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   Enguany acabem el desplegament del nostre projecte 
estratègic “Programa ExACCT 18”. Han estat 3 anys en 
què el personal docent ens hem format, hem generat pro-
jectes nous, hem introduït noves metodologies i, amb el 
suport i implicació del personal d’Administració i Serveis,
hem adaptat les infraestructures de l’escola a les deman-
des tecnològiques del projecte. Hem invertit, de fet, molta 
energia, il·lusió i recursos per possibilitar la realització 
dels tres objectius que ens proposàvem inicialment en el 
projecte: 

· Implementar metodologies pedagògiques fonamentades
des  en l’estímul de la creativitat, l’aprenentatge cooperatiu 
i competencial i l’ús de les TIC.
· Introduir la cultura de la innovació i la millora permanent   
en l’acció educativa de l’escola. 
·Promoure actituds crítiques, proactives i assertives en  
els alumnes per tal de créixer en l’autonomia personal.

   Estem convençuts que l’esforç ha valgut la pena. Tenim 
una escola sòlida, adaptant-se als nous reptes que ens 
depara el món, amb una notòria trajectòria vital i un es-
plendorós futur per endavant. Però, sobretot, tenim una
escola de la qual els nostres alumnes se senten orgullosos 
i que se l’estimen. I aquest és un segell que marca defi-
nitivament la qualitat de la nostra escola. I, per aquest 
motiu, precisament, seguirem treballant i projectant el fu-
tur amb tota l’energia i il·lusió possibles.

   En el número d’enguany, hem volgut destacar algunes 
de les experiències innovadores que hem generat al 
llarg d’aquests darrers tres anys de desplegament del 
Programa ExACCT 18. Moltes més en vindran i moltes   
més les descobrirem i les compartirem amb tota la comu-
nitat educativa.

   També hem volgut reservar un espai de la revista a per-
sones de l’escola que s’han jubilat al llarg d’aquest curs, 
responsables com han estat cadascú en la mesura de les 
seves responsabilitats, que l’escola sigui la que és avui. 
El més sincer agraïment pel compromís, el respecte, la 
tolerància, la capacitat d’escolta, l’actitud proactiva i tants 
d’altres valors que ens heu aportat durant una bona part 
de la vostra vida. Que tingueu molta sort, encerts i felicitat 
en aquesta nova etapa de la vostra vida!

EDITORIAL
COMPARTIM I DESCOBRIM
EXPERIÈNCIES INNOVADORES
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INFANTIL

TENIM UN PROBLEMA

LES CLAUS DE L'ABP

La granja
Planetes i constel·lacions
Pirates i vikings

   John Evans, degà de l’escola de medicina de la univer-
sitat de McMaster, va liderar durant set anys un grup de 
treball de metges que, alhora, tenien un perfil docent molt 
alt. D’aquest grup va sorgir una filosofia d’aprenentatge 
que avui coneixem com aprenentatge basat en problemes 
o ABP.

   Anem a pams. Tradicionalment, la classe magistral signi-
ficava una exposició de coneixements per part del mestre 
i l’entrenament d’uns mecanismes per part de l’alumne. 
El mestre decidia el què explicar, quan explicar-ho i com 
fer-ho. El mestre ensenyava. El mestre era el protagonista 
actiu de l’educació i l’infant era un receptor més o menys 
actiu d’aquests aprenentatges. 

   L’ABP proposa que el mestre plantegi un problema per-
què els alumnes els resolguin. Els infants es convertiran 
en els protagonistes del seu aprenentatge decidint per ells 
mateixos i en grup què saben sobre la situació plantejada, 
què han d’aprendre per resoldre el problema, hauran de 
buscar informació d’una manera autònoma, aplicar tot 
aquest coneixement en la fase de resolució i, finalment, 
prendre consciència de què han après.

   Com sovint diu la Meritxell Cano, formadora ExACCT 
de l’escola durant el període 2015-2018, “quan la mestra 
explica i els infants fan exercicis, només estan practicant. 
Quan els nens han d’investigar per resoldre un problema, 
estan descobrint”. I descobrir és, sens dubte, una de les 
claus de l’aprenentatge vertader. 

   Un aprenentatge vertader que presenta molts avantat-
ges pedagògics: acostumarà els nens, ja des de ben pe-
tits, a seguir la lògica del raonament científic ja que, 
durant el procés de resolució del problema plantejat, 
hauran de formular hipòtesis que després hauran de veri-
ficar i comprovar com a vertaderes; motivarà l’alumnat 
perquè aquest crearà el seu propi coneixement a partir 
d’aquelles experiències que li siguin rellevants; i encoratja 
i facilita la col·laboració entre ells, afavorint l’aprenentatge 
cooperatiu, on tothom aporta des del seu rol. 

   Està clar que per poder seguir tots els passos descrits 
anteriorment, els mestres hem de dissenyar situacions 
que realment siguin significatives per als infants i hem de 
tenir clar el nostre paper de motivador i guia constant de 
totes les petites investigacions que van sorgint. És una 
tasca laboriosa que requereix coneixement i pràctica 
però que, sense cap mena de dubte, és molt gratificant. 
Els mestres passem a ser facilitadors de l’aprenentatge, 
acompanyant i guiant els alumnes, plantejant preguntes, 
posant a disposició recursos i, naturalment, avaluant el 
procés.

   Al llarg d’aquest curs, tots els alumnes d’Educació Infantil 
de l’escola han realitzat diferents ABPs i ens agradaria, 
mostrar-vos-les al llarg de les següents pàgines.
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   Vam decidir que en volíem aprendre. Així que vam 
buscar informació a casa i la vam posar en comú, vam 
preparar racons, vam mirar vídeos,... Poc a poc, vam 
anar aprenent què mengen, com són, quins aliments ens 
donen, vam aprendre cançons...

   Van anar passant els dies i cada dia que passava en 
sabíem més i teníem més ganes que arribés el gran dia... 
Fins que va arribar! 

   Que contenta que estava la Pepa de tenir tants aju-
dants! Va ser un dia meravellós!

   A P3 vam fer un ABP a partir del projecte del segon 
trimestre, “La Granja”.

   Un dia va arribar un pollet a la nostra classe. D’on havia 
sortit?, de qui era?, quines atencions necessitava?

   Per sort, les mestres coneixem una grangera, la Senyora 
Pepa, i la vam trucar. Potser ella en sabia alguna cosa 
d’aquest pollet i, si no en sabia res, segur que ens podria 
explicar com cuidar-lo. 

   Quan vam telefonar a la Senyora Pepa, ens va dir que el 
pollet era seu i que feia dies que l’estava buscant. També 
ens va demanar si la podíem ajudar a cuidar els seus  
animals de la granja perquè ella estava tan enfeinada 
que no donava a l’abast. Però nosaltres no sabíem fer de 
grangers! Què podíem fer? 

P3 LA GRANJA
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   A P4 vam fer un ABP a partir del projecte del tercer tri-
mestre, “Els Planetes i Les Constel·lacions”. 

   Un dia, mentre estàvem esmorzant, vam veure que a 
l’escriptori del nostre ordinador de la classe hi havia un 
missatge d’algú que no sabíem qui era. El vam obrir i...
QUINA SORPRESA! Un tal ASTRONAUTA TIM ens de-
manava ajuda! Ens explicava, molt emocionat, que un dia 
va agafar la seva nau espacial i va dirigir-se a l’univers 
per visitar els seus amics, els planetes. I quina va ser la 
seva sorpresa que quan va arribar-hi es va adonar d’un 
GRAN DESATRE! Els planetes estaven completament 
desendreçats. A l’astronauta TIM, quan ja tornava cap a 
la Terra, li va sorgir un altre problema... i sabeu  quin? 
Doncs que se li havia espatllat la nau espacial i no podia 
tornar a l’espai per a arreglar i solucionar aquest desastre. 
I, és clar, ens deia: em podeu ajudar, conills i girafes, a 
construir una nova nau espacial? Amb aquesta nau 
tornaré a l’espai i intentaré solucionar aquest desgavell 
dels planetes.

   Quina emoció! Vam decidir tots plegats que l’havíem 
d’ajudar, però que abans de construir aquesta nau espacial 
havíem de buscar molta informació dels ASTRONAUTES, 
dels PLANETES, de la LLUNA, del SOL, dels COETS i 
de les CONSTEL·LACIONS i…després, quan ja fóssim 
uns grans experts, construir, entre tots, aquesta NAU 
ESPACIAL.

   Vam estar tres setmanes informant-nos, amb l’ajuda 
dels pares i les mares, i vam pensar que ja estàvem 
prepreparats per construir aquesta NAU que ajudaria 
l’ASTRONAUTA  Tim a solucionar aquest gran problema. 
I… va ser una setmana meravellosa i molt especial… Vam 
buscar tot tipus de materials per construir aquesta nau i, 
un cop acabada, la vam fer arribar a  l’astronauta Tim. 

   Al cap d’uns dies vam tornar a rebre un missatge del 
nostre amic Tim on ens agraïa enormement el nostre gest 
i ens informava que gràcies a la nostra col·laboració havia 
pogut arribar a l’Univers i endreçar tots els planetes.

   GRÀCIES ASTRONAUTA TIM PER FER-NOS VIURE 
UNA EXPERIÈNCIA TAN MERAVELLOSA!

P4
ELS PLANETES I
LES CONSTEL·LACIONS
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   A P5 vam fer una ABP a partir del projecte del primer 
trimestre “Els Pirates” al grup A i “Els Vikings” al grup B. 

   Un dia vam arribar a classe i ens vam trobar un pergamí 
d’uns personatges que ens demanaven ajuda. Al grup 
grup A eren en Jake i la Mery, i al grup B en Fergus i la 
Mèrida. En els dos casos ens explicaven que, navegant 
pel Mediterrani, havien patit un naufragi i havien perdut 
la tripulació i moltes altres coses del seu vaixell, i ens 
demanàvem si volíem ser la seva tripulació i ajudar-los a 
recuperar tot allò que poguéssim. 

   Els vam contestar el missatge demanant-los una mas-
cota perquè ens ajudés a trobar tot el que havien perdut. 
En el cas dels Pirates, un dia vam rebre una nota amb 
un mapa on, seguint-lo, trobaríem la nostra mascota, un 
lloro. En el cas dels Vikings, un dia mentre fèiem classe, 
algú va picar a la porta i... sorpresa! En Fergus i la Mèrida 
ens havien enviat uns dels seus llops, que ens ajudaria al 
llarg d’aquesta emocionant aventura. 

   Entre tots vam fer votacions i vam decidir els noms de 
les nostres mascotes. Els Pirates vàrem anomenar al lloro 

P5 PIRATES I VIKINGS

“Pixí” i els Vikings vàrem anomenar al llop “Dok”. Però 
amb tot això, encara no sabíem ben bé en què consistia 
ser un Pirata o un Viking, i per aconseguir ajudar els 
nostres amics i convertir-nos ens uns autèntics Pirates i 
Vikings, vam decidir buscar i portar molta informació per 
fer-ne uns murals cooperatius molt bonics i interessants. 
Amb ells vam aprendre moltes coses: qui són, com es 
vesteixen, com són els seus vaixells i quins tipus hi ha, 
el seu abecedari, què mengen, cançons, i moltes coses 
més.  

   Com a agraïment per haver ajudat els nostres amics, 
ens van enviar uns mapes amb els quals vam trobar un 
tresor, que estava boníssim!!!
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   El treball oral al Cicle Inicial és un dels pilars més importants per aconseguir progressar en el procés de lectoes-
criptura. 

   Per tal de millorar l’expressió oral, una eina que ens ajuda a perdre la vergonya i a expressar les nostres emocions 
és l’aplicació per iPad anomenada “Puppet Pals”. 

   Els nens i nenes de primer hem treballat cooperativament en la creació d’una història inventada. En petits grups 
on cada nen té una funció diferent, hem assignat als personatges que ens ofereix l’aplicació, unes característiques 
determinades per generar la història que finalment haurem creat. El resultat és un conjunt de petits contes inventats 
mitjançant els quals expressem les nostres emocions utilitzant els diferents escenaris i localitzacions que ens ofereix 
l’aplicació.  

1r
CREEM HISTÒRIES
AMB PUPPET PALS

PRIMÀRIA
iPad: Puppet Pals
Teatre
Experiments al laboratori
Matemàtiques
Música 
Science Day
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   El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per 
explicar històries i per connectar amb altres persones. Als 
infants els agrada moltíssim i és realment especial veure 
l’entusiasme que els desperta. 

   Interpretar, crear i imaginar a través del teatre potencia 
les capacitats comunicatives i ajuda de manera molt eficaç 
a l’infant a ser conscient de la seva expressió corporal i 
oral. 

   Aquesta proposta didàctica sorgeix de la necessitat 
d’apropar els alumnes al món dels contes populars, 
un projecte de curs on s’hi han implicat diverses àrees 
i  que ens han ajudat a treballar i verbalitzar sentiments, 
sensacions i sobretot valors.

   Els nens i nenes de 2n A i 2n B de Primària vam 
representar a la Sala d’actes de l’escola una obra de 
teatre per als companys/es de 1r A i 1r B. La fantasia del 
personatge protagonista, en Pere, un noi molt valent, va 
ser molt captivadora i va portar els nens i nenes a fer una 
reflexió més sobre el sentiment de la por. 

   El procediment per realitzar totes aquestes tasques van 
partir de la lectura del text que voliem dramatitzar. Els nens 
i nenes van poder triar el seu personatge i a l’aula, durant 
la setmana del projecte, vam poder dedicar les estones 
necessàries a l’assaig, la memorització i declamació dels 
personatges.

   Els alumnes van gaudir de valent creant ells mateixos 
els escenaris, triant quins creien que eren més importants, 
aportant el vestuari necessari per cada personatge i par-
ticipant en l’attrezzo dels personatges màgics. 

   Finalment, van inventar un rigurós cartell anunciatiu de 
l’obra i unes invitacions per als nostres espectadors; ja 
estava tot preparat per l’espectacle!

   La posada en escena va ser molt adequada a l’edat dels 
nens, el vestuari, la música i el bon treball dels actors van 
aconseguir mantenir l’atenció del públic. 

