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L’Institut Roquetes guanya el premi Federico Mayor
Zaragoza en la categoria de centres educatius
Dissabte 12 març va celebrar-se, al castell de la Suda, el
lliurament del premi Federico Mayor Zaragoza, convocat
per l’Associació Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa. Aquesta quarta edició del premi estava centrada en
la diversitat cultural com a enriquiment, en experiències
de convivència entre cultures per fer visibles les aportacions positives que l’intercanvi entre persones de diferents
cultures està aportant al nostre país i per donar a conèixer i potenciar nous models de convivència plural i de cohesió social. En el premi podien participar persones a títol
individual, o en grup, centres escolars, entitats sense afany
de lucre i equips professionals.
L’acte de l’entrega dels premis va ser organitzat per l’entitat esmentada i la Universitat Rovira i Virgili, i va ser presidit per l’exdirector de la UNESCO i president de la
Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza.
Aquesta quarta edició dels premis va tenir un guanyador
roquetenc, l’Institut Roquetes, que va endur-se el primer
premi en la categoria de centres educatius pel seu
projecte Arrels, coordinat pels professors Conxita
Blanch i Marià Lleixà. En aquest projecte, parelles
mixtes d’alumnes nouvinguts i catalanoparlants es
reuneixen a l’hora del pati per fomentar l’ús del català i millorar la cohesió social al centre i la integració dels immigrants al territori. Més de 60 alumnes
van participar-hi.

-i encara es mantenen- la consulta del catàleg de llibres, revistes, vídeos i DVD; el Racó dels diccionaris (des del qual
es té accés als diccionaris on line d’ús més freqüent, com
ara el DIEC, el de la RAE, l’Alcover-Moll, etc.); el recull de
premis literaris en llengua catalana, editat pel Departament de Cultura de la Generalitat, que s’actualitza cada
mes; vídeos i presentacions fotogràfiques de les activitats
escolars (teatre, recitals, excursions...). Posteriorment, s’hi
van afegir tots els números editats de la revista Lo basquet
en format digital. Les últimes incorporacions han estat un
vídeo d’animació a la lectura i un bloc titulat Biblioteca digital de l’Institut, des d’on es pot accedir a milers de llibres
digitalitzats que es poden llegir en línia, sense necessitat
d’adquirir-los ni de demanar-los en préstec. Cal destacat,
entre d’altres, el web creat pel professor del centre Francisco de Pedro, anomenat El canon literario, que conté
nombroses informacions actualitzades constantment
sobre literatura.
(Text facilitat per Joan A. González i Marià Lleixà)

NOVETATS EN EL BLOC DE LA BIBLIOTECA
DE L’INSTITUT

El gener de 2009, la biblioteca de l’Institut Roquetes
va fer un pas endavant a l’hora d’apropar-se als lectors amb la creació d’un bloc a Internet. Entre d’altres serveis que es van oferir des de l’inici, hi havia
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