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Editorial

   Ara que ens estem apropant al nostre primer 
cinquantenari ens agradaria fer una parada en el 
vertiginós món de l’escola per reflexionar i pensar en qui 
som i cap on anem.

   Massa sovint ens passa que el temps, a voltes vil i 
impertorbable, se’ns esmuny com la sorra fina entre 
els dits. No ens n’hem adonat i ja som al final d’un curs 
més, d’una promoció d’alumnes més, de famílies que 
s’acomiaden després de tota una vida amb nosaltres, de 
professors que incansables i plens d’una il·lusió incòlume 
han ajudat a construir aquesta casa al llarg de dècades i 
que ara es jubilen... No ens n’hem adonat i un altre cicle 
se’ns tanca. Vivim aquest fet com una cosa natural, i 
sembla que no ens afecti. Nous alumnes i famílies que 
se’ns incorporen, joves docents que pugen al nostre 
vaixell – qui sap per quant temps – ens n’obriran d’altres, 
de cicles.

   És la vida.

   Emperò, no ens podem quedar amb el tòpic i, sense 
més, veure-la passar. De fet, val la pena entendre 
aquest pas dels anys i dels cicles com un procés més 
d’aprenentatge, com un indicador més de creixement, 

com un pas més cap a la saviesa. I és així, entenent 
que la vida és un camí, i no pas un destí, que la nostra 
actitud vital pot esdevenir optimista, de gaudi constant 
amb tot allò que vivim en el dia a dia.

   L’Escola Meritxell s’apropa als cinquanta anys 
d’existència i això representa ja un llarg camí durant el 
qual s’han complert molts cicles, per on han transitat 
moltes persones i s’han assolit molts somnis. I molts 
més cicles, moltes més persones i molts més somnis 
impregnaran el futur d’aquest camí durant els propers 
cinquanta anys.

   És el nostre avenir.

   En l’edició d’enguany de la nostra revista volem retre 
un modest homenatge a persones que van participar 
en aquest itinerari vital en el passat, perquè és gràcies 
a elles que avui ens projectem amb solidesa i plena 
confiança vers aquest desconegut i apassionant món 
que és el futur.

Eduard Solé
Director Pedagògic 

Posem en valor el passat per 
projectar-nos cap al futur

Júlia Robles, 4t d’eso, Visual i Plàstica.
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   Quan es va plantejar el tema central de la revista 
d’enguany, el pas del temps a través de l’escola, a 
l’equip de mestres d’Educació Infantil se’ns va generar 
un gran dubte. Com podíem treballar amb els petits de la 
casa un concepte tan abstracte com el temps?

   En el nostre dia a dia treballem molts conceptes 
temporals que van lligats a les rutines escolars. Aprenem 
a dominar conceptes com matí, tarda i nit, abans i 
després o ahir, avui i demà. Per fer-ho, hem de treballar 
de manera sistemàtica sobre les activitats que ens porta 
el dia a dia de l’escola. Preguntem als infants quin dia 
és, quin dia va ser ahir i quin serà demà; els preguntem 
si saben dir quan els toca psicomotricitat o quins dies els 
visita la professora d’anglès dels grans, etc.

   Ara bé, i els anys? Com podem treballar els anys i el 
pas de generacions amb nens de 3, 4 i 5 anys?

   Una de les característiques principals de l’Educació 
Infantil és que ens basem en aprenentatges vivencials. 
Per aprendre hem de viure el coneixement. Amb els més 
petits, si no podem fer, experimentar i viure en primera 
persona allò que hem d'aprendre, les explicacions i els 
exemples no serveixen de gaire.

   Per aquest motiu vam creure que era una bona idea 
organitzar, per primera vegada, una dia amb els avis. La 
idea va anar prenent forma, va anar creixent i, de mica 
en mica, vam veure que era imprescindible donar als 
avis el protagonisme que es mereixen.

   Els avis són un pilar educatiu més i formen part del 
nucli més íntim de la criança d’un infant. També són 
partícips en la seva educació. Els avis aporten una 
experiència, una tendresa, un amor i unes vivències que 
es complementen perfectament amb allò que els pares i 
els mestres fem. A més, tot s’ha de dir, molts avis també 
són un pilar logístic bàsic en l’organització familiar.

Infantil

   Aquestes dues reflexions van acabar transformant-se 
en un dia especial i únic, en un dia ple d’emocions per 
tots, petits i grans, i en un dia en què els avis van ser els 
veritables protagonistes a l'escola.

   Després de quadrar molts horaris diferents, el 16 de 
maig, avis de 46 alumnes de P3, P4 i P5 van venir a 
l’escola amb ganes de fer un taller per la classe dels 
seus nets. Hi va haver una mica de tot per a tothom: 
jocs tradicionals, màgia, contes, cançons, manualitats, 
concerts, històries, tallers de màscares, de balls de saló, 
de flamenc, de teatre, de Chi Kung...

   Va ser màgic. Els avis entraven a les aules amb una 
barreja de vergonya i d'il·lusió. La vergonya desapareixia 
quan veien l'orgull i l'emoció dels seus nets al veure'ls. 
I la il·lusió es transformava en entusiasme al notar la 
curiositat dels nens. Tots vam poder veure i viure el 
profund vincle que existeix amb els avis.

   Per generar un bonic record, a més, cada avi 
participant dels tallers va poder estampar la seva mà i la 
del seu net amb pintura en un mural que, amb una mica 
d’art per part de les mestres, es va convertir en un camp 
ple de flors ben especials: el prat dels avis!

   Com que un dia especial es mereix, també, una 
cloenda especial, a les 16h va tenir lloc el 1r Ball dels 
avis. Una vuitantena d’avis es van unir als alumnes 
d’Infantil per ballar i cantar al ritme de música per a tots 
els gustos. Després, tots plegats van marxar cap a casa 
a explicar als pares tot el que havia passat a l’escola 
aquell dia tan especial!

   Per acabar, l’equip d’Infantil volem donar les gràcies a 
totes les famílies i a tots els avis per la seva magnífica 
predisposició, les seves ganes de compartir uns 
moments màgics i per haver-nos engrescat a obrir-vos 
les portes de la nostra, i la vostra, escola!
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   Deixeu-me que comenci com un conte: fa molts 
anys (el 1969) va néixer l’Escola Meritxell. El mes de 
setembre de l’any 1971 vaig tenir la sort d’entrar-hi a 
treballar. Érem una petita família (pocs alumnes per aula, 
uns quants mestres) amb la direcció de l’Esperança 
Romagosa, una persona amb molta empenta. Poc a poc 
i amb moltes ganes vàrem anar posant els fonaments, 
uns fonaments molts forts... del que és ara una bona 
escola, la nostra Escola.

   Al llarg d’aquest temps hem anat creixent com a 
família, amb canvis de Direcció: en Joan Mateu, en Luís 
Antonio Pérez, en Joan Carles Hernando, la Mª Antònia 
Cobo i ara, l’Eduard Solé. Malauradament pel camí ens 
han deixat unes bones mestres que han posat el seu 
gra de sorra i que han enfortit l’Escola. Penso, entre 
d’altres, amb la Rosa Fàbregas, la Carmen Fernández 
i la Mercè Serras, totes elles molt bones professionals i 
que quedaran sempre en el nostre record.

   És molt important treballar amb el que ens agrada i jo 
he tingut aquesta sort. Puc dir que he estat en un lloc 
i entorn privilegiat (en plena natura), realitzant la feina 
que m’agrada i que m’ha omplert, compartint la vida 
amb companys amb els quals hem tingut una molt bona 
relació.

   Sempre dic que tinc dues famílies, la meva i l’Escola. 
Amb la meva segona família, que sou vosaltres, 
hem compartit moltes coses; bones, no tant bones, 
entrebancs, problemes personals molt durs en algunes 
ocasions, però sempre ens hem recolzat, ajudat; hem 
caigut i ens hem aixecat revivint amb molta més força.

   Entre tots hem pujat una bona Escola, que treballa 
bé, que mira pels alumnes i també pels pares. Pares 
contents i agraïts, alguns dels quals ja han estat alumnes 
nostres. Em sento molt satisfeta per aquest motiu i per la 
confiança que ens demostren “ja que els fills són el més 

important per un pare-mare”. Jo sempre dic que he estat 
àvia abans dels fills dels meus primers alumnes que dels 
meus fills, això és molt gratificant.

   La tasca que ens caracteritza com a Escola i que 
estem fent entre tots és fer créixer els alumnes com a 
persones que tinguin valors: aprendre a ser (agafar una 
bona educació i un saber estar i comportar-se) i aprendre 
a saber, conèixer i a fer ( donar-los uns coneixements, 
fer-los pensar-raonar-reflexionar-investigar davant de 
problemes, superar reptes, fomentar la creativitat).

   Hem treballat seguint diferents metodologies, sempre 
implantant i treballant amb la que consideraven més 
adient al moment. A Educació Infantil vaig començar 
treballant amb el sistema Decroly, Montessori, després
Teberosky... i ara embrancats en el nou projecte, un no 
parar per sempre millorar.

   Hem aconseguit entre tots una Escola amb qualitat i és 
un referent en el Maresme.

   Amb la mà al cor desitjo que tots els mestres i 
llicenciats que al créixer l’Escola us heu anat incorporant 
continueu amb la tasca que hem fet amb molt de gust i 
entusiasme des de fa anys.

   També em dirigeixo als pares; aneu de la mà amb els 
mestres, aquest és el millor camí perquè els vostres fills 
creixin, es formin i es desenvolupin com a persones. No 
em falleu, és la nostra Escola i sempre ho serà.

   Per acabar recordaré sempre a tot el col·lectiu que 
forma i ha format part de l’Escola: administració, neteja, 
manteniment, equip de mestres, alumnes i pares que 
m’han acompanyat en aquest camí.

   Fins aviat i moltes gràcies.

Mª Teresa 
Giralt

Tota una vida al Meritxell
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Casal d’estiu
2017
   S’acosta l’estiu i amb ell, el casal de l’escola. 

   Aquest any, com ja en fa uns quants, n’estem preparant 
un que diverteixi, refresqui i faci somniar una mica els 
nostres nens. Seran quatre setmanes plenes de diversió, 
crema solar, jocs, piscina, pintura, excursions, aventures 
i tresors amagats. 

   Aquest any ens acompanyarà en Max, una tortuga 
aventurera que viatja pels quatre oceans deixant-se 
arrossegar pels corrents marins. Viatja perseguint un 
tresor molt ben amagat, que de ben segur els nens i 
nenes del casal sabran trobar. 

   Ja fa dies que estem dissenyant i creant aquest 
fantàstic món aquàtic de’n Max i, per aconseguir-ho, ens 
estan ajudant la Laura, la Júlia, l’Andrea i l'Àlex. Amb 
la seva creativitat, aquests alumnes de 4t d’ESO estan 
il·lustrant tota l’aventura de’n Max i el seu tresor i, la 
veritat, ens encanta. Això sí, si voleu veure el resultat, 
haureu d’esperar l’estiu, perquè serà aleshores quan es 
desvetllarà el secret d’on està amagat el tresor!
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   Sovint no som conscients de com han canviat les 
coses des que els nostres avis van anar a l’escola.

   Tots hem vist com n’era de diferent viure a l’Egipte dels 
faraons o a l’Amèrica dels indis i fins i tot sabem quines 
coses passaven a l’època dels dracs i les princeses, però 
el passat més proper és el dels nostres avis i àvies. 

   Els nens i nenes de primer hem treballat el pas del 
temps aquest trimestre, i hem pogut observar els canvis 
que hi ha hagut en el nostre entorn més proper: la nostra 
escola. Hem vist imatges del primer edifici de l’escola 

Primària

1r curs

Com ha 
canviat l’escola Bet?

una casa molt bonica amb jardins al voltant. Després 
també hem pogut veure com va créixer l’escola amb 
l’edifici que ara ocupem la Primària i l’ESO, i finalment 
com s’ha engrandit fa pocs anys amb l’edifici de 
Batxillerat i l’escola d’Idiomes. 

