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TALLER SUPORT VITAL BÀSIC 
  
El passat 6 de maig, la Societat Catalana de Pediatria, va celebrar a Tortosa, en el 
campus de la URV,  la reunió anual de Pediatria. Un dels actes previstos va ser la 
celebració d’un taller sobre Suport Vital Bàsic adreçat a l’alumnat de 6è de primària 
de la ciutat. Al voltant de 300 alumnes van realitzar el taller que consistia en una 
part teòrica  i una de pràctica, on els alumnes van poder practicar els exercicis de 
compressions toràciques amb els ninots corresponents. L’acte es va acabar amb 
una coreografia amb música que feia al·lusió al 1-1-2. Tot va estar supervisat per 
instructors formadors. 
 

 
 

    
 

 

 
TALLER D’HIGIENE DE MANS A LES ESCOLES DE PRIMÀRIA 
 
L’Hospital Verge de la Cinta juntament amb el Departament d’Ensenyament, 
organitza des de l’any 2012 un taller interactiu i un concurs de dibuix adreçat a 
l’alumnat de 1r de primària de les escoles amb el lema: “Rentem-nos les mans 
quan toca”. 
El dijous 5 de maig a la tarda a la sala d’actes dels ST, coincidint amb el dia 
internacional de la Higiene de mans, es va fer la cloenda d’aquesta activitat, i es 
va fer l’entrega dels premis als  dibuixos guanyadors. 
Com a novetat d’aquest curs, l’activitat s’ha fet extensiva a les comarques de la 
Terra Alta i als centres de la ciutat d’Amposta i un equip d’alumnes de l’Institut de 
l’Ebre ha elaborat un vídeo específic per al taller. 
 

 
 

 

 

 
SEMIFINALS DEL CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA 
 
En el butlletí anterior vam informar dels Quarts de final del certamen de lectura en 
veu alta. Aquest mes us avancem, que els dies 17 i 18 de maig a Reus i Tarragona, 
respectivament, es van celebrar les semifinals, on els centres ebrencs que van 
participar van tenir un paper destacat. Passaran a la final de Catalunya el proper 31 
de maig al Teatre Nacional de Catalunya, una alumna de l’Escola de Ferreries en la 
categoria de grumets vermells, una altra de l’Escola Sant Jordi de l’Ametlla de Mar 
en la categoria de timoners i 3 alumnes de l’Institut de Flix en la categoria de tropa 
de corsaris. 
Els desitgem molta sort en la Final. 
 

 
 
 

 

 
VISITA DE LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT A TERRES DE L’EBRE 
  
El passat 25 de maig la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va visitar les 
Terres de l’Ebre. 
La visita va començar a l’Institut de Camarles on va fer un recorregut per les 
instal·lacions. A continuació es va traslladar a Tortosa per presidir la XXII Trobada 
de Corals d’Educació Secundària a Tortosa. 
Finalment, Consellera   va anar a l’Escola Mestre Josep Roncero i Pallarès de 
Freginals on va visitar les instal·lacions del centre educatiu.   
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
FINAL TERRITORIAL DELS JOCS FLORALS  
 
El divendres, 27 de maig, es va celebrar la Final Territorial dels III Jocs Florals del 
territori. La sala d’actes dels ST estava plena de xiquets i xiquetes, nerviosos per 
saber el veredicte del jurat. Han participat 153 alumnes de 50 centres amb un total 
de 128 treballs presentats. El jurat va tenir una feina difícil. Els alumnes 
guanyadors han estat dels centres: Escola Sant Roc de Paüls, Escola Cèsar Martinell 
d’El Pinell de Brai, Institut-Escola Daniel Mangrané de Jesús, Sant Jordi de l’Ametlla 
de Mar, Col.legi Verge de la Cinta de Camp-redó i Col.legi Santa Teresa de Móra 
d’Ebre. 
Els desitgem molta sort el dia de la Final de Catalunya, el proper 11 de juny, a 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya.    
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VISITA  DE DOS ARTISTES TORTOSINS A L’ESCOLA DE REMOLINS 
 
Aquesta visita forma part del projecte d’escola que té com objectiu conèixer la 
nostra cultura , l’art i els artistes de les Terres de l’Ebre. Entenen que integrar vol 
dir ensenyar a valorar, apreciar, inclús a estimar el que és nostre, i que per poder 
estimar en primer lloc cal conèixer. 
Gaudir de la presència d’aquests dos artistes, Manolo Pérez Bonfill i Roberto 
Escoda, ha estat tan enriquidora com entranyable. Els dos van exercir com a 
docents durant vàries dècades a l’Institut Joaquín Bau de Tortosa i són persones 
molt reconegudes tant per la seva tasca docent com creativa. Els dos, amb un 
grapat d’anys, continuen mantenint l’esperit docent i connectant fàcilment amb els 
xiquets i les xiquetes, fent-los despertar l’interès i l’afecte per tot el que explicaven. 