   Creiem que és molt  important fomentar aquestes expe-
riències enriquidores i motivadores per als infants. 
Fomentar la seva il.lusió i fer-los protagonistes del 
seu propi aprenentatge a través del teatre ha estat un 
enriquiment per a tots!

2n
FEM TEATRE!
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3r
EXPERIMENTANT 
AMB PEIXOS

   Els alumnes de 4t de Primària hem realitzat una classe 
de música amb suport TIC. Utilitzant l’app Plickers, hem
treballat continguts de música, mitjançant aquesta apli-
cació. 

   L’app és molt senzilla d’utilitzar. El mestre crea un seguit 
de preguntes, en aquest cas de música i, els alumnes 
agrupats amb un grup classe, tenen una targeta impresa 
amb un codi QR que en formular la pregunta, hauran 
d’aixecar amb la resposta que considerin oportuna de les 
4 possibilitats que hi ha (A, B, C, D). 

   Per altra banda, el mestre podrà escanejar aquest codi 
QR que automàticament identificarà cada una de les 
respostes triades de forma individual. Els alumnes no 
poden saber què estan contestant els seus companys 
ja que pel codi, a priori, no saben quina resposta està 
donant. Això motiva els nens, ja que ells ho veuen com 
un joc.

   Aquesta eina serveix per fer el seguiment de l’apre-
nentatge dels alumnes a l’aula en temps real. Un dels 
principals objectius d’aquesta eina és treballar els 
conceptes d'un tema en acabar d'impartir-lo, detectant de 
forma dinàmica aquells continguts que necessiten d’un 
repàs més extens. També potencia la participació  de tots 
els alumnes, ja que tots han de respondre a qüestions, 
sigui quina sigui la seva capacitat de comunicació.

4t
UNS CODIS 
MOLT MUSICALS

   Per saber com floten els peixos... anem al laboratori!

   El tema dels animals és molt atractiu per a qualsevol nen 
o nena i quan es va presentar aquesta unitat didàctica a 
l’aula els alumnes van fer un munt d’aportacions, deixant 
veure quins eren els seus coneixements previs.

   A partir de la presentació d’imatges de diferents tipus 
d’animals, vertebrats i invertebrats, van començar a dir 
semblances i diferències entre ells. De seguida la conversa 
es va centrar en els animals vertebrats, ja que per ells, 
són els més propers. Van comentar les característiques 
i, seguidament, van preparar una exposició sobre cada 
grup de vertebrats: mamífers, aus, peixos, rèptils i amfibis. 

   Arran de les presentacions es van començar a qüestio-
nar moltes coses. Una d’elles va ser: per què floten els 
peixos?

   Van expressar les seves idees però ningú va esbrinar la 
resposta. Així doncs, per primera vegada en la seva curta 
etapa educativa, van anar al laboratori per observar les 
característiques dels peixos, van experimentar, van posar 
a prova les hipòtesis sobre com floten els peixos i van 
treure conclusions.

   Després de veure que tenen el cos cobert d’escates i 
tenen aletes per nedar, van observar i tocar les brànquies, 
els ulls i la boca. Posteriorment, van obrir el peix que 

se’ls va donar i van veure com era per dins. A partir de 
l’observació i d’una explicació posterior a classe, van en- 
tendre que gràcies a la bufeta natatòria que tenen sota 
l’espina poden flotar. És un òrgan que s’infla i es desinfla 
omplint-lo i buidant-lo de gasos, el qual permet que el 
peix pugi a la superfície o baixi. Quan es buida la bufeta 
natatòria és quan els peixos deixen anar bombolles.

   Al laboratori, van veure aquesta bossa, els intestins i 
molts altres òrgans. No només van aprendre, sinó que 
també s’ho van passar d’allò més bé observant els peixos.
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    Les matemàtiques, com a assignatura, sempre han es- 
tat acompanyades d’un injust estigma. Nosaltres, com a 
escola, ens hem proposat que el nostre alumnat “s’enamo-
ri” de les matemàtiques o, si més no, que gaudeixi amb el 
plaer d’anar-les descobrint.

   Quants estudiants no en guarden un mal record? El 
percentatge és força alt quan es formula aquesta pregun- 
ta a un públic adult. En canvi, es redueix notablement 
quan parlem dels infants d’avui dia.

   Aquesta diferència, en la percepció de les matemàti- 
ques com a matèria, ha variat perquè s’ha modificat la 
manera d’aprendre-les a l’aula. Ens trobem ara amb  unes  
matemàtiques més competencials, és a dir, més properes 
a l’entorn dels nostres i de les nostres alumnes, a la 
realitat que els envolta. 

   Partim de la premissa que les matemàtiques es basen en 
la construcció de pensament (la lògica) i en l’aprenentatge 
social. Per tant, cercar la lògica dels fets quotidians ens 
ajuda a aprendre-les de manera més significativa.

   Els estudiants del segle XXI es caracteritzen per adqui-
rir coneixements i competències de manera més visual i 
manipulativa que no pas els dels darrers segles. A con-
seqüència d’aquest fet, és fàcil que s’avorreixin a l’aula 
si no s’intenta buscar una manera de motivar-los amb 
activitats lúdiques i entretingudes que, alhora, els suposin 
un repte.

   Així doncs, una de les activitats que hem treballat a 
l’escola són les WODB (“Which one doesn’t belong?” 
“Quin no hi pertany?”) per a guanyar-nos la seva atenció i 
despertar la seva curiositat.

   En què consisteixen les WODB?  El funcionament és el 
següent:

a. L’alumnat ha d’observar i reflexionar sobre un gràfic  
que mostra quatre imatges.
b. A continuació, ha d’aplicar les habilitats matemàtiques 
i de raonament per a decidir quin element dels quatre no 
hi pertany.
c. Finalment, n’ha de justificar la seva elecció. 

(El més important és que, moltes vegades, no hi ha una 
única solució.)

   Aquí us en presentem una, us animeu a provar-la?
   Imatge 1: alumnes amb WODB a l’aula.
   Imatge 2: WODB.
   La solució és amb un Codi QR. 

GAUDIM DESCOBRINT 
LES MATEMÀTIQUES 
A PRIMÀRIA!

   D’altra banda, els estem educant per a obtenir una “mi-
rada matemàtica”. És com si intentessin veure el seu 
entorn més proper a través de conceptes matemàtics. 
Aquest aspecte es treballa a partir de les pròpies fotogra- 
fies dels alumnes, així com del banc d’imatges que ens 
proporciona el grup ABEAM. 

   Imatge 3: simetria “Dupliquem l’espai”, Carla Barrera.
   Imatge 4: “Proporcions enganyoses”, Iván Alcaraz.
   Imatge 5: alumnes observant l’exposició matemàtica.

   La metodologia emprada a l’escola també ha canviat 
substancialment, doncs s’utilitzen materials de caràcter 
més manipulatiu i s’empren recursos TIC (tecnològics) que 
contribueixen a millorar l’aprenentatge. Amb la introducció 
dels ipads a l’aula i del llibre digital, hem aconseguit que 
els alumnes estiguin més motivats i vulguin superar-se 
en el dia a dia. Són molts els avantatges que podem 
destacar-ne del seu ús.

   Per exemple, la immediatesa en la recerca d’informació, 
a la qual la societat actual està habituada, fa que l’alumnat 
també vulgui resultats immediats. La correcció automàtica 
de les activitats en el llibre digital n’agilitza el procés. 
Un cop s’ha realitzat la correcció, cada alumne/a rep la 
notificació de l’activitat i pot buscar l’error per a millorar-ne 
el resultat. Contrasta aquesta pràctica amb la correcció 
col·lectiva, la qual sol generar, normalment i depenent, és 
clar, de l’activitat en si, poc interès en esbrinar què s’ha 
fet malament; així doncs, la revisió personalitzada és un 
nou repte per a superar-se.

   D’altra banda, l’Ipad ens ha obert un munt de possibili-
tats en poder accedir a noves apps que ens faciliten les 
tasques diàries, com ara treballar amb “geogebra” (geo- 
metria), “numbers” (gràfics), “greenscreen” (creació de 
vídeos), etc. Totes, noves disciplines i maneres d’enfocar 
l’aprenentatge.
 
   Tal i com hem comentat, per a treballar algunes de les
competències matemàtiques fem servir diversos mate- 
rials manipulatius que ens permeten tenir una altra visió 
de la qüestió que se’ns demana.

Imatge 6: buscant la solució al repte de números romans.
Imatge 7: interpretem els números decimals.
Imatge 8: busquem àrees amb l’ajut del tangram.

   Un dels objectius que ens hem marcat com escola és anar 
introduint els ABP (Aprenentatge basat en problemes).

   Imatge 9: l’estoig amb l’ABP. Presentació de l’ABP a si-
sè.
   Imatge 10: alumnes prenent mesures. Treballem l’ABP.
   Imatge 11: alumnes a l’aula de tecnologia. Preparem el 
vídeo.

   Presentem el producte final: els 
 dossiers d’aprenentatge i el vídeo.

1

2

2

67

8

9

10

11

43 5
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   A creative environment stimulates academic success 
and Science Day is certainly one of those environments.
Science is all about investigating, testing and making 
mistakes which is far more interesting for the younger 
children when this can be done with their peers.

   Apart from learning different scientific rules, such as those 
of floating, sinking, and density, or how different materials 
can cause a chemical reaction, the enriching experience 
of being able to work cooperatively with the older children 
is so rewarding for everyone. The excitement of being the 
teacher for a few hours and the ability to try out different 
scientific laws, getting their hands dirty or being able to 
explode different substances (in the classroom) forms a 
part of a memorable and positive experience for both the 
children and their teachers.

   Future Einstein’s and Hawkins we can’t wait to see you 
again next year!!!

SCIENCE DAY
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5è
ULLERES MÀGIQUES

MANUAL DE FUNCIONAMENT

   Per millorar la nostra capacitat comunicativa oral i escrita 
i, amb una bona dosi de creativitat, a la classe de llengua 
hem treballat el text instructiu. És un tipus de text que 
ens obliga, ens aconsella o ens recomana fer una sèrie 
d’accions i ens informa, de vegades, de per què hem de 
fer-les i com hem de fer-les.

   La proposta era ben clara: dissenyar, construir i explicar 
les instruccions per al bon funcionament d’unes ulleres 
màgiques.

   El resultat va ser espectacular, ulleres de tot tipus i per 
a tots els gustos. La classe es va convertir en una òptica 
ben original i divertida.

   Aquí en teniu uns exemples...

  - Endevinen el teu amor del futur, amb qui et faràs el 
primer petó...
   - Pots veure els planetes amb tots els seus detalls.
   - Detecten totes les botigues que fan rebaixes.
   - Tradueixen textos.
   - T’ajuden a triar la roba que t’has de posar per a cada 
ocasió.
   - Transformen els dibuixos en objectes reals.
   - Permeten veure el mecanisme de certs objectes.
   - Per no veure mai més “vistes” avorrides
   - Permeten conèixer la identitat de les persones: com es 
diu, on viu, ofici...
   - Informen dels partits jugats i pendents del Barça, 
dels resultats i et permeten jugar (virtualment) contra 
els millors jugadors.
   - Viure les emocions de la persona o animal que 
miris.
   - Resolen dubtes dels controls de Mates, Llengua...
   - Detecten els objectes perduts.
   - Poden teletransportar-te a qualsevol lloc.
   - Permeten saber el que pensen els altres.
   - Consultar l’agenda.
   - Endevinar com seran els objectes del futur.
   - Transformen la fusta d’arbres en figuretes.
   - Ajuden a conèixer el nostre futur.
   - Saber què fa algú que no el veiem.
   - Relaxen quan estàs estressat.
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   Els alumnes de sisè de Primària a l’hora de tutoria 
hem treballat la responsabilitat i com prendre les meves 
pròpies decisions.

   Després de parlar-ne i reflexionar hem vist que, segons 
quines decisions prens, poden canviar molt les coses.

   Basant-nos en una cançó anglesa hem elaborat un 
vídeo on es pot veure aquest procés d’elecció mitjançant 
coses o objectes quotidians.

- Quines sabates m’haig de posar?
- Quin llibre haig de llegir?
- On he de seure?
- M’hi haig de tornar quan em peguen?
- ....?

   Per això ens agradaria molt que miréssiu els nostres 
vídeos a través del codi QR que teniu aquí.

   Esperem que en gaudiu molt.

6è
QUÈ HAIG D’ESCOLLIR?

   Aquesta ha estat l’última esquiada o Setmana Blanca 
per als nens i nenes de sisè de Primària. Aquesta és 
l’experiència que ens expliquen quatre alumnes que han 
gaudit d’aquesta activitat des de tercer, curs en el qual 
se’ls va oferir aquesta oportunitat per primera vegada:

   “Tot i que era la darrera vegada, ens vam despertar 
a les sis del matí amb la mateixa il·lusió que els anys 
anteriors.  Després de dues hores i mitja de viatge i de fer 
una llarguíssima cua per llogar el material, vam arribar a 
les pistes.

   Vam fer una prova per classificar-nos segons el nostre 
nivell. La jornada d’esquí consistia en tres hores al matí 
i dues a la tarda. Entremig, baixàvem al bar de pistes i 
dinàvem, molt bé, per cert.

   Cada dia fèiem una activitat diferent. Dilluns a la tarda 
gimcana, dimarts bolera, dimecres cinema i, per acabar, 
dijous a la nit tocava... discoteca! Va ser molt emotiva. 
Vam cantar, saltar, ballar, i tots els nens i nenes de sisè 
vam plorar quan van posar l’última cançó, ningú volia que 
s’acabés.

   El divendres va ser molt bonic, va ser el dia de dir adéu 
als monitors. A molts d’ells, com la Reina, els coneixem 
de fa anys. El viatge de tornada es va fer més curt que el 
d’anada, per alguns un obrir i tancar d’ulls, ja ens enteneu 
què volem dir, oi?”

Adriana Parra
Àlex Cervilla
Guillem Freijomil
Pau Amargant

6è
LA NOSTRA 
ÚLTIMA ESQUIADA
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   During the academic year the English department de-
dicated some of their classes on getting to know a little bit 
more about England, Ireland, Scotland and Wales.  