   També ens hem adonat que entre les persones que 
ens envolten, algunes mestres ja hi eren quan tot va 
començar. I hem entrevistat la nostra senyoreta d’Anglès 
i Science que va començar a l’escola quan tenia 4 
anys. Hem descobert moltes coses, entre elles que 
l’escola Meritxell era de les poques on hi estudiaven 
conjuntament nens i nenes. També que el parvulari 
estava al centre de Mataró, al carrer Argentona. Algunes 
de les preguntes més interessants de la nostra entrevista 
us les transcrivim tot seguit:

   Elisabet, quan vas venir per primer cop al 
Meritxell?
   Als 4 anys vaig començar al parvulari de Mataró, i tot 
seguit, el primer de Primària ja a la Torre de can Quirze.

   Hi havia tantes cases quan tu eres petita?
   No, tota la urbanització eren camps de conreu.
   A can Quirze hi havia moltes vaques que vèiem cada 
dia.

   A quin any vas començar a treballar de senyoreta? 
Com es deia la directora?
   Vaig començar el 1984, amb vint anys, i la directora era 

la Srta. Esperança Romagosa. I fins avui han passat 33 
anys. Tota una vida.

   També portaves el mateix uniforme?
   Sí, portàvem el mateix uniforme, però les nenes 
sempre anàvem amb mitjons llargs de color groc.

   El pati era igual que ara?
   Era semblant, però teníem tot un camp de gespa pel 
qual ens tiràvem fent la croqueta.

   Aquestes i moltes altres van ser algunes de les 
preguntes que van sorgir dels més petits de l’edifici i 
cada vegada que sentien les respostes que la mestra 
els explicava, més curiositat mostraven per saber com 
n’era de diferent viure i treballar sense iPads, ordinadors, 
telèfons mòbils i altres enginys que avui en dia formen 
part de la nostra vida.
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2n curs
Un cop d’ull a la infantesa

   Tenim la sensació que el temps se’ns escapa de les 
mans, que tot passa molt ràpid. És veritat! Segur que tots 
ho hem pensat més d’una vegada.

   Per això és bo de tant en tant fer una mirada enrere i 
recordar els moments que hem viscut.

   Hi ha qui diu que el present no existeix perquè així que 
el vivim ja està passat. I ben cert és que quan el revivim, 
podem tornar a gaudir d’aquells instants que a petits 
bocins van formant la nostra vida.

   Aquest trimestre, hem volgut viure tots aquests records 
i hem iniciat un bonic projecte anomenat El pas del 
temps. Hem demanat als nens i nenes que compartissin 
aquests moments amb els companys, començant amb 
una recerca d’informació amb les famílies.

   Saber a quina edat van fer les primeres passes, quines 
han estat les seves primeres paraules, buscar fotos dels 
primers dies de vida, recordar quan va caure la primera 
dent o treure la pols a aquell peluix que en el seu dia tan 
consol els va donar, ensenyant sense saber-ho valors 
tan importants com l’amistat, sentir que la infantesa és 
per a cadascú de nosaltres un record viscut amb molta 
intensitat i alhora molt fugaç.

   Qui no recorda tots aquests moments amb els 
sentiments a flor de pell?

   Durant el projecte, hem preguntat als nostres alumnes 
què és per a ells la infantesa i aquestes són les seves 
respostes: (diàleg d’aula).

- La infantesa per a mi són tots els records plens d’amor 
i diversió.

- Són els moments bonics de quan era petit.

- Però si nosaltres encara som a la infantesa!

- M’agradaria tota la vida ser infant!

- Ser infant per a mi, vol dir ser petit i anar a l’escola.

- Per a mi vol dir jugar i rebre amor.

- Ser infant m’agrada perquè tinc una germana gran.

- Per a mi la infantesa és dormir tot el que vols, 
m’encanta dormir!

- Ser infant vol dir temps amb la família i els amics.

- A mi aquest projecte em fa venir ganes de tornar 
enrere, jo m’ho passava molt bé!

- Ser infant és el millor de la vida!



14 15

3r curs
Letters to our friends in 
Oxford

   The children in third of primary have been working on a 
very special project.

- We have been thinking about questions and things we 
would like to ask to the kids from Oxford.

- We have learnt about how to write a letter and its 
different parts.

- In groups, we have written a list of questions that we 
would like to know about.

- We are very excited and we are looking forward to 
hearing from them soon.
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4t curs
El banc de sang

   “El dissabte 20 de maig vam viure aquesta experiència 
de veritat. Hi havia nens al pati que buscaven gent 
perquè vinguessin a donar sang. Vam fer que 36 
persones donessin sang i 6 d’elles ho van fer per primera 
vegada”.

   Aquests són els números finals, però això només és 
una part del projecte que ens ha il·lusionat i ens ha fet 
treballar durant mesos. Aquestes són les impressions 
dels nostres alumnes:

   “Aquest any, els alumnes de 4t de Primària hem 
col·laborat amb el projecte del Banc de Sang. Els 
professors ens van reunir i ens van explicar que seríem 
els encarregats d’aquesta feina. Ens van explicar que 
era molt important donar sang per ajudar a persones que 
n’havien perdut. Al fer aquest treball em vaig sentir una 
persona solidària.”

   “Primer, hauríem de fer un eslògan i un logo a plàstica. 
Els professors, alumnes, familiars, etc., van votar els 
més xulos amb molta alegria i emoció. Van votar 365 
persones i vam batre el rècord de visites al blog de 
l’escola!”

   “Vaig fer un logo, em demanaven que fos creatiu. Tot i 
que no vaig guanyar, em sentia orgullós del meu treball.”

   “El Banc de Sang ens ha ensenyat a ser solidàries i no 
llençar la tovallola en els intents d’aconseguir donants.”

   “El que més ens va agradar va ser passar per les 
classes d’Infantil, Primària i Secundària a explicar 
el projecte. Estàvem molt nerviosos i a la vegada 
emocionats. Vam gaudir veient que ens escoltaven en 
parlar d’un fet tan important.”

   “A la classe vam practicar per quan arribés la Festa de 
Primavera”.

   “El dia de la Festa vam arribar a l’hora que ens va dir 
el nostre professor. Vam acabar el nostre torn, ens va 
agradar molt i ens volíem quedar més estona.”

   “A les persones que van donar sang els vam donar 
un refrigeri i un punt de llibre que vam fer nosaltres 
mateixos.”

DONA SANG I EN MIL SOMRIURES ES CONVERTIRÀ
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5è curs

E-Twinning with Denmark
   During this academic year, the children in Year 5 have 
been sharing work and activities with a Danish school.

   We initially began by presenting ourselves and them 
to us. We celebrated the International Day of Peace in 
September, sending cards to each other. It was our first 
introduction. At Christmas, we went a step further and 
made a video showing our schools decorations and 

explaining our Christmas traditions.

   Our next activity was a group activity where the class 
made a huge mural writing about what makes us Catalan 
and Spanish. The children wrote about different aspects 
of things that they take for granted and what above all 
makes them Catalan or Spanish. They didn’t realise that 
it isn’t the same in other places such as food, music, 
clothes and many more things. Denmark sent us the 
same writing about what makes them Danish.

   Overall this has been a great experience for the 
children of Year 5. They discovered new places and 
learnt about different traditions, whilst at the same time 
making new friends. Let’s see what is on the horizon for 
the next school year!
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   Aquests territoris, a més a més de l’activitat agrària, 
conserven un notable patrimoni històric.

   Mata, els veïnats de Valldeix i Traià, Mataró, 
Llavaneres, Montalt i Caldetes estaven sota la jurisdicció 
del castell de Mata, situat al cim del turó d’Onofre 
Arnau, que amb 132 metres d’alçada permet veure la 
costa i bona part del territori entre el mar i les serres del 
Montnegre, Corredor, Sant Mateu i Céllecs. Del Castell 
ja no en queda res, només la base d’una torre quadrada 
que fou excavada fa uns vint anys, torre que devia ser de 
guaita per avisar de les incursions pirates.

   Les pedres de l’antic castell devien anar a parar a la 
masia que s’alçava pocs metres més avall, a la falda 
nord del turó, i de la que només resta sencera una torre 
de defensa.

   La vegetació és típicament mediterrània i val la pena 
gaudir de la visió d’un mar de blaus diversos que 
dibuixen camins sobre l’aigua, d’una plana plena de 
masos i fragmentada per geometries variables dels 
cultius, i d’una serralada litoral que, des d’allà, senyoreja 
el Montalt amb 596 m.

   Descobrir, conèixer, entendre, analitzar, compartir i 
construir aprenentatges sobre el que ens envolta, sobre 
el que veiem cada dia, sobre el que gaudim, sobre el que 
vivim, segur que enriquirà a tota la comunitat educativa.

6è hi posa el 
camí, tu les 
botes
   Aquest darrer trimestre de curs, amb els alumnes 
de 6è de Primària hem volgut treballar el projecte 
interdisciplinari de coneixement del nostre entorn més 
proper. Es concreta en la creació d’una ruta per ser 
descoberta per tots el que formem part de l’Escola.

   Tot plegat, des del convenciment que el coneixement, 
l’arrelament i l’estima que puguem arribar a adquirir amb 
els nens i nenes vers el nostre entorn, són una peça 
fonamental per ampliar els nostres aprenentatges.

   El recorregut és una agradable passejada entre pins, 
alzines, garrofers, un turó i les planes agrícoles del 
veïnat de Mata. L’hem enregistrat amb una aplicació 
(wikiloc) que ens ha permès situar els punts d’interès de 
tot l’itinerari. Després, per parelles, hem desenvolupat 
cadascun d’aquests punts, buscant informació i 
fotografies que tothom podrà veure si segueix aquesta 
ruta a través de la Intranet de l’Escola.
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Esquiada

   “El més divertit, a part d’esquiar, va ser la discoteca 
i la bolera. Ah, i la pel·lícula (Zootroplis) també ens va 
agradar molt.”

   La Clàudia ens parla de la seva habitació:

   “Vam tenir molta sort. La nostra tenia com dos pisos, la 
part de dalt era molt xula.”

   La Mar ens explica una anècdota:

   “Estàvem a Puigcerdà berenant i em va caure l’entrepà 
al terra, vaig anar a llençar-lo a la brossa i, patapam, qui 
va caure vaig ser jo. El terra era ple de fang, així que em 
vaig embrutar de dalt a baix. Estava molt trista, la veritat, 
però després vam riure molt”.

   Les germanes estan convençudes de repetir l’any que 
ve i recomanen l’experiència a tots aquells que no ho 
han provat encara. T’animes?

   Aquesta nova edició de l'esquiada de la nostra 
escola va estar marcada per les excel·lents condicions 
meteorològiques i el bon estat de la neu.

   Si a aquestes condicions li sumem la motivació dels 
participants i mestres, obtenim un setmana a la neu 
espectacular.

   Els nostres participants, ja sigui iniciant-se, millorant 
o aprofundint en aquest esport tan emocionant com 
apassionant, van gaudir durant tota les jornades a les 
pistes de la Masella.

   A més a més, tots els membres de l'escola Meritxell 
així com l'equip de monitors que ens van acompanyar tot 
el dia, vàrem poder gaudir de diferents activitats com la 
bolera, una gimcana, jocs de taula i una súper discoteca 
l'últim dia.

