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Durant la primera setmana de maig, els alumnes de 2n i de 3r d’ESO de l’IES “Francesc
Ribalta” van realitzar el crèdit de síntesi. Els alumnes de 2n han treballat totes les matèries a
través de Barcelona, visitant i estudiant els llocs més emblemàtics de la ciutat.

“Tots aquests quatre dies van ser una experiència inoblidable en molts aspectes; ho tornaríem
a repetir!” (Aixa i Ioana)“De tot el que vam visitar destaquem la Barcelona medieval, el mercat
de la Boqueria, la torre Agbar i el Parc de la Ciutadella, on férem una activitat de biodiversitat
urbana. Durant aquests quatre dies vàrem estar amb els nostres companys de la SES de Sant
Llorenç de Morunys; ens va agradar molt”
( Laia, Berta i Anna)“Alguns
ens vam quedar a l’Institut. La veritat és que esperàvem avorrir-nos molt, però no fou així. Vam
haver de treballar molt: vam fer un tríptic sobre Barcelona i un pòster sobre l’Aquàrium, com si
fos per als turistes que visitaven la ciutat per primera vegada. Ens ho vam passar bé fent
aquest crèdit de síntesi i vam aprendre moltes coses de Barcelona que no sabíem.” (Marta,
Mariano i Ismail)
El dilluns, de bon matí, els alumnes de 3r d’ESO marxàvem cap a Odèn, on durant dos dies
vàrem estudiar la realitat social, econòmica i natural del municipi. L’objectiu era proposar, des
de la perspectiva que cada grup havia assolit, projectes per a dinamitzar la zona i així fer
possible
que els joves puguin continuar residint i treballant a casa seva. Vàrem aprendre el
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funcionament de les salines, el cultiu del
trumfo
, la gestió d’un bosc, les explotacions ramaderes, les possibilitats del turisme rural... Un aspecte
molt interessant va ser la xerrada amb alguns avis, la Lluïsa i el Celestí, que ens van explicar
històries i vivències, que ens recuperaven la memòria històrica i els trets culturals
diferenciadors: llenguatge, literatura, música... Ens vam poder adonar de la saviesa d’aquestes
persones grans i de la importància de la transmissió oral entre joves i avis.
No cal dir que el menjar a Cambrils va ser molt bo, vàrem caminar molt i l’allotjament al pavelló
va ser un xic incòmode, però força divertit.
El divendres, cada grup va presentar el seu treball i les propostes per al municipi, que van des
de l’agricultura, la ramaderia, passant
pel turisme rural fins als grups de recuperació de llegendes i costums.
Els professors volem felicitar el comportament i el treball dels alumnes durant aquests dies, així
com l’ajuda que, en tot moment, ens varen donar els companys del Centre de Natura d’Odèn.
Volem destacar també, de manera especial, la carta que el Director del Camp d’Aprenentatge
de Barcelona va fer arribar al centre:
“Des del Camp d’Aprenentage i en nom de tot l’equip de professors, volem destacar el
comportament i l’actitud tan bona que ha tingut el vostre alumnat durant tota l’estada. Han
mostrat bona predisposició al treball, educació, respecte a tothom i molt interès per tot allò que
se’ls explicava.
És digne de destacar el seu comportament quan hem viatjat amb transport públic: en tot
moment han cedit el seu seient a altres persones que ho necessitaven més que ells. Així
doncs, felicitats al vostre alumnat, a les seves famílies i a l’equip de professors del centre.”
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