   The Infant children discovered that Saint George is not 
only the patron of Catalonia but also of England too! That 
means Saint George must have been exhausted giving 
out so many roses to so many princesses.

   Cicle Inicial discovered that Wales, apart from speaking 
English have their own language and is a country of many 
castles.

   Cicle Mitjà created their own clans and set up their own 
highland games (obviously not throwing real tree trunks), 
some even tried out wearing kilts.

   Cicle Superior learnt that the Leprechaun will bring you 
good luck... but only if you are good.

   To share all this new information, we decided that English 
Time should be all about this new wealth of knowledge. 
The children hopped on the red bus and travelled around 
the different countries, making magnet clovers or lucky 
Leprechaun hats, singing traditional fun songs, learning 
about the different flags and bringing our own highland 
games to Meritxell school!

ENGLISH TIME

ENGLAND, IRELAND, 
SCOTLAND AND WALES
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ESO

1r
LA FELICITAT 
ETERNA DELS 
CABARRUTS

TREBALL DE SÍNTESI

   “Segons un estudi de l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
s’ha descobert que els cabarruts, els habitants de Guàrdia 
de Noguera, també coneguda com a Guàrdia de Tremp, 
són els més feliços de Catalunya.

   Diu la llegenda que la felicitat eterna dels cabarruts no 
és fruit de la casualitat.

   Tot va començar cap a l'any 969 d.c., quan les comar- 
ques encara no eren comarques i el territori del Pallars 
estava governat pel poderós Ramon V, Compte de Pallars. 
Ramon V va casar-se amb Valença De Tost, en un intent 
de salvar el seu imperi davant les ofensives des de la 
Vall d’Àger i la Conca de Tremp. Aquesta aliança donava 
seguretat al seu comtat, però li va repercutir en alguna de 
les seves terres; tal és així, que va cedir el Castell de Mur 
a Arnau Mir de Tost, pare de Valença, un important noble i 
cavaller de la zona d’Urgell.

   Quan l'Arnau va morir, el Castell de Mur va tornar a 
mans de Ramon V, i anys més tard, al seu fill Arnau, net 
d’Arnau Mir de Tost.

   Diu la llegenda que Ramon i Valença van tenir tres fills: 
Arnau, Pere i Bernat, però que la seva il·lusió sempre va 
ser tenir una filla. Després del naixement d’Arnau, van 
esperar amb impaciència l’arribada de la pubilla, però 
primer Pere i, després Bernat, van fer que Valença es 
desanimés i deixés de ser fèrtil”.

   A partir de la introducció d’aquesta història, els moni-
tors ens situen al bell mig del castell de Mur, al costat 
de l’es-glésia de Santa Maria, des d’on podem veure un 
paisatge que arriba fins a la serra del Cadí o l’Aneto; així 
comencem el nostre Treball de Síntesi (TdS)!

   Els alumnes han anat descobrint la història d’en Ramon
i la seva família. A partir de petits fragments que van 
trobant amagats en forma de tresors geolocalitzats, han 
treballat continguts d'astronomia, orientació, biologia 
necessaris per a superar els objectius marcats.

   Totes les activitats ens han ajudat que en Ramon i la Va- 
lença aconsegueixin el seu desig: una filla. Hem anat 
a buscar la bruixa d’Àger a la nit a la seva cabana 
(observatori), vam baixar al pantà de Terradets per buscar 
les plantes necessàries per a preparar la poció (farigola,  
romaní, pi) i hem vist créixer la Loreto, però el final de la 
història ...

   Però no tot ha estat feina, una part molt important del 
TdS és la convivència entre companys i amics, fent 
activitats per cohesionar el grup, saber compartir l’espai 
de l’habitació, ajudar a posar la taula, recollir els plats, 
poder jugar un partit al poliesportiu i ballar a la discoteca. 
Aquestes activitats són igual d’importants, o més!

Treballs de síntesi
Projectes PTT
ABP
Sortides
Matemàtiques
Òmnium Mataró
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   Aquest mes de febrer, l’aula de música de primer cicle 
de secundària va organitzar un taller de batucada; gràcies 
a aquesta activitat, els alumnes van aprendre quins són els 
instruments que s’utilitzen per fer-la i el seu funcionament, 
així com les tècniques rítmiques específiques per aquesta 
modalitat musical.

   L'objectiu d’aquest taller era afavorir l’enriquiment de 

1r / 2n
BATUQUEM?

TALLER DE BATUCADA

   Enguany els alumnes de 1r d'ESO han començat a tre- 
ballar una nova assignatura: Projectes PTT, que engloba 
les matèries de Visual i plàstica, Tecnologia i Tecnologies 
de la Informació i Comunicació (TIC).

   Aquesta nova assignatura té com a objectiu principal la 
realització de projectes transversals, a través del treball 
cooperatiu per equips. Es treballa amb equips base 
formats per quatre components, cada un d'ells amb un 
rol ben definit: el coordinador, el secretari, el tècnic i el 
portaveu. Cada alumne es compromet a complir amb les 
tasques que implica el seu rol, un rol escollit entre els 
membres de l'equip i que facilita que tothom es senti part 
activa i necessària del projecte, aprofitant les seves millors 
aptituds i motivacions. Durant aquests projectes, també 
es creen equips d'especialistes, que són els encarregats 
de transmetre continguts més concrets a la resta del grup-
classe. Amb aquesta manera de treballar, l’autonomia 

i l'autoestima de l'alumne creix de forma natural i es 
potencia la solidaritat, la cooperació, les habilitats socials 
i la motivació de l'alumnat.

   Els projectes plantejats durant el curs són oberts, amb 
diferents graus de dificultat i varien la seva temàtica en 
funció dels interessos del propi alumnat. Els equips reben 
unes instruccions inicials i un guiatge/acompanyament al 
llarg del projecte, per poder-ne assolir els objectius. La 
matèria de Projectes PTT fa protagonista a l’alumne i 
pren especial importància la forma i el procés en què els 
diferents equips són capaços d'assolir els objectius.
 
   L'avaluació és mitjançant rúbriques; les rúbriques, com
a guia o full de ruta de les tasques, mostra les expectatives
que, tant professorat com estudiants, tenen i comparteixen 
sobre una o diverses activitats, organitzades en diferents 
nivells d’acompliment: des del menys acceptable fins a 
la resolució exemplar, des del que es pot considerar 
insuficient fins al que és excel·lent.

   Algunes d'aquestes rúbriques han estat creades pels 
propis alumnes; d'aquesta manera, milloren la seva res-

1r 
PROJECTES PTT

l’alumnat amb l’experiència artístico-musical, tot experi-
mentant què se sent en formar part d'un grup de 
percussió, alhora que es fomenta la cohesió de grup i el 
desenvolupament creatiu de l’alumne. 

   Aquests tipus de tallers donen l’oportunitat a l’alumnat 
de gaudir de la música i amb la música d’una manera 
lúdica i informal, sent part activa d’un projecte col·lectiu. 

ponsabilitat alhora que agafen consciència de quins 
aspectes han de millorar i en quins aspectes tenen els 
conceptes assolits i poden ajudar els seus companys. A 
més, els mateixos alumnes s'autoavaluen i avaluen a la 
resta.
 
   L'objectiu principal de l'àrea és que l'alumne sigui cons-
cient de què vol aconseguir, com ho pot fer per complir 
amb les seves expectatives i donar eines a l'alumne per 
una correcta presa de decisions, tenint en compte les 
habilitats de l'equip de treball i els recursos disponibles. 
Els objectius específics de cada projecte marquen els 
continguts concrets que es volen treballar i les competèn- 
cies que s'avaluaran. 

   Alguns dels projectes que hem realitzat aquest curs són: 
"Disseny i construcció d'un joc de taula", amb una jornada 
lúdica destinada als alumnes de primària; "Aprenem 
els referents", un sistema interactiu per als alumnes de 
P4; o "Curts & Contes", un projecte audiovisual per als 
alumnes d'infantil. La relació entre etapes ha enriquit 
considerablement aquesta experiència i ha facilitat la 
comprensió de la finalitat del projecte.

   L'experiència està sent molt positiva, veure l'alumnat 
motivat i amb ganes de treballar, d'aprendre, d'equivocar-
se, amb idees brillants que no prosperen, amb solucions  
inesperades, amb canvis d'última hora... però sempre 
pensant quan serà la propera sessió, senyal que el 
projecte funciona!
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1r
L’ABP I LES 
CIÈNCIES SOCIALS

   Aquest any, a 1r d’ESO, com a projecte innovador 
de l’assignatura de socials, hem introduït una ABP 
(Aprenentatge Basat en Problemes) centrada en el món 
egipci: DISSENYAR UN PARC TEMÀTIC!

   L’ABP és una estratègia pedagògica en la qual es 
presenta als alumnes un problema de la vida real i ells, a 
partir de la investigació, han de buscar possibles solucions 
a la situació plantejada. 

   Així doncs, cada grup de 4 alumnes era una empresa 
constructora a la qual s’havia encomanat la tasca de 
presentar una proposta de Parc Temàtic sobre l’Antic 
Egipte (segurament, una de les civilitzacions més 
fascinants que han existit mai) i havia d’incloure les àrees 
següents: la història d’Egipte, la figura del faraó i els 
principals faraons, l’escriptura jeroglífica, la societat, la 
religió, l’art o la vida d’ultratomba. 

   Al llarg de les diferents sessions, els alumnes van tre-
ballar de forma activa, positiva i cooperativa en el disseny 
del seu propi parc. Les primeres sessions van servir per 
determinar quines atraccions volien dissenyar -escape 
room, nòria egípcia, muntanya russa, passeig en barca 
pel riu Nil, etc.- per tal que el parc oferís interactivitat i 
aprenentatge al visitant, fos quina fos la seva edat. 

   A continuació, van endinsar-se en el disseny del logo i 
la tria d’un nom atractiu pel parc. Per finalitzar, la part més 
creativa i de disseny: crear la maqueta o el dibuix de tot el 
recinte, així com el detall de cada una de les atraccions o 
altres espais i serveis.
  
   El resultat va ser molt positiu, engrescador i interessant 
per als alumnes, ja que va estimular un treball cooperatiu 
i actiu en tot moment.

   Seguint en la mateixa línia de l’ABP, els alumnes de 2n 
d’ESO han creat aquest curs la maqueta d’un habitatge 
típic de l’Alta Edat Mitjana, concretament, del feudalisme. 
Un cop vistes a l’aula les característiques de 3 típics 
habitatges (castell, monestir o una casa de pagès), 
els alumnes van crear la seva maqueta amb diferents 
materials, alguns d’ells reciclats. El disseny de l’exterior i 
l’interior de l’habitatge va permetre als alumnes entendre 
molt millor les seves característiques.

   Vist el resultat tan satisfactori d’aquestes maquetes, 
les vam exposar davant de secretaria i a la Festa de la 
Primavera, amb una doble finalitat: d’una banda, que 
tothom pogués admirar-les i, per l’altra, donar un valor 
afegit a la feina i esforç realitzat pels alumnes.

   Seguint amb la mateixa línia de treball, els alumnes 
de geografia de 3r d’ESO han realitzat diferents projectes 
amb els quals han adquirit les competències bàsiques de 
l’assignatura. 

   Un d’aquestes projectes ha estat centrat en l'àmbit de 
l’economia i els sectors primari, secundari i terciari, així 
com la població i l’organització econòmica de les ciutats. 
Tots aquests conceptes s’han posat en pràctica, tot creant 
una societat amb el vídeojoc SIM City amb un dispositiu 
mòbil. 

   En aquest joc, els alumnes han construït una ciutat vir-
tual de la qual eren l’alcalde i havien d’aconseguir el millor 
per als seus habitants; l'objectiu, doncs era aconseguir una 
ciutat sostenible, energies renovables i un sector terciari 
desenvolupat. També en aquest apartat de geografia, els 
alumnes van fer un “challenge” de mineria; cada alumne, 
després de rebre un mineral, havia de descobrir quin era, 
buscar-ne les característiques i els seus possibles usos, i 
fer-ne una presentació oral a tots els companys. 

   D’altra banda, en el capítol d’Indústria i empresa, els 
alumnes han dissenyat la seva empresa cooperativa, els 
corresponents estatuts, el logotip, la pàgina web, així com 
tota la campanya de màrqueting. 

   Com a cloenda de les Ciències Socials a l’ESO, l’alum-  
nat de 4t desenvolupen un projecte centrat en la història; 
després d’escollir un tema d’Història Contemporània i 
de fer-ne la recerca teòrica, els alumnes han de buscar 
alguna persona propera que hagi viscut aquest episodi 
històric.  

   Sorprèn que els alumnes s'adonen que la Història no no-
més es troba en els llibres de text o en documentals de 
televisió, sinó que també la poden trobar de boca d'algun 
conegut. Així doncs, aquesta investigació també permet 
que els alumnes es familiaritzin amb el tractament de 
les fonts orals, i que siguin conscients que fets com les 
Olimpíades del 92 o el reactor de la central de Fukushima 
són fets que tenen una clara repercussió històrica. Aquest 
projecte finalitza amb una exposició oral i un debat sobre 
els capítols històrics treballats.

   Des de l’assignatura de les ciències socials doncs, així 
com des de les diferents àrees d’ensenyament, l’escola 
treballa específicament dins la línia de la creativitat, la 
innovació, el treball cooperatiu i les noves tecnologies.
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   Del 7 a l'11 de maig, els alumnes de 2n d’ESO van 
realitzar el Treball de Síntesi (TdS) del curs sobre la 
capital d'El Maresme.

   Un TdS està format per un conjunt d’activitats que 
tenen com a finalitat portar a la pràctica tot el que han 
anat aprenent aquest curs. Al llarg d'aquesta setmana, 
els alumnes no treballen mitjançant matèries com a tal, 
sinó que, gràcies a un dossier de treball que tenen com 
a portafoli, aprofundeixen en cada matèria d'una manera 
transversal.

   En primer lloc, els objectius d'aquest TdS és potenciar 
l'autonomia de l'alumne, el seu esperit crític i la seva 
capacitat d'investigació i cerca d'informació, així com fer-
ne una bona síntesi, per poder extreure'n les conclusions 
pertinents. En segon lloc, el TdS posa molt d'èmfasi en 
el treball col·laboratiu; els alumnes estan organitzats per 
grups, i han de distribuir-se les tasques en funció del millor 
que pot aportar cadascú al grup. 

