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Ensenyament

El curs passat va ser Joan Miró. Ara és el nostre entorn im-
mediat. Parlem del projecte interdisciplinari (es treballa en 
diferents àrees del currículum) que tota la comunitat edu-
cativa de l’Institut-Escola Francesc Cambó i Batlle ha por-
tat a terme durant el segon trimestre. El tema comentat 
s’ha treballat en diferents matèries o àrees d’aprenentatge.

Tenim un entorn molt ric que no sempre valorem i apre-
ciem. Per aquest motiu, l’equip docent del centre s’ha pro-
posat fer-ne l’estudi, l’observació i l’anàlisi: Verges, la Ta-
llada, Parlavà, Ultramort, Rupià, Foixà, Jafre, Colomers, 
Albons, Bellcaire i Garrigoles, amb més o menys detall, 
han estat o seran objecte d’estudi. 

Sovint pensem que el coneixement és únicament en els 
llibres, i estem molt equivocats. Una cançó tradicional lo-
cal, una xerrada amb els avis del poble, la façana de l’esglé-
sia, l’arbre de la plaça Major...; tot forma part de la saviesa 
popular que ens enriqueix i cultiva com a persones.

Els més petits del centre, els alumnes d’infantil, han sor-
tit pel poble de Verges a veure els arbres, els seus fruits, les 
fulles, els troncs, els seus colors, les textures... Han pogut 
observar mimoses, tarongers, llimoners, ametllers, olive-
res... N’han fet un treball a l’aula i una exposició al pas-
sadís d’educació infantil. Ha estat una experiència molt 
enriquidora.

Mares i pares de cicle inicial de primària ens han vingut 
a explicar el seu ofici o ocupació amb la intenció d’apro-
par els nens i nenes a les tasques que es fan al seu entorn 
immediat. Els alumnes s’hi han interessat molt i han des-
cobert oficis que alguns desconeixien; fins i tot, en alguns 
casos, han pogut manipular les eines, s’han disfressat amb 
la vestimenta...

També han fet sortides per la vila per veure les botigues 
i els negocis. Per la seva banda, els alumnes dels pobles 
de l’entorn han portat fotos de les diferents botigues dels 
seus respectius pobles. Amb tot el material recollit, s’han 
muntat diferents murals.

Els del cicle mitjà de primària (3r i 4t) han estat els més 
agosarats: han pujat al campanar de Verges i, fins i tot, els 
alumnes de 4t han fet una sortida amb bicicleta a Jafre; 
tota una aventura. També han dibuixat diferents paisatges 
del poble i han fet una visita guiada per la part medieval 
de Verges. Com a cloenda, han escrit esquetxos sobre fets 
quotidians al poble (a partir de l’observació), que ells ma-
teixos han representat en diferents llocs de la vila: a Plaça, 
al rec del Molí i a l’església.

Els de cicle superior de primària (5è i 6è) han treballat 
en l’elaboració d’una presentació amb Power Point del po-
ble on viuen. Primer han recollit informació (sortida als 
diferents pobles); després, per grups internivells, han bus-
cat més dades per internet o en llibres, han fet fotografies 
i han entrevistat alguns testimonis. També han treballat el 
dibuix al natural.

Els petits de secundària (1r d’ESO) han centrat el seu 
treball en la flora i el relleu de diferents pobles. Han fet un 
estudi del regne vegetal identificant plantes, assecant-les i 
recopilant informació de les plantes escollides.

Els de 2n d’ESO s’han fixat en l’entorn medieval dels 
nostres pobles. En grups cooperatius, han estudiat un mo-
nument determinat i després l’han explicat als seus com-
panys. Bellcaire, Albons, la Tallada, Tor i Ultramort han 
estat els pobles més protagonistes.

Els més grans de tot el centre (3r d’ESO) han fet l’estudi 
del sector econòmic del nostre entorn. L’anàlisi de l’ac-
tivitat econòmica ha portat a conèixer les empreses més 
properes, així com el seu funcionament. 

La Jornada de Portes Obertes del dijous dia 21 de març 
ha estat la cloenda d’aquest projecte iniciat enguany i que 
esperem que tingui continuïtat en el temps.

Tot aquest treball no hauria estat possible sense la 
col·laboració de les famílies i la gent dels pobles.

EQUIP DOCENT
INSTITUT-ESCOLA FRANCESC CAMBÓ
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Ensenyament

Tot va començar un dia qualsevol de finals d’octubre. 
En Santi, tutor de primer A i professor de socials dels dos primers, va proposar una idea molt interessant: 

organitzar una obra de teatre amb tots nosaltres consistent a representar diferents etapes de la història d’una 
manera educativa i divertida. Aquesta idea ens va entusiasmar molt.

Anys enrere ja va ser representada per alumnes que ara es troben en cursos més alts. La representació d’aquest 
any ha estat més moderna: hi ha hagut més canvis en temes informàtics i visuals, com substituir la figura del 
narrador per una presentació audiovisual amb Power Point i fragments de pel·lícules. 

Un mes abans vam començar a fer els assajos i els preparatius per a l’obra, amb la col·laboració de l’Imma 
Oliveres (tutora de primer B) i la Mamen (mare d’una alumna). També vam fer hores extres de taller amb en 
Jaume Giró (professor de Tecnologia); amb ell vam fer els escuts, les espases, els cascs… 

El dia de l’obra, al matí, vàrem fer l’assaig general, que va anar força bé, però no les teníem totes. A la tarda 
vàrem fer un gran berenar al Mas Pi. Molt nerviosos, vam anar cap al poliesportiu: la gent anava arribant i tot 
l’edifici es va omplir molt ràpidament. 

Quan érem a mitja obra, alguns més que d’altres estàvem nerviosos i esverats, sobretot pel remenament que 
hi havia als vestidors. Estàvem entusiasmats, com si fos la primera obra de teatre que fèiem, tot i que la majoria 
ja n’havíem representat d’altres, però mai amb tanta gent coordinant-nos en cada escena i amb un públic tan 
nombrós i animat. 

L’obra va començar i va anar genial: rebíem molts aplaudiments; en vam quedar molt satisfets.
L’endemà vam repetir la representació per a la resta d’alumnes del centre; va sortir encara millor i a en Santi 

li vam donar un obsequi pel seu gran esforç.
Agraïm la col·laboració de pares, alumnes, professors i, sobretot, d’en Santi Lloret per la seva paciència

ALUMNES DE 1R D’ESO DE L’IE FRANCESC CAMBÓ

«Abans, de la prehistòria als romans»


