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Alumnes de l’institut de secundària d’Alcarràs mostren les seues ‘tablets’.
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❘ LLEIDA ❘ Les pantalles tàctils i la
connexió a internet de les ta-
blets seran eines d’estudi per als
alumnes d’Alcarràs i Torres de
Segre des de l’educació primà-
ria fins a l’institut de secundà-
ria. Es tracta, així doncs, d’un
projecte pioner a Lleida, el qual
pretén ordenar l’ús d’aquests
dispositius amb finalitats edu-
catives al llarg de les diferents
etapes de l’ensenyament dels
1.500 alumnes d’aquests dos
municipis.

El projecte, impulsat inicial-
ment per l’IES d’Alcarràs, in-
clou les escoles Parc del Saladar
i Comtes deTorregrossa d’aquest
municipi, així com el CEIP Car-
rasumada deTorres de Segre. Els
docents d’aquests centres es co-
ordinaran per rebre formació en
l’ús d’aquesta tecnologia i deci-
dir sobre com fer-la servir en ca-
da curs.Això suposa seleccio-
nar quines aplicacions s’utilit-
zaran, elegir models de tablets
i posar en marxa un web per in-
tercanviar informació i experi-
ències.

Les tablets s’obren camí a les
aules de Lleida.A l’institut d’Al-
carràs, aquest és el segon any
que els alumnes les utilitzen a
classe.També van començar a
utilitzar-se el 2013 en classes
d’anglès del Parc del Saladar,
mentre que aquest és el primer
any que s’incorporen al Com-

‘Tablets’ a les aules des de l’escola
fins a l’institut a Alcarràs i Torres
Projecte dels centres dels dos municipis del Segrià per coordinar-ne l’ús com a
eina educativa || Per als 1.500 nens i nenes d’aquestes dos localitats
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tes deTorregrossa. Per la seua
part, el CEIP Carrassumada ini-
cia aquest curs l’adquisició de
tablets i la formació dels profes-
sors. ■ Els dispositius són propi-

etat dels centres a Primària,
mentre que les famílies han
de comprar els dels alumnes
de Secundària.Així, el Com-
tes deTorregrossa en té ja 11
i el Carrassumada espera ad-
quirir les primeres durant
aquest curs. Per a això, bus-

carà aportacions de l’AMPA
i l’ajuntament.A l’IES d’Al-
carràs, la venda directa de lli-
bres de l’AMPA permet un
estalvi que es tradueix en re-
baixes per als alumnes de pri-
mer.Així, comprar la tablet
no suposa un sobrecost per a
les famílies.

Sónpropietatdels centres aPrimària
i les famílies les comprenaSecundària
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Aquesta setmana s’han iniciat els treballs a la façana del temple.

Rosselló rehabilita la façana
de l’església de Sant Pere
❘ROSSELLÓ ❘ L’ajuntament de Ros-
selló ha iniciat la primera fase
de les obres de rehabilitació
de la façana de l’església par-
roquial de Sant Pere, que
compten amb un pressupost
de 17.000 euros, subvencio-
nats per l’Institut d’Estudis Iler-

dencs (IEI), Conservació del
Patrimoni Cultural, i l’aporta-
ció de feligresos i del Bisbat de
Lleida.

La façana és de pedra are-
nosa, que durant anys no s’ha
mantingut, va explicar l’edil
d’Obres, Joan Fontova.
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Imatge del tram del carrer Major que seràmillorat.

Obres al carrerMajor d’Alpicat
per frenar filtracions d’aigua
❘ ALPICAT ❘ L’ajuntament d’Alpicat
invertirà 48.264 euros per mi-
llorar un tram del carrer Major,
entre el carrer La Riba i la Bas-
sa. Els treballs permetran fina-
litzar amb els problemes de fil-
tracions d’aigua, així com reno-
var el ferm d’aquesta via on es

troben la sala La Unió i Cal Ne-
gre.

L’actuació ha estat reivindi-
cada llargament pels veïns de la
via i es contempla en les inver-
sions del consistori per a aquest
2015. L’obra comptarà amb
ajuts de la Diputació.

Obres a Ossó de
Sió a la zona de
la concentració
parcel·lària
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❘ OSSO DE SIÓ ❘ El departament
d’Agricultura preveu iniciar
ben aviat la primera fase de
les obres relacionades amb la
concentració parcel·lària
d’Ossó de Sió, a l’Urgell.Ai-
xí doncs, l’actuació permetrà
millorar camins, com també
l’accés a noves finques. En
aquest sentit, també es pre-
veu la construcció d’un nou
camí entre Cervera i Agra-
munt. En total, la superfície
del terme municipal afecta-
da per la concentració ha si-
gut de 1.668 hectàrees, el
85% de les quals es troben
dins de la Xarxa Natura
2000.A la zona hi havia 799
parcel·les, que s’han reduït a
269 amb la concentració.

Air Andorra ajorna volar
entre Barcelona i la Seu
❘ LLEIDA ❘AirAndorra va anun-
ciar que no volarà entre Bar-
celona i la Seu fins que la in-
vestigació de la Fiscalia de-
termini si hi va haver o no ir-
regularitats en l’adjudicació
del servei de bombers a l’ae-
roport de l’Alt Urgell i el d’Al-
guaire. La companyia va ar-
gumentar que és necessària
la “seguretat jurídica”.

Les Borges reduirà un
10% la factura del gas
❘ LES BORGES ❘ Les Borges Blan-
ques ha aprovat un conveni
amb Gas Natural per aconse-
guir un estalvi anual del 10%
a la factura del gas. L’acord té
una vigència d’un any pror-
rogable a dos més. El consis-
tori s’afegeix així a la reduc-
ció de la despesa energètica
que va iniciar fa un any al re-
duir la factura de la llum.

Promoció a Cervera
dels petits comerços
❘ CERVERA ❘L’ajuntament de Cer-
vera i Pimec van firmar un
conveni de col·laboració per
potenciar i dinamitzar els pe-
tits comerços i de proximi-
tat de la capital de la Segar-
ra. El conveni preveu projec-
tes de desenvolupament eco-
nòmic local amb entitats i el
gremi dels comerciants per
potenciar vincles entre el sec-
tor públic i privat.

RamónPintó, alcaldable
de CiU a Sant Guim
❘ SANT GUIM ❘ Ramon Pintó ha
estat escollit cap de llista per
CiU a Sant Guim de Freixe-
net per a les municipals. Pin-
tó ha sigut alcalde des del
1987 fins al 1991 i entre el
1991 i el 1995.

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