   Una de les activitats d'aquest TdS és una visita al  centre 
històric de Mataró; a partir de la descoberta dels enclaus 
històrico-artístics més rellevants de la ciutat, els alumnes 
han de realitzar un vídeo promocional sota el lema: 
"Coneixem Mataró"; i dissenyar i confeccionar un trivial 
amb preguntes i respostes sobre el que han après. 

   Com a cloenda, els alumnes fan una exposició oral so-
bre tot el que han après i treballat, i juguen amb els trivials 
realitzats.

2n
MATARÓ, 
CAPITAL DEL MARESME

TREBALL DE SÍNTESI:
JUGUEM AL TRIVIAL DE MATARÓ?
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2n
FEM EL CIM 
DE LES AGUDES!

SORTIDA AL 
PARC NATURAL DEL MONTSENY

   Aquest darrer mes d'abril, els alumnes de 2n d’ESO 
han realitzat una sortida al massís del Montseny, per fer 
un recorregut des de Santa Fe fins al cim de les Agudes 
i el Turó de l’home, el punt més alt del Parc Natural del 
Montseny.

   Ha estat una sortida des de l’àrea de Tutoria, que té 
com a objectius mostrar a l’alumnat l’excursionisme com 
una alternativa d’oci saludable, millorar les relacions de 
convivència entre els alumnes i amb el professorat.

   El dia a dia, sovint, no es deixa gaire marge; els alumnes 
són alumnes, els professors són professors i, l’entorn 
escolar exigeix un ritme que no deixa sempre lloc a fer un 
parèntesi i gaudir de molts moments entranyables entre 

tots. En el moment en què l’escenari canvia, entrem en 
una nova dinàmica, i quin millor lloc per fer-ho que en un 
paratge tan natural, tan proper, tan magnífic, com és el 
Montseny.

   Des de l’alumne més incansable fins al més rondinaire, 
hem arribat al cim de les Agudes! 

   Els alumnes i el professorat hem gaudit d’una jornada 
diferent, potenciant les dinàmiques de grup i obrint nous 
horitzons; com n’és de fàcil assolir petits reptes amb 
l’ajuda i la complicitat dels que ens envolten, que n’és 
d’important l’esforç i la dedicació, i que carai!, que divertit 
és gaudir d’aventures amb els nostres companys!
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3r 
SÍ, HO HEM ACONSEGUIT!

EXCURSIÓ AL MATAGALLS

   El passat 23 d’octubre els alumnes de 3r d’ESO van fer 
una excursió “com les d’abans”: vam anar al Matagalls, 
una de les muntanyes més nostrades del Montseny, 
i contra tot pronòstic, vam fer el cim! Bromes a part, va 
ser un gran dia, un d’aquells que queden gravats en la 
memòria. L’objectiu d’aquesta excursió era fer una sortida 
pel simple fet de gaudir d’un dia de natura, i conèixer una 
mica més els companys amb qui passes moltes hores 
cada dia.

   Des de tutoria teníem moltes ganes de recuperar aquest 
format de sortida i mirant-ho amb distància, ens atrevim a 
dir que ens han quedat ganes de repetir. No us negarem 
que vam viure moments d’esforç i cansament, però també 
d’humor. És per això que volem compartir alguns moments 
gloriosos, amb frases dites pels mateixos alumnes. Aquí 
en teniu una mostra:

   “Això és pitjor que estar morta!”
   “Per què haig de tenir aquestes cames tan primes, si no 
m’aguanten res!”
   “I això diu que va bé? Jo no sé si arribaré viu a dalt...”
   “Eh, ja hem arribat al cim? És això?” (En aquest moment, 
tot just arribàvem al primer reagrupament base)
   “Això és pitjor que l’Everest!”
 
   A l’hora de la veritat, però, us podem assegurar que no 
només tothom va arribar al cim, sinó que, a més a més, 
vam gaudir un munt!
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   Des de temps immemorials, els homes hem volgut co-
nèixer el sentit i el per què dels esdeveniments i, quan 
no enteníem alguna cosa, creàvem fascinants llegendes i 
històries amb què intentàvem explicar fenòmens de difícil 
comprensió, com ara l’origen de la creació o el destí final 
dels éssers humans. 

   Els grecs de l'antiguitat ja narraven històries amb veu 
poètica que acostaven els humans a les llegendes sobre 
déus i herois de cor valent, però també sobre éssers so- 
brenaturals que sorgien de mons màgics o infernals. Els 
déus i deesses, éssers immortals d’aparença humana, 
posseïen les qualitats i les virtuts dels humans. Però eren 
també personatges farcits dels vicis i les debilitats més 
humanes, i que molt sovint portaven fins a l’extrem. 

   Aquestes històries eren conegudes com a mites.Els mi-
tes intentaven generar valors i moralitats. Eren narracions 
fictícies amb una finalitat didàctica, però també conforma-
ven un conjunt de creences. Els grecs mostraven una ac-
titud de respecte envers els mites i la mitologia. Simplement 
hi creien.

   La creença predominant durant molt de temps era que 
els déus tenien un poder sobre totes les coses. Tot es po- 
dia explicar a partir de la voluntat dels déus. Però la mito-
logia també donava als homes seguretat: oferia respostes 
per a tot. No hi havia dubte ni diversitat d’opinions. Malgrat 
la visió màgica del món, degut, en part, a una naturalesa 
caòtica hi havia una actitud de credibilitat envers el conjunt 
de mites. Molts mites servien, doncs, per donar sentit a 
fenòmens per als quals no hi havia una explicació lògica. 

   És en aquest punt en què els alumnes de 2n d'ESO, a
l'assignatura de Llengua Castellana, han treballat la lectu-
ra "Mitos griegos", de Maria Angelidou, un recull de diver- 
sos mites grecs que ha permès als alumnes conèixer, per 
exemple, què va passar amb la caixa de Pandora o amb
el cavall de Troia, saber per què el rei Mides convertia 
en or tot el que tocava, descobrir qui van ser Protomeu 
o el Minotaure, o també per què Ícar pretenia volar com 
els ocells amb l’ajut d’unes fràgils ales de canya i cera. A 
partir d’aquests i altres mites, els alumnes han pres cons-
ciència del poder dels mites com a sistema de creences.

   Després de treballar aquesta lectura, i per concloure 
aquesta activitat, els alumnes han inventat el seu propi 
mite, tot creant un ésser mitològic sorgit del no-res. 

   Els alumnes han encarat el repte amb moltes ganes i 
il·lusió,i els resultats han sigut prou bons, demostrant que 
disposen d’una inventiva a l'alçada de la dels antics grecs.
Mentre treballaven la presentació final del projecte, han 

seguit potenciant algunes competències indispensables 
com ara el treball d’equip, la redacció i els raonaments 
dialèctics. 

   Però la mitologia a l’escola no acaba aquí. Els alumnes 
de 3r d’ESO han descobert de quina manera els mites 
han perdurat fins a l'actualitat, per seguir il·lustrant-nos 
sobre la condició humana. 

   Som hereus de la cultura clàssica, però no solament 
en la manera en què hem construït edificis o hem erigit 
ciutats, no solament en la llengua que parlem i en la nostra 
manera de viure, sinó també en relació a la mitologia. Tots 
aquests personatges i mites perviuen en nosaltres. De 
quina manera? Això és el que hem treballat precisament 
amb els alumnes de 3r d’ESO.

   Quan els homes van decidir enfrontar-se al món i al 
destí, prescindir dels déus i ocupar-ne el lloc, l’ésser 
humà va esdevenir el protagonista de la seva pròpia 
història. El mite va deixar de narrar aventures extraordi- 
nàries d’éssers sobrenaturals per apropar-se a allò que 
li passava a qualsevol ésser humà. Les llegendes narra- 
des es van començar a centrar en déus i semidéus que 
encarnaven els valors i les pors més humanes. És així 
com els alumnes han entès el pas del mite al logos o raó 
en l’evolució de la civilització de l’Antiga Grècia.

   Avui dia, el poder dels mites resideix en què segueixen 
descrivint perfectament les actituds i els comportaments 
més humans, sense oblidar-ne els missatges i conductes 
a seguir. D’aquesta manera, els alumnes han après a uti-
litzar els mites més coneguts en vocabulari, expressions i 
referències dins la nostra llengua. És així com han parlat 
de promeses que són cants de sirenes; de decisions que 
no farien més que obrir la caixa de Pandora; de coses o 
persones que podrien ser un cavall de Troia; de tasques 
més duradores que el mantell de Penèlope; de feines inú-
tils i incessants com el mite de Sísif; de persones o fets que 
serien la poma de la Discòrdia; de debilitats que podrien 
ser el taló d’Aquiles d’algú; d’indicacions feixugues i 
complexes que podrien convertir-se en un autèntic fil 
d’Ariadna o, finalment, de responsabilitats que porten 
associada una espasa de Dàmocles que penja sobre els 
nostres caps. 

   Reconèixer la vigència d’aquests mites i personatges 
clàssics en la nostra cultura occidental, sent conscient 
al mateix temps de la simbologia que comporta cada 
personatge, és una feina àrdua que hauran de seguir fent 
per ells mateixos. Tan sols els hem ensenyat a entendre i 
veure aquestes referències amb uns altres ulls, essent la 
cultura clàssica molt present en la cultura actual.

ELS MITES ENTREN
A LES AULES

2n / 3r
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   Portàvem moltes hores surant pel mar en direcció 
indefinida, en una llanxa d’uns vint metres on s’hi havia 
encabit una cinquantena de persones. Semblava que 
alguna cosa no funcionava bé ja que feia estona que el 
nostre capità havia abandonat el timó i es barallava amb 
el vell i rovellat motor. El pneumàtic de la llanxa es veia 
desinflat i gastat per l‘aigua i la sal, el nivell de l’aigua 
estava molt a prop del nivell on ens trobàvem. Semblava 
que, en qualsevol moment ens enfonsaríem i cauríem tots 
al mar negre, profund, calmat. 

   La Lluna observava la nostra situació i ens il·luminava 
tènuement mentre apareixia i desapareixia entre els 
núvols. Les hores anaven passant i les garrafes d’aigua 
que hi havia a la llanxa ja feia estona que eren buides. 
Ens trobàvem en una situació nefasta, sense aigua per 
beure, enmig del Mediterrani, sense llum de cap mena  
excepte la que ens donava la Lluna. Abans de sortir haví-
em pagat a uns homes ben vestits una gran quantitat 
de diners i ells ens havien assegurat l’arribada a port en 
bones condicions. Però no és la primera ni l’última pastera 
que intenta la travessa d’aquest mar i nosaltres coneixíem 
els riscos que tenia viatjar amb aquesta precarietat.

   Vam passar una nit prou bona en el silenci del mar, 
només trencat pel soroll de metall contra metall que feia 
el capità, que semblava cada cop més desesperat. Devia 
estar a punt de despuntar el Sol quan vam començar a 
notar com la fràgil embarcació perdia la majoria de l’aire 
i poc a poc se submergia en l’aigua. Malgrat els esforços 
sobrehumans de tots per tal de buidar l’aigua que sembla-
va que entrés per cada petit forat i esquerda i que fins i tot
en creés de nous. La llanxa es va enfonsar i tots nosaltres 
amb ella. Em debatia entre les ones per tal de mantenir el 
cap a fora, no sabia nedar, molt pocs en sabien. Vaig tenir 
el temps just, mentre m’enfonsava cap a l’obscuritat, de 
veure com el Sol iniciava el seu recorregut tenyint el cel 
de colors ataronjats.

MARE MORTUM

ANDREU ROCAMORA MARTORELL

   Temps. La gent diu que ets el millor mestre, que ets 
pacient, neutre i que ho saps tot. T’afalaguen dient que 
ho cures tot i que fas d’un vi dolent, el més exquisit. Però 
ets un estafador, al nen li fas creure que mai arribarà a 
la vellesa, al jove que ho seguirà sent i al vell l’enganyes 
amb confusos records. Som els teus esclaus i per molt 
que vulguem, mai podrem sortir de la teva presó. Ets una 
falsa il·lusió creada per nosaltres i no em caus bé. No em 
caus bé! La mort és la teva aliada i arraseu per on passeu. 
Sempre havia sentit parlar de vosaltres però mai ho havia 
viscut en primera persona. Mai aprecies els menjars de 
Nadal fins que et diuen “aquest és l’últim, aprofita”. I és 
quan tu, temps, ens tornes a enredar. Et tornes ràpid quan 
més hagués volgut que fossis lent i m’angoixes. No tens 
clemència. Però quan desitjo que passis ràpid, saps fer-
te el mort fins semblar que pares per complet. Llavors 
és quan esclato, esclato perquè no puc més. Quan més 
hi penso, més m’ofego en aquest mar de dubtes que 
busquen resposta des de fa anys. Jo no utilitzo rellotge en 
un intent inútil i frustrant d'oblidar-me del temps, el temps 
que em queda.

   Avui 5 de gener de 2018 és dia de començar de zero, 
dia de treure pes i respirar. Dia de caminar entre l’herba 
en comptes de mòbils i ordinadors i dia de pensar què li 
diràs, dintre d’alguns anys, al teu jo del passat i no de què 
escriuràs avui al Twitter o Instagram. Però de moment qui 
parla és el teu jo del present i necessita trencar amb alguns 
pesos, rutines, problemes i alguns desenganys. Com 
moltes altres vegades, toca començar a caminar; com 
moltes altres ocasions, toca reinventar-se; com moltes 
altres morts, toca renéixer. Aquest cop no valdrà ni una 
dutxa o un llibre d’autoajuda. El que toca és escapar d’una 
part del teu passat que no et deixa avançar i et recorda 
que has de mirar enrere. Toca començar a caminar, 
sense pressa però sense pausa.  Cap a nous horitzons on 
només pots mirar endavant, ni a baix ni enrere, i enrere 
com a molt per agafar impuls, cap al futur on t’espera un 
millor present  i després de tant de temps, poder somriure. 

