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La cadena de roba econòmica Zeeman tindrà quatre botigues a Lleida
❘ LLEIDA ❘ La cadena de roba eco-
nòmica holandesa Zeeman tin-
drà quatre botigues a Lleida, 
després que a inicis de març 
inaugurés la primera a Alcal-

de Rovira Roure, 87. El segon 
local serà a l’edifici que va ser 
el CAP de Cappont, al carrer 
Doctora Castells, 12; el tercer 
serà al carrer Baró de Maials, 

15; i, el quart, al carrer Lluís 
Companys, 40. Els preus que 
ofereix aquesta botiga són úni-
cament comparables amb els 
de Primark.

COMERÇ EMPRESES
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Xavier Martínez, de Xtrategics, va fer la xarrada al Rectorat.

Jornada sobre Amazon a  
la Setmana del Comerç
❘ LLEIDA ❘ La Fecom va orga-
nitzar ahir una jornada amb 
vint-i-cinc empresaris i jo-
ves sobre les oportunitats i 
els riscos de vendre a Ama-
zon, amb motiu de la ter-
cera Setmana del Comerç, 
que va començar ahir. “S’ha 
d’estar molt segur de fer-ho 

perquè els costos són alts, 
però també s’ha d’aprofitar 
que el 30% de les compres 
d’Amazon es recullen al 
punt de venda, per la qual 
cosa és una oportunitat per 
al comerciant”, va explicar 
Maria Rosa Armengol, se-
cretària general de la Fecom.

S.E.

❘ LLEIDA ❘ L’escola Camps Elisis 
de Cappont ha iniciat aquest 
curs un projecte educatiu amb 
el Col·legi d’Arquitectes, deno-
minat Arquiescola, que s’em-
marca en el programa Magnet 
i té com a objectiu atansar l’ar-
quitectura a les aules, per con-
vertir-la en l’eix vertebrador 
de l’ensenyament. Sobretot, de 
les matèries relacionades amb 
l’aprenentatge batejat com a 
STEAM (l’acrònim en anglès 
dels noms de les matèries Sci-
encie, Technology, Engineering 
i Mathematics). És a dir, que 
l’acompanyament dels arqui-
tectes i la formació del progra-
ma Magnet permetrà al centre 
desenvolupar metodologies i 
activitats innovadores per en-
senyar ciències, matemàtiques, 
tecnologia i art d’una manera 
interdisciplinària. El director 
de l’escola, Jordi Porta, va in-
dicar que des de fa un temps ja 
desenvolupen activitats relaci-
onades amb l’arquitectura. Per 
exemple, a educació especial 
van construir un mural de Llei-
da en tres dimensions per tre-
ballar els volums i organitzen 
tallers artístics i visites la Seu 
Vella i la Paeria per analitzar 
elements arquitectònics.

Pensament crític

Un altre objectiu del projec-
te és “fomentar el pensament 
crític que permeti reflexionar i 

intervenir responsablement en 
la construcció i transformació 
dels espais que habitem”, se-
gons detalla el mateix col·legi, 
que afegeix que “des d’aquest 
enfocament, l’escola treballarà 
les competències del segle XXI 
amb una mirada integradora 
de totes les àrees d’aprenentat-
ge, posant l’alumne al centre”. 
L’escola considera que l’aliança 
amb el Col·legi d’Arquitectes 
pot ser una oportunitat perquè 
la comunitat educativa pugui 
participar en la redefinició dels 
espais del centre. 

Així doncs, els arquitectes 
podran “assessorar i ajudar 
a dissenyar una escola que 
afavoreixi els nous aprenen-

tatges i es converteixi en un 
lloc agradable per desenvolu-
par-hi les noves metodologies 
educatives”.

Aliances

El programa Magnet l’impul-
sen Educació, la Fundació Bo-
fill, la Diputació de Barcelona 
i l’Institut de Ciències de l’Edu-
cació de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, i també 
hi col·labora la Paeria. Es basa 
en l’aliança d’un centre amb 
una institució d’excel·lència en 
un camp de coneixement, i a 
Lleida dos escoles més, Joan 
Maragall de la Bordeta i Par-
dinyes, ja desenvolupen pro-
jectes Magnet.

L’arquitectura com a eix 
d’aprenentatge al Camps Elisis
L’escola estrena aquest curs el projecte Arquiescola amb el 
Col·legi d’Arquitectes, en el marc del programa ‘Magnet’

ENSENYAMENT INNOVACIÓ

Mural de Lleida en tres dimensions elaborat a l’escola.

ESCOLA CAMPS ELISIS

Lleida perd 9 grups 
de P3 i en guanya  
7 de primer d’ESO

EDUCACIÓ PREINSCRIPCIÓ

❘ LLEIDA ❘ El curs que ve, la 
província de Lleida tindrà 
nou grups menys de P3 i set 
més de primer d’ESO, segons 
la previsió d’Educació, que 
també constata que la capital 
guanya tres grups en altres 
nivells d’ESO. L’oferta inici-
al de P3 compta amb 3.926 
alumnes, 54 més que l’any 
anterior, dels quals 1.274 són 
de Lleida ciutat, 72 menys. 
De fet, la capital guanyarà 
un grup. Respecte a primer 
d’ESO, l’oferta a la provín-
cia és de 4.673 alumnes, 259 
més, i a la capital és de 1.218 
estudiants, 84 més. La pro-
víncia guanyarà set grups, 
un a Lleida ciutat.

En concret, els instituts 
Josep Lladonosa, Manuel 
de Montsuar i Màrius Tor-
res en guanyen un cadascun 
(passen de tres a quatre) i 
l’institut Escola Magraners, 
que impartirà segon d’ESO, 
en guanyarà un de primer i 
un de segon. Al contrari, els 
instituts La Mitjana, Samu-
el Gili i Gaya i Maria Rúbies 
en perden un cadascun (els 
dos primers passen de qua-
tre a tres i l’últim, de cinc a 
quatre). 

Respecte a la resta de cur-
sos de Secundària, guanyen 
una línia l’institut escola 
Torre Queralt, l’institut Joan 
Oró i la Caparrella. En can-
vi, el Torre Vicens en perd 
un. A més, el col·legi Camps 

Elisis tindrà dos línies, com 
va avançar aquest diari. Per 
la seua banda, Educació re-
dueix les ràtios de P3 a Al-
carràs, Cervera, Guissona i 
Tàrrega.

D’altra banda, Lleida gua-
nyarà deu nous grups de ci-
cles d’FP i hi haurà una do-
ble titulació de Batxillerat i 
d’un cicle d’Arts Gràfiques i 
Disseny d’Esports, que per-
metrà obtenir els dos títols 

en tres cursos. Pel que fa al 
cas de Lleida, es podrà cursar 
a l’Escola d’Art Ondara de 
Tàrrega.

Educació també provarà 
a Barcelona un Batxillerat 
de tres anys orientat a FP, 
així com un altre de més 
“profesionalizador”. El mes 
de setembre començarà un 
nou model d’FP dual, que 
equipararà les beques al Sa-
lari Mínim Interprofessional 
(SMI), comptarà amb un cur-
rículum únic per als alumnes 
en FP dual i per als que es 
formen en centres de treball 
i s’incrementen les hores de 
pràctiques en empreses.

NOVETATS

Batxillerat i Formació 

Professional artística en 

tres anys a l’Escola d’Art 

Ondara de Tàrrega


