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Alcarràs i Torres de Segre
impulsen un projecte
per fomentar l’ús de
les tauletes a l’escola
FOTO: Ajuntament de Rosselló / Façana de l’església de Sant Pere

L’Ajuntament de Rosselló
rehabilita la façana de
l’Església de Sant Pere
L’Ajuntament del municipi de Rosselló, a la comarca del Segrià, ha
iniciat la primera fase de les obres
de rehabilitació de la façana de
l’Església de Sant Pere ad Vincula
de la localitat, que compten amb
un pressupost total de 17.000 euros, subvencionats per l’Institut
d’Estudis Ilerdencs, Conservació
del Patrimoni Cultural, així com
l’aportació de feligresos i del Bis-

bat de Lleida.
El regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Rosselló, Joan
Fontova, va explicar que “la façana de l’Església de Sant Pere ad
Vincula, de pedra tipus arenisca,
estava molt malmesa pel pas del
temps i per la manca de manteniment a causa de l’escassetat de
pressupost de les anteriors legislatures”.

imatges d’actualitat

Èxit de puntaires a Torrefarrera
Més de 400 puntaires de 50 municipis catalans es van reunir
diumenge al pavelló poliesportiu de Torrefarrera a la XVIII Trobada
de Puntaires del municipi. /FOTO: Aj. de Torrefarrera

Balaguer rep el Bus de la Salut
El Segrià, La Segarra, el Pla d’Urgell, les Garrigues i la Noguera són
les cinc comarques per on ja ha passat el Bus de la Salut. Aquesta
setmana l’autobús es troba a Balaguer. /FOTO: La Mañana

Es tracta d’un pla pioner que s’ha
implantat a primària i secundària
Els centres educatius de
primària i secundària
dels municipis d’Alcarràs i
Torres de Segre, al Segrià,
han endegat un projecte
pedagògic conjunt per
estendre l’ús de tauletes
tàctils a com a eina
d’aprenentatge dins de
l’entorn d’aula ordinari.
Alcarràs
Salvador Miret (ACN)
La iniciativa es desenvolupa de forma coordinada entre les escoles
Parc del Saldar, Comptes de Torregrossa d’Alcarràs, l’escola Carrassumada de Torres de Segre i l’Institut
d’Alcarràs, coordinació que esdevé
pionera a la demarcació de Lleida,
amb l’objectiu de millorar la competència digital, a partir del treball
dels continguts curriculars propis
de cada etapa educativa. En total
participen en el projecte els 1.500
alumnes dels quatre centres.
Ensenyament va presentar ahir
el projecte per estendre l’ús de
tauletes tàctils a les aules com a
eina metodològica en l’educació.
Es tracta d’un projecte pioner a les
comarques lleidatanes ja que, si bé
són més els centres que fan servir
tauletes tàctils a classe, en aquest
cas el projecte es porta a terme de

FOTO: Tony Alcántara / Alumnes de l’IES d’Alcarràs fent servir tauletes
forma coordinada entre les tres escoles i l’institut, des de l’ús de recursos a la formació, per tal de donar una continuïtat pedagògica en
cada etapa educativa dels alumnes,
segons va destacar el director dels
serveis territorials d’Ensenyament
a Lleida, Miquel Àngel Cullerés.
Per la seva banda, els alumnes
de l’Institut d’Alcarràs valoren molt
positivament la iniciativa i veuen
“més fàcil i còmode” l’ús de les tauletes enlloc del paper. “Ho fem més
ràpid tot i així no ens cal escriure

els enunciats”, destaquen l’Ainhoa i el Manel, dos dels alumnes.
El director de l’Institut d’Alcarràs,
Jesús Campa, va explicar que van
detectar la necessitat d’incorporar
les noves tecnologies com una eina
més dins les aules, no per substituir
els llibres, dossiers, bolígrafs, llapis
i folis, si no per disposar d’una eina
que permeti aconseguir un canvi
metodològic en l’ensenyament per
tal que cada alumnes pugui evolucionar en funció de les seves necessitats, aptituds i habilitats.

Alpicat aprova
la millora del
carrer Major per
48.264 euros
L’Ajuntament d’Alpicat ha aprovat
el Projecte de millora del carrer
Major. Aquestes obres afecten al
tram que discorre entre el carrer
la Riba i el carrer la Bassa, amb un
pressupost de contracta de 48.264
euros. Les actuacions consisteixen
en resoldre els problemes de filtracions d’aigua i millora del ferm.
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