyéndolo de manera activa. Esta
forma de trabajar en el aula les ayuda a aprender a
aprender, les anima a participar, logrando un aprendizaje
significativo.
A todo esto, hay que sumarle, además, la participación
dentro de la Cantania “A de Brossa” (5| Ed. Primaria) y la
Cantata Escolar de Rubí “La Sardana s’en va de
viatge” (4| Ed. Primaria). Ambos, proyectos en
colaboración con otros colegios de la provincia,
centrados en un tema principal que se trabaja a través
del canto colectivo, coreografías y percusión corporal,
culminando en un concierto final acompañados por los
músicos de la Orquesta/Banda, directora de coro,
actrices y solistas, y todo ello en el Teatre- Auditori de
San Cugat, en el caso de la Cantania; y en el Castell de
Rubí con la Cantata.
No menos importante es el maravilloso Festival de
Navidad que se organiza desde nuestro colegio y en el
que el alumnado de ambas etapas, además de presentar
diversas obras de teatro, también trabaja y da una
muestra de un concierto con obras clásicas musicales,
adaptadas al nivel educativo y con el hándicap de
realizarlo en tres idiomas diferentes: Catalán, Castellano
e Inglés.
Retomando el Trabajo por Proyectos realizado, algunos
de los que hemos ido trabajando a lo largo del curso son:

Composition Lab (taller de composición de compases
Binarios, Ternarios y Cuaternarios).
Body Tribe (trabajo de los ritmos y las infinitas
posibilidades de la percusión corporal, apoyándonos en
el material didáctico Regolino, y los instrumentos de
percusión).
Radio Regina/Espacio Musical: Hemos trabajado los
contenidos de música y les hemos dado el formato de
una Radio, con toda la organización previa que conlleva.
Musicogramas: aprendemos a plasmar la música de
diversas maneras, a entender su estructura, su forma y
las cualidades de la misma.
Taller de Luthier: Maracas, Tambores y Ukeleles
realizados por los alumnos/as a partir de materiales
reciclados; entendemos su funcionamiento y los
hacemos sonar.
Aloha Project: Conocemos más de cerca la cultura
musical de otros lugares, en este caso Hawaii.
Emocionario Musical: la música y las emociones son un
tándem; partimos de audiciones para descubrir que nos
sugieren y elaboramos nuestro propio libro musical.
Los Beatles y la flauta dulce: adaptamos canciones de
los reyes del Brit- Pop a la flauta dulce.
Kodaly y las notas musicales: aprendemos a dirigir con
nuestro cuerpo cada una de las notas de la escala.
Lotería de Sonidos y Paisajes Sonoros de Murray
Schaffer: Entrenamos nuestro oído siendo conscientes
del entorno y creamos nuevos paisajes sonoros.

Todos estos y muchos más, han sido nuestro
punto de partida para el desarrollo de las clases:
Proyectos musicales y a la vez interdisciplinares,
generando diversos conocimientos y creando un
aprendizaje integral.

Han passat els mesos i gairebé
sense adornar-nos ha arribat el
final de curs. Quan vam
comendar al setembre us vam
explicar com funcionarien els
entrenaments, vam posar dates
de competició i també data pel
festival, tot semblava molt lluny
però hem anat tatxant coses de
la llista i només ens queda una!
Un any més hem viscut una
temporada fantàstica. Hem de
tornar a felicitar l’esford i la
constància de totes i cadascuna
de les nostres gimnastes. I
sembla que cada any repetim el
mateix, però el que aconseguim
any rere any s’ha de dir ben fort.
La
secció
esportiva
de
gimnàstica artística del Regina ha
aconseguit aquest any més de
100 pòdiums, a les competicions
de Terrassa, Rubí i Port Aventura.
I ara toca el FESTIVAL! Sabem que serà tot un èxit i en
aquest punt volem felicitar també a les famílies dels
gimnastes i de les gimnastes ja que sense la vostra
paciència i col·laboració no ho podríem aconseguir.

Gràcies a tots. Aquest any el festival “Va de cine!” i
gaudireu d’un espectacle emocionant. Recordeu que
serà el proper 21 de juny a les 20.30 h al pavelló
municipal de la Llana. Us hi esperem!
Que passeu un bon estiu. Ens veiem al setembre!

Aquest any, el disseny d’activitats que fan els
alumnes del CAFEMN en acabar el curs, s’ha
centrat a la zona de l’Alt Berguedà. La combinació
escollida ens ha portat a moure’ns per paratges del
Parc Natural del Cadí Moixeró fins al pantà de La
Baells.