4t

TEMPUS FUGIT

GONZALO ALCARAZ RAMÍREZ
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MATEMÀTIQUES A L’ESO

PER A QUÈ SERVEIXEN?

   Els professors de matemàtiques, en algun moment, 
s’han vist en el compromís de donar resposta a aquesta 
pregunta. Quan un adolescent pregunta a l’aula “per a 
què serveixen les matemàtiques?” es fa el silenci, la resta 
de companys es miren i observen el professor, esperen, i 
per un moment estan més atents al que diu el docent del 
que han estat mai. I bé?... 

   La resposta no es deixa esperar: les matemàtiques 
serveixen per descriure, explicar i predir el món que ens 
envolta. A l’adolescent de torn no el convenç, però... “a mi 
per a què em serviran?”- insisteix.

   Certament el que ens hauríem de preguntar és per 
què ens fan aquesta pregunta, per què existeix aquesta 
distància entre el que es fa a l’aula i la seva aplicació a 
la vida quotidiana. Els currículums encorsetats i la llarga 
tradició d’aprendre a calcular o de saber algoritmes per 
resoldre operacions, no han permès, durant molt de 
temps, fer el que és més important en les matemàtiques: 
raonar, pensar, buscar solucions.

   Però això està canviant, el convenciment que, per 
aprendre matemàtiques, cal tocar, cal jugar, cal entendre 
el món que ens envolta, ens ha dut a la didàctica actual. 

    Què fem a matemàtiques?

   Les matemàtiques es poden treballar de moltes mane-
res, però quan fas matemàtiques amb l’únic objectiu de 
gaudir del procés d’anàlisi d’un problema que no és fàcil 
és quan realment es comencen a estimar.

   Aquest curs, un grupet d’alumnes de 1r i 2n. ESO 
s’han preparat per participar en la competició Copa 
Cangur. Aquest esdeveniment, que es fa a tot Catalunya, 
enfronta diferents equips en la resolució de problemes. 
Els equips estan formats per 7 alumnes i en una hora han 
d’aconseguir el màxim de punts a partir de 12 problemes 
matemàtics. Aquests problemes, són totalment diferents 
als que podríem treballar a classe, ja que no hi ha un 
mètode de resolució estàndard que serveixi per aquests 
exercicis. Normalment, quan els alumnes llegeixen 
aquests problemes, la primera reacció és dir “No sé 
per on començar”. Realment aquesta és la gràcia de la 
competició, ja que així han de raonar i aprendre nous 
mètodes de resolució de problemes i això potencia, a parts 
iguals, la creativitat i les ganes de superar nou reptes.

   Per altra banda, la competició és ben engrescadora ja 
que els problemes tenen una puntuació variable. A cada 
minut que passa, els problemes valen un punt més, fins 
que un equip resol el problema. D’aquesta manera, els 
problemes més difícils tenen una puntuació més alta. I 
durant tot el concurs, les puntuacions dels diferents 
equips es visualitzen en una gran pantalla on es mostren 
les classificacions. 
   Pel professors, més enllà de competir o aconseguir 

una bona classificació, valorem molt positivament les 
ganes que han mostrat aquest alumnes de practicar 
matemàtiques de forma voluntària, fora d’horari i sense 
altre premi que aconseguir resoldre un problema. No tre-
ballar per la nota, esforçar-se per aprendre.

   Els nostres representants han estat: Ariadna Moñino i 
Alba Oller, per 1r d’ESO i Pau Castellà, Mireia Jover, Roger 
Mayol, Núria Pons i Ferran Rocamora, per 2n. ESO. 

   Enguany, hem continuat participant en les Proves Can-
gur: 58 alumnes, de la nostra escola, des de 6è de Primària 
fins a 2n de Batxillerat, s’han enfrontat, com 100.000 
altres alumnes d’arreu de Catalunya, a la resolució de 
problemes. Dotze d’ells han aconseguit una menció espe-
cial, per quedar entre els 10 % millors alumnes de les 
seves respectives categories. Els alumnes amb menció 
són: Àlex Cervilla (6è EP), Aniol Martí (6è EP), Roger 
Bombuy (1r. ESO), Héctor Molà (1r. ESO), Jan Rey (1r. 
ESO), Ferran Rocamora (2n. ESO), Marc Calveras (3r. 
ESO), Helena Canals (3r. ESO), Antoine Froger (3r. ESO), 
Jose Mayral (3r. ESO), Andreu Rocamora (4t. ESO) i Oriol 
Ibañez (1r. Batx).

   Els felicitem i encoratgem a continuar fent matemàti-
ques!

   També hem treballat les fotografies matemàtiques, bus-
cant en el que ens envolta els conceptes matemàtics 
que els sustenten. Galileu Galilei ja ens va dir que “la 
geometria està escrita amb els caràcters de la natura”. 
Cal trobar aquesta empremta matemàtica per a què els 
nostres alumnes s’entusiasmin en veure matemàtiques. 
Aquest curs, a més, per entendre millor les fotografies 
matemàtiques hem pogut gaudir de l’exposició de foto-
grafia matemàtica que ens ha cedit el grup ABEAM 
(Associació de Barcelona per a l’aprenentatge i estudi de 
les Matemàtiques). Els nostres alumnes, des dels més 
petitons de l’escola fins els més grans de Secundària, han 
aprofitat aquesta exposició. En el cas dels alumnes de 1r 
ESO  i 2n ESO han treballat les proporcions, i el teorema 
de Thales a partir de les seves pròpies fotografies, com 
podeu veure en les imatges.

   Per últim, us volem explicar una altra proposta que han 
dut a terme els alumnes de 2n ESO. Es tracta de la 
realització d’un petit vídeo per donar explicació a una 
pregunta matemàtica que ells mateixos han proposat. 
L’objectiu és cercar maneres de comunicar contingut 
matemàtic, d’una manera cooperativa, de forma interdis-
ciplinària i amb el suport de les noves tecnologies. Podeu 
veure’n el resultat en el següent codi QR.

   Per concloure aquest recull volem compartir amb vosal-
tres una visió positiva de les matemàtiques, una mirada 
que podríem extrapolar a tot el que fem: qualsevol pro-
blema té solució, cal treballar constantment per trobar-la.
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4t VIATGE A ITÀLIA
   Andrea Canillas. Quan vam arribar a l’aeroport Leonar-
do da Vinci, vam anar directes a recollir les maletes, i 
de cop i volta ens vam trobar un piano blanc al mig de 
l’aeroport. La Mercè va anar corrents a tocarlo i mentre 
estàvem esperant que el nostre equipatge aparegués, ella 
i la Caterina ens van interpretar música d’Amelie, Nuvol 
Bianche, de Camille Saint Saëns… La gent que estava 
esperant la seva maleta es girava, escoltava, i ens van 
enregistrar i tot, tocaven tan bé el piano...

   Aksel Helbek. Estàvem a Roma. Impressionant, no hi 
havia estat mai, i de sobte, amb un parpelleig, tenia 
l’immens Coliseu davant. Vaig quedar bocabadat, era 
impactant. Com és possible que arquitectes d’aquella 
època, fa vint segles, poguessin construir aquell edifici? 
Amb tots els amics ens ho vam passar molt bé, i desitjo 
tornar-hi algun dia. 

   Àlex Panadés. És meravellós com ens podem sentir 
petits i dèbils davant d’una construcció aixecada per 
nosaltres mateixos. Sentir la majestuositat sota els teus 
peus és indescriptible, especial. El monument a Vittorio 
Emannelle II és un d’aquests edificis. Colossal, tot blanc 
de marbre, amb els cavalls galopant cap a l’horitzó. 
Simplement, una meravella.

   Mercè Sánchez. Va ser aquell moment, just abans 
d’entrar al Vaticà, quan em vaig adonar de la sort que tenia 
d’estar allà. Volíem fer-nos una foto una amiga i jo, davant 
la Basílica, quan, de sobte, tots els que es trobaven allà 
s’hi van afegir. Va acabar sent una foto de grup, amb la 
gent amb qui he passat tants anys. En aquell moment vaig 
valorar on era, i vaig desitjar que allò no s’acabés mai. 

   Àlex Escaler. Estàvem aturats guaitant l’enorme Piazza 
de St. Pietro, possiblement era un dels edificis més bonics 

que mai havia vist. Vam entrar a la Basílica i era allà, just 
tombant a la dreta. Al principi no es veia quasi res però 
poc a poc vaig anar veient-la. La protegia un vidre que 
no permetia tocar-la ni apropar-se. La Pietà és una de les 
escultures més precioses del món. Tant de significat en 
una sola escultura! 

   Míriam Verdú. Vam baixar d’aquella petita embarcació 
que ens va dur de la parada d’autobusos fins a aquesta 
ciutat tan peculiar, tota envoltada d’aigua. Quan vaig posar 
el primer peu a terra, vaig sentir des d’un primer moment 
que m’encantaria. La primera parada que vam fer va ser a 
l’hotel, que ja era d’estil venecià i aviat ens vam endinsar 
cap al centre de Venècia, on tots els carrers tenien algun 
tret característic per observar. Em va impactar el fet 
d’arribar a la Piazza St. Marco i que estigués una mica 
inundada. Ja s’endevinava l’Aqua Alta.

   Daniel Cuevas. Anar pels carrers de Barcelona en me-
tro o autobús equivaldria a anar en Vaporetto per Venècia. 
És el seu mitjà de transport públic característic. El fet d’anar 
per mar, travessant el Gran Canal el fa molt especial. 
Dins el Vaporetto vam anar tots al capdavant del vaixell. 
Era com una barreja de sensacions. Es combinava per 
una banda, la monotonia i el cansament dels ciutadans 
venecians que segurament tornaven a casa després 
d’un dia treballant. I, per l’altra nosaltres, que portàvem 
l’alegria i les ganes de viure un moment que mai abans 
havíem experimentat. Una nit estrellada contemplant les 
façanes dels palaus venecians del Gran Canal. Finalment 
vam traslladar la nostra eufòria del moment a la resta 
de passatgers, aquell vespre, els ciutadans de Venècia 
potser van arribar una mica més contents a casa.

   Martina Gel. La primera nit que vam estar a Venècia 
vam anar a la Piazza San Marco després de sopar. Vaig 
mirar cap amunt i estava tota il·luminada. Si ja era preciosa 
de dia, de nit era espectacular, amb les orquestres de 
música que tocaven una a cada extrem de la piazza., un 
gelat a la mà i els meus amics al voltant també gaudint de 

la piazza. Em vaig sentir en el meu moment preferit del 
viatge. 

   Andrea Adame. Era ja tard al vespre i vam dirigir-nos 
cap a la piazza St. Marco. Des d’un començament em va 
agradar l’ambient que floria d’allà, però encara no havia 
vist el millor. Hi havia petites orquestres, que tocaven per 
als tres restaurants que hi havia. Recordo estar esperant 
que comencés una nova melodia quan de sobte l’harmonia 
de la meva cançó preferida d’una de les meves pel·lícules 
favorites surava en l’ambient. Mai oblidaré aquell moment 
memorable on, sota les estrelles venecianes i vora la 
més espectacular basílica que havia vist mai, escoltava 
aquelles precioses notes. Tenia la “pell de gallina” i els ulls 
plens de llàgrimes, de l’emoció, és clar. Per un moment, 
tot es va aturar, menys la música que tocava l’orquestra. 
No va ser fins la nit següent, quan vaig veure els grans 
bassals d’aigua a terra de la plaça, que vaig adonar-me 
que potser no tornaria a viure aquell moment mai més, i 
vaig entendre la sort que tenia de poder haver estat allà 
en aquell moment. 

   Víctor Cuyàs. Que bonica que és la gòndola. El pas-
seig per mar més especial que he fet en tota la meva 
vida. Aquella serenor, aquella tranquil·litat, aquell roman-
ticisme... No es troba enlloc. La gòndola, tan majestuosa, 
encara ho és més quan passa per sota dels ponts que 
connecten la bellesa de Venècia (Rialto, El pont dels 
sospirs..). Venècia: de ben segur que hi tornaré. 
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   ¿Alguna vez te has preguntado qué llevó al ser humano 
a explorar los fondos marinos, a escalar las montañas 
más altas, a poner los pies en la superficie lunar o a enviar 
robots a Marte? ¿Cuántos descubrimientos o inventos 
actuales no existirían de no haber sido por la curiosidad?

   “Desprès d’una gran reflexiò, crec que per la paraula 
curiositat, la millor definició seria les ganes d’aprendre 
allò que et faci feliç, que et desperti un repte que vols 
aconseguir” (Ariadna Moñino)

   “Los padres siempre nos dicen que tenemos que apren-
der más y tener más conocimiento de las cosas, porque 
ellos no tienen respuestas a todas las preguntas básicas 
que nos hacemos” (Adrià Prat)

   Y ahí encontramos esa “c” maravillosa de la curiosidad 
unida a la “c” de conocimiento, que seguirá llevándonos 
en un largo recorrido por la cultura, la certeza, la com-
prensión, la colaboración, el cambio… Conceptos que 
ayudan a responder las preguntas que nos acercan a 
entender el mundo.

   La curiosidad está en nuestra naturaleza, en nuestra 
manera de ser. Uno podría pensar que la curiosidad 
nace de uno mismo. Sin embargo, los estímulos externos 
también ayudan y, de hecho, pueden llegar a ser grandes 
despertadores de curiosidad. Las personas, además, 
tenemos una tendencia natural hacia el deseo de aprender 
nuevos conocimientos y vivir nuevas experiencias. Tan 
personales algunas que nos hacen humanos.

   “Cada vegada més, sentia una intensa curiositat per la 
seva persona, els seus pensaments, el seu passat, els seus 
anhels, fins i tot les seves decepcions. Estava enamorat? 
La curiositat m’havia arrossegat lentament amb la finalitat 
de saber-ne més d’aquella misteriosa persona, tanmateix 
descobria paral·lelament el fet de sentir curiositat per una 
vida, quelcom que començava a ser molt més rellevant 
que l’amor, sense la qual no existiria la meitat de coses 
pel qual un s’interessa, és a dir, que sense la curiositat no 
hi ha la vida, la curiositat ens desperta, o més ben dit, la 
curiositat ens fa humans.”  (Toni Nicolau)

   Ja de ben petits, mostrem les ganes que tenim de des-
cobrir coses per nosaltres mateixos. En els primers anys 
de vida, som curiosos perquè tot és nou per a nosaltres.