   (Experiència de les germanes Casals)

   Les germanes Mar i Clàudia Casals, alumnes noves a 
4t de Primària, ens expliquen la seva experiència en la 
seva primera esquiada amb nosaltres. Aquestes són les 
conclusions, vivències, emocions i anècdotes extretes 
d’una entrevista:

   “Abans de l’esquiada estàvem molt nervioses, només 
pensàvem que trobaríem a faltar els pares, tant que fins 
i tot vam fingir estar malaltes per no anar-hi. Sort que no 
ens vam sortir amb la nostra, perquè ho vam passar molt 
bé.”

   La Mar ens comenta com va solucionar el tema nit:

   “En un full vaig escriure les frases que em diuen els 
meus pares quan sóc al llit. Cada dia, abans d’anar a 
dormir, les llegia i em tranquil·litzava.”

   Coincideixen bastant en les activitats que més els van 
agradar:
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   Com a docents, sabem que sempre hem d’estar oberts 
a noves experiències. “Renovar-se o morir!”, fa la dita…

   Començo així aquest article perquè tinc molt clar 
aquest postulat, i ara, encara més. I per què ara més?, 
potser us preguntareu. Doncs bé, em considero com 
una persona “poc aficionada” que les noves tecnologies 
supleixin, de manera absoluta, dins l’aula, els tradicionals 
llibres. Per a entendre’ns, una persona a la qual 
“l’espanta” una mica el fet que tan de sobte, el nostre 
entorn educatiu, el que fins ara dominàvem, pateixi 
un canvi tan substancial, amb tanta renovació i tantes 
modificacions.

   Si us plau, confio en la vostra bonhomia perquè no em 
mal interpreteu. No és que estigui dient que no s’hagi 
d’innovar, però, partint d’una visió nostàlgica, em feia 
(i encara potser em fa) molt de respecte l’ús constant 
de les noves tecnologies (concretament de l’Ipad) dins 
l’aula de la manera, com per exemple, s’està fent amb 
l’alumnat de 1r d’ESO.

   Nostàlgica dels llibres, del paper, del bon escriure, 
de la cal·ligrafia llegible, de la curosa presentació… 
pensava que la introducció d’aquest aparell (que 
alguns catalogàvem, en clau humorística, de “diabòlic”) 
representaria l’anul·lació, o si més no, el menyspreu dels 
nostres estimats llibres, tan eterns i pacients, que tant de 
costat sempre ens havien fet.

   La seva presència, el seu dia a dia, la seva 
inqüestionable companyia -nostàlgica, novament!- no 
es podia perdre, no es volia perdre. Per aquest motiu, 
es va decidir, des del Departament de Llengua, que les 
lectures programades per al curs es fessin com sempre, 
amb el llibre físic, per a poder “sentir-lo” entre les mans, 
per a poder gaudir de la seva companyia, per a poder 

1r. d’ESO
Programa 1x1

viure aquesta sensació insuperable, fins i tot, per a un 
aparell tan potent com un Ipad!

   No obstant, un cop hem viscut immersos en la 
quotidianitat de l’Ipad, podem comprovar que no era tan 
“diabòlic” com, molt injustament, va ser jutjat!

   Hem pogut corroborar-ne els seus avantatges com a 
nova eina de treball dins de l’aula. En podríem destacar 
la versatilitat en el material, la immediatesa en la recerca 
d’informació, la completa disponibilitat de tot l’alumnat 
envers un contingut determinat, el registre de les 
activitats, l’alleujament de les motxilles (pares contents, 
també!!!) i, probablement, un llarg etcètera.

   A més a més, per l’experiència viscuda, hem vist que 
poden conviure amb completa harmonia llibres i Ipad, 
passat i present (i futur, segurament !) sense rivalitats 
malenteses.

   Trobar-ne l’equilibri i fer-ne un bon ús hauria de ser un 
dels tants objectius desplegats a les aules.

   No voldria acabar sense assenyalar que, de tot plegat, 
sense cap mena de dubte, el que més gratificant ha 
estat, com a docent, és l’entusiasme de l’alumnat, en 
general.

   Les ganes que sempre han mostrat, l’actitud envers 
aquesta innovació han resultat, personalment, decisives 
a l’hora de fer-ne una valoració positiva. Seria aquesta 
postura la que voldria enaltir. Veure l’entusiasme dels 
nostres i de les nostres alumnes envers l’aprenentatge 
és la major satisfacció que en podem destacar.

Mª Elena Mata
Professora de llengua de 1r d’ESO
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   Tot just començàvem un nou curs, nova tutoria, nous 
alumnes, noves famílies i nova reunió informativa. Les 
tutores mostràvem els objectius, activitats i projectes 
a assolir durant 3r. ESO i com sempre demanàvem 
la col·laboració de les famílies, per a ser delegat/da 
de classe. I en aquell moment i espai va començar 
tot. S’alçà una veu que animava a la participació, 
“aquest curs hem d’organitzar la Festa de Primavera”, 
“hem d’aconseguir que els alumnes s’impliquin”, “qui 
s’apunta?”. Amb aquestes paraules iniciàvem un viatge 
que va culminar el dia 20 de maig.

   Les primeres reunions entre pares, mares, alumnes 
i professors van servir per definir objectius, teníem clar 
que volíem una festa oberta, de tots i per a tots, una 
festa que mostrés el que som com a escola, una festa 
que estigués alineada amb els objectius que dia a dia 
treballem a l’aula. Així que ens vam marcar les següents 
fites:

· Integrar la Festa de Primavera amb els valors 
pedagògics de l’escola: respecte, treball col·laboratiu, 
hàbits saludables, autoexigència i autoavaluació.

· Desenvolupar la festa integrant Infantil, Primària, ESO 
i Batxillerat per aconseguir una festa de tots i per a tots. 
En definitiva, crear identitat d’escola.

· Aprendre a desenvolupar un projecte amb un equip de 
treball format per un grup heterogeni: pares, mestres, 
membres AMiPA i alumnes.

· Aconseguir els objectius anteriors obrint l’escola a 
l’exterior i integrant activitats tradicionals de la festa.

   No ens hi posàvem per poc. He de dir que en alguns 
moments tenia la sensació de voler abastar massa, 
seríem capaços? o tot quedaria en un no res?

   De seguida va sorgir la idea d’un viatge: la festa tindria 
un fil conductor que seria un viatge en metro per l’escola. 
Cada estació mostraria una activitat diferent i les famílies 
podrien participar en aquelles que volguessin. Van 
sorgir moltes idees, noves propostes, algunes massa 
agosarades, altres molt conservadores, algunes s’han 
quedat pel camí per inassolibles, altres han quedat en el 
calaix per a noves edicions.

   Un dels moments divertits de tot el procés va ser 

Viatgem cap 
a una festa 
de tots i per a 
tots

anomenar les estacions, utilitzant noms del Metro de 
Barcelona. S’havia de relacionar amb l’activitat que es 
duria a terme i van sorgir les nostres estacions: Encants, 
Passeig de Gràcia, Liceu, La Salut, Glòries, Poble Sec, 
Hospital Clinic, Paral·lel, Parc Logístic, Tibidabo, Vil·la 
Olímpica, Horta, Mercat nou, Bon Pastor, Arc de Triomf, 
Carmel.

   En l’estació Liceu vam gaudir d’una mostra del talent 
musical que tenim entre els nostres alumnes, que van 
voler col·laborar gairebé de forma improvisada.

   La tradicional venda de samarretes la trobàvem a 
l’estació Passeig de Gràcia i les exhibicions de les 
activitats extraescolar, com no, en el Paral·lel. Els més 
petits saltaven i jugaven a la Vil·la Olímpica o el Tibidabo 
i els més grans podien provar bicicletes elèctriques en el 
Parc Logístic. També en aquesta estació es realitzaven 
tallers de robòtica.

   Incidíem en hàbits saludables a La Salut, on una nina 
ensenyava les conseqüències del tabac.

   La mostra dels treballs dels nostres alumnes la 
recollíem a Les Glòries i Arc de Triomf, on qui va voler va 
triar la seva foto preferida.

   Els alumnes de 4t Primària culminaven el projecte del 

Banc de Sang a l’estació Hospital Clínic i els de 1r.ESO 
ens mostraven els seu hort, a Horta.

   Com sempre, per calmar la set ens vam poder adreçar 
al bar, que trobaven a l’estació Poble Sec i els més 
llaminers podien tastar els pastissos en el Carmel.

   I què seria una Festa de Primavera sense flors? Es 
podien comprar a l’estació Mercat Nou.

   La part solidària de la Festa la teníem a l’estació Bon 
Pastor on es van fer les donacions a Càritas i a l’estació 
Encants, on es van vendre per segona vegada en aquest 
curs les polseres Candelas.

   Voldria fer especial esment a aquest projecte, ja que 
ha estat una col·laboració d’alumnes i mares d’alumnes 
de 3r. ESO que durant mesos han estat elaborant 
polseres. Els diners recollits de la venda s’han destinat 

íntegrament a la investigació del càncer infantil, a la 
Fundació Sant Joan de Déu. Estem molt orgullosos de 
fer-vos saber que hem aconseguit més de 1800 euros 
per aquesta causa.

   En definitiva, no ha estat un viatge curt, ni fàcil, no 
hem assolit tots els objectius, però estem satisfets del 
resultat. Hem iniciat el camí a una Festa més plural i 
participativa. Encara falta recorregut per consolidar-la i 
obrir-la a tothom, potser no ho aconseguirem però haurà 
valgut la pena intentar-ho. Gràcies a totes i tots que heu 
col·laborat, sense vosaltres no hagués estat possible.
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   La promoció d’ex alumnes del 1984-85 aquest any fem 
50 anys!

   Vàrem proposar-nos fer un retrobament per tal de 
celebrar l’efemèride. Tot i que en aquells temps a 
l’escola només hi havia una línia i a la classe no érem 
més de 25 a E.G.B ni més de 20 a B.U.P i C.O.U, vam 
aconseguir reunir 18 ex companys, o millor dit 18 amics. 
El gruix d’aquella classe vam conviure la infantesa i 
l’adolescència plegats.

   Ho vàrem celebrar amb un sopar al Restaurant 
Hispania (moltes gràcies Roser Orra i família per 
l’acollida rebuda).

   Records, anècdotes, històries, la primera excursió amb 
la classe al Zoo quan anàvem a 5è d’E.G.B, el viatge de 
final de curs de 8è d’E.G.B a Mallorca o el que vàrem fer 

Exalumnes
Escola 
Meritxell

Promoció 1984-85

a Itàlia a 3r de B.U.P... i així tota la nit.

   L’endemà, coincidint amb la festa de primavera de 
l’escola Meritxell, vam aprofitar per fer una visita a 
l’escola (moltes gràcies Eduard per l’atenció envers 
nosaltres). Quins records! Les classes, els lavabos, el 
menjador, el gimnàs, el pati, el garrofer... Bàsicament 
bons records. Vam ser molt feliços tots aquells anys a 
l’escola!

   I ens vam deixar amb la boca oberta les noves 
instal·lacions de l’edifici de Batxillerat. Quin luxe 
d’escola. Estem segurs que l’èxit està assegurat per 
la que segons nosaltres és LA MILLOR ESCOLA DEL 
MÓN.

   Moltes gràcies
   Promoció 1984-85

   Internet i l’accés a la informació va revolucionar les 
nostres vides ja fa unes dècades, i l’ús de les xarxes 
socials ha fet canviar hàbits de la nostra vida quotidiana. 
Els nostres alumnes dediquen més temps a Internet que 
a veure la tele i es comuniquen i relacionen mitjançant 
les xarxes com Facebook, Instagram, Whatsaap... 

   L’Escola, com a sistema obert i en adaptació contínua, 
no pot ignorar la realitat que l’envolta, i el primer pas ha 
estat introduir les xarxes en la nostra manera de mostrar-
nos a la comunitat educativa i al món. Donar a conèixer 
allò que es fa a l’escola, projectes, sortides, xerrades... 
informar les famílies del que fem i com ho fem, ha estat 
un objectiu principal. També ensenyar l’Escola Meritxell a 
aquelles persones que vulguin saber qui som i quina és 
la nostra manera de fer és una fita que està en l’ànim de 
la introducció de les xarxes. 

   Per a dur a terme aquests objectius l’escola disposa 
d’un Departament de Community, format per la Cap 
de Community i un conjunt de professors, mestres i 
monitors que dinamitzen els blogs de l’escola. Publiquen 
a Facebook i Instagram i mantenen el compte de Twitter. 
En els blogs es pot trobar el dia a dia de l’escola, 
distribuït per etapes, extraescolars i espai migdia. 
A Facebook, es publiquen les notícies dels Blogs i 
alguns recordatoris o notícies que són generals de tota 
l’Escola. A Twitter, que és tot més instantani, a més 
de tot el del Facebook es retuitegen articles, notícies 
o esdeveniments que es consideren interessants. Per 
últim a Instagram, la xarxa més visual, es fa un recull de 
fotografies i es van publicant periòdicament. 

   El següent pas, quin és?: l’ús de les xarxes en l’entorn 
educatiu. Aspecte que ja hem iniciat a l’escola, malgrat 
a tots ens pugui donar una mica de vertigen. En un 
inici, la tendència a les escoles va ser prohibir l’ús dels 
dispositius mòbils  i de les xarxes socials, però aviat 
tothom ens hem adonat del potencial del mitjà. Cal 
educar en un bon ús de les xarxes i hem de procurar que 
els nostres alumnes adquireixin la millor competència 
digital possible i això no es pot fer sense la implicació 
de les xarxes en el dia a dia de l’aula.Hem iniciat el 
camí, amb la col·laboració dels alumnes en els blogs, 
amb la creació de webs per a projectes específics, amb 
el recull d’opinions sobre un logo o eslògan a través 
dels blogs, amb el lliurament de feines de ciències a 

Presència a 
les xarxes 

través d’Instagram... , però volem arribar més lluny. 
El professorat, conjuntament amb els alumnes, hem 
d’esdevenir creadors de continguts que es puguin 
difondre a les xarxes. Volem fer de twitter, instagram, 
facebook...  una eina didàctica que ens permeti ensenyar 
i aprendre. 

   Des del Departament de Community us volem recordar 
els perfils de l’Escola.

Facebook: https://www.facebook.com/escolameritxell/
Twitter: @EscolaMeritxell
Instagram: @EscolaMeritxellMataro
Blogs: http://www.fundaciomeritxell.cat/blogs/

Ens veiem a les Xarxes!!
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Exalumnes
al món
   En aquesta secció hem volgut fer una breu entrevista a 
una petita mostra d’exalumnes de l’Escola Meritxell que 
han excel·lit professionalment en entorns internacionals. 

   Conscients que ens deixem un nombre molt important 
d’exalumnes que també hagueren pogut aparèixer en 
aquesta secció, esperem poder tenir l’oportunitat en un 
futur proper de seguir omplint pàgines amb la trajectòria i 
experiència de molts exalumnes més. 

   1. L’Escola Meritxell sempre s’ha preocupat 
especialment per treballar els valors amb els seus 
alumnes. Quins valors destacaries de la teva experiència 
a l’escola i de quina manera han repercutit en la teva 
trajectòria?

   2. Si haguessis de recomanar l’Escola Meritxell a una 
família, quins serien els aspectes que en destacaries 
segons la teva experiència?

   3. Cap on creus que s’ha d’enfocar el projecte educatiu 
de l’Escola Meritxell per tal d’afrontar els nous reptes de 
futur?

   Després d’estudiar Disseny Gràfic a l’escola Eina 
de Barcelona vaig anar a Londres als 21 per estudiar 
Disseny de Calçat, un grau de 4 anys. El London College 
of Fashion em va obrir moltes portes al món de la moda 

Ferran Costa Promoció 1987-1988

   Després de completar tota la meva educació preuniver-
sitària a l’escola Meritxell, des del 1972 fins el 1988, in-
gresso a la Facultat de Medicina de la Universitat de Bar-
celona. Durant el segon curs a la facultat obtinc una beca 
per una estada acadèmica d’un any a Knox College, als 
Estats Units. Finalment acabo graduant-me a Nordamèri-
ca, després de quatre anys, amb una llicenciatura de Re-
lacions Internacionals amb especialització amb Econòmi-
ques. Després d’un trimestre de pràctiques a Brussel·les, 
aterro al Principat d’Andorra, per treballar a les escoles 
d’idiomes Inlingua, una de les xarxes d’escoles d’idiomes 
més grans del món amb presència en més de 40 països. 
Anys després n’esdevinc propietari i entro a formar part 
del Consell d’Administració d’Inlingua Internacional, del 
qual sóc membre des del 2005. A Andorra m’involucro 
amb diversos projectes empresarials i entro a la polí-
tica l’any 2012, quan sóc escollit Secretari General de 
Liberals d’Andorra. Dos anys després em converteixo en 
Conseller General, membre del Parlament Andorrà, on 
presideixo la Comissió Legislativa d’Educació, Cultu-
ra, Joventut i Esports. Des del 2016 presideixo també 
l’Agència de Qualitat d’Ensenyament Superior d’Andorra.

   1. Crec que l’escola ha estat sempre innovadora i 
capdavantera, i s’ha avançat a l’hora de preparar els 

seus alumnes per afrontar amb èxit allò que la socie-
tat els demanarà en un futur. Ja a la dècada dels 70 i 
80, quan ningú no en parlava encara, es fomentava el 
respecte per la multiculturalitat i la diversitat, i el res-
pecte envers el medi ambient, gràcies també a l’entorn 
privilegiat de l’escola. L’equip docent sempre va vetllar 
per fomentar els interessos específics i les fortaleses de 
cada alumne. En el meu cas, penso que les oportunitats 
per posar en pràctica habilitats de lideratge, han estat 
essencials en la meva carrera professional.

   2. L’Escola Meritxell sempre s’ha avançat preparant 
els alumnes pels reptes futurs, dotant els estudiants amb 
eines i habilitats que els ajuden a convertir-se en ciuta-
dans compromesos i responsables. El Meritxell ha estat 
sempre innovador en els seus plantejaments, essent 
capaç de detectar per endavant les necessitats futures 
del nostre entorn. L’escola acompanya de manera perso-
nalitzada el creixement de l’alumne per obtenir el millor 
de cadascú.

   3. L’escola ha de dotar els alumnes amb els elements i 
recursos necessaris per aconseguir l’èxit en una societat 
canviant, en un món cada cop més internacionalitzat i 
completament digitalitzat. Cal desenvolupar competèn-
cies transversals per encaixar en aquesta realitat dinà-
mica, fent èmfasi especial al domini dels idiomes i les 
tecnologies.

 Guillem Turró Promoció 2006-2007
i vaig poder fer pràctiques a empreses com Alexander 
McQueen. Just després de la graduació, vaig traslladar-
me a Amsterdam per formar part de l’equip de Tommy 
Hilfiger com a dissenyador de sabates. Ara fa un mes 
vaig deixar aquesta feina per una oportunitat millor a CH 
Carolina Herrera, actualment amb seu a Espanya.

   1. Jo com a professional en un camp creatiu valoro 
molt la llibertat de pensament i els meus professors sem-
pre me la van permetre i fomentar. La tranquil·litat que 
sentia per fer preguntes de tota mena als meus tutors 
sobre el Món en què vivim i de dir en veu alta la meva 
opinió era molt recomfortant, la mateixa que tinc a casa 
amb la família.

   2. Els diria que una de les coses que més recordo 
és el convenciment que tenia l’equip de l’escola en 
què jo podia aconseguir tot allò que em proposés en el 
meu futur professional. Aquesta seguretat encara avui 
m’acompanya i em fa més fort davant els reptes.

   3. Crec que la revolució tecnològica i social que estem 
vivint ha donat encara més visibilitat a un munt de feines 
molt especilitzades. Quan jo vaig acabar batxillerat i ja 
sabia que volia dissenyar sabates no sabia que hi havia 
un grau específic a Londres per arribar-hi. M’agradaria 
que l’escola tingui molt present aquest tipus de trajec-
tòries que no tenen per què començar estudiant ADE o 
arquitectura, fins i tot poden no necessitar estudis uni-
versitaris superiors (quan jo vaig acabar Disseny Gràfic 
a Eina pre-Bolonya era un títol propi, ni tan sols un grau 
oficial).

Alba Clavé Promoció 2003-2004

   Vaig començar en el món de la moda a l’edat de 15 
anys quan encara estudiava a l’Escola Meritxell. Em vaig 
dedicar a viatjar per diverses ciutats i països d’Europa 
(París, Milà, Londres, Suïssa, Alemanya, Grècia, 
Portugal, Turquia...) i, més esporàdicament, Miami i 
Nova York. He treballat per grans marques i fotògrafs. 
Viatjar per l’estranger m’ha fet créixer interiorment i m’he 
conegut a mi mateixa. He pogut conèixer les cultures 
d’altres països i els seus idiomes. Visc a Turquia i des 
d’aquí em vaig movent per tot arreu. Estic molt agraïda 
a la vida de poder treballar abans i ara del que més 
m’agrada. Encara que de vegades no és tan bonic o fàcil 
com es veu des de fora.

   1. Els valors que destacaria i que han repercutit a la 
meva vida, han estat la responsabilitat, ser un mateix, 
créixer en un ambient amb una educació alta i l’exigència 
per l’esfoç per arribar a més. Tots ells han fet que a l’hora 
de treballar pel meu futur hi posi tot el meu esforç.

   2. Els recomanaria principalment l’escola per l’espai 
que té. A l’estar fora de la ciutat crec que és molt millor. 
Destaco també les activitats (i sé que ara tot ha anat cap 
a millor), els horaris, i el professorat, per l’educació que 
vaig rebre d’ells.

   3. Jo crec que no és tant saber cap a on enfocar el 
projecte educatiu en general, ja que cadascú al final 

té uns projectes propis o una forma de fer o de rebre 
l’educació. Cal, sobretot, enfocar-se en la pràctica de 
les assignatures ja que això fa que “enganxin” més i que 
se’ls presti més atenció.
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 Pep Anglés Promoció 2010-2011

   La meva experiència a l'escola va significar una etapa 
molt important, especialment a nivell de creixement 
i de preparar-me per als meus propers passos. La 
transmissió d'uns certs valors durant aquesta etapa va 
suposar una eina determinant en el moment de formar-
me professionalment al pròxim nivell. Més tard, vaig 
estudiar una carrera als Estats Units, em vaig graduar al 
cap de quatre anys i vaig començar la meva altra carrera 
en el món de l'esport professional. 

   En aquest moment estic competint a primera divisió 
de golf, al Tour Europeu. He anat aconseguint els meus 
objectius poc a poc, sense pausa i amb els peus ben 
clavats al terra. L'Escola Meritxell va formar part de la 
primera d'aquestes fites i em va ajudar a valorar el treball 
i la constància, els quals m'han permès arribar on sóc 
ara.

   1. Durant la meva estada a l’escola Meritxell, vaig 
aprendre certs valors els quals m’han impulsat en 
determinats moments a la meva carrera professional 
i m’han ajudat a assolir certs objectius. Paraules com 
esforç, constància, compromís... em vénen al cap, i 
clarament han format part d’aquests últims anys a través 
dels quals m’he format professionalment, en el meu cas 
com a esportista d’elit.

                2. Destacaria aspectes que per qualsevol   
                          família són importants, com la seguretat, 
                                                                 transmissió de        
                                                                  valors, organit- 
                                                                   zació, i qualitat 
                                                                     de servei.