Aquesta primera jornada ha acabat amb un tram de
BTT molt divertit ja que acabava amb 10
quilòmetres de baixada per pista que es podien fer
a tota velocitat.

El primer dia ha estat el que ens ha portat a
culminar el cim del Pedraforca de 2.506 metres. Ha
estat molt emocionant poder compartir el cim
d’aquesta preciosa muntanya amb tots els
companys i companyes del curs.

Un cop acabat i amb les tendes muntades, calia
descansar per afrontar la segona jornada.
Aquesta etapa comendava amb un tram de BTT
molt dur ja que, amb pocs quilòmetres superàvem
gairebé 800 metres de desnivell positiu i ens
portaven cap el peu de la Serra d’Ensija situada a la
vessant sud del Pedraforca.

Ja a peu, pugem el cim de la Gallina Pelada
(2.316m) i la Roca Blanca (2.287m) per baixar per la
seva vessant sud i anar a trobar de nou la furgoneta
que ens tenia preparades les bicis. Després de
dinar, reprenem la marxa pedalant fins la zona de
Vallcebre. Aquesta etapa ha estat la més dura dels
quatre dies, però al mateix temps ens ha portat a
descobrir racons i paisatges espectaculars.

Amb la tercera i quarta jornada, hem pogut gaudir
d’activitats com el barranquisme, el caiac i la via
ferrada, experiències que ens han enriquit com a
futurs professionals en el món de l’esport.
Tots aquests dies fent esport, convivint amb els
companys, gestionant el grup, organitzant el
muntatge de tendes, preparant els mapes per als
guiatges, lligant tota la logística, fent les reserves
dels punts on dormir, orientant-nos pel medi
natural, buscant els permisos dels parcs... ens han
ajudat a plasmar i a posar en pràctica de forma
transversal una bona quantitat de coneixements
adquirits durant el curs.

territorial també van aconseguir un gran resultat, la
Mar va finalitzar en 1a posició i l’Alex en 3a posició.

Cada categoria ha participat a diferents torneigs
durant tota la temporada en diferents jornades
mensuals, amb la finalitat d’introduir als nostres
jugadors mica en mica en la competició.
Els jugadors de primària han participat a la
competició que organitza el consell escolar de Sant
Cugat disputada al club Tennis Taula Sant Cugat,
on jugaven una jornada cada mes i que ha finalitzat
amb bons resultats dels nostres jugadors.
Aquest any, cal destacar l’actuació dels nostres
jugadors de secundaria Mar González i Alex
Vegas, tots dos van participar a la competició
territorial on van assolir el primer premi en la
competició mixta. A la competició individual

Gràcies a aquest primer lloc de la Mar a les finals
territorials, es va classificar automàticament a les
finals de Catalunya escolars de Tennis Taula
disputades a Reus el dia 2 de Juny on va
aconseguir una gran 4a posició. Sens dubte tots
dos finalitzen una gran temporada on han gaudit
plenament del Tennis Taula tant dins com fora de
l’escola.
El diumenge 7 de juny celebrem el clàssic torneig
de tennis taula i escacs amb col·laboració amb la
Rubinenca. Enguany arriba a la seva sisena edició
consecutiva.
Finalitza així una temporada on el Tennis Taula ha
pujat un esgraó més a la nostra escola, cada any
son més els nens i nenes que confien en la nostra
extraescolar i en tenen més motivació per
competir i avandar com a jugadors.
Invitem a tots els alumnes de la nostra escola a
que vinguin a provar la temporada vinent aquesta
gran extraescolar que mica en mica va creixent i
es fa veure més cada any que passa.

És molt habitual trobar en les aules del TCAI una varietat
molt gran d’alumnat, podem conviure alumnes que
provenen dels estudis obligatoris directament, persones
amb grans experiències laborals, mares i pares de família,
persones que es replantegen la vida o que necessiten
millorar la seva situació personal…així doncs, aquesta
varietat d’edats,
d’experiències, de personalitats i
situacions personals no són una dificultat, és més, poden
ser elements molt enriquidors dels que tots podem
aprendre. Aquest curs que acaba n’és una mostra.
Compartim amb vosaltres un dels testimonis d’aquest
any: Professors TCAI.
“Somos alumnas del TCAI y queremos compartir nuestra
experiencia personal, compaginando estudios, trabajo y
el hogar.