 
 
 
 

 

 
JORNADA CIENTÍFICA A L’ESCOLA 21 D’ABRIL 
 
L’escola 21 d’abril, seguint amb la dinamització del laboratori del centre i amb 
l’aprenentatge de l’anglès a una àrea no curricular, va realitzar una jornada 
científica amb l’alumnat de 5è de primària . Els quatre experiments presentats van 
ser: el tornado, la mamba negra, la neu de color i el fluït no newtonià. Amb 
aquestes petites pràctiques volen estimular l’aprenentatge experimental i fomentar 
la curiositat dels fenòmens que ens envolten com per exemple, com es forma un 
tornado a la natura, què és una reacció química, què és el polí acrilat de sodi i les 
seves propietats i com fer un fluït no newtonià. Va ser una jornada molt 
enriquidora, que  va sorprendre a mestres i alumnes. 
 

  
 
 

 

 
LA ZER RIU I SERRA PARTICIPA A CANTÀNIA I VISITA EL PARLAMENT 
 
El dimarts 10 de maig, la coral de la ZER Riu i Serra, integrada per l'alumnat de CM 
i CS de les tres escoles, participà en l'activitat "Cantània" a l’Auditori de Barcelona.  
Cantània és una activitat amb diferents fases d’actuació: sessions de formació amb 
el professorat, treball del professorat a la seva aula i concerts finals interpretats per 
l’alumnat inscrit.  
L’objectiu és organitzar un acte per als alumnes, amb una part d’implicació personal 
i l’altra col.lectiva i que es converteixi   en una vivència musical important i 
inoblidable tant per a l’alumnat  com per al públic assistent. 
Aquesta cantata serà interpretada també per uns 42.000 nens de 3r, 4t, 5è i 6è 
d’Educació Primària durant els mesos d’abril, maig i juny de 2016 a diferents  
auditoris -El Vendrell, Figueres, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant 
Cugat, Vic, Vilafranca del Penedès, Parla, Saragossa, Sevilla, Valladolid, Brussel·les 
(Bèlgica), Biefeld (Alemanya), Koblenz (Alemanya) i Neustadt (Alemanya).  
Després de dinar, van visitar el Parlament de Catalunya. 
 

  
 



 
 
 
 
 

 

 
DIA ESCOLAR DE LES MATEMÀTIQUES  
  
 
Dijous dia 12 de maig a l'escola Remolins vam celebrar el XVII Dia Escolar de les 
Matemàtiques. Durant tota la jornada els xiquets i xiquetes van poder treballar 
matemàtiques en diferents contextos: matemàtiques a la llengua, matemàtiques i 
música, jocs matemàtics, petites competicions matemàtiques... i durant la tarda 
també cinema en context matemàtic: "Una mà de contes", Donald al país de les 
matemàtiques... 
Alumnes i professorat han valorat, un cop més, molt positivament la jornada i els 
il·lusiona poder-la fer possible el curs vinent. 
 

 
 
 

 
 

 
L’ESCOLA SANT LLÀTZER I L’INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG DE TORTOSA 
COL·LABOREN PER POTENCIAR LA LECTURA INTERNIVELLS  
 
 
L’alumnat de primer de Primària de l’escola Sant Llàtzer i l’alumnat de segon d’ESO 
de l’institut Cristòfol Despuig de Tortosa col·laboren durant aquest curs en 
l’experiència de padrins de lectura. 
Durant una hora setmanal 19 alumnes de 2n d’ESO que cursen la matèria optativa 
de Foment de la lectura assisteixen a les classes de primer de primària per llegir 
contes, còmics, poesies... Es treballen diferents aspectes que tenen com a objectiu 
reforçar la lectura de  l’alumnat, intercanviar un moment de plaer per la lectura de 
llibres, mantenir una bona actitud davant la lectura i, sobretot, establir relacions 
d’ajuda i col·laboració entre infants i joves d’edats diferents. 
 