  
   3. Partint de la meva experiència a l’estranger, crec 
que al món actual i cada vegada més, les xarxes socials i 
les noves tecnologies tenen un impacte considerable. Els 
dispositius mòbils i el seu ús no para de créixer i tot el 
ventall de les noves tecnologies i les seves plataformes 
suposa una eina de vital importància en qualsevol 
indústria.

Eva Balibrea Promoció 1995-1996    Tinc 42 anys i visc a Ginebra, Suïssa. Vaig marxar 
del Meritxell després de la selectivitat, al 1996. Vaig 
estudiar Dret a la UB i un any d'Erasmus a Ginebra. A 
Barcelona, vaig treballar al departament jurídic d'una 
productora de televisió. Al 2003 vaig marxar a Suïssa, 
per amor. A Ginebra vaig treballar com advocada per la 
Copa Amèrica de Vela; actualment, i des de fa més de 
10 anys, treballo com advocada a la televisió publica 
suïssa i sóc intèrpret als tribunals de justícia en francès-
espanyol. A més, tinc un estudi d'arts plàstiques i sóc 
voluntària en temes jurídics per a causes humanitàries.

   1. Vaig aprendre el valor de l’amistat; les meves 
millors amigues continuen sent les mateixes que quan 
era petita, les del Meritxell. Dels professors, sobretot de 
tres que guardo de manera especial en el meu cor, vaig 
aprendre l’amor per la lectura (Montse Bertran), la passió 
per l’aprenentatge (Javier Cisneros) i que els professors 
no només estan per ensenyar-nos literatura o llengua 
castellana, sinó també per ajudar-nos a esdevenir adults 
en confiança (Javier Pintor).

   2. Vaig estar al Meritxell des del 5 anys i fins als 18. 
Això permet construir un sentiment de ser part d’una 
gran família, facilita l’aprenentatge, una base forta per al 
futur. I estar fora del centre de la ciutat, amb el bosc al 
voltant, el luxe de la calma i la vegetació!

   3. Idiomes, sense cap dubte! Jo treballo només en 
anglès i francès. I obertura i contactes amb l’estranger! 

   La meva tasca, consisteix en dissenyar i implantar 
projectes d'educació social i emocional en centres 
educatius. La primera feina a l'estranger va ser a l'Índia, 
en una escola internacional on calia treballar un projecte 
de cohesió social entre 14 nacionalitats i 4 religions. 
Actualment a Santo Domingo, col.laboro amb diverses 
entitats per apropar l'educació emocional a les escoles, 
treballant amb mestres, pares i alumnes.

   1. En podria destacar més d’un, ja que els meus anys 
a l’escola van ser intenssos i carregats d’emocions. 
Però l’empatia seria el més rellevant. Un valor que em 
va ajudar a créixer com a persona, i més endavant en 
la meva vida professional, ajudant-me a analitzar sense 
jutjar.

   2. Personalment, destacaria de l’escola els seus valors 
humans. La importància de tractar a cada un dels seus 
alumnes com a persona individual i no com a grup. Han 
passat 20 anys des que vaig deixar l’escola, sé que 
han canviat moltes coses, però tinc clar que l’essència 
humana persisteix. Tinc una germana que aquest any 
acaba batxillerat al Meritxell.

   3. El compromís s’ha d’enfocar a crear persones 
globals i compromeses. A respectar l’infant com a ser 
creatiu, estimular la seva curiositat i educar en les 
emocions. Sortir del mecanisme del sistema, per tal de 
valorar el factor humà i crear projectes que s’impliquin 
amb la societat actual. Posar el punt de mira en l’interès 
individual de cada nen, basant-nos en 3 grans àrees, 
idiomes,creativitat i cultura.

Keity Garçon Promoció 1999-2000

Sergi Balibrea Promoció 1984-1985

   Sóc diplomàtic i funcionari internacional de la Unió 
Europea i de les Nacions Unides. Expert en temes de 
comerç internacional, he treballat a Brussel·les, Pequín 
i actualment visc a Ginebra, la seu de l’ONU a Europa. 
Després del Meritxell, vaig estudiar dret internacional. 
Estic casat, amb tres fills.

   1. Primer, el respecte per escoltar i comprendre els 
altres encara que no sempre s’estigui d’acord. També 
la creativitat, que ajuda a imaginar noves solucions per 
resoldre disputes entre països. Finalment, l’esforç perquè 
no s’arriba enlloc sense la feina ben feta. Ja se sap que 
l’èxit és 1% d’inspiració i 99% de transpiració!

   2. Del meu pas als anys 70 i 80, jo destacaria un model 
educatiu obert i innovador, mirant cap al futur. També una 
alta qualitat docent, amb un tracte individual i amable. 
Finalment, les instal·lacions, el menjador (aquells flams 
casolans dels divendres!) i la natura que ens envoltava.

   3. En un món globalitzat, els idiomes són la clau que 
sovint fan la diferència. Com que és més fàcil aprendre’ls 
quan ets jove, crec que s’hauria de sortir de l’escola 
amb un nivell d’anglès molt millor (nivell «proficiency»). 
I a més, l’alemany o el xinés com a opció per als que 
vulguin.



34 35

Anna Tolrà Azor 
   Esport: Hoquei / Club actual: Iluro Hoquei Club 
Curs que està cursant: 3r ESO 

   Com et vas iniciar en la pràctica esportiva? 
   L’Iluro Hoquei Club i el departament d’Educació 
Física de la nostra Escola varen signar un conveni de 
col·laboració per tal de donar a conèixer l’hoquei dins 
l’assignatura d’Educació Física. A la meva germana li va 
interessar i es va apuntar a l’esport i em va convèncer a 
mi per practicar-lo també. 

   Qui et va descobrir per al món de l’Hoquei Herba? 
   El meu entrenador, ja que ell és actualment el 
seleccionador de la sub16 catalana. 

   A quina edat vas començar a competir en Hoquei? 
   Vaig començar a entrenar amb 7 anys. 

   Quants dies i hores entrenes a la setmana? 
   Entrenaments amb l’equip faig només 2 però un dia 
a la setmana entreno amb el seleccionador de l’absolut 
masculí, Salva Indurain, i un dia a la setmana els 
entrenaments amb el Centre d’Alt Rendiment a Terrassa. 

   Com són els entrenaments al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Terrassa? 
   Són amb només 16 noies de l’autonòmic sub16, entre-
nem amb el seleccionador de la Federació Espanyola 
amb la intenció de veure'ns abans del campionat “6 
Nacions”. És un entrenament amb un nivell alt. 

   Quanta estona feu d’escalfament abans d’un partit? 
   Abans del partit fem d’escalfament més o menys 30 
minuts. 

   Quina és la fita més important que de moment has 
assolit? 
   Aquest any he tingut l’oportunitat de jugar el meu 
primer autonòmic sub16 a València, on vam quedar 
primeres d’Espanya. 

   Veus possibilitats d’arribar a competir en un 
campionat  Internacional í amb uns  Jocs Olímpics? 
   És molt difícil arribar-hi, però si em segueixo esforçant, 
pot haver-hi possibilitats. 

   Has tingut alguna lesió greu fins ara?

Departament
d’Educació
Física
Els nostres esportistes

   No, mai he tingut cap lesió. 

   Pots compaginar estudis i alta competició? 
   L’esport em treu molt temps per estudiar i això m’obliga 
a organitzar-me i aprofitar tot el temps disponible per 
estudiar. Amb el temps he après a coordinar estudis i 
esport. 

   Per practicar Hoquei a alt nivell, és necessiten 
qualitats especials? 
   El més important són hores i hores. No és suficient 
amb els entrenaments que fas amb l’equip. Si vols 
practicar hoquei a alt nivell has d’entrenar més que els 
altres i tocar moltes hores stick i bola. 

   Si estàs nerviosa abans de sortir en una competi-
ció, com ho fas? 
   Sempre em parlo per dins meu. Competir m’agrada 
molt i em dic a mi mateixa que amb nervis no gaudiré 
i no donaré al màxim i m’intento tranquil·litzar amb 
les meves pròpies paraules. Alguna vegada en una 
competició important he parlat amb el meu entrenador. 

   Practiques altres esports? 
   No, només practico hoquei. Si fa molt que no entreno 
vaig al gimnàs. 

   Qui és dins del món de l’Hoquei el teu referent?
   Quan jo era petita vaig veure que la Inés Fanlo (una 
amiga que juga a hoquei, alumna del Meritxell) va tenir 
l’oportunitat d’estar en el seu primer autonòmic. El meu 
propòsit va ser arribar a jugar també un autonòmic.  
   Ara tinc com a referent a la Gigi Oliva. Una jugadora 
que ha estat present a les Olimpíades de Río de Janeiro. 

   Un consell per als teus  companys i companyes de 
l’escola que vulguin arribar on de moment tu ja has 
arribat. 
   El més important són les ganes d’aprendre i estar 
disposat a passar moltes hores tocant bola i tenir ganes 
d’entrenar més del que et toca i aprendre més. 

Hug Varderi Mateu 
   Esports: Bàsquet / Club actual: Unió Esportiva Mataró 
Curs que està cursant: 3r ESO 

   Com et vas iniciar en la pràctica esportiva? 
   Vaig començar de ben petit a l’equip del meu poble 
amb els amics de la colla, era més que res per fer una 
mica d’esport i passar-ho bé amb ells.

   Qui et va descobrir per al món del Bàsquet? 
   Diversos equips em van veure i es van interessar 
en mi. Va ser llavors quan vaig començar a competir 
seriosament i a dedicar-me més a l’esport.

   A quina edat vas començar a competir en Bàsquet? 
   Vaig començar a practicar l’esport de ben petit, als 
quatre anys, i vaig estar amb la colla jugant fins als onze. 

   Quants dies i hores entrenes a la setmana? 
   Amb l’equip entrenem unes dues hores i mitja tres 
dies a la setmana, però individualment acostumo a fer 
entrenaments personals.

   Quanta estona feu d’escalfament abans d’un partit? 
   L’escalfament és vital per als esportistes, ens ho 
prenem molt seriosament. Anem als partits una hora 
abans per preparar-nos físicament i mentalment abans 
del partit.  

   Quina és la fita més important que de moment has 
assolit? 
   Si he de destacar una fita important, seria el campionat 
autonòmic de seleccions, on hi vaig assistir a la categoria 
d’infantil. Ara sóc cadet, i aquest any torno a tenir la 
possibilitat d’entrar-hi, de moment estic a la llista de 
pre-seleccionats. 

   Veus possibilitats d’arribar a competir en un equip 
de l’ACB? 
   És un objectiu molt llunyà encara, i molt difícil 
d’aconseguir, però amb molt treball, esforç, dedicació i 
una mica de sort, potser hi acabaria arribant. 

   Has participat  alguna vegada en representació de 
Catalunya o de la Selecció Espanyola?
   He representat a Catalunya al torneig autonòmic 
de seleccions una vegada, i al campionat d’Espanya 
d’equips. També vaig aconseguir el premi de millor 
jugador català 2002 de la temporada 2015/2016

   Has tingut alguna lesió greu fins ara?
   He tingut dos de molt greus. La primera va ser un tall 
profund al genoll, em va tallar 3 tendons del quàdriceps. 
Vaig estar 5 mesos amb la cama enguixada, i 3 més de 
rehabilitació. També vaig tenir un arrencament ossi del 
isquiotibial, que em va deixar parat durant 4 mesos. 

   Pots compaginar estudis i alta competició? 
   L’organització és vital i estudiar és el principal, jo crec  
que estic compaginant bé aquests dos aspectes. 

   Per practicar Bàsquet d’alt nivell,  és necessiten 
qualitats especials? 

   Sempre s’ha de tenir un cert nivell de qualitat, perquè 
sinó no pots competir a un nivell alt, però amb molt de 
treball, es pot aconseguir. 

   Si estàs nerviós abans de sortir a jugar un partit, 
com ho fas? 
   És important abans d’un partit preparar-te mentalment, 
és fonamental per sortir concentrat a pista, però jo 
personalment tinc un “ritual” que faig sempre abans 
de sortir a jugar, i això em dóna la concentració que 
necessito. 

   Practiques altres esports? 
   De petit també practicava piscina i tennis, però a 
mesura que vaig anar avançant en l’esport, necessitava 
més temps, pel que vaig haver de centrar-me únicament 
en el bàsquet. 

   En el Bàsquet, quins són els teus referents?
   Sempre hi ha hagut jugadors que m’han sorprès per 
un aspecte o un altre, i he utilitzat aquests referents per 
motivar-me i ajudar-me amb l’esport. Per exemple, la 
visió de Miloš Teodosić, o la potència de Blake Griffin. 

   Un consell per als teus companys i companyes de 
l’escola que vulguin arribar on de moment tu ja has 
arribat. 
   Necessites dedicació i ganes de millorar, és fonamental 
per progressar com a jugador en aquest esport. 
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1ª edició 
dels Premis 
ExACCT
   Síntesi

   El passat 20 d’abril es va celebrar l’acte d’entrega del 
premis d’ExACCT. Aquesta era la primera versió dels 
premis interns de l’escola que tenen com a objectiu 
fomentar l’interès dels alumnes per un aprenentatge 
cooperatiu, creatiu i basat en les noves tecnologies.

   Els alumnes que van participar ho van fer en equips 
formats per un mínim de dos alumnes i per un màxim 
de quatre. La temàtica dels treballs presentats era 
totalment lliure, ja que l’escola vol potenciar la creativitat 
dels alumnes. Maquetes, Apps, una pel·lícula amb Stop 
Motion, una pissarra digital, una mà robòtica, un conte..., 
són un bon exemple d’aquest fet.

   En aquesta primera edició hi havia tres categories: la 
categoria Mercè Serras, en honor a la nostra estimada 
professora, pels alumnes de 5è i 6è de primària; la 
categoria de 1r, 2n i 3r d’ESO i la categoria de 4t d’ESO i 
1r i 2n de batxillerat.

   En la categoria Mercè Serras es van presentar 
15 equips, formats per 39 alumnes. Els guanyadors 
d’aquesta categoria van ser la Paula Marí, Héctor 
Matin, Nil Pomares i Victor Puig. Van guanyar amb un 
esborrador digital, que van acompanyar d’una bona 
presentació i una memòria on s’explicava molt bé la 
utilitat del projecte. Cal destacar la molt bona participació 
en aquesta categoria, la qualitat dels treballs i sobretot, 
la il·lusió i les ganes que van mostrar tots els alumnes.

   En la Categoria de 1r, 2n i 3r d’ESO es van presentar 
5 equips, formats per 10 alumnes. Les guanyadores de 
la categoria van ser la Laia Garcia i la Marta Marfany. 
Van fer una pel·lícula feta amb la tècnica Stop Motion. 
En aquesta es va mostrar la creativitat de les dues 
guanyadores, així com la destresa en aquesta tècnica 
per explicar una història ambientada en l’escola.

   En la Categoria de 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat 
es van presentar 2 equips formats per 4 alumnes. 
L’equip guanyador estava format per l’Àlex Pérez de 1r 
de Batxillerat i en Nil Mandri de 2n de Batxillerat. Van 
presentar un projecte de molta qualitat anomenat mà 
robòtica. Consistia en una mà feta amb una impressora 
3D i un guant. Resulta que la mà robòtica reproduïa 
qualsevol moviment fet amb el guant. Sense cap tipus 
de dubte van demostrar una excel·lent destresa amb les 
noves tecnologies.

   Reflexió

   Un cop ja han passat uns mesos d’aquesta primera 
edició dels premis i ja n’hem pogut fer una anàlisi,  
voldria compartir algunes reflexions sobre aquesta 
primera edició.

   Com sempre que es comença un nou projecte, hi ha 
una incertesa gran en la resposta que tindrà la gent, en 
aquesta cas, dels alumnes de l’escola.

   Fa un any que vam començar a parlar de la idea de fer 
aquests premis i vam realitzar unes bases prou flexibles 
per potenciar la creativitat dels alumnes, però teníem 
dubtes de si els alumnes voldrien participar o no.

   Veient les xifres d’aquesta primera edició, només 
podem dir que els premis han sigut un èxit en aquest 
sentit, sobretot a primària, on han participar més d’una 
quarta part dels alumnes de l’escola.

   En canvi, la participació a secundària ha sigut 
més modesta. Per tant, haurem d’analitzar maneres 
d’incentivar millor els nostres alumnes a participar en 
aquests premis.

   Per últim, ja tenim previst que la participació 
dels alumnes de batxillerat seria molt difícil, com a 
conseqüència de la quantitat de feina d’aquesta etapa 
educativa. Tot i això, de cara al pròxim curs es buscaran 
dates d’entrega que no perjudiquin tant als alumnes de 
batxillerat.

   Pel que fa a la qualitat dels projectes, podem 
considerar que la gran majoria d’ells eren bons projectes 
i es van presentar amb la memòria explicativa i un vídeo 
fet pels alumnes on ells explicaven el projecte.

   En aquest sentit, crec que el fet de deixar la temàtica 
totalment lliure va ser un èxit i el fet de demanar la 
memòria explicativa i el vídeo ens va ajudar, al jurat, a 
discernir bé els millors projectes. En aquest sentit, sí 
que ens va arribar la dificultat dels alumnes de primària 
en saber quins passos seguir per realitzar els seus 
projectes.

   De cara a la segona edició intentarem millorar els 
punts febles i mantenir la il·lusió que han mostrat els 
alumnes que han participat aquest curs.
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4t d’ESO
Un viatge ple d’emocions

   Foto de la Júlia Robles. Text: Andrea Cortijo. 

   Vam quedar a les set del matí a l'aeroport, tots estàvem molt emocionats perquè era el primer viatge que fèiem  
junts. Quan ens anàvem apropant a la porta d'embarcament els nervis sortien més. Una vegada a dins, cadascú va 
seure als llocs assignats. Quan els motors es van posar en marxa, vam començar a agafar alçada i volant per sobre 
els núvols vam capturar aquesta imatge. 

   Foto de Gabriel Lorenzo. Text: Oriol Ibañez. 

   Aquest viatge ha estat meravellós. Des que vam 
aterrar a Roma, he pogut gaudir de cada monument, 
de cada plaça, i amb tots els companys! Sense 
aquests, el viatge no hagués estat el mateix. Uns 
dies que ens ha permès conèixer dues de les ciutats 
que són perles del món. I sobre tot, hem passat una 
grandíssima setmana que serà difícil d'oblidar.  

   Foto de Gerard Arroyo. Text: Inés Colomé 

   Només baixar de l'autobús, ja vam arribar al 
Campidoglio amb tot el grup d'amics. Quina alegria 
tots portàvem a sobre i quines ganes de començar 
aquell viatge! Jo estava en un altre món, només feia 
que fer fotos i mirar-m'ho tot com res havia mirat 
abans. Tots  compartíem sensacions i vaig veure'ls 
amb tanta il·lusió que vaig voler captar per a sempre 
aquell moment. 

   Foto: Carlota de Miquel. Text: Júlia Robles. 

   L'amistat com a protagonista en unes pedres 
plenes d'història. Moltes persones hi han passat, però 
cadascuna ha estat essencial per fer del Coliseu un 
lloc impressionant. I tots ens emportem l'essència de 
Roma, que es manifesta davant dels nostres ulls. En 
un simple espai, recordarem per sempre on hem estat.  

   Foto: Júlia Robles. Text: Vinyet 
Rectoret. 

   Durant aquest viatge hi ha hagut 
simpatia, diversió, connexió, 
amistat, afinitat i augment de la 
relació entre tots, companys i 
professors. He gaudit moltíssim, 
cada vegada que recordo i veig 
fotos em creix un gran somriure 
que rememora tots els grans 
moments que hem viscut. Una de 
les vivències més importants per a 
mi de tot els temps que he passat a 
l'escola des de P3. 

   Foto de J. Subirana i P. Sostres. Text: Alex Martin. 

   Companyonia i amistat... a Roma no hi havia 
classes, sinó unió. Tots contemplant la immensitat 
de la ciutat, el Foros, respirant la grandesa de les 
runes que temps enrere van formar l'Imperi Romà. 
Una emoció rere una altra, un monument rere l'altre... 
Admirant l'espectacle, admirant el veritable museu a 
l'aire lliure.  

                    Foto: Miquel Massana. Text: Jana Subirana. 

   Només apropar-nos al Coliseu i ja vam quedar 
bocabadats per la magnitud d'aquell antic edifici. En 
entrar, vam poder imaginar, pedra a pedra, tot el que 
havia passat allà. Aquelles batalles, els espectadors... 
Ara érem nosaltres els qui podíem observar què n'havia 
quedat de tot el que havia arribat a ser aquell lloc de 
Roma.  

   Foto de Andrea 
Palma. Text: Alèxia 
Mandri. 

   Recordo el 
moment en què ens vam apropar al Coliseu, observant-lo 
com si fos la primera vegada. Amb il·lusió, ens vam anar 
acostant, captant aquells bells moments per no oblidar 
l'experiència d'aquest viatge tan intens. 

   Foto: Guiu Martinez. Text: August Beekmans. 

   Quan vaig veure el Ponte de Rialto, per primer cop, vaig quedar 
impressionat. Un majestuós port, al cor de Venècia. I el millor moment 
va ser passar per sota del pont, amb vaporetto, de nit. Sembla que 
sempre estigui viu: de dia ple de gent i de nit ple de llums. Sens dubte 
un dels millors llocs per visitar.  

                                                  Foto: Laura Ballester. 
                                                  Text: Judith Aduà. 

   Mai havia captat amb els meus ulls una imatge tan 
preciosa com la Piazza de San Marco, tan perfecta. 
La perfecció de la façana de la Basílica, la plaça plena 
de coloms i turistes que gaudien tal i com ho fèiem 
nosaltres... allà van transcórrer les dues últimes nits 
abans d'abandonar aquella preciosa ciutat envoltada 
d'aigua.  

Foto: Clàudia Gracia. Text: Carla Nicolau.  

El Gran Canal de Venècia és com el llarg i alhora breu 
camí que vam començar tots junts quan érem tan sols 
nens innocents. I que ara, plens d'una irremeiable 
nostàlgia per tots aquests intensos anys viscuts, ens 
toca abandonar per poder seguir endavant.  
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Treballs 
de recerca
Natàlia Povill
“Va, un capítol més… 
sols un més?” 
   Universitat Pompeu Fabra. Premi Domènec Font en
Comunicació / accèsit

   Natàlia Povill convirtió su gran pasión por las series 
de televisión en un excelente trabajo de investigación. 
Su objetivo: buscar los factores que se conjugan en una 
serie para poder alcanzar el éxito. En el planteamiento 
y el esquema del trabajo Natàlia buscó siempre la 
originalidad y la claridad en la gestión de la información. 
Le dio muchas vueltas al qué del trabajo, pero también al 
cómo. 

   Sus conclusiones nos llevan a no ver con demasiada 
claridad los límites entre lo que entendemos por alta 
cultura y cultura popular. Se ha asociado siempre la 
televisión a lo peor de esa sub cultura; actualmente la 
“telebasura” cede terreno a productos televisivos con 
otras intenciones. El público está demandando calidad 
en el habitual consumo audiovisual. Una televisión, con 
planteamientos ambiciosos, en lo artístico, puede llegar a 
un público masivo, algo impensable hace poco tiempo. 