   “El mundo se interesaba por su alrededor desde que ella 
llegó. Todo parecía misterioso, tan frágil, glorioso. Nadie 
se atrevía a retarla y en silencio caían en sus garras. Así 
que querían descobrir qué tenía ella, cuál era su secreto. 
Como llegó pisando fuerte y con la mirada de frente, 
acabó dejando huella. Ella, radiante como siempre, se 

presentó. Por fin dijo su nombre. El mundo entero, ansioso 
por descubrirlo, se dio cuenta de que ella se hacía llamar 
Curiosidad.”  (Judit Robles)

   Però compte! A l’inici dels temps, la curiositat estava 
plantejada com un vici, com un defecte. Des de l’origen 
de la Humanitat, la curiositat era considerada una cosa 
condemnable. I així ho exemplifica la llegenda del pecat 
original d’Adam i Eva, on diuen que la curiositat els va 
condemnar a la vida terrenal, suposant l’inici de tots els 
pecats dels humans.

   Però també trobem a Pandora que, moguda per la curio-
sitat, va obrir la caixa que contenia tots els mals que 
coneixem a dia d’avui, escampant-los així per tota la 
Humanitat.

   Per sort, més enllà d’aquests inicis que no auguraven res 
de bo per als humans, la curiositat també els va despertar 
les ganes de saber coses. Sempre hi haurà novetats per 
descobrir i que no haguem vist mai. Mai podrem saber-ho 
tot. Però és veritat que cada dia aprenem com a mínim 
una cosa.

   Y la curiosidad nos conducirá hasta la verdad, aunque 
esta no nos guste.

   “Un asesinato. Dos sospechosos: la Curiosidad y el Se-
creto. No hay pistes relevantes. Pero su relación con la 

víctima es indiscutible. Ambos se encontraban allí en ese 
momento. Hasta ahora los dos han guardado silencio (...)
La Justicia interviene de manera sabia: ”Si los dos afirmáis 
no haber sido el culpable, acusando al otro, será porque 
tenéis pruebas. Ahora es el momento de compartirlas” (...) 
“El Secreto debe de estar encubriendo a alguien, y estoy 
segura de que esa persona es la culpable. Pero no puedo 
sonsacárselo, ya que entonces los dos sospechosos 
morirían al instante. Tengo que ir un paso por delante... 
Alguien que quiere ser descubierto por la Curiosidad y a 
la vez quiere proteger al Secreto... Alguien por quien vale 
la pena matar...” (...)

   La persona a quien encubría el Secreto, su fiel amiga... 
Y la Curiosidad, aquella que quiere descubrirla... La 
pregunta adecuada no es quién mató al gato, sino qué 
quería descubrir la Curiosidad... Hay una tercera persona 
implicada en el crimen, el asesino. La Verdad.” (Helena 
Canals)

   La curiositat afavoreix l’aprenentatge. Ens anima a apro-
fundir i investigar. Aquesta motivació és poderosa. No 
estem buscant per buscar, sinó per una necessitat, un 
desig de saber més sobre el que ens ha captivat. 

   “Cuando se acercaba cada vez más a la Puerta sentía 
como si una corriente eléctrica le circulase por todo el 
cuerpo, tenía mucho miedo. Al abrir la Puerta se echó a 
reír, no podía imaginar lo que estaba viendo; él mismo se 

LA CURIOSIDAD

UN ACERCAMIENTO A LOS PREMIOS 
LITERARIOS DEL CERTAMEN DE 
SANT JORDI

decía: “Aquello que desconocemos es lo que más miedo 
da”. Has de cambiar el miedo a lo desconocido por la 
curiosidad.

   Llavors, la curiositat es converteix en el motor, en l’im-
puls i la motivació per aprendre, recordar i provar. Moltes 
persones gaudeixen d’una increïble curiositat: un interès 
molt fort per alguna cosa que els ha cridat molt l’atenció. I 
semblen comptar amb una motivació incansable. 

   “La curiositat és una de las raons per la qual la raça 
humana mai ha arribat a extingir-se. Aquesta intriga per 
aprendre coses noves o adquirir nous coneixements 
va permetre als nostres ancestres desenvolupar nous 
mètodes que milloraven les condicions de vida dels 
humans i la manera de viure.”  (Pol Lizarán)

   La curiositat es converteix en una eina excel·lent per 
aprendre. Si sabem treure-li el màxim partit a aquesta 
motivació, exercitarem la nostra memòria. Les persones 
més curioses aprenen molt millor i més ràpidament. 
L’aprenentatge és molt més productiu si hi ha curiositat. 

   Y la capacidad para plantearnos cualquier pregunta, 
para darle la vuelta a todas las verdades que nos rodean.

   “The cover of the book got my attention and I discovered 
it intrigued me and made my curiosity wake up, just like 
the first time I saw that girl walking through the streets 
(...) Why was the dragon the one who had to die, not the 
princess?” (Mercè Sánchez)

   No permitas que nada ni nadie mate tu curiosidad. 
por una bujía que pone en marcha un motor.
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   At school, students are protagonists of their own learning 
process, that is why in English classes there is a mixture 
of the use of technological devices and/or sources with 
the use of online projects, reading books, oral workshops, 
online community for schools in Europe called E-twinning 
among others.

   Below you will find a detailed list of the most important 
projects we carry out over the course.

   1st ESO – STORYTELLING
 
   Storytelling is the activity of telling or writing stories. In 
1st of ESO we focus on tales (stories for little children) in 
different school subjects like Spanish, Projects, English or 
Catalan. 

   During the 2nd term, at English classes, we worked 
specifically on writing an invented tale for little children 
aged 6-7 years. After this, the students thought how to 
prepare a video showing their own tale, using a wide 
range of apps or formats. For example, drawing all the 
characters and landscapes, playing Lego, creating hand 
puppets or doing it with the Scratch app or the Stop Motion 
one. 

   For some days they could see and experience how 
difficult is to be a writer and editor at the same time but the 
result was fantastic! If you wish to have a look at one of the 
tales, scan the following QR code. Enjoy it! 

   2nd ESO: E-TWINNING PROJECT. 

   E-twinning is a project the school carries out with 2nd 
ESO students. It is based on working with different schools 
inside the same platform all over Europe.  E-Twinning 
promotes school collaboration in Europe through the use 
of Information and Communication Technologies (ICT) by 
providing support, tools and services for schools. 

   The main project is called “Let’s be creative through 
English” there is one per term and students have to follow 
the instructions written on the platform and explained by 
teachers. Once they have finished their work, there is a 
guide to upload it and share it with European students 
enrolled in the programme. All students within the platform 
can see and comment on other students’ work that is 
always supervised by teachers. 

   We would like to share one of the projects done in 
January; it was called “Singing a song”. It consisted in 
selecting a song in their native language and record it. 

Next, they uploaded their version together with the original 
lyrics and their own translation into English. 

   Students had a blast while recording and translating the 
songs they have chosen into Catalan and/or Spanish.
If you would like to gossip and see their work, have a look 
at the following QR code, you will see how good they are. 

   3rd- 4th - DUBBING FILMS 

   During the second term, students in 3rd and 4th ESO 
have been working on a Dubbing Films project. It consists 
in choosing a scene from an animated film they like 
and change the dialogue. Once they have got the new 
dialogue, they record their own voices and attach them to 
the selected scene. The results were amazing.
In 4th of ESO, we have also been working on recording 
a TV ad. Some students decided to advertise innovative 
products, whereas others decided to advertise either a 
scape room or a horror film. In every case, the results are 
worth seeing.

   If you want to have a look; here you have got the QR 
code.

ENJOYING ENGLISH AT
ESCOLA MERITXELL

1r / 2n / 3r / 4t

SPEAKING WORKSHOP
   Getting teenagers to speak English in the classroom is not an easy task. Teenage students lapse into mother ton-
gue during group activities, or are reluctant to speak in English in front of their classmates and they don´t get many 
opportunities to practise spoken English outside the class.

   For these reasons, this year we have introduced a new Project in our English language subject at school. This is a 
Speaking Workshop for students in Secondary Education.

   The classes have been split into groups of 4/6 students and each group has a 25-minute-class of conversation in 
English.

   We believe this has a very positive effect and we encourage them to participate, even though they might feel shy 
at the beginning. This workshop makes them feel more confident with the language and, little by little they get more 
fluency.

   Here are some of the Projects we have been working with: “Telling your own story”: students have to make up a 
story from the pictures we give them, putting them in the order they want. They tell the story to all the class.

   “Taboo, who is who”: students have to describe a person avoiding some specific words which are “forbidden” and 
cannot be said. The other students have to guess who it is.

   “A splendid weekend with 100 euros”: In pairs, students have 100 euros to spend during their weekend, leaving 
home on Saturday morning and coming back on Sunday. 
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BATXI
LLERAT
ADN: Biologia de 1r
Treballs de recerca
Comiat de 2n
Esport

   Què és l’ADN? On es troba? Quant en tenim? Aquestes 
i més preguntes les podreu respondre amb l’exposició 
titulada “ADNari” que els alumnes de Biologia de 1r de 
Batxillerat han exposat de manera itinerant a la biblioteca 
de l’edifici de Batxillerat de l’escola. Us animem a visitar-
la, ja que no només gaudireu d’un espai de l’escola 
transformat en sala d’exposicions, sinó que a més us 
assebentareu de la quantitat d’ADN que tenim a totes i 
cadascuna de les nostres cèl·lules. Però anem a pams. 
Per aquells que no pugueu venir a veure-la, us en fem 
cinc cèntims. I per aquells que pugueu anar-hi us en fem 
un resum sense spoilers.

   El nostre organisme, igual que tots els dels éssers vius 
que habiten el planeta Terra, està format per cèl·lules. 
Alguns éssers vius en tenen només una, com els 
protozous, però d’altres en poden arribar a tenir milions, 
com els humans. Alguns en poden tenir moltes, però 
totes iguals, com les algues, però d’altres en poden tenir 
moltíssimes i de molt diferents, com els humans. Alguns 
poden tenir una organització cel·lular realment simple, 
com els bacteris, però d’altres altament complexa, 
com els humans. Sigui quin sigui el tipus i el nombre 
de cèl·lules que tinguem, el que tots i cadascun dels 
éssers vius compartim és l’element que ens defineix, la 
molècula que conté la nostra informació genètica i que 
s’anomena àcid desoxiribonucleic, o més familiarment 
coneguda com ADN.

   L’ADN és una molècula formada per una doble cadena 
de subunitats que es van repetint i enllaçant entre elles 
anomenades nucleòtids. Els nuclèotids estan formats 

ADNARI

BIOLOGIA / 1r DE BATXILLERAT

per diferents components. Però per no atabalar-vos amb 
tants detalls, només us presentem el component que 
aporta més informació: les bases nitrogenades. Hi ha 
quatre bases nitrogenades diferents: l’adenina (A), la timina 
(T), la citosina (C) i la guanina (G). Com que la informació 
genètica està codificada en la seqüència d’aquestes quatre 
bases nitrogenades, és relativament fàcil fer un símil amb 
el llenguatge. D’aquesta manera, es diu que la informació 
genètica està codificada en quatre lletres: A, T, C i G. I 
com que l’ADN s’organitza en forma de dues cadenes 
enfrontades, l’una davant de l’altra, parlem de parells de 
lletres o de bases. 

   Doncs bé, la pregunta a la qual intentem donar resposta 
simbòlicament amb aquesta exposició és la següent: 
“Quantes d’aquestes lletres tenim en el nostre ADN?”. Per 
poder-la respondre hem aprofitat un article de divulgació 
científica molt interessant i creatiu escrit per Gemma 
Marfany, doctora en genètica molecular de la UB. Aquest 
article diu que si fem números, veurem que l’ADN que hi ha 
dins d’una cèl·lula humana conté 6.600 milions de parells 
de bases nitrogenades. Està clar que és una quantitat que 
se’ns fa molt difícil d’imaginar. Així que com ho podem mirar 
d’una manera més propera i fàcil? Doncs bé, si imaginem 
que l’ADN és com un text escrit en un llibre dels que llegim 
en paper, veurem que en una línia podem tenir unes 50 
lletres. I per pàgina podem ben bé tenir unes 40 línies. Per 
tant, podríem quasi afirmar que en una pàgina hi ha unes 
2.000 lletres. Si tenim un llibre de 500 pàgines, tenim en 
total un milió de lletres. Si considerem que cada llibre té un 
gruix de llom d’uns 6 centímetres, vol dir que necessitem 
396 metres de prestatgeries per col·locar tots els llibres que 
contenen la informació genètica que ens fa humans.

   I així arribem a l’ADNari que trobareu a la nostra biblioteca. 
Fixeu-vos si arriba a ser llarg l’ADN, que els prestatges de 
la nostra biblioteca només ens ha permès reproduir una 
sisena part de l’ADN que contenen les nostres cèl·lules. 

   Esperem que hagueu après coses amb nosaltres i, sobre-
tot, que en gaudiu tant com nosaltres!
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2n 
TREBALLS DE RECERCA

LAURA COLOMÉ
Donar-los el poder que treu la malaltia

   Avui en dia són molts els nens i nenes que pateixen 
una malaltia tan perillosa com el càncer, una malaltia que 
té una cura molt complicada i dolorosa. La Laura s'ha 
preguntat com poden tenir tanta força de voluntat, com 
després de tot el que els ve a sobre tenen ganes de treure 
un somriure cada dia i viure la vida de forma positiva, 
donant-li valor a cada petit detall que se'ls presenta.

   Fa poc va descobrir dues associacions: Pallapupas i 
AFANOC.

