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L’IES Joan Miró, guanyador
del concurs de l’energia
L’institut dissenya una casa solar mentre que l’IES Bellvitge obté el premi pel treball ‘Cuines solars’
L’IES Joan Miró de L’Hospitalet
ha obtingut el primer premi
del concurs El Recorregut de
l’energia convocat per l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN) que depèn del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la
Generalitat, pel treball titulat
Casa solar realitzat per alumnes de quart d’ESO. L’IES
Bellvitge també ha estat guardonat amb el cinquè premi
pel seu projecte Cuina solar.
Aquests premis són la culminació d’una campanya didàctica
impulsada per la Generalitat,
anomenada El recorregut de l’energia i que té com a objectiu fomentar l’interès pels temes relacionats amb l’estalvi, l’eficiència
energètica i les fonts d’energies
renovables entre els estudiants i
professors de segon cicle de secundària de Catalunya.
El concurs proposa que cada
centre desenvolupi un projecte
energètic complet, a partir d’una
de les 15 experiències pràctiques
recollides en el material didàctic
El Recorregut de l’Energia o d’una idea innovadora en l’àmbit de
l’estalvi energètic, en la millora
de l’eficiència energètica o l’aplicació de les energies renovables.
Els participants havien de presentar una memòria a l’ICAEN
on, amb l’ajuda de material audiovisual, descrivien l’experiència,
l’objectiu i les conclusions a les
quals havien arribat. Dels 25 projectes preseleccionats per l’ICAEN, el jurat format per representants de la Direcció General
d’Energia i Mines, d’Ensenyament i de l’ICAEN en va guardonar-ne cinc. # EVA SERRANO
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Alumnes del Joan Miró amb el conseller de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, Antoni Fdez. Teixidó

El projecte guanyador del concurs El recorregut de l’energia,
ha estat Casa Solar, un estudi realitzat pels alumnes de quart
d’ESO de l’IES Joan Miró. Aquest projecte, elaborat per 27 alumnes del centre, ha fet que posin
en pràctica els coneixements adquirits en diferents assignatures:
plàstica, tecnologia i ciències naturals.
Els estudiants, que han dedicat nou hores setmanals a
aquest projecte, han presentat una maqueta d’una casa on el
sol és l’única font d’energia. Des de cadascuna de les tres matèries han treballat diferents aspectes per tal de donar forma
a aquesta casa solar, tant des del punt de vista arquitectònic,
fent la maqueta de fusta, com des del tècnic, creant un circuit
d’aigua calenta mitjançant l’ús de l’energia recaptada mitjançant plaques solars, entre altres exemples.
Segons Joan Camí, professor de l’institut, “és un estudi interdisciplinari emmarcat dins el pla estratègic del centre que
té com a objectiu proporcionar pràctiques i hàbits per millorar

L’apunt

la relació de l’ésser humà amb l’entorn, per tal d’avançar cap a
un desenvolupament més sostenible”.
Però aquest no és l’únic guardó que s’han endut els alumnes d’ensenyament secundari de la ciutat, perquè l’IES Bellvitge
ha estat el guanyador del cinquè premi del concurs amb el
projecte Cuines solars.
La idea d’aquest treball està basada en la construcció de
diversos tipus de cuines solars a partir de materials accessibles
a tothom, com el cartró, el paper de diari i l’alumini. El coordinador pedagògic de l’IES Bellvitge, Aleix Diz, explica que va sorgir de la voluntat de “treballar amb l’ecologia i la solidaritat”
i, per tant, utilitzar materials que també es poguessin trobar al
Tercer Món i aplicar i comprovar els continguts teòrics i la informació que van trobar a la web http://www.solarcooking.org.
El projecte ha estat elaborat per 12 alumnes de tercer d’ESO
que hi han dedicat dues hores setmanals dins la classe de
tecnologia, tot i que els ha servit per aplicar els seus coneixements sobre altres matèries com les ciències naturals.

15.000 personas han
asistido a la Semana
Cultural Gallega
Como cada año por estas fechas, la Casa Galega ha organizado los actos de la Semana Cultural Gallega con el
parque de la Alhambra como
escenario. En esta ocasión,
15.000 personas asistieron a
las actividades organizadas
con motivo de la fiesta de
Santiago que se celebró del
4 al 6 de julio.
Han sido tres días consecutivos de música, folclore y gastronomía organizados con el objetivo de mantener viva y difundir en
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L’H la cultura del pueblo gallego.
Pero este año, según el presidente de la Casa Galega, Manuel
Prados, ha sido “una semana de
agradecimiento hacia los miles
de voluntarios que de forma totalmente altruista han realizado
centenares de kilómetros para
ayudar a paliar la catástrofe del
Prestige”.
Como novedad cabe destacar
el doble concierto de lujo que
abrió los actos y en el que actuaron Luar Na Lubre y Xosé Manuel
Budiño. # EVA SERRANO
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El Parque de la Alhambra, su escenario

Xosé Manuel Budiño presentó su música en el parque de la Alhambra

