
Tot l'equip que va fer el conte
Ictineu, amb Roser Capdevila, el
dia de la presentació. Foto:
IESNM.
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Monturiol, a les aules
Alumnes de l'IES Narcís Monturiol de Figueres han elaborat una web amb un conte i una cançó per difondre el
submarí, la figura del seu inventor i conscienciar sobre el fons del mar

25/03/10 02:00 - JOSEP PUIGBERT

El 2009 es van complir  150 anys de l'avarament del primer  Ictineu inventat pel figuerenc
Narcís Monturiol. L'any passat, però, la ciutat alt-empordanesa estava immersa en la capitalitat
cultural i l'esdeveniment es va diluir enmig d'una densa programació. L'aportació més gran a la
figura de Monturiol va ser una interessant exposició que es va veure a la tardor al Museu de
l'Empordà. I, és clar, si en algun lloc a Figueres havien de tenir present l'efemèride, aquest és
l'institut que du el seu nom. Des de l'IES Monturiol van projectar fer alguna cosa per difondre
la figura de l'inventor del primer submarí, especialment entre les escoles. Primer van pensar a
fer  una cançó, i  la van fer.  Però van considerar  que no n'hi  havia prou.  Van afegir-hi  un
conte. L'objectiu era publicar el conte en paper i amb tapes de cartró i incloure-hi un CD amb
la cançó. El pressupost, però, era massa elevat. Finalment, van optar per fer-ho d'una manera
interactiva i  traslladar  el conte,  la cançó i  d'altre material,  com un retallable per  construir
l'Ictineu  i  un  altre  amb  la  imatge  de  Narcís  Monturiol,  a  la  plana  web  de  l'institut:
www.iesmonturiol.net/ictineu/.  En un parell de mesos,  el treball ja ha rebut més de 1.600
visites, entre les quals n'hi ha de moltes escoles de tot el país i, fins i tot, d'altres punts de
l'Estat, cosa que enorgulleix els alumnes i professors que en va ser els autors. Fa quinze dies
el conte i la cançó de l'Ictineu es va presentar en societat, en un acte que es va fer a l'institut,
apadrinat per Roser Capdevila, creadora dels personatges de les Tres Bessones.

«El projecte vol ser  una eina didàctica per  a mestres d'educació infantil i  primer  cicle de
primària, per tal de treballar el fons del marí, la problemàtica de la contaminació del mar i, al mateix temps, conèixer la figura de Narcís
Monturiol», explica Faló Garcia, professor d'educació física i que n'ha estat un dels tutors responsables. El treball es va fer durant el primer
trimestre d'aquest curs i  el primer  pas va ser  documentar  els alumnes sobre qui  era Monturiol.  A partir  d'aquí,  es va fer  un treball
multidisciplinari on els alumnes disfrutessin amb el procés de creació. Tota l'ambientació que es va donar a l'aula per simular el fons del mar
es va fer amb material de rebuig. La conscienciació per evitar la contaminació del fons marí també és un dels eixos del projecte Ictineu.

Els autors del treball són estudiants amb dedicació parcial, que compaginen la presència a les aules amb treballs de pràctiques de mitja
jornada en empreses de la ciutat. Això encara dóna un valor afegit al resultat del projecte.

Darrera actualització ( Dijous, 25 de març del 2010 02:00 )
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