   Dues associacions en què els seus representants es 
dediquen a millorar la vida de tots aquells pacients que ho 
necessiten, principalment nens i nenes, persones grans 
i persones amb trastorns mentals. El seu propòsit és 
omplir la vida de felicitat a tots aquells pacients i fer-los 
riure per un instant. El treball de l’alumna Laura Colomé 
“Donar-los el poder que treu la malaltia” tracta des d’un 
punt molt sensible, com aquestes associacions ajuden a 
l’acompanyament en la malaltia dels nens i nenes que la 
pateixen. En aquest sentit la Laura va fer un voluntariat 
amb l’associació Pallapupas, que li va permetre veure el 
gran treball que fan aquestes associacions en primera 
persona. Per altra banda va fer diferents entrevistes a 
persones d’aquestes associacions, tant persones que te-
nen un tractament directe amb els nens i nenes, com 
persones que no treballen directament amb ells, però que 
els té ben present en el seu treball.

EVA VELA
Dinero, la clave publicitaria

   ¿Se pueden hacer campañas publicitarias exitosas sin   
recursos económicos? 

   Esa es la premisa que coge nuestra alumna Eva Vela 
para realizar una investigación sobre campañas publici-
tarias que han tenido muy buena acogida entre los 
receptores. Y para ello estudia, analiza y compara varias 
campañas, una que tenía detrás grandes recursos econó-
micos y una que no gozó de esos mismos recursos pero 
cuyo rendimiento fue muy notable.

   Antes de ese análisis detallado, se nos ofrece un cuidado 
estudio sobre los elementos y fases de una campaña 
publicitaria. Necesario para una correcta valoración de 
cualquier campaña e indispensable para que la autora 
del trabajo realice como parte final del mismo su propia 
campaña de publicidad, sin recursos económicos, ocu-
pando ella todos los departamentos de una empresa 
publicitaria y dejándonos un vídeo contra el bulliyng. 

   Le queda claro a la autora que los recursos de las gran-
des compañías favorecen la ejecución de cualquier idea, 
pero que sin ellos la idea también puede salir a la calle 
y obtener buenos resultados. Pero para ello se necesita 
tiempo y decisión, grandes recursos.

POL CABALLERO
Electropneumàtica: 
El futur de la industrialització

   Quan en Pol feia 4t d'ESO va treballar l'electropneumàti-
ca, i a partir d'aquell moment sempre va estar encuriosit 
per aquest tema. Quan se li va plantejar el treball de 
recerca de batxillerat ho va tenir molt clar: havia de ser 
alguna cosa de Pneumàtica i Electropneumàtica.  
 
   En aquest treball s'ha familiaritzat amb l'electropneumàti-
ca i ha dissenyat un circuit funcional sense cap o quasi cap 
component pneumàtic comprat; és a dir, els components 
utilitzats eren gairebé tots reutilitzats. A més, el seu objec-
tiu era que el circuit dissenyat ajudés a la gent. Això el va 
portar a dissenyar un exoesquelet per proporcionar força 
extra i així reduir la tensió al treball. 
 
   L'exoesquelet faria ús dels músculs pneumàtics i aquest 
sistema estaria governat per un circuit elèctric. Tant les 
vàlvules com els músculs, la font d'alimentació i les 
bobines van ser dissenyades per ell.  
 
   El resultat del seu treball va ser excel·lent, i el va pre-
sentar a l'Install Party del Tecnocampus.  
 
   Estem segurs que la seva curiositat i ganes d'experimen-
tar el portaran a ser un gran enginyer, estudis que comen-
çarà l'any vinent. 

viabilitat a l’hora d’albergar amfibis. És més, ha anat un 
pas més enllà i ha aportat una metodologia de treball 
exportable a qualsevol bassa, que permetrà analitzar la 
idoneïtat d’aquest ecosistema per albergar vida aquàtica 
i terrestre. 

   El treball de la Marta és eminentment pràctic i des de 
l’escola n’estem molt orgullosos, ja que no només ha 
demostrat poder tirar endavant un projecte mediambiental, 
sinó que, a més a més, ho ha fet en una zona molt propera 
a l’escola.

MARTA BORRÀS
Raucar malgrat les dificultats

   Qui rauca? Les granotes. I aquestes, com molts altres 
amfibis, estan en perill d’extinció. És per això que la Marta 
Borràs ha titulat el seu treball de recerca “Raucar malgrat 
les dificultats. La silenciosa extinció dels amfibis”. 

   Durant aquest últim any i mig, la Marta ha fet un ex-
cel·lent treball de camp al voltant dels amfibis i la seva 
supervivència al Maresme i, en concret, a l’ecosistema que 
es genera al voltant de les basses, tan exteses a la nostra 
comarca. Per fer-ho, ha analitzat la qualitat ecològica de 
quatre basses del Maresme, així com també la seva 

ÈNIA MORGADES
Què en sabem de les infeccions 
de transmissió sexual?

   Què és la SIDA? Aquesta pregunta és fàcil. Podríem de-
finir-la com una infecció de transmissió sexual provocada 
pel virus del VIH, que produeix una greu immunodeficiència 
adquirida. Però i la sífilis? I la gonorrea? En sabem alguna 
cosa? N’estem ben informats? 

   En el seu treball de recerca biomèdic i social titulat “Què 
en sabem de les infeccions de transmissió sexual?”, l’Ènia 
Morgades fa un repàs de les principals infeccions de 
transmissió sexual i ho fa d’una manera molt entenedora. 
Ara bé, no es queda en la part teòrica, ja que en el seu 
afany d’aconseguir un d’aquells treballs de recerca rodons, 
l’Ènia fa una estada a l’Hospital de Mataró, on li ensenyen 
de primera mà quins són els passos que se segueixen 
quan arriben mostres d’un possible pacient afectat 
d’alguna de les infeccions de transmissió sexual més 
freqüents. I això no és tot, ja que el seu principal objectiu 
és saber si la població jove mataronina està ben informada 
sobre les ITS o infeccions de transmissió sexual, quines 
són, com es transmeten, quins efectes negatius sobre la 
salut poden tenir i què s’ha de fer per evitar contagiar-
se’n. Per a això recorre a l’ASSIR, el centre d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva del Maresme, on li cedeixen 
un espai on poder enquestar anònimament a tots aquells 
joves que van a fer alguna consulta. 
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ESPORT D’ALT NIVELL 
I ESTUDI 

UNA DIFÍCIL COMBINACIÓ
INÉS FANLO

2n de batxillerat
Hoquei herba, 
Club de Polo de Barcelona 

   Hola sóc la Inés i m'agradaria parlar-vos de com és el 
meu dia a dia durant una setmana, combinant estudis i 
esport.

   Com els meus companys de curs, començo les classes 
a les 8h. i acabo a les 14h. Per ser esportista d'elit tinc una 
assignatura convalidada; això em permet començar una 
hora més tard els dilluns i els divendres i acabar una hora 
abans els dimarts.

   Entreno els dilluns, dimarts, dijous i divendres al Club 
de Polo de Barcelona,   de les 20.15h. a les 22.30h. Els 
dimecres aprofito per organitzar-me i avançar el treball del 
col·legi. És l'únic dia que sopo amb la meva família.

   Quan entreno mai arribo a casa, a Llavaneres, abans 
de les dotze i gairebé sempre he de quedar-me a estudiar 
abans d'anar a dormir.

   Els dilluns he d'anar a Barcelona en tren i per arribar 
al club agafo el metro. Aquest dia comencem amb una 
sessió de gimnàstica en el Polo Salut per a muscular, això 
ho fem només una vegada a la setmana. L'entrenament 
del dilluns és regeneratiu, ja que el diumenge solem tenir 
partit.

   Els dimecres són els dies més durs de la setmana. No 
puc quedar-me a les classes de la tarda, per tant he de 
demanar apunts del que s'ha treballat aquest dia. Després 
de menjar molt ràpidament, la meva mare em porta a 
Terrassa. A les 15:30h. comença l'entrenament al CAR 
amb la Selecció Espanyola sub18, fins a les 17h. Estem 
preparant l'europeu sub18 d'aquest estiu. Quan acabo a 
Terrassa, he d'anar al Club de Polo de Barcelona,   estudiar 
primer i entrenar després, acostumem a veure un vídeo 
del partit del diumenge per corregir errors, després fem 
sessió de físic, tècnic i partit per acabar.

   Els dijous em costa aixecar-me. Després de les classes 
de matí dino al cole perquè a la tarda, a primera hora hi ha 
repassos de matemàtiques. La meva mare em porta fins 
a Argentona i des d'allí un entrenador del Polo em porta a 
Barcelona a l'entrenament. Els dijous els equips de divisió 
d'honor acostumen a sopar al club, jo de vegades també, 
aquests dies em poso al llit molt tard, després de finalitzar 
alguna cosa del col·legi.

   Els divendres a l'entrenament acostumem a veure un 
vídeo prepartit i entrenem penals.

   Els dissabtes he de veure un vídeo prepartit per saber 
com juga el rival. En la xerrada del diumenge abans del 
partit ens pregunten qüestions sobre el mateix.

   Al jugar a la Divisió d'Honor, tenim desplaçament lluny 
(Canàries, Bilbao, Madrid, Sant Sebastià). Aquests caps 
de setmana viatgem els dissabtes per jugar el diumenge.
Quan juguem a casa, alguns diumenges, també jugo 
amb el Juvenil, em passo tot el dia jugant a hoquei. Els 
diumenges acostumo a anar a dormir molt tard també, ja 
que he estat tot el dia fora de casa i m'haig de posar a 
estudiar, ja que tinc exàmens i feina a fer.

   I aquesta és la meva vida. Jo abans jugava a l'Iluro de 
Mataró, on vaig començar amb 9 anys a jugar a hoquei. 
Llavors res de tot això passava, ja que tot estava a prop 
de casa i era molt més fàcil, però quan vaig acceptar el 
canvi de club vaig haver de mentalitzar-me que seria un 
any molt dur. El primer que em van dir els meus pares 
va ser que estava molt bé l'esport però si no rendia a 
l'escola l'hoquei s'acabava, ja que 2n de batxillerat és 
un any molt important pel meu futur. Jo crec que la base 
de compaginar-ho tot és l'organització, portar-ho tot al 
dia i sobretot el suport de la família, els meus pares i els 
meus germans. La meva germana Clara, exestudiant de 
l'escola, també està al primer equip del club i gràcies a 
ella puc pujar a Llavaneres amb cotxe.

   També he tingut suport de l'escola, el meu tutor Àngel 
m'ha ajudat molt i els professors de batxillerat també.

MARTA DORDA

2n de batxillerat
Hoquei herba, 
Atlètic Terrassa Hoquei Club 

   Hola, sóc la Marta i vull explicar-vos com és el meu dia 
a dia compaginant la pràctica de l'esport que més m'agrada 
amb els estudis d'un curs tan intens con 2n de batxillerat.

   DILLUNS. Em llevo a les 8:20h. em dutxo, esmorzo i vaig 
cap a l'escola. Llavors dino i tinc de les tres de la tarda fins 
a les sis per estudiar. Un cop són les 18:00h. de la tarda el 
que faig és berenar i preparar-me per anar a l'entrenament 
d'hoquei. Com que jo entreno a Terrassa, he de sortir una 
hora abans de l'inici de l'entrenament. A les 19.30h. les 
meves companyes i jo comencem. A la primera hora fem 
físic amb un preparador especialitzat i a la segona fem 
l'entrenament tècnic amb els nostres entrenadors. A les 
21:30h. acabem i marxem cap a casa. A l'arribar a casa 
em dutxo, sopo i si haig d'estudiar, estudio. I finalment 
després de tot el dia em puc posar el llit i dormir.

   DIMARTS. Els dimarts jo els he anomenat com els meus 
dies d'estudi, ja que després de fer la rutina de cada matí 
i anar a l'escola no tinc hoquei. Llavors el que faig és en 
acabar de l'escola a la una, vaig a casa i aprofito tota la 
tarda i estudio i faig deures. Potser algun dimarts he hagut 
d'anar a l'Atlètic a entrenar amb divisió d'honor, però tot 
depèn de la setmana. Si es dóna aquest cas, entreno de 
20:00h. fins a les 22:15h.

   DIMECRES. Aquest dia potser és un dels més difícils, ja 
que no puc estudiar res. Em llevo a les 7:30h. em dutxo, 
esmorzo i vaig cap a l'escola. Els dimecres no acabo fins 
a les cinc de la tarda dels estudis, llavors a l'arribar del 
col·legi em poso a estudiar ràpidament perquè només 
tinc una hora per això. Els dimecres l'entrenament és el 
mateix que el dilluns, el mateix sistema i el mateix horari. 
Aquests dies es fan durs i llargs, ja que no tinc marge de 
descans i arribo molt cansada. Llavors les 22:50h. un cop 
he sopat, es fa molt difícil posar-se a estudiar.

   DIJOUS. Després d'haver anat al col·legi, dino i llavors 
tinc temps fins a les 7 de la tarda per fer el que necessiti. 
Aleshores, la meva mare i jo, pugem al cotxe i anem un 
altre cop cap a Terrassa. Els dijous i algun dimarts són els 
dies que entreno amb les grans, les de divisió d'honor, ja 
que els dilluns i dimarts entreno amb les juvenils. Llavors 
entreno de 20:00h. a 22.15h. Fins a les vuit i trenta el que 
faig és escalfar i no el físic, perquè jo ja porto càrrega dels 
entrenaments de juvenils. Seguidament juguem a hoquei i 
molts cops la cosa s'allarga un quart d'hora i també es pot 

arribar a allargar fins 30 minuts. Els dijous el que faig és 
sopar allà amb la meva mare, ja que molts cops acabo a 
les 22:30h. Aquests dies arribo tard a casa i és dels dies 
que vaig més tard a dormir.

   DIVENDRES. Com els dilluns, tinc la sort que començo 
a les 9h. a l'escola. Després del col·legi bereno, estudio 
i a les cinc vaig cap a Terrassa, ja que tinc entrenament 
amb un projecte que es diu grup Top en el qual ens 
ensenyen a un grup de noies tècnica individual i coses 
més especialitzades. Molts cops, a l'acabar aquest entre-
nament, en tinc un altre amb las juvenils fins a les 20:30h. 
El que passa és que aquest any, amb les festes dels 
18, els divendres vaig molt de bòlit, i a l'acabar l'últim 
entrenament em dutxo allà i vaig directe de Terrassa a la 
festa que tingui aquell divendres.