 
 
 

 

 

L'ESCOLA CONSOL FERRÉ GUARDONADA AMB EL PRIMER ACCÈSSIT AL 
CONCURS TÍSNER 
 
Una representació d'alumnes de 6tA va rebre de mans d'Òscar Escuder, President 
de la Plataforma per la Llengua, el guardó corresponent al 1r accèssit del 2n 
Concurs Tísner de creació de jocs educatius de català, pel joc 'Lo parlar del Delta'. 
En paraules de Manuela Cid, directora dels serveis territorials d'Ensenyament a les 
Terres de l'Ebre, aquesta distinció és un reconeixement al projecte de centre per la 
creativitat, la dinàmica, l'originalitat i la integració de la llengua mostrades en la 
proposta de desenvolupament del joc.  
L'acte va fer-se a l'estació del Nord de Barcelona, el passat diumenge 8 de maig. El 
premi consisteix en una visita teatralitzada al Parc cultural de la Muntanya de sal de 
Cardona, que farà la classe de 6tA el proper 15 de juny. 
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I JORNADA D’EDUCACIÓ I FAMÍLIA  
 
El dilluns 25 d'abril es va celebrar la I Jornada d'educació i família a Amposta, 
organitzada per l'Ampa de l'Institut de Tecnificació. 
La Jornada es va convertir en un espai de reflexió i comunicació on pares, docents i 
alumnat van poder intercanviar experiències i expressar les seves inquietuds,  en el 
marc de la relació família – escola. 
La conferència inaugural va ser a càrrec de la doctora Cristina Vila, Directora mèdica 
de la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, que va posar èmfasi en la necessitat de 
desestigmatitzar  les malalties mentals, així com fer evident la força de diversitat 
com un element aglutinador.                                
En la taula rodona de la segona part de la jornada es van tractar temes com la força 
del treball en equip, els valors, el bulling, la competitivitat de la societat, entre 
d'altres.  Van participar diferents  experts en el tema tractat. 
A la tarda i per acabar la jornada, l'alumnat del cicle de CAFEMN de l'Institut de 
Tecnificació va organitzar els miniparditets solidaris de futbol. 
 

 



 

 

 

 
I JORNADA DELS ENSENYAMENTS ESPORTIUS: QUALITAT I ESPORT 

 

El passat 12 de maig,  l’Institut de Tecnificació, va participar en la  I Jornada dels 
Ensenyaments Esportius: Qualitat i Esport,  organitzada pel Departament 
d’Ensenyament i la Secretaria General de l’Esport, a la seu de la Secretaria General 
de l’Esport de Barcelona, amb l’objectiu de proporcionar un marc comú de 
coneixement, destacant especialment el compromís dels centres envers el procés de 
formació.  

La ponència, amb el títol “Implantació dels ensenyaments esportius d’esgrima a 
l’iTec d’Amposta” va estar presentada per Max Grau, professor d’esports i Cap 
d’estudis adjunt de l’Institut de Tecnificació,  posant en valor el fet que serà l’Institut 
de Tecnificació d’Amposta, el primer centre de Catalunya que impartirà 
l’ensenyament esportiu de règim especial d’esgrima.  
 

 
 
 

 

 
 

 
SHAKESPEARE I CERVANTES A L’INSTITUT DE CAMARLES 
 

La setmana del 18 al 22 d’abril, aprofitant la visita dels alumnes participants en 
l’intercanvi lingüístic que el centre fa amb un institut de Xhanti (Grècia), alumnes 
d’ESO de tots els nivells, en les àrees de Llengües Estrangeres i Llengua Castellana , 
van preparar exposicions temàtiques sobre la vida i obres de William Shakeaspeare i 
Miguel de Cervantes , que ses van exposar als passadissos i a l’entrada  de l’Institut 
amb commemoració del IV Centenari de les morts dels dos autors. 
 
 

 
 

 
 

 

ALUMNES DE L’INSTITUT ELS ALFACS OBTENEN EL SEGON PREMI A LA FASE 
AUTONÒMICA DEL CONCURS CONSUMÓPOLIS  

 
El passat 19 de maig, l’alumnat del Taller d’audiovisuals de l’Institut Els Alfacs es va 
desplaçar a Barcelona a la cerimònia d’entrega de premis del concurs  Consumópolis 
11, de l’Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición, per recollir 
el segon premi de la fase autonòmica d’aquest concurs en la categoria de primer 
cicle d’ESO. 
L’equip de l’Institut estava format per Ainhoa López, Andreea Rusu, Naïm Oughriss, 
Júlia Balagué i Jia Yi dirigits per Carles Roset i el títol del treball realitzat era “Quant 
portem a la motxilla?”. 
La cerimònia d’entrega de premis es va fer a la seu de l’Agència Catalana del 
Consum i va anar seguida d’un seguit d’activitats didàctiques sobre el consum 
conscient i responsable. Les impressions, tant de l’alumnat participant com del 
professorat acompanyant, van ser molt positives.  
 
 

 
 
 

 
 

 
ALUMNES DE 3R D’ESO DE L’INSTITUT ESCOLA MARE DE DÉU DEL PORTAL 
DE BATEA GUANYEN EL I PREMI EX-AEQUO DEL CONCURS “CONVIURE A 
CATALUNYA”  

 

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea, van 
recollir, el dimarts 10 de maig, i en el marc incomparable del Parlament de 
Catalunya, el 1r premi ex-aequo del Concurs “Conviure a Catalunya”, convocat per 
l’Agrupació d’Antics Diputats del Parlament. El jurat va voler premiar el projecte 
titulat “Simulació d’una campanya electoral en el municipi de Batea”, elaborat pels 
alumnes durant el 2n trimestre . 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
ALUMNES DE L’INSTITUT RAMON BERENGUER IV D’AMPOSTA PARTICIPEN 
EN EL V CONCURS DE CRISTAL·LITZACIÓ A L’ESCOLA 

 

Els alumnes de 4rt d'ESO i 2on de batxillerat de Ciències de la Terra de l'Institut 
Ramon Berenguer IV d'Amposta, han participat en el  V concurs de cristal·lització a 
l'escola, organitzat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili 
entre d'altres. Durant els mesos de febrer a abril, els alumnes han après les 
tècniques de laboratori per fer créixer cristalls d'ADP.  
El dia 6 de maig, al Cosmocaixa de Barcelona es va celebrar la final de tots els 
centres participants al concurs. En aquesta trobada, els alumnes van presentar el 
pòster realitzat i els cristalls aconseguits davant del jurat. 
 

 
 

ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL 
 
 

 

   

    
 

 
10è ANIVERSARI ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’AMPOSTA 
 
 
El passat 6 de maig de 2016 l'Escola Oficial d'idiomes d'Amposta va celebrar el seu 
10è aniversari amb un acte institucional a l'Auditori de la Unió Filharmònica 
d'Amposta on es va exposar un Timeline de l'escola i també es va gaudir de la 
interpretació en directe del músic ampostí Joan Miró. Tot seguit, la festa va 
continuar al Casino Recreatiu i Instructiu d'Amposta amb sopar i ball. 
Des de l'equip directiu es va  agrair l’assistència a tots els qui van participar en 
aquest dia tan especial per a l’EOI d’Amposta . 
 

 

 
 

 

 
 

 
 TROBADA D’ESCOLES DE MÚSICA 
 
Dins del marc del programa l’Ebre Sona, el dissabte 21 de maig va tenir lloc la III 
Trobada d’Escoles de Música i Dansa de les Terres de l’Ebre, autoritzades pel 
Departament d’Ensenyament. Aquesta trobada va tenir lloc al teatre la Llanterna de 
Móra d’Ebre. Va ser tot un matí musical on centres d’arreu del territori, -Móra 
d’Ebre, Flix, Tortosa, Amposta, Santa Bàrbara, Ulldecona i Sant Carles de La Ràpita 
-  van actuar i exposar la feina que estan fent. Es va posar de manifest la tradició 
musical de les Terres de l’Ebre i les escoles de música i dansa ajuden a mantenir-la  
Tots els participants, s’ho van passar d’allò més bé. 
 
 

E 
DUCATI 

SERVEIS  EDUCATIUS 
 
 

 

 
 

 
I TROBADA DE ROBÒTICA  DE CENTRES DE L’EBRE 
 
El dimecres, 18 de maig, al SE del Baix Ebre, va tenir la primera trobada de 
centres de Secundària en què prop de 200 alumnes, durant tot el matí, van 
participar en diferents tallers i van exposar els seus treballs-robots. 
La valoració ha estat molt positiva, tant del professorat com de l’alumnat 
participant. Els organitzadors, l’àrea TAC dels ST i el CRP del Baix Ebre, ja estan 
pensant en la segona edició, ampliant-la  a centres nous que de ben segur se 
sumaran al projecte  implementant la robòtica a l’aula. 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
L’EBRE SONA 
 
Aquest mes de maig es duu a terme el projecte L’Ebre Sona amb un conjunt 
d’activitats al voltant de la música i trobades de corals de centres educatius i 
també  trobada d’escoles de música. 
És un mes important musicalment parlant. Els dies 17 i 18 els centres d’Infantil i 
Primària van compartir el cant coral a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa. El 
dissabte 21, a Móra d’Ebre les escoles de música ebrenques van interpretar  els 
seus treballs i el projecte va finalitzar el dimecres  25, amb la trobada de corals de 
secundària. Han estat al voltant d’un miler d’alumnes els que s’han mobilitzat per 
portar el projecte endavant.  Cal  destacar la bona feina que es fa en els centres 
educatius en la matèria de música. Tots els participants han gaudit, han compartit 
i  han experimentat el saber estar en un espai diferent al del centre. 
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