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INS APEL·LES MESTRES. CURS 2019-20.
Memòria l’H Escoles Sostenibles realitzada per Aina Llompart.
Amb aquesta memòria he recollit un conjunt d’esdeveniments del centre relacionant-los amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Perquè l'ensenyament del desenvolupament
sostenible sigui eficaç ha de tenir un enfocament integral i no ha de ser només un afegit
puntual a una matèria.
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1.- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT): CUIDEM L’INSTITUT DES DE LA TUTORIA

La durada del PAT és anual i abarca tots els nivells d’ESO. Ho relacionem amb ODS 3,
ODS4, ODS 5, ODS 10, ODS 12 i ODS 15.
L’encàrrec de l’alumnat de 1r d’ESO és cuidar les plantes del centre. Per torns, cada
setmana un grup distint, a l’hora de tutoria rega i observa l’estat de les plantes. Aprofitem
l’expertesa de Cristian, de l’alumnat de la SIEI i de Manel (Director) que ensenyen com
desenvolupar la tasca al llarg del curs, afavorint la cohesió i l’estima cap a l'institut al qual
s'incorpora l’alumnat de primer.
L’encàrrec de l’alumnat de 2n d’ESO és fomentar el reciclatge a l’institut. A l’hora de tutoria
han fet una observació del reciclatge al centre i debaten en assamblea quines activitats es
poden dur a terme. I després porten endavant l’activitat. Amb l’expertesa de Mar Pérez
(prof de química i membre de la comissió de festes del seu barri) han fet reciclatge de paper
a les aules i han començat el projecte de dissenyar i cosir Boc’anrolls (porta entrepans).
Han sol·licitat a l’equip directiu l’adquisició d’una màquina de cosir (que ha arribat) i han
recollit teles i plàstics (de bosses de cereals). L’aprenentatge d’una habilitat artesanal, la
creativitat i el reciclatge s’uneixen a la reducció de residus. També s’han utilitzat hores de
Ciències Naturals.
L’encàrrec de l’alumnat de 3r d’ESO és fomentar la lectura i l’intercanvi de llibres entre
l’alumnat. Amb l’expertesa d’Alejandro i Pilar han creat un sistema d’intercanvi gratuït de
llibres. Han sol·licitat estanteries que s’han col·locat als passadissos, han recollit llibres, els
han indexat correctament i setmanalment han reposat llibres i valorat l’estat dels intercanvis
entre els alumnes. La Biblioteca Can Sumarro ens ha oferit dues caixes de llibres juvenils
que s’han posat a disposició lliure de tot l’alumnat. Amb l’accés a la cultura afavorim la
disminució de les desigualtats socials, l’intercanvi i el consum responsable.
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L’encàrrec de l’alumnat de 4rt d’ESO aprofitant la conjuntura del viatge d’Estudis i que són
els alumnes grans d’ESO és el d’organitzar i fer-se responsable del bon ambient de les
festes del centre. Són els qui aporten la idea de tradició del centre, tot i que poden innovar i
fer events nous o diferents. És molt important que ofereixin activitats saludables i vetllin per
la inclusió de tot l’alumnat. En les festes hi participa l’AMPA (aporta idees i dóna un cop de
mà, dóna els premis de concursos i ajuda al Bar dels alumnes i veuen les actuacions dels
fills i filles) i alguns ex-alumnes apareixen també aquests dies a veure l’ambient. Les
jornades festives s’entrellacen amb Jornades musicals i esportives, aprofitant el Projecte
Rockings que implica els combos dels alumnes de música del centre i el Cicle Formatiu
CFGS que ens aporta alumnes-monitors esportius experts en jugar i fer esport. Així
celebrem festes com Tots Sants, Nadal, Carnaval, dia de la Pau i les jornades esportives.
Per a la festa final de curs fem un ABP. La responsabilitat recau en la tutora de 4rt i
organitzadora d’events Verònica Vico. Així com també del professorat de música, rebem el
suport de La Casa de la Música de l’Hospitalet i del professorat del CFGS. Els assajos i
preparacions sovint són a les tardes, per no “perdre” hores de classe. Per tant l’alumnat
aprèn a organitzar-se i a assumir compromisos. El pati i les aules han de quedar netets de
residus abans d’acabar la festa, i tot ha de tornar al seu lloc en bon estat. Tenim un punt de
recollida selectiva aprop del centre on hi aboquem els residus correctament. Algunes festes
com la de Nadal inclou que cada tutoria crei una Foto-Postal de felicitació usant material
reciclat. La millor Foto-Postal s’usa per a felicitar a totes les famílies en nom del centre.
TALLERS I PAT
El Pla d’acció tutorial vetlla també per aspectes més concrets que afecten la salut i el
benestar de l’alumnat. Begoña és la coordinadora pedagògica i fa d’enllaç amb entitats com
l’Espai Jove de l’Hospitalet, els Mossos d’Esquadra, el Servei Català de Salut amb servei
d’infermeria i vacunes. Així els joves coneixen les entitats i poden accedir més fàcilment a
elles reduint la desigualtat social i rebent informació sobre els perills de certs hàbits. Hem fet
tallers com Menors ni una gota (febrer 2n ESO), Taller de Sexualitat (Espai Jove Can Arús,
febrer 3r ESO), Tallers sobre l’ús del mòbil (tots els cursos a tutoria) o Tallers sobre
esmorzars saludables (dep, educació física).
PATI NET I PAT
Una de les tasques a fer a tutoria és recordar la necessitat de mantenir una bona higiene a
l’aula, als lavabos, als passadissos i al pati. Cada dia un grup d’ESO quan s'acaba el pati
s’encarrega de que quedi net recollint la brossa que hagi quedat descuidada durant 5-10
minuts. Els torns es fan de manera rotativa, de manera que a cada grup li toca cada nou
dies lectius. L’alumnat aprèn que la higiene és responsabilitats de tots i a respectar als
treballadors de la neteja.
MANTENIMENT DEL CENTRE I PAT
Quan l’alumnat acumula moltes sancions ha de donar un cop de mà en la higiene, pintura,
manteniment i enjardinament del centre. Ens serveix per a aprendre que tenir poques ganes
d’estudiar no significa tenir poques habilitats per a treballar. El servei psicopedagògic ajuda
a encaminar a l’alumnat amb baix rendiment escolar a escollir la millor opció educativa
(ESO, PQPI, ESCLAT, FP BÀSICA…).
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FAMÍLIES I PAT
El Pla d’acció tutorial ha de servir d’enllaç entre les famílies i el centre educatiu. El tutor
esdevé un pont amb les famílies per a resoldre dubtes i donar informació sobre l’estat de
l’alumne al centre i sobre les activitats i propostes que s’hi fan. El tutor rep el suport de
l’equip docent i psicopedagògic del centre. Les famílies han de formar part activa de la
comunitat educativa i esdevenir un equip amb el professorat: venir a les exposicions d’ABP,
participar de les festes, activitats i tallers de l’AMPA, etc.
2. BIBLIOTECA, PLA DE LECTURA , REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE LECTURA
OBLIGATORIS, RODA DE CONTES