Com cada any, el 13 de maig es va fer la caminada cap a
Montserrat, però aquest any ha estat encara més
especial, es celebrava el 25è aniversari de GERC i allí
vam a estar, més de 50 participants, des del més petit (8
anys) fins a la més gran (60 anys), els incondicionals, els
nous, els més preparats i els que no ho estaven tant...
però tots amb la mateixa il·lusió: ARRIBAR A
MONTSERRAT
Vam anar arribant, ben aviat, i allí estaven ben preparats
els monitors del CAFEM, els encarregats de la
organització, de preparar la ruta, de donar ànims, molts
ànims i de que tot surti segons el previst. Quan vam
estar tots preparats amb els nostres mocadors....,
3,2,1..... L’AVENTURA VA COMENDAR.
Des del col·legi, fins a CAN SERRAFOSSÀ, trajecte
bastant pla, passant desprès per CAN’AMAT, una mica
mes muntanyós, s’anava complicant. Aquí ja vam
aparèixer els “cotxes escoba”, papis i mamis que es
mereixen una menció especial, perquè en tot moment
van estar presents, portant aigua, fruits secs, pastes,
cafè... i recollint aquelles persones que no podien seguir.
Vam a esmorzar a ULLASTRELL i desprès vam anar a
parar a la “RIERA DE GAIÀ” on hi havia un riu molt llarg,
van passar per OLESA i després ESPARRAGUERA, i vam

Después de varios años volver a retomar los estudios no
ha sido fácil, pero este curso ha sido fructuoso, lleno de
vivencias y nuevos conocimientos que nos han
permitido crecer a nivel personal e intelectual.
En lo personal podemos decir que todas las metas se
pueden cumplir, aun siendo madres jóvenes. Con
esfuerzo y trabajo duro, el ser madre no nos ha
condicionado a conseguir nuestros objetivos.
Ahora somos mucho más conscientes de la importancia
que tiene la actitud y el conocimiento del Auxiliar para
empatizar con el paciente y tratarlo con el máximo
cuidado, ya que somos una pieza fundamental para su
recuperación.
Hemos
aprendido
conceptos
y
procedimientos que desconocíamos del funcionamiento
en el ámbito sanitario. Creemos que éste conocimiento,
nos va a permitir entrar en el mundo laboral y ser
mejores profesionales.
Agradecemos al profesorado, haber transmitido sus
conocimientos, su dedicación y su paciencia. Gracias por
acompañarnos en este viaje”

arribar a “COLLBATÓ - forns de cald” on tot era
muntanyós, ja estàvem apunt d’arribar però quedava el
pitjor, la calor cada vegada era més forta i insuportable,
va costar, va costar moltíssim. Els nois del CAFEM ens
vam animar molt durant tot el trajecte, tots ens donaven
ànims els uns als altres, i allí estava, ja ho teníem al
davant i .... com si ja fossi una tradició la Raquel Niubó
(tutora de 5è de primària), el Hugo Feijoo ( estudiant de
1r de la ESO ), la Neus Merchant ( estudiant de 1r de la
ESO ) i jo vam comendar a córrer fins arribar al monestir
on tots els monitors de GERC ens esperaven. HAVÍEM
ARRIBAT!!!!!
Van acabar celebrant una eucaristia i vaig poder fer lo
que mai havia aconseguit -sempre hi ha moltíssima gentvaig poder donar un petó a la moreneta, INCREIBLE!
Va ser una experiència inoblidable i meravellosa on tots
vam compartir moments bons i divertits, moments molt
dur són el casament i la calor no et permetien continuar
però al llarg de tot el camí trobes a mares i pares, a
professors a les germanes, als monitor del GERC i del
CAFEM, als dels cotxes escombra .... tots donant ànims!

Per descomptat que tornaré a repetir el any que
ve!

Els monitors conjuntament amb els nens i nenes
d’Iniciació Esportiva / Multiesport de P4 i P5, hem
estat cada dimarts i dijous d’aquest curs 18/17
iniciant-nos a tot tipus d’esports: individuals,
d’equip, tradicionals, alternatius..., mitjandant la
pràctica de formes jugades, jocs, recorreguts i
diferents activitats lúdiques i expressives.

descobrir que érem capados de fer amb el nostre
cos, la nostra pròpia motricitat! Per tant, res millor
que comendar a practicar diferents proves
d’habilitats motrius bàsiques: despladaments, salts
de tota mena, llandaments, circuits d’agilitat amb
girs i equilibris, curses relleus...

Vam comendar al primer trimestre realitzant
moltes tasques per explorar i potenciar les nostres
habilitats i destreses motrius. Es tractava de

Tot aquest procés atlètic va culminar amb dues
jornades de cap de setmana, la primera al Salting de
Terrassa, i la segona a les instal·lacions esportives i
pistes d’atletisme de Can Jofresa on ens van
preparar unes activitats molt entretingudes i on
vam fer proves com els atletes professionals!