   ¿Es imprescindible que los grandes relatos tengan 
que utilizar procedimientos literarios para alcanzar un 
determinado estatus cultural? ¿Podría un guionista de 
televisión alcanzar el Nobel de Literatura? Seguramente 
“la respuesta está en el viento.”

David Santiago
“Entrellaçament quàntic”
   Presentat a les XIV Jornades Científiques de Mataró

   En David ho va tenir clar en tot moment, volia en el 
seu treball de recerca construir amb els materials que 
disposa a casa i amb el seu coneixement algun prototip 
per poder explicar algun fenomen físic. Pel seu cap van 
passar moltes coses i opcions, fins que es va decantar 
per la física quàntica, més particularment l’entrellaçament 
quàntic, una de les teories més conegudes i també més 
curioses que encara s’estan desenvolupant. 

   En el seu treball va ser capaç d’explicar d’una forma 
clara i entenedora l’entrellaçament quàntic, un concepte 
no gens fàcil. El seu treball va constar de dues parts, una 
part teòrica i una part pràctica. En la primera va explicar 
els orígens de la teoria, en quins fenòmens es basa i 
com funciona.  

   A la segona part en David, va ser capaç de crear un 
prototip per tal de demostrar aquesta teoria. Després 
de fer tot el disseny i de construir-lo amb materials 
reciclats, components que ja tenia per casa, va quedar 
demostrada la teoria de l’Entrellaçament Quàntic.  

   Aquest treball quedarà com aquell que ens ha fet 
gaudir i entendre més un tema difícil de la física com és 
la física quàntica, i com no, en David com aquell alumne 
que ha pogut demostrar una teoria que encara s’està 
desenvolupant.  

Nil Mandri
“Disseny i construcció d’un 
drone amb tecnologia 3D”

   Premi al millor treball de recerca de tecnologia al
Intall Party del Tecnocampus

   Si alguna cosa defineix a en Nil Mandri, és la seva 
passió per la robòtica i la tecnologia 3D, i com no, ho va 
aprofitar per fer el treball de Recerca.  

   Els objectius que es va marcar van ser el disseny i 
construcció d’un drone utilitzant la impressora 3D que ell 
mateix es va muntar. Per a portar-ho a terme, primer va 
haver de conèixer el funcionament dels drone, així com 
les seves característiques òptimes.  

   Amb l’ajuda de diferents components comprats i la 
seva creativitat, va aconseguir construir i fer volar el 
seu drone. A mesura que anava avançant en el seu 
treball, se li anaven acudint noves coses i prestacions de 
l’aparell, i així va anar dissenyant tant el drone com els 

accessoris, fins i tot la caixa per transportar-lo!  

   En la jornada de l’Install Party del Tecnocampus, on es 
presentaven diferents treballs de recerca de l’àmbit de la 
Tecnologia, va poder mostrar a tothom tota la seva feina, 
va encomanar la seva passió a tots els que estàvem 
presents. Tot el seu treball va ser valorat pel tribunal 
format per professor del Tecnocampus i responsables de 
Xnergic, i li van donar el primer premi.  

   Estem segurs que fins i tot ara, després d’haver 
presentat el treball, deu estar fent modificacions i 
millorant el seu drone.  

Adrià Solà
“Val més gluten conegut, que
sense conèixer?
   Presentat a les XIV Jornades Científiques de Mataró

   Pel títol podem deduir que el treball tractarà de la 
celiaquia. A mesura que anem llegint, ens adonem que 
no només hi ha una molt bona recerca bibliogràfica, 
sinó també, i sobretot, una part pràctica ben dissenyada 
i ben duta a terme. L’Adrià és intolerant al gluten des 
del seu naixement i tenia molt clar que el seu treball 
de recerca aniria al voltant d’aquest tema. Se li ha 
d’afegir que és un apassionat de l’esport, així que va 
decidir combinar aquests dos aspectes de la seva vida 
per desenvolupar la seva investigació. Durant uns 
sis mesos, aproximadament, l’Adrià va analitzar si la 
presència de gluten en la dieta d’una persona influïa en 
el seu rendiment esportiu. Per fer-ho, va comparar-se 
quantitativament i qualitativament, a nivell físic, amb una 
altra persona que seguia una dieta amb presència de 
gluten. En paral·lel, també va analitzar si el rendiment 
esportiu del seu germà -tolerant al gluten- canviava al 
final d’un període d’alimentació sense aquest nutrient. 
Els resultats que va obtenir amb els seus experiments 
van portar-lo a un seguit de conclusions, entre les 
quals destaca la importància de seguir una dieta sana 
i equilibrada segons les necessitats fisiològiques i 
energètiques que es tinguin.

Gemma Regol
“La mutilació genital 
femenina, una forma de 
discriminar la dona” 
   Mostra Eureka! Treballs de recerca d’humanitats i 
ciències socials a Mataró

   Triar el tema per elaborar un Treball de Recerca no 
és tasca gens fàcil. Però el gran interès per assumptes 
socials relacionats amb la pau, la justícia, la solidaritat i 
els drets humans van fer que la Gemma Regol no trigués 
gaire en decidir-se per investigar la controvertida pràctica 
de l’ABLACIÓ. 

   Ella en va ser coneixedora de primera mà quan va 
visitar el Senegal durant un estiu, acompanyada de la 
seva família. Allà van sorgir les primeres inquietuds, 
les primeres preguntes. La Gemma va decidir-se per 
aquesta qüestió per tal d’investigar què pensaven les 
dones africanes sobre aquest ritual, què sentien, com 
ho vivien, si en coneixien les conseqüències o si ho 
consideraven una vulneració dels seus drets com a 
dones o com a infants. 

   Es tracta d’una pràctica que l’occident pot condemnar 
i que existeix des de fa segles. La Gemma va buscar 
respostes, va investigar amb passió, amb dedicació 
compromesa, amb molta sensibilitat i un gran sentit de la 
responsabilitat. 

   El seu treball final és un plaer llegir-lo, doncs és el fruit 
d’una investigació social ben enfocada i molt acurada. 
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   Se plantea un problema a un grupo de alumnos. Ellos 
deben ser autónomos en la distribución del trabajo y en 
la búsqueda de soluciones.  

  Problema planteado a los alumnos de arte de 2º de 
Bachillerato: 
   Viajamos a París con el objetivo de conocer las obras 
que estudiamos en clase. El viaje se ofrece a todos los 
alumnos de bachillerato porque se entiende que el arte 
es de interés general. Los alumnos de arte deben ejercer 
como guías de sus compañeros de ciencias en las visitas 
a los museos, introduciéndolos en una materia que no 
forma parte de su currículum educativo.

   Respuesta al problema: 
   Los alumnos de arte pensaron que la mejor manera 
de dar a conocer lo que ellos habían aprendido en el 
aula era aplicando el método habitual: contexto histórico, 
descripción formal y tema. El método podía servirles 
a ellos, pero no tanto a alumnos que no cursaban la 
materia.

   La alternativa:
   Se planteó la posibilidad de convertir las visitas a los 

Louvre y Orsay.
El planteamiento de un 

problema. 

museos en una actividad lúdica, los alumnos de ciencias 
no tenían que examinarse de una asignatura, sino que 
tenían que pasar un rato entretenido conociendo algo 
nuevo. Era importante captar el interés general y para 
conseguirlo debían dejar de lado el rígido esquema con 
el que se trabaja el arte como asignatura de Bachillerato.

   El resultado:
   “Una pequeña obra es la protagonista: Mona Lisa. 
En la pared de enfrente, Las bodas de Caná de El 
Veronese, una composición enorme que pasa casi 
desapercibida.” Ángela Torras, alumna de arte.

   “Realment va ser molt divertit, ens va resultar molt fàcil 
parlar d’art.” Anna Teixidó, alumna de arte.

   “Había estado con mi familia en el Louvre, esta vez fue 
distinto, pude entender lo que había detrás de las obras 
de arte que vimos.” Nil Mandri, alumno de ciencias.

   “Sempre recordaré l’últim viatge amb l’escola, amb 
gent que estimo molt. Tot ha estat genial, les visites als 
museus, Montmartre i, especialment, pujar a la torre 
Eiffel.” Ivan Castillo, alumno de arte.

   “Tener delante las obras de arte y comentarlas
compartiendo con los de ciencias lo estudiado en clase 
ha sido muy divertido.” Aitana Alarcón, alumna de arte.

   “Lo que más me gustó fue ver las obras en directo y 
tener la posibilidad de transmitir a mis compañeros la 
importancia de algunos cuadros. El objetivo era captar 
el interés de los alumnos de ciencias y creo que lo 
conseguimos.” Gemma Regol, alumna de arte.

   “Aprendre art va ser divertit. Les visites en grup 
permetien comentar les obres passant una bona estona.” 
David Santiago, alumno de ciencias.

   “Que personas tan cercanas te explicaran cosas sobre 
algo tan desconocido para mí como es el arte hizo 
que me implicara desde el principio en las visitas a los 
museos.” Josep Turró, alumno de ciencias.

   “Va ser una activitat distreta, amb els conceptes 
que havíem estudiat a classe n’hi havia suficient per 
comentar les obres. En general ens vàrem sentir 
còmodes gràcies a la bona actitud dels de ciències i 
també pel bon ambient i les ganes de conèixer. A més, 
l’activitat va ajudar-nos a l’hora d’haver d’estudiar pel 
parcial d’art.” Pol Costa, alumno de arte.

   “Después de la visita al Musée D’Orsay estaba 
encantada de haber visto tantas obras importantes y 
de haberlas podido comentar con los compañeros de 
ciencias. Nunca olvidaré mi experiencia con Noche 
estrellada de Vincent van Gogh, con la emoción tropecé 
y, sin querer, toqué otro cuadro. Toda la sala se me 
quedó mirando, el susto fue importante.” Laura Morales, 
alumna de arte.

   “Íbamos un poco nerviosos, hacer de guías por los 
museos era algo muy nuevo para nosotros. No sabíamos 
si teníamos que preparar las visitas estudiando las 
obras como lo hacíamos en clase o nos teníamos que 
dejar llevar compartiendo con los de ciencias lo que 
ya sabíamos. Optamos por lo último y fue muy bien, 
descubrimos que podíamos hacerlo mejor de lo que 
esperábamos. Ayudó mucho ver las caras de interés de 
nuestros compañeros y que nos preguntaran cosas.”
Clara Fornés, alumna de arte.

   “Parlar d’art era nou per a nosaltres i ens creava 
inquietud, però en estar davant de les obres i veure 
com escoltaven els meus companys em vaig adonar 
que l’art podia ser interessant més enllà del que és una 
assignatura.” Julia Turró, alumna de arte.

   “Transmitir algo que has estado aprendiendo y que 
interese a personas ajenas a la asignatura emociona.” 
Nina Simó, alumna de arte.

   “Tothom pot anar a un museu i presentar-se davant 
una obra d’art. Però saber apreciar-la, saber el context, i 
el que l’autor vol transmetre ha sigut infinitament millor.”
Natàlia Povill, alumna de ciencias.

   “L’experiència de ser els alumnes els que explicàvem 
les obres d’art va ser molt divertida. Les visites varen ser 
més amenes en ser nosaltres els guies.” Jana Bachs, 
alumna de arte.

   “Que els nostres companys d’art ens comentessin les 
obres d’art ens obligava a estar molt més atents.”
Raquel Viña, alumna de ciencias.

   “Sempre m’ha agradat l’art. Observar-lo, però sobre 
tot, entendre’l. No només vaig veure art, sinó que el vaig 
viure.” Nuria Cortacans, alumna de ciencias.

   “Aquest viatge a París m’ha fet veure l’art d’una altra 
manera. A París he après a veure més enllà, a intentar 
descobrir què volia transmetre un artista.”
Alexia Recoder, alumna de ciencias.

   “El que abans era només una obra bonica d’un autor 
famós, amb els comentaris dels meus companys es va 
convertir en una història, en tot un món... “
Alba Clavé, alumna de ciencias.

   “Personalment vaig gaudir molt en els museus, ja que 
els alumnes que fan Història de l’Art ens comentaven 
curiositats sobre les obres i els autors.” María Rodríguez, 
alumna de ciencias.

   “Veient la LLibertat guiant al poble de Delacroix em 
vaig adonar que cada quadre pot ser un món. Els 
alumnes d’art ens van incitar a pensar i a opinar.” Adrià 
Solà, alumno de ciencias.

   “No podia imaginar que un quadre podia tenir tantes 
coses amagades.” Joel Císcar, alumno de ciencias.

   “L’art explicat pels companys del social ens va resultar 
més amè.” Elena Ogea, alumna de ciencias.

   “Va ser una manera original i interessant d’aprendre 
coses noves, els d’art van saber captar l’atenció de 
tothom.” Laura Domingo, alumna de ciencias.

   “Va ser un viatge per passar-ho bé amb els amics 
de sempre i per aprendre tot alló que els companys 
d’art han anat treballant durant aquest any.” Anna Roig, 
alumna de ciencias.

  “Amics i art van ser una bona combinació, els d’art van 
comentar les obres amb ganes i creativitat.”
Elisabet Nin, alumna de ciencias. 
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   Los cursos de Bachillerato son siempre muy densos 
en cuanto a contenidos y muy trascendentes en lo 
que representan de cara al futuro. Los alumnos son 
conscientes de que todo pasa muy rápido y que hay 
muchas cosas que hemos de trabajar y estudiar.

   Es importante, en la medida de lo posible, pararnos 
para conocer, aunque solo sea durante el tiempo que 
dura una tutoría, las realidades de otras personas.

   Este curso en 2º de bachillerato tuvimos la ocasión de 
conocer a María. 

   María es una joven que perdió completamente la vista 
al sufrir un accidente de moto cuando tenía dieciocho 
años. Durante una hora y media pudimos conocer 
cómo una persona es capaz de presentar batalla a una 
circunstancia tan adversa como esa. Nos habló de su día 
a día y de cómo tiene que dar respuesta a situaciones 
cotidianas que ante la pérdida de visión se convierten en 
grandes problemas. 

   María trabaja en una empresa relacionada con la 
moda, le gusta mucho el tema y cuida su imagen, como 
cualquier joven de su edad.

   María nos habló de sensaciones, de plantar cara a 
la vida, y la vimos muy cercana, mostrándonos una 
realidad muy alejada de nuestras circunstancias.

   Le gusta viajar y no renuncia a ello. Planea un viaje a 
Estados Unidos, sola. 

   Y nos habló de su perro y de cómo tuvo que aprender 
a relacionarse con él, todo un aprendizaje no exento de 
muchos problemas al principio. 

2n de 
Batxillerat
Tutoría:

María, un relato de 
superación personal

   También nos habló de todo el proceso vivido desde 
el accidente, de lo que es depender de las personas y 
de lo que es superar la adversidad buscando la propia 
autonomía. Vive sola y se defiende muy bien. Cocinar, 
quedar con amigos, dar una vuelta, distinguir el gel del 
champú o combinar el color de la ropa que se pone 
pueden ser grandes problemas a los que María ha 
buscado soluciones, y las ha encontrado.

   Agradecemos mucho su visita y esperamos volver a 
verla el curso que viene.

   Estas son las opiniones de algunos de nuestros 
alumnos:
   
   “Em va semblar molt interessant conèixer una actitud 
de superació personal com la que ens va presentar la 
Maria. Cal veure la realitat de tant en tant. En començar 
la sessió ens va fer tapar-nos els ulls, per uns instants 
ens vam poder sentir com ella. L’activitat em va semblar 
molt interessant i tot un exemple.” Aitana Alarcón
   
   “S’ha de repetir! Pels que vénen. És una xerrada molt 
interessant de superació personal.” Elena Ogea.

   “M'ha agradat molt perquè trobo que la gent s'ha 
de començar a despertar davant la crua realitat 
que persones al nostre voltant viuen. Ha sigut una 
experiència per aprendre a tractar a persones amb 
aquest problema.” Laura Domingo.

   “Per mi la experiència va ser una gran oportunitat 
per descobrir que cap obstacle hauria de ser capaç de 
frenar-nos i per entendre que som molt afortunats amb 
el nostre dia a dia, perquè hi ha gent que ho té molt més 
difícil que nosaltres i surt endavant.” Maria Rodríguez.

   “La visita de la Maria em va semblar molt interessant 
perquè, a part del tema, ella va fer que fos així. Va fer 
una xerrada molt propera, dinàmica i original. La solució 
a problemes quotidians que explicava em van cridar 
l’atenció. Per últim, em va semblar un clar exemple de 
superació i, d’alguna manera, em va despertar una petita 
part de motivació en mi mateixa. Penso que és molt 
recomanable aquesta xerrada per a pròxims cursos.” 
Clara Fornés.

   “Va ser una experiència molt encoratjadora i que 
recomanaria al 100% ja que aquesta noia ens va 
demostrar que encara que sembli que tot està perdut, 
sempre es pot sortir. Amb esforç i dedicació, ha pogut 
superar una situació molt difícil. És un clar exemple a 
seguir.” Alba Casas.

   “Penso que no som conscients de tot el que tenim. La 
salut que tenim és el més important en aquesta vida. 
Crec que aquesta activitat va servir molt per presentar-
nos una història de superació molt destacable, amb la 
seva actitud i voluntat intenta superar la falta d’un sentit 
tan important com la vista.” Adrià Solà
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   Sempre recordaré l’última nit del viatge a París, 
amb els amics, recordant moments de la nostra 
infància i prometent-nos que ens continuaríem 
veient sempre. Va ser una nit molt especial. 
Raquel Viña. 

   Trobaré a faltar els professors, han anat molt més 
enllà per ajudar-nos a arribar on volem. Natalia 
Povill.

   De l’escola sempre recordaré com aprofitàvem el
                           temps que hi ha entre classe i classe 
                           per explicar-nos les nostres coses. 
                        Josep Turró.

   De l’escola trobaré a faltar el sentiment 

d’estar com a casa en tot moment, 

tenint la confiança dels professors i 

professores. Gemma Regol.   De l’escola trobaré a faltar... La

  manera de cuidar-nos i ajudar-nos que 

    tenim entre tots. Nina Simó

   De l’escola trobaré a faltar... El 
sentiment de companyia que tens al 
formar part d’un mateix grup durant 
tant de temps, amb el que hem 
compartit tantes experiències i bons 
moments. David Santiago.

   Trobaré a faltar la sensació de 
caminar per l’escola com si fos la nostra 
casa. Recordaré aquell matí d’un dels 
crèdits quan el Robert, el Ricard i el 
Gonzalo ens van despertar cantant per 
així matinar amb un gran somriure. 
Jana Bachs.

   De l’escola trobaré a faltar el vincle 
familiar que hi ha entre tots nosaltres i 
els moments de riures i plors on sempre 
hi havia algú al teu costat. 
Aitana Alarcón.

   Recordaré 
sempre el dia 
que, a 1r. de 
batxillerat, vaig 
conèixer els que 
ara són amics 
meus. Cristian 
Cabeza

   Trobaré a faltar 
les alegries com-
partides amb 
els meus com-
panys. Iván 
Castillo.

   De l’escola 
trobaré a faltar 
veure dia sí, 
dia també 
a totes les 
persones que 
he tractat al 
llarg d’aquests 
7 anys. Sempre 
recordaré 
quan de petits 
gaudíem 
només fent 
castells de 
sorra o picant 
pinyons a les 
inacabables 
hores de pati. 
Alba Casas.

   Trobaré a faltar la gran família 
que hem format tant els alumnes 
com els professors. Alexia Recoder.

   Recordo com       les companyes 

i companys del curs
 em van rebre, 

integrant-me sense cap pro
blema als seus 

grups de debat
, de conversa i

, òbviament, 

de festa. Trobaré a faltar
 dues de les 

assignatures qu
e m’han fet canvia

r la 

manera de pensa
r i veure el món, la 

química i la filosofia. Recordaré París, 

tres dies on và
rem aprendre, riur

e i 

gaudir d’un vi
atge irrepetible

. Joel Císcar

   De l’escola trobaré a faltar la 

confiança amb la       gent i el suport 

incondicional dels companys. Recordaré 

sempre el dia que vaig arribar a aquesta 

escola. No hagués imaginat mai que 

coneixeria tantes persones tan 

           importants per mi. 

                                            Anna Roig.

   De l’escola trobaré a faltar
  la família que hem format 
 durant tots aquests anys 
amb companys i professors i
 les xerrades amb en Robert
  o l’Ángel quan em 
   sentia una mica 
    perduda. Julia Turró

   Trobaré a faltar caminar per 
l’escola i recordar totes les histò-
ries i tots els moments que hem 
viscut al llarg              d’aquests 
                                   quinze 
                                    anys. Maria
                                      Rodríguez.

   Recordo que un dia 
a classe de plàstica el 
profe va posar música en 
teoria per relaxar-nos, 
però jo em vaig posar a 
ballar com mai. 
Elena Ogea.

 Trabaré a faltar veure 
les cares tan familiars 
de bon matí, de com-
panys i professors.
Anna Teixidó.

 De l’escola tro
baré a faltar els bons 

moments que hem passat ju
nts durant ta

nt 

de temps. Recordo un dia que sempre el 

       
       

tindré present: l’ú
ltim

 dia  

       
       

   d’Educació Física. Víctor Buxadé.

   Recordaré el dia que... tots vam ballar sardanes 

una nit en mig de la Piazza San Marco de Venècia al 

viatge de quart d’ESO. De l’escola trobaré a faltar... 

el bon ambient que hi ha entre els alumnes i els 

professors. Laura Morales.   Recordo el dia que acabàvem l’ESO i alguns 

marxaven de l’escola. Vam cantar tots junts la cançó

         de Luís Llach “Que tinguem sort” i amb tristor 

          vam acomiadar-nos. Clara Fornés.

   De l’escola trobaré a faltar l’entorn natural que 

fa més amena la jornada i les vistes hipnotitzants 

que es poden observar des del lavabo. Adrià Solà.

   De l’escola trobaré a faltar els discursos 
motivadors del Roger Mas. Nil Mandri.

   De l’escola trobaré a faltar la tranquil·litat de l’edifici de  batxillerat.   Roger 
  Martínez.

       Sem
pre recordaré les m

ítiques  

      classes de tecnologia a l’ESO. 

                      Laura Dom
ingo.

 
          Recordaré el dia que vam

 

             anar am
b la classe a la 

               platja a Educació 

                      Física. Noah 

                      Beekm
ans.

De l’escola m’emporto moments, 
amistats i anècdotes del dia a dia que 
mai oblidaré. Elisabet Nin.  

   De l’escola trobaré a faltar els 

companys, el grup dels “Socialeros” 

i el dia a dia que, tot i convertir-se 

en una rutina a vegades pesada, ha 

tingut la seva part bona només pel 

fet d’estar envoltat d’amics.

Pol Costa.

   De l’escola trobaré a faltar... 

aquelles classes en les quals no 

només s’ impartia una assignatura. 

Ángela Torras.

2n de 
batxillerat
Comiat

El record que m’emporto 

de l’escola és la meva victò-

ria d’acudits contra en 

Ricard. Nuria Cortacans

 

   Trobaré a faltar sobretot 

aquelles persones que en 

dos anys s'han fet

indispensables per a mi.  

   Recordo perfectament el 

primer dia que vaig entrar a 

l'escola, ni m'imaginava tot el 

que m'esperava. 

Maria Zelai Garçon



48