Relacionem l’incentiu a la lectura amb ODS3, ODS4, ODS 5, ODS8, ODS 11, ODS 12 .
La Biblioteca roman oberta a l’hora del pati i disposa d’una àmplia gama de llibres, d’un
espai agradable de butaques, taules d’estudi i ordinadors. Les finestres estan decorades
amb motius florals d’Apel·les Mestres creats per l’alumnat i el departament de plàstica. La
biblioteca està disponible per a l’alumnat de cursos superiors quan té hores lliures. Dues
professores de l’institut, Ester i Aina, han format part del Seminari de Biblioteques de
l’Hospitalet (CRP) compartint experiències, campanyes i recursos amb altres centres
educatius de la zona. La biblioteca és un espai de valors contra els estereotips (ABP
Estereotips), d’informació sobre la sexualitat o del foment del feminisme. La Biblioteca acull
el resultat d’altres projectes del centre (maquetes de Contorno Urbano, maquetes de
geografia, de volum de matemàtiques, etc). La Biblioteca esdevé un espai d'oportunitats, de
llibertat, reunió, consulta, lectura, estudi i creativitat. una bona comprensió lectora és
fonamental per a garantir un bon futur en la vida laboral.
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El Pla de lectura inclou una hora lectora a la setmana, la mateixa hora a tota l’ESO, que va
rotant a l’horari. Marga Serrano és la creadora dels cartells motivadors per a recordar a quin
dia i hora ens toca llegir i Cristina Bauret és l’organitzadora del Pla. A cada aula hi ha una
caixa de llibres per a escollir i també l’alumnat pot portar el llibre de casa. Per tant el foment
de la lectura i l’intercanvi de llibres entre l’alumnat és un element important.
L’AMPA s’encarrega de la venta d’alguns llibres de text (la majoria són digitals) i de
l’intercanvi dels llibres de lectura propis del departament de llengua catalana i castellana.
Els alumnes han de tornar a l’AMPA els llibres de lectura obligatòria a final de curs en bon
estat de conservació per a ser usats el curs vinent per uns altres alumnes.Es fomenta així
fer un bon ús dels recursos.
El foment de la lectura és transversal a totes les matèries.El professor Albert Poveda forma
part del grup Novel·la i ciència del CESIRE i impulsa la lectura de llibres d’argument científic
com “Calpurnia Tate” entre l’alumnat. Algunes matèries com C. Socials recomanen la
lectura d’un llibre a escollir per a l’estiu. Presentar el llibre llegit fent un vídeo Booktube o un
dossier a mà puja la nota de C. Socials al primer trimestre del curs següent a tots els cursos
d’ESO fomentant la lectura en família.
El departament de català coordinat pel CRP participa amb l’alumnat de 1r d’ESO a la Roda
de Contes i en el Certamen de lectura en Veu Alta. Els departaments de llengües i de llatí i
grec fomenten anades al teatre per a sentir i veure algunes de les obres que llegeixen a
l’aula. Florencio Santos ha creat un certamen de poesia que ha omplert de creacions dels
alumnes el passadís de 2n d’ESO. Durant el confinament l’alumnat ha continuat el seu camí
literari. Un Sant Jordi diferent hem celebrat tots els instituts amb resultats notables que es
poden veure a les webs dels centres. Ha estat bonic veure els vídeos artístics creats als
centres escolars.
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3. PROJECTES DE LA SIEI. Suport Intensiu per a la Escolaritat Intensiva

Relacionem els projectes de la SIEI amb els ODS 3, ODS 4, ODS 10, ODS 15.
Des de la Siei es treballa de manera cooperativa, afavorint aspectes com el de la iniciativa i
l’autonomia de l’alumnat per a integrar-se d’una manera plena al món dels adults. Es
treballen els principis de respecte als companys i també de respecte a l’entorn més proper i
’estimar la natura i cuidar el medi ambient. El Projecte de l’hort comença amb la creació d’un
hort i continua amb l’observació i cura dels processos biològics. La SIEI també col·labora en
millora del jardí del centre. L’Hort va lligat amb el Projecte de Cuina on s’aprofiten les
hortalisses, fruites i llegum de l’Hort. Amb les habilitats culinàries l’alumnat de la SIEI crea
tallers participant del Tastet de Ciència, festivitats i ens ofereix els divendres del segon
trimestre un tast de noves receptes. Els seus aniversaris són l’enveja del centre. Es fomenta
l’alimentació saludable i el consum de fruita i verdura.
L’alumnat de la SIEI fa projectes d’artesania que es posen a la venta per Nadal o Sant Jordi,
usant material reciclat (recullen capsules de cafè, pots de vidre de iogurt, etc). Són molt
boniques les roses fetes amb peladura de taronja o les espelmes d’arena colorejada.
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L’alumnat apren a gestionar una petita economia amb el que es guanya i aprenen a tenint
cura dels seus recursos.
L’alumnat de la Siei s’incorpora a l’aula ordinària en un seguit d’assignatures, tallers,
activitats i sortides gràcies al suport del professorat Carme, Miriam i Cristian. Tot l’alumnat
d’ESO coopera i aprèn a compartir vivències i amistats perquè tots som iguals i diferents
alhora. La tasca d’inclusió és fonamental per a reduir les desigualtats.
4. AULA D’ACOLLIDA

Relacionem l’aula d’acollida amb l’ODS 1, l’ODS 2, l’ODS 3, l’ODS 4, l’ODS 5, l’ODS 10,
i l’ ODS 16.
L’aula d’acollida està coordinada amb el PLA LIC del CRP de l’Hospitalet. Les professores
de llengua Montse i Luciana fomenten una actitud afectiva positiva envers els alumnes
nouvinguts, que tots hem de conèixer i estimar. L’aprenentatge del català i del castellà va
lligat a l'interès de formar part de l’institut i de la societat. Aquest vincle es treballa des de
l’estudi, el diàleg, les sortides per a conèixer i relacionar-se amb l’entorn més proper, la
creació de tallers, la participació en les festes i tradicions del centre i de la ciutat i la
paulatina incorporació a l’aula ordinària. La lluita contra la desigualtat social entre països i la
solidaritat entre les persones són valors inherents a l’aula perquè la pobresa i la migració
forma part de l’experiència vital de l’aula d’acollida. Respecte a l’intercanvi cultural
destaquem tallers culinaris com la Visita al Mercat de S Ildefons (km o), l’elaboració de
panellets per Tots Sants o l'intercanvi de plats de diferents països amb una festa
gastronòmica. Hem intensificat el seguiment escolar de l’alumnat nouvingut durant el
confinament pel COVID-19, prestant quan ha calgut els recursos informàtics necessaris i el
seguiment psicopedagògic dels diferents estats d’ànim.
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5. PROJECTE ROCKINGS

Concert davant dels joves mediadors, maig 2019
Relacionem el projecte Rockings amb l’ODS 3 i l’ODS 4, l’ODS 5 i l’ODS 16.

El projecte Rockings està liderat pel departament de música, Irene Becerra i Adrià Ferrando
i rep el suport de la Casa de la Música de l’Hospitalet i l’AMPA. Entenem que l’aprenentatge
musical, la convivència assajant en un combo de rock i l’experiència de fer concerts aporta
confiança en un mateix i en els altres i millora la cohesió del centre. A 3r d’ESO s’ofereix
com a activitat extraescolar a la tarda per falta d’hores de música dins el curriculum de 3r
d’ESO. La música ens apropa a valors de cooperació i solidaritat. Així a més del concert de
Nadal es va fer el concert del dia de la Pau el 31 de gener a la Plaça dels Cirerers. Degut al
Covid -19 el departament de música ha suspès els assajos i el concert de final de curs. En
canvi ens ha ofert dos vídeo-concerts-confinats (per St Jordi a l’abril i Fi de Curs al juny )
que es poden veure a la web del centre. Relaciono Rockings amb la igualtat de gènere ja
que els instruments i la veu no tenen adjudicat un rol de gènere, nois i noies són bateria,
guitarra, baix, teclat i veu. I els referents musicals també són mixtes. Incloem a l’AMPA ja
que les famílies participen en la millora d’escenaris (cosir cortines i teles) i formen part del
públic que anima a millorar la competència musical.
La tècnica de joventut de l’ajuntament ens ofereix cada any participar en el Taller Apropa’t a
la Dansa Sudafricana, on l’alumnat s’apropa a la cultura africana posant en valor la seva
riquesa. Entenem que la dansa és una matèria pendent al curriculum educatiu, tot i que des
del departament d’educació física es treballa una mica la dansa i els jocs tradicionals.

10
6. EXTRAESCOLARS: PLAUDITE TEATRE, ROCKINGS I ACOMPANYAMENT
ESCOLAR i B1 D’ANGLÈS

Relacionem les activitats extraescolars amb els ODS 3, ODS 4, ODS 5 i ODS 10.
L’AMPA i la coordinadora pedagògica, Begoña García, articulen i col·laboren en les
activitats extraescolars que es fan a les 16h de la tarda (fins a l’arribada del COVID-19).
Tenim una aula menjador, el pati, el gimnàs i les aules per a fer les activitats. Oferim
acompanyament escolar per a ajudar a l’alumnat a organitzar-se, a fer els deures i a
resoldre alguns dubtes sobre les matèries. El Projecte Rockings cobreix la mancança de
música a 3r d’ESO com ja hem explicat anteriorment. De les classes de B1 d’anglès en
parlaré més endavant.
El Teatre Joventut i Plaudite Teatre ens porten a l’institut un projecte teatral centrat en
fomentar l’esperit crític. L’alumnat de teatre mitjançant tècniques d'improvisació i de debat
col·lectiu crea una obra pròpia que posa al centre la crítica social. Part d’aquest treball es
pot veure el dia de Portes Obertes a la Biblioteca, el dia de st Jordi a l’Aula Magna i al final
del curs al Teatre Joventut, juntament amb altres instituts que també col·laboren en aquest
projecte. Agraïm la tasca feta pels monitors de Plaudite Teatre per afavorir el creixement
personal i de relació dels alumnes, que formen una companyia que s'entén i s'atreveix a
participar amb tot.
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7. ACTING TOGUETHER, ESTADES LINGÜÍSTIQUES, ANGLÈS B1 I FRANCÈS

Relacionem l’aprenentatge lingüístic amb l’ODS 4 i l’ODS 8 i les estades i sortides
amb l’ODS 15.
Un bon domini de les llengües estrangeres ens obri possibilitats en molts de sentits:
personals, d’estudi i investigació, d’oci. L’aprenentatge de llengües ens apropa a un futur
amb treball decent i bones perspectives econòmiques. L’Ajuntament ens proporciona un
auxiliar de conversa, en el nostre cas Connor, que juntament amb el departament de
llengües estrangeres apropen l’anglès de cada dia a l’alumnat, facilitant ocasions per a
parlar i aprendre. Les estades lingüístiques en anglès s’han dut a terme el mes de
novembre a Cabrera de Mar, a la casa Ametller del Xenescat. Mitjançant jocs i coneixent la
natura l’alumnat de 4rt d’ESO es va veure dos dies immers en la llengua anglesa. Connor
ha portat endavant malgrat el COVID-19 el projecte ACTING TOGUETHER i l’alumnat ha
recitat i actuat en llengua anglesa des de casa col·laborant amb altres centres durant el
confinament. El centre ofereix a l’alumnat que ho desitgi del segon cicle d’ESO i Batxillerat
la preparació del nivell B1 de l’EOI com a extraescolar
El centre oferta coma optativa d’ESO la llengua francesa i Miguel Murillo porta als alumnes
de francés cada any (excepte enguany degut al confinament) fins a Cotlliure i Perpinyà. El
francès ens apropa també al món magrebí- francòfon fruit del seu passat colonial (Marroc,
Tunísia...) fet que vincula l’estudi del francès amb la cultura pròpia d’alguns alumnes.
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8. ASSOCIACIONISME, PROJECTE ENTREJOVES, JIS i FRIDAYS FOR FUTURE

Foto Marina Rosendo, alumna de Batxillerat.
Relacionem el moviment estudiantil amb l’ODS 5, l’ODS 10, l’ODS 13 i l’ODS 16.
El Projecte Entrejoves està coordinat amb l’Associació d’Estudiants i la Regidoria de
Joventut i catorze instituts públics de l’Hospitalet: Bisbe Berenguer, Pedraforca, Apel·les
Mestres, Europa, Llobregat, Margarida Xirgu, Provençana, Rubió i Ors, Mercè Rodoreda,
Eduard Fontserè, Jaume Botey, Santa Eulàlia, Bellvitge i Can Vilumara. D’aquesta manera,
cada institut compta amb un grup de joves que són els interlocutors entre la resta de joves,
l’Associació d’Estudiants i l’Ajuntament, per tal de fomentar la implicació, la vinculació al
territori i l’oci alternatiu com a eines clau del projecte d’emancipació del jovent. Els joves que
s’incorporen aquest curs reben formació per part de l’Associació d’Estudiants i de Joves per
la Igualtat i la Solidaritat (JIS) a l’Espai Jove Ca n’Arús.
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El canvi climàtic preocupa al nostre alumnat que durant el primer trimestre ha fet seguiment
del moviment FRIDAYS FOR FUTURE, ha fet una explicació a totes les aules per a
conscienciar a l’alumnat de la situació climàtica en el context de la Conferència pel Clima
COP 25 del novembre a Madrid i de la conseqüent vaga i manifestació per l’emergència
climàtica. L’alumnat s’ha implicat en la manifestació creant cartells per a fomentar la
consciència ecològica de la nostra comunitat.
Entre el moviment estudiantil tenen un paper protagonista els delegats de classe que fan
reunions amb la Coordinadora d’ESO Socorro per a debatre el funcionament del centre i fer
propostes de millora i reclamacions.
9.- L’HES, PADRINS DEL RIU LLOBREGAT I PROJECTE RIUS

Relacionem L’HES amb tots els ODS ja que en la seva formació i recursos il·lumina la
importància de treballar els ODS als centres escolars. Respecte als rius ho
relacionem amb l’ODS 15.
L’institut forma part de l’HES i Aina Llompart s’encarrega de participar en les trobades de
l’entitat juntament amb altres centres de l’Hospitalet. A les trobades L’HES hem compartit i
engrandit el banc de recursos i d’idees per a enfortir la sostenibilitat dels nostres centres.
Com a membres de padrins del Riu Llobregat enguany no hem pogut celebrar el Dia
Mundial de l’Aigua del mes de març degut al confinament del COVID-19. Tradicionalment
participa a la diada el 1r d’ESO.
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Albert Poveda a l’assignatura de Ciències Aplicades de 4rt d’ESO impulsa el Projecte Rius.
L’Associació Hàbitats recull les dades del tram de riu que inspeccionem (riera de
Vallcàquera (coordenades X: 439713; Y: 4619598), conca del Besòs). S’analitzen els
paràmetres de conservació de l’espai fluvial dos cops l’any, a la tardor i a la primavera i
aprenem a observar l’estat de salut del tram i gaudim de l’entorn natural del riu.
10.- ABP APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES I SERVEIS A LA COMUNITAT

Relacionem els ABP amb tots els ODS ja que la Sostenibilitat travessa el treball
cooperatiu que desenvolupen els alumnes durant les dues setmanes del projecte.
ABP CONEIXEM L’HOSPITALET A TRAVÉS DE LES TIC. 1r Trimestre 1r d’ESO.
Fem nostre l’Hospitalet. Amb col·laboració amb el Museu d’Història de l’Hospitalet visitem el
centre històric de la ciutat i escoltem la seva evolució, del món agrícola a l’industrial i
valorem la petjada de cada etapa. Amb el suport del departament d’anglès fem un Touring
San Feliu i situem els recursos i entitats del barri. Observem la botànica i la fauna del parc
de Can Boixeres. No podia faltar una biografia d’Apel·les Mestres, el nostre mentor. I
aprenem a usar les TIC per a fer el projecte.
ABP CONEIXEM BARCELONA 1r Trimestre, 2n i 3r d’ESO Fem nostra la ciutat de BCN, els
parcs, el Liceu, la Sagrada Família, el Port i també el Velòdrom i el Laberint d’Horta.
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Observem el paisatge urbà des de diferents perspectives, traçat, mobilitat, arquitectura,
turisme i vida sostenible.
ABP DECIDIM EL VIATGE. 1r trimestre, 4rt d’ESO. Fem nostra Europa, cada grup ha
d’exposar una ciutat diferent després d’explicar-ne les característiques, i crear un viatge
virtual. L’objectiu és valorar i decidir on anar de viatge. Va guanyar Berlín, el viatge de 4rt
d’ESO per sort es va realitzar abans del COVID-19.
ABP MENJARS ARREU DEL MÓN. 2n Trimestre. Cada grup estava compost per alumnes
de 1r i de 2n d’ESO per a compartir experiències. A l’exposició final havien de crear una
recepta d’un país estranger i explicar-la. Pel camí vam aprendre a elaborar menús
saludables, vam descifrar codis de barres o vam visitar el mercat i vam crear tríptics per a
fer més proper el mercat de San lldefons a les famílies del centre promovent el consum de
proximitat.
ABP POBRESA I DRETS HUMANS/ SERVEI A LA COMUNITAT. 2n Trimestre 3r i 4rt
d’ESO.
Mitjançant un Taller de Finances Ètiques es va fer una introducció sobre els identificadors
de la pobresa i l’exclusió social. Els alumnes van entrevistar a membres d’entitats que lluiten
contra l’exclusió social (Arrels, Càritas, Creu Roja, Fundació la Vinya). Es van crear petites
filmacions sobre la vulneració dels drets humans amb la col·laboració d’ Englhoba’t Cinema
Cooperatiu. Es van estudiar la relació entre les malalties i la pobresa i la geografia dels
països més pobres. Finalment es va crear una campanya de recollida solidària: disseny,
cartells i logotips, difusió per les xarxes. El Servei a la Comunitat és aquest compartir per
aprendre “Sharing to learn” de la Campanya solidària.
11 COLÒNIES DE COHESIÓ I NATURA. ESQUIADA

Relacionem les colònies amb els ODS 3, ODS 13, ODS 14, ODS 15 perquè entenem
que conviure amb la natura és el millor camí per a estimar-la.
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Degut al COVID 19 només és van dur a terme les colònies de 1r d’ESO. No hem visitat
Planoles amb 2n i 3er d’ESO al juny.
L’alumnat de primer acompanyat dels seus tutors (Cristian, Ester i Aina) van fer tallers de
cohesió i natura a l’entorn natural de la desembocadura del riu Gaià, a Altafulla. Vam fer dos
dies d’estada a la Finca de Tamarit ACCAC i els monitors ens van explicar l’ecosistema de
l’entorn del Gaià i van fer jocs amb l’alumnat. Tot i fer poques setmanes que els alumnes
començaven a anar a l’institut i no tots els companys es coneixien entre ells les relacions
van ser molt alegres i fluides.
Un ecosistema diferent és la neu. Xavi Ronda, del Departament d’Educació Física ens
convida cada any a practicar esports d’hivern. Vam anar a la Molina, i ens vam hospedar a
l’alberg Mare de Déu de les Neus del XANASCAT. L’alumnat de 1r d’ESO fa dos dies
d’estada per a començar de zero i aprendre una mica a esquiar. La resta d’alumnes d’ESO
fa una estada d’un dia. Ens va fer un temporal al gener i vam canviar de dates (inicis de
març). L’experiència de la muntanya i d’estar atents a les nevades ens convida a pensar
sobre el canvi climàtic des dels cims.
12. TASTET DE CIÈNCIA ESO (6è PRIM). TASTET DE BATXILLERAT (4rt d’ESO)

Relacionem els tastets de ciència amb els ODS 3, ODS 4, ODS 9, ODS 12, ODS 13.
Per a dur endavant els tastets cada departament ha elaborat un taller d’ESO i un de BAT i
s’ha aliat amb els alumnes-monitors que el portarà a terme. Destaca el paper de l’alumnat
coordinador dels grups, que havia d’assegurar el bon funcionament de la jornada, observant
la durada dels tallers i acompanyant als alumnes per les distintes aules del centre.
L’objectiu del tastet de ciència d’ESO és crear una experiència educativa al nostre l'institut
per a fer-lo més proper als alumnes de 6è de primària de l’entorn. Han participat al tastet fet
a finals de gener el CEIP San Josep del Pi, el CEIP Taber, el CEIP San Feliu, CEIP Patufet,
CEIP Busquet i Punset i CEIP Pablo Neruda. El nostre alumnat s’ha convertit en monitors
dels tallers de reciclatge RRR, Body Idioms, Rockings, Posar-nos en forma, Nanotecnologia
(amb col·laboració amb el Parc Científic- Projecte Tandem), Bon Profit (SIEI), Anatomia
literària, Microscopia i Els Nostres Paisatges.
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Al Tastet de Ciència de Batxillerat hi ha participat el nostre alumnat de 4rt d’ESO, i l’alumnat
del INS Cornellà i l’INS Neus Català. L’objectiu és crear una experiència educativa que
apropi els cursos de Batxillerat a l’alumnat. Els tallers realitzats pels nostres
monitors-alumnes de Batxillerat són els següents: Taller d’eficiència energètica, Enviroment
Quiz Jeopardy, Taller de fotografia, parelles literàries, models mol·leculars i estudis d’ADN,
Test de Ruffier i Totum Revolutum.
Sens dubte els Tastets de Ciències són una gran experiència pels nostres alumnes
monitors, que aprenen a comunicar coneixements i a fer-se seu l’èxit de l’aprenentatge de
l'alumnat d’altres centres a un taller educatiu.
13. I DESPRÉS DE L’APEL·LES, QUÈ? Xerrada d’ex-alumnes.

Ho podem relacionar amb l’ODS 4 i l’ODS8.
Un grapat d’ex-alumnes que han iniciat itineraris diferents com carreres universitàries i
cicles formatius fan una xerrada al novembre a l’alumnat que està a punt d’acabar per parlar
de les seves experiències i resoldre dubtes i encaminar expectatives de futur. Mantenir el
contacte amb els ex-alumnes és una riquesa pel nostre centre educatiu.
Enguany degut al COVID-19 no hem visitat la Universitat ni el Saló de l’ensenyament.
El seguiment tutorial de 2n de Batxillerat continua el Juliol perquè hi ha les PAU i es resolen
dubtes alhora d’escollir carrera o cicle superior.
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14.- JORNADA COOPERATIVA DEL CENTRE I PORTES OBERTES

Relacionem la diada de millora del centre i les portes obertes amb els ODS 4 i ODS 11.
L’AMPA s’anima el primer diumenge de març a fer una diada de millora del centre on hi
participen tots els voluntaris de la comunitat: mares i pares, alumnes i professors. La diada
s’acaba amb un dinar de paella al pati cuinada pel cuiner-director manel i companyia. Posar
un pladur a l’aula de música, cortines a la biblioteca, plafons als passadissos, un mà de
pintura, palets-jardinera al pati, netejar finestres, podar el jardí, buidar trastos, cuinar… riure
i compartir un diumenge diferent.
Les Portes Obertes fetes al segon cap de setmana de març ens troba a tots els voluntaris
entrenats per a explicar com és la vida a l’Institut Apel·les Mestres i acabem fent un pica
pica que porta l’AMPA. Benvinguts a la família Apel·les.
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15 .- EL DIA DE LA PAU, EL DIA DE LA DONA, STEAM i TREBALLS DE RECERCA

Monitora de Contorno Urbano a la plaça dels Cirerers.
Relacionem les activitats de les diades amb l’ODS 5 i l’ODS 16.
El dia de la Pau va començar quan els companys de Contorno Urbano van venir a fer tallers
de plàstica sobre el disseny d’un mural a la Plaça dels Cirerers. Què significa la plaça per a
nosaltres? Un espai de convivència, de joc, de festa. Vam fer una xerrada amb una veïna
major del barri que ens va explicar com era san Feliu quan era jove. El dia de la Pau va ser
una festa, on els Rockings van tocar, els alumnes mediadors van fer jocs pels alumnes de
primària i primer d’ESO i vam gaudir del nou mural sobre la Pau que havíem ajudat a pintar.
Desitgem que la col·laboració amb contorno Urbano i el nostre l’institut continuï cada any.
L’empoderament de l’alumnat contra la desigualtat de gènere no és tasca d’un dia, sinó que
esdevé una constant de xapes, samarretes, enganxines i postals que ens recorden lemes
com “només sí és sí” o “ Estereotips fora”.
L’ 11 de febrer es celebra el dia internacional de les dones a la ciència on es posa èmfasi
amb l’ensenyament STEAM. STEAM destaca la importància de la coeducació en la ciència i
la innovació.
Diversos Treballs de Recerca de Batxillerat van versar sobre el feminisme. Penélope Pineda
el va fer sobre Dones i Presons. I Marina Rosendo sobre l’Evolució de la dona. Els alumnes
de Batxillerat indaguen sobre l’evolució de la societat.
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A la Biblioteca Apel·les Mestres hem creat el Gran Llibre de les Dones, que s’amplia cada
any amb biografies de dones destacades que incorporen els alumnes. Dia 8 de març
l’alumnat va participar en un videoforum després de veure el film Erin Brockovich. L’alumnat
de 3r d’ESO i la professora de llengua Luciana Camargo ens van sorprendre amb una
manifestació silenciosa on mostraven cartells reivindicatius de la lluita feminista i contra la
violència envers les dones. Alguns cartells van decorar els plafons i portes de l’institut fins el
dia del confinament. Finalment alguns professors i alumnes vam anar a la manifestació del 8
de març.
16 ECONOMIA SOSTENIBLE. ACTIVITATS DESTACADES

Ho relacionem amb els ODS 7, ODS9, ODS 11, ODS 12.
Jordi Alberca ha impulsat diverses iniciatives en col·laboració amb l’AEROPORT, ML Claror,
Fem CAT LABoratori d’Empresaris, Barcelona Activa i Gornal Activa. Així l’alumnat de 3r
d’ESO, d’Economia de 4rt d’ESO i de FOL dels CFGS ha gaudit de tallers amb empresaris,
,visites a empreses i el coneixement més a fons de grans infraestructures.Entendre
l’economia és un element clau per a millora de la sostenibilitat del planeta.
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17. VISITA AL PARC CIENTÍFIC I OLIMPÍADES DE BIOLOGIA

Ho relacionem amb els ODS 9 i l’ODS 17.
Al Parc Científic aprenem que les aliances entre distintes empreses i àmbits científics són
necessàries. Albert Poveda ha participat del Projecte TANDEM i porta a l’alumnat de
Batxillerat a veure com el camí de la innovació i la recerca requereix de la suma de diferents
enfocaments.
Un petit grup d’alumnes va participar al febrer de les Olimpíades de Biologia de la UB
responent a un seguit de preguntes i participant d’activitats i tallers. Un petit pas del camí
cap a la universitat
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18. VISITA A EXPOSICIONS I CREACIÓ ARTÍSTICA I AUDIOVISUAL DURANT EL
CONFINAMENT.

Visita al MNAC 2n ESO
Ho relacionem amb l’ODS 4 i l’ODS 10. L’accés a l’art i a la cultura afavoreix la
reducció de les desigualtats.
Des de les àrees de plàstica, cultura audiovisual, història de l’art i tecnologia es fomenta la
creació artística de l’alumnat. També des dels ABP es va forjant una certa expertesa en
creació de pancartes i vídeos. L’Art Urbà ha agafat protagonisme gràcies a la col·laboració
amb Contorno Urbano.
Cal assenyalar que durant el confinament causat pel Covid-19 han estat nombroses les
mostres artístiques a diferents matèries i cursos, com es pot observar al Blog de l’Apelles
Mestres. Destacaria la notable quantitat d’audiovisuals que s’han produït i us encoratjo a
entrar a la web de l’Apel·les per a veurer-les.
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Autora Marina Rosendo, alumna de Cultura Audiovisual.