Mica en mica i amb el Nadal ben a prop, vam
comendar a manipular i emprar materials i
implements d’esports diversos i a fer jocs i
activitats en que era necessària l’estratègia i el
treball amb equip, tot això el Tió del Bernat i el
Roger ho va poder veure, tant es així que l’últim dia
abans de les vacances Nadal ens va cagar moltes
coses bones que vam poder compartir amb la resta
de l’equip.
Arribava el segon trimestre, i ja entràvem de ple en
el món dels esports d’equip , hem practicat
handbol, hoquei , futbol, bàsquet... Però també
molts i molts jocs on ens ho passàvem molt be i
descobríem diferents destreses: llandaments,
recepcions, impactes, conduccions, transports... Per
finalitzar el trimestre vam fer una jornada d’esgrima
a Terrassa on vam veure una lluita de professionals
i ens van ensenyar moltes coses interessants
d’aquest esport fascinant.
Per acabar aquest tercer trimestre, hem descobert
el món del Joc; tradicionals, de rol, de cooperació,
de competitivitat, etc. La darrera jornada d’aquest
curs ha estat molt innovadora i els infants van
gaudir moltíssim. Es tractava d’un “Escape Room”
ambientat amb els Pirates i el mapa del tresor.
Ha estat un curs molt i molt profitós, on hem tingut
un equip de nens i nenes amb moltes ganes
d’aprendre, amb un somriure d’orella a orella cada
dimarts i dijous, i amb molts moments divertits que
de ben segur recordarem durant tot l’estiu! Us
mostrem unes imatges.

El passat 24 de maig els alumnes de
Condicionament Físic van organitzar i realitzar
una jornada d’activitats dirigides pels alumnes de
4rt d’ESO de l’escola al Centre Esportiu Municipal
Duet Sports 25 de setembre.
Es van organitzar 3 rotacions en la que els
alumnes van poder gaudir de diferents tipus
d’activitats dirigides com són: Body Balance,
realitzat per una exalumna del cicle d’Animació
d’Activitats Fisico Esportives Débora Doña, una
segona rotació, d’ Aquagym i activitats aquàtiques
a càrrec dels alumnes de CF i una tercera rotació
de Zumba, Step i GAC (Glutis, Abdominals i
Cames) a càrrec dels alumnes de Condicionament
Físic.
Va ser una jornada molt productiva ja que els
alumnes de CF van poder tenir l’oportunitat de
posar en pràctica en un context real la pràctica de
les diferents classes que han après al llarg del
primer curs, mentre que els alumnes de 4rt d’ESO
van poder conèixer els diferents tipus de classes
que hi ha als centres de fitness.
Tothom
va
positivament.

valorar

l’experiència

molt

Ja arriba l’estiu i cal aprofitar d’allò més bé els dies
per gaudir i fer d’aquestes vacances un estiu
inoblidable ja que aquesta època de l’any és un
temps ideal per enfortir els vincles familiars!

Propostes: Entorns Güell, camins de ronda, rutes
amb bicicleta, parcs.

Però...qui no s’ha trobat més d’un dia d’estiu sense
saber què fer i com aprofitar-lo per fer plans en
família o amb amics?
Aquí us deixem algunes recomanacions que us
poden ser molt útils per agafar idees i trencar amb
la rutina que de vegades ens atrapa:
Sortir a passejar i estar en contacte amb la natura. La
gran majoria de nosaltres vivim a entorns urbans i
ens costa trobar moments per sortir-ne d’aquest i
apropar-nos a espais naturals que ens poden ajudar
a desconnectar i a ajudar als més petits a aprendre
a partir de la pròpia experiència en un context real.

Visites a museus. Aprofitar un dia per visitar un
museu pot ser una molt bona opció per anar en
família. Els més grans podreu ensenyar als més
petits però de segur que ells també us sorprenen
amb allò que han après a l’escola explicant-vos allò
que coneixen. Aquí us deixem una sèrie de museus
de
Barcelona
que
resulten
especialment
interessants de visitar, d’acord amb el portal web
del GENCAT:
Museu de Granollers (Granollers)
Museu de les Terres de l'Ebre (Amposta)
Museu Etnològic del Montseny. (La Gabella.
Arbúcies)
Vinseum. Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya (Vilafranca del Penedès)
Museu d'Art Modern de Tarragona (Tarragona).
Museu de Gavà (Gavà).
Can Quintana. Museu de la Mediterrània (Torroella
de Montgrí).
Fundació Joan Miró (Barcelona).
Museu d'Art de Girona (Girona).
Museu de l'Estampació de Premià de Mar (Premià
de Mar).

Fires i festes i mercats. Participar en aquest tipus de
festivitats i tradicions per refordar el nostre
bagatge cultural.
Aprendre a jugar a casa amb el que tenim: Per
treballar l’aspecte sensorial i la creativitat dels més
petits.
Propostes: tallers de fang, experiments, cuinar, jocs
de taula, estones per llegir, escoltar contes i
candons.
La idea d’estiu que des de l’escola us volem
transmetre i recomanar a totes les famílies és
trobar temps per compartir, sentir, enriquir-nos
internament, i viure moments que ens generin
somriures cap a dins!

Som el Dani Gómez, l’Amine Houlail i l’Àlex López,
alumnes de 1r de Gestió Administrativa i donarem
la nostra opinió sobre les tres xerrades amb
persones externes que han vingut al centre durant
aquest curs.
Les xerrades per als joves als centres educatius és
de vital importància, ja que la majoria de l’alumnat
està desinformat sobre temes que són importants
i que els envolten dia a dia com ara les drogues,
com gestionar els diners en un futur i, fins i tot,
com crear una empresa.
La primera xerrada que vàrem rebre aquest curs
va ser sobre l’estalvi i els propis diners. En aquesta
xerrada, com el seu nom indica, ens van parlar
sobre com gestionar els nostres diners i els
nostres estalvis en un futur. Des del nostre punt
de vista, aquesta xerrada va ser molt interessant
perquè el que vam aprendre ens pot ajudar en un
futur en cas que tinguem problemes econòmics.
També ens van conscienciar sobre la necessitat
d’estalviar, ja que nosaltres com a joves no
estalviem i només pensem en gastar.

La següent xerrada que ens van impartir a l’aula va
tractar sobre les drogues i la llei. El cos de Mossos
d’Esquadra ens va parlar sobre les conseqüències
legals que implica la possessió de drogues i
consumir-les en espais públics. Vista ara en
perspectiva, aquesta xerrada creiem que va obrirnos els ulls sobre algunes creences en relació a les
drogues, el seu consum, la seva tinenda i les
conseqüències legals que això comporta.
Finalment, volem fer esment sobre la xerrada que
portava per títol “els impostos i tu”. En aquesta
xerrada ens van explicar que és un impost, la seva
importància, les classes d’impostos i el frau fiscal.
Segons la nostra opinió, aquesta va ser una xerrada
molt interessant i dinàmica. A més, vam poder
entendre la importància del impostos, a què van
destinats i també els diferents tipus d’impostos que
hi ha. Una altra cosa que ens van explicar va ser el
frau fiscal, en què consisteix, com la gent el duu a
terme i les conseqüències penals que pot
comportar defraudar a hisenda. Amb tot, hem après
moltes coses que de ben segur ens serveixen i
serviran per al nostre dia a dia.

El nostre centre Regina Carmeli Rubí, seguint la
transformació iniciada amb el projecte IMPULSA,
ha adaptat el cicle de Grau Superior de Comerd
Internacional a les necessitats actuals de l’alumnat i
l’empresa mitjandant la FP Dual.
Què és la FP Dual? La FP Dual es un modalitat
educativa en la qual participen activament en la
formació dels alumnes, tant l’empresa com el
centre educatiu, per desenvolupar tasques
corresponents al seu sector i adquirir coneixements
i habilitats professionals.
Avantatges per l’alumnat. ‚El 42% de las ofertas
laborales solicitan FP‛ (Gracia, M. 30 de maig 2017.
El Periódico) És un fet que amb la FP Dual
augmenta la inserció laboral, l’alumne té major
motivació i obté una retribució econòmica en
funció del Salari Mínim Interprofessional (a partir
de setembre del 2017).

Com s’aplica la FP Dual al nostre centre? Amb la
nova reforma de la FP i pel proper curs 17/20,
l’alumne efectua 1.320 hores lectives al centre
entre els dos cursos i 1.000 hores (ampliables a
1.300) d’estades a l’empresa. Eurant el primer curs
lectiu de setembre a juny es realitzen les hores
lectives al centre i és, a partir de juny, quan
comenda la seva estada a l’empresa Dual.
Per què Regina Carmeli Rubí? Els nostres alumnes
disposen durant els dos anys acadèmics del seu
tutor/a que l’acompanyarà en aquest procés
d’aprenentatges
i
evolució
professional.
Tanmateix, en cas de necessitat, el nostre
Departament Orientació Psicopedagògica (DOP)
pot ajudar als nostres alumnes i assessorar-los en
el seu creixement personal.

Som-hi amb la FP Dual Regina Carmeli !!!