   Certament no sé que faria sense els meus pares que van 
cada dia amunt i avall per portar-me a fer el que a mi més 
m'agrada. També, si algun cop no em poden portar, el que 
faig és agafar el tren, amb la qual cosa trigo dues hores, ja 
que primer l'agafo de Mataró a plaça Catalunya i després 
agafo els ferrocarrils catalans per arribar a Terrassa, i allà 
els meus entrenadors em passen a buscar. En conclusió,
és difícil de compaginar-s'ho tot i el transport també és 
feixuc, però s'ha de ser organitzat i no perdre ni un segon.

   DISSABTE-DIUMENGE. Els caps de setmana em pen-
sava a principi de curs que seria on tindria més temps 
per estudiar, però en veritat la cosa no ha sigut així. Ja 
que molts cops tinc partit amb juvenils i també amb divisió 
d'honor. Llavors si són el mateix dia, em passo tota la 
jornada a Terrassa i no puc estudiar. I si l'un és dissabte 
i l'altre diumenge, ja em garanteixo perdre gairebé tot el 
cap de setmana.
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2n DE BATXILLERAT

COMIAT

   Avui és un dia molt especial per als nostres fills i filles, 
per aquesta generació de joves del segle XXI.

   Molts de vosaltres vau començar a aquesta escola amb 
només tres anys, amb plors, il·lusió, nervis, ganes de jugar 
i de divertir-vos... i heu fet junts un gran camí a l’Escola 
Meritxell.
   Vau començar a aprendre, tant en coneixements com 
en valors, i vau començar a formar-vos com a millors 
persones. L’escola, igual que nosaltres, us ha vist passar 
de nens a adults.

   Durant tots aquest anys l’escola us ha transmés uns 
valors que segueixen vigents des de la seva fundació, ara 
fa 50 anys. A la segona meitat de la dècada dels anys 
60, un grup de pares joves del Maresme, preocupats per 
l’oferta educativa existent, reflex de la situació en què es 
trobava immers el país aleshores i on s’havia de triar entre 
escola religiosa o escola pública, van oferir un model 
educatiu innovador i diferent, una escola més actual i 
progressista, laica, mixta i basada en uns valors que per 

a ells eren fonamentals. De tot aixó en va sortir l’Escola 
Meritxell.

   Els pares i mares estem molt orgullosos de tots vosaltres, 
us hem acompanyat en el vostre camí en moments difícils i 
en d’altres plens d’alegries. No sense oblidar aquest darrer 
tram del batxillerat, en el qual els pares i les mares hem 
estat els vostres companys incondicionals. Des de portar-
vos els treballs a imprimir, passant per fer de taxistes a 
qualsevol hora i a qualsevol lloc de la comarca, fins a ser 
l’ase dels cops dels vostres puja-i-baixa emocionals... 
sabeu que sempre hi hem estat i sempre hi serem.

   Ara toca donar-vos ales! Vosaltres sou el futur d’aquesta 
societat, i us animem a mantenir i transmetre sempre 
aquests valors que heu après a l'escola.

   Avui, tots els pares i mares, juntament amb les vostres 
familiars, us volem donar la nostra més sincera felicitació 
per tot el que heu fet. Avui vosaltres sou els protagonistes, 
us ho heu guanyat. Gaudiu d’aquest moment tan emotiu 
que recordareu sempre, amb molta alegria i nostàlgia. 
Nosaltres tenim molts sentiments, alegria, emoció, incer-
tesa pel que us espera en el futur. Us heu fet grans, seguiu 
el vostre camí. Confiem i creiem plenament en vosaltres.   

   Eva Froger. Aquest divendres recordaré la felicitat d’a-
quests anys amb el meus companys i els meus profes.

   Raul Llobera. Este viernes representa una despedida 
de todas las cosas que me han hecho tan feliz en este 
lugar.

   Oriol Barahona. Este viernes representa el inicio de 
nuevos sueños y retos. Me siento afortunado de haber 
podido formar parte de esta gran familia. Os recordaré 
siempre.

   Natàlia Ferré. El día de la despedida para mi fue un día 
de recuerdos y de vivencias de todos estos años en el 
colegio. Un día muy especial para todos.

  Pol Caballero. Després de dos anys intensos aquest 
divendres per a mi representa una alliberació de moltes 
de les preocupacions que he tingut.

   Andrea Sánchez. El viernes será el último encuentro 
con todos. Será inolvidable porque disfrutaremos de nues-
tra compañía recordando todo el tiempo que hemos 
pasado juntos.

Penseu, en tot moment, que la vostra rúbrica la deixeu en 
els vostres actes.

   Esperem i desitgem que els vostres somnis siguin el far 
que us il·lumini el camí. Que sigueu feliços i que sapigueu 
compartir la felicitat. Sou dones i homes fets d’amor, res-
pecte i saviesa, aneu pel món amb pas ferm i escampeu 
la vostra empremta.

   Us desitgem el millor!!!

   Els vostres pares i mares.
   25 de maig de 2018. 

   Ènia Morgades. Per mi la festa de comiat simbolitza el 
final d’una intensa etapa i el començament d’un nou camí 
que m’aproparà cada vegada més al meu somni. 

   Eli Olmedo. Aquest divendres per mi representa el co-
miat del lloc on he viscut des de P3. Ha sigut un plaer 
viure tota aquests anys envoltada de gent que recordaré 
sempre.
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ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE
   Il·lusionats i alineats amb els objectius de l’Escola Me-
ritxell, aquest curs hem treballat, tots plegats, i de manera 
transversal, els hàbits saludables.

   Un dels eixos de treball d’ F. Roca, és contribuir a la mi-
llora de la salut de les persones, des d’un punt de vista 
global que permeti assolir un estat de complet benestar  
físic, mental i social. Enguany, hem impulsat la campanya 
dels “esmorzars saludables” i hem redefinit l’oferta de la 
cafeteria de batxillerat, potenciant les alternatives més sa-
ludables. En aquesta línia, seguint les últimes tendències i 
recomanacions de l’Agència de Salut Pública de la Gene-
ralitat de Catalunya, cada temporada revisem les nostres 
propostes de menús. Hem acabat el curs, amb més pre-
sència de productes integrals, un increment de les com-
binacions amb menys aportació de proteïna animal i la 
recomanació de seguir vigilant el consum de sucres sen-
zills de ràpida absorció. 

   El projecte de La tribu m’alimenta, engegat el curs 
passat, ens ha permès reforçar i complementar aquesta 
línia de treball. El present projecte gira a l’entorn de ge-
nerar consciència en els nostres infants i joves sobre la 
nostra cultura alimentària, sobre la importància de menjar 
plegats. Aquest curs, hem realitzat diferents activitats pe-
dagògiques treballant aquest objectius.

   Disseny del menú escolar d’una setmana 

   La setmana del 15 al 19 de gener d’enguany, els infants 
i joves de l’escola van participar en la confecció del menú 
d’una setmana. Donat que era la primera vegada que ho 
fèiem, vam donar molta llibertat i vam escoltar totes les 
propostes

   Cuinem amb la tribu.
 
   Dins del primer trimestre, concretament l’11 de desem-
bre, alguns alumnes voluntaris de l’escola van cuinar, 

conjuntament amb alguns professors, les postres espe-
cials del dia següent. Aquesta primera vegada, van fer co-
quitos de pastanaga i coco. En el tercer trimestre, vam tor-
nar a realitzar l’activitat. Aquesta vegada, els nens i nenes 
voluntaris, acompanyats de monitors i d’algun convidat 
especial, vam cuinar un brioix casolà que vam menjar el 
23 de maig.

   La Piràmide dels aliments.

   El primer trimestre, amb els alumnes d’infantil i primària, 
vam muntar dues piràmides gegants. Durant aquest perío-
de, vam analitzar els aliments que menjàvem a l’escola 
i anàvem enganxant-los als llocs corresponents de la 
primera piràmide. En el segon trimestre, vam demanar 
als nens i nenes que portessin un paper amb allò que 
dinaven durant els caps de setmana. Els més petits i 
petites havien de fer un dibuix i els més grans ho portaven 
per escrit. Durant el tercer trimestre hem fet el buidatge 
del que menjaven a casa, hem fet un comparatiu entre les 
dues piràmides i hem tret les nostres conclusions.

   L’Olla de les preguntes.

   Els alumnes de l’escola han tingut tot el curs a la seva 
disposició una olla per posar tots els dubtes que tinguessin 
respecte cuina i monitoratge. Amb aquesta activitat hem 
anat recollint totes aquelles preguntes i curiositats que els 
infants i joves desitjaven saber o aclarir. Cada dos mesos, 
un equip de reporters i reporteres que ha anat variant, 
han anat donant resposta a totes elles. A vegades, hem 
aprofitat l’activitat de la Sobretaula, xerrant i dinant,  per a 
posar en comú, de forma distesa, els diferents temes que 
han anat sorgint.

   Emocions

   Amb la idea de plasmar on et pot transportar el menjar, 
hem posat al menjador un mural molt gran en el qual hi 
ha escrit: Comparteix la teva emoció sobre el menjar. 
Lliurement, els alumnes han pogut plasmar les seves 
emocions sobre el menjar, d’aquell àpat en concret o bé 
del global de l’Espai Migdia. 

   L’Àlbum de la tribu

   En el passadís que dóna accés al menjador hem exposat 

el recull de fotografies que els infants i joves participants 
del projecte han anat recollint dels diferents membres de 
la tribu. 

   L’AMiPA i la Direcció et conviden a dinar

   Ha estat un plaer acollir les famílies, convidades per 
l’escola, que han vingut a dinar amb nosaltres i poder 
compartir amb elles les activitats que es duen a terme 
durant l’Espai Migdia. No hi ha res millor que viure-ho en 
primera persona.

   Valorem molt positivament les activitats realitzades 
que han estat possibles gràcies a la col·laboració de 
tots vosaltres. Totes elles ens han permès donar un 
pas endavant, anar més enllà del valor nutricional de 
l’alimentació, endinsant-nos en la cultura, els valors i 
les emocions que envolten aquest ritual. Des de l’Espai 
Migdia de l’Escola Meritxell us animem a tots a continuar. 
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PROFESSORS  I
PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ 
I SERVEIS QUE ES 
JUBILEN

els somric, però amargues si estic amargat. I si el món 
està feliç, jo sóc feliç.” I una frase que sempre repetia als 
alumnes: “fes el que més t’agradi, i si no pots, fes que 
t’agradi el que fas”.

Explica’ns una anècdota que recordis i que vulguis 
compartir amb tota la comunitat educativa del Merit-
xell.

   Ricard Soriano. Un alumne de l’escola era grassonet i 
quan fèiem les proves físiques sempre arribava l’últim. Jo 
sempre l’aprovava i els seus companys em preguntaven 
per què. Perquè ell sempre s’esforçava moltíssim. Al cap 
d’uns anys, el vaig trobar al carrer, em va abraçar i em va 
recordar que sempre l’aprovava quan era petit.

   Mª Antònia Cobo. En tots aquests anys hi ha moltes 
anècdotes. Guardo un record especial de les juntes 
d’avaluació de secundària: les fèiem dissabte al matí 
i el director, Luis Pérez, ens portava l’esmorzar i ell 
personalment ens feia xocolata desfeta a la sala de 
professors.

   Purín Javierre. Fa molt anys, més de vint, en el meu 
afany de complir les normes, a l’hora del patí vaig tancar 
les aules deixant dintre a un professor. Quan es va acabar 
el pati, surt el professor tot enfadat dient: m’han tancat, no 
he esmorzat, i ara tinc classe! Havent confessat que vaig 
ser jo, ara crec que l’Eduard Márquez ja m’ha perdonat.

   Tere López. Sempre m’ha agradat fer les activitats que 
fan els alumnes a les colònies perquè també disfruten 
veient que et diverteixes amb ells.
   El primer any d’esquiada els companys em van fer pujar 
amb ells a una pista difícil per la poca experiència que 
jo tenia i si no arriba a ser per l’Iñaki que em va ajudar a 
baixar encara estaria allà esperant que algú m’ajudés. Va 
ser la millor baixada que he fet!
   A Camprodon, amb les bicis, vaig frenar amb sorra i de 
baixada i vaig fer una volta de campana i de pas un tall 
ben maco a la cama. Però vaig poder arribar pedalant al 
campament.
   Tant els companys com jo vam riure molt amb els meus 
mals. Després em deien la “inconsciente”.

   En aquesta secció volem retre un modest hometage a 
persones que han dedicat anys de la seva vida a prestar 
serveis professionals a l’Escola Meritxell i que al llarg 
d’aquest curs 2017-2018 s’han jubilat. A cadascun d’ells 
i elles, els volem agrair haver contribuït a fer de la nostra, 
l’escola de referència que és avui. Que gaudiu d’aquesta 
nova etapa de la vostra vida i que sigueu molt feliços amb 
allò que decidiu fer. Aquí sempre hi tindreu les portes ben 
obertes!

   Com resumiries la teva experiència vital a l'Escola 
Meritxell durant tots els anys en què hi has estat treba-
llant?

   Ricard Soriano. Una experiència extraordinària ja que 
després de tants anys et trobes amb exalumnes en qual-
sevol lloc i venen, et saluden i alguns t’abracen.

   Mª Antònia Cobo. L’escola ha estat una part molt impor-
tant de la meva vida, ha estat on he desenvolupat la meva 
professió des de professora de ciències i matemàtiques 
a EGB fins arribar a la direcció, sense deixar mai la 
docència. El contacte amb els alumnes, la transmissió de 
coneixements, de valors, ensenyar-los a raonar i veure 
com poc a poc van avançant i creixent com a persones 
m’ha donat l’energia i l’entusiasme per arribar cada mati a 
la feina amb molta il·lusió.

   Purín Javierre. Quan estàs gaudint del que estàs fent, 
perquè t’agrada el teu treball, l’experiència no pot ser 
millor, i aquest és el meu cas. Encara que vaig descobrir 
la meva vocació docent quan ja estava donant classes, 
ha resultat que el lloc de l’escola on em trobo millor és a 
l’aula, en contacte amb els alumnes, i ells, juntament amb 
la resta de l’escola, m’han motivat i ajudat a gaudir del 
meu treball.

   Tere López. En general ha estat una experiència molt 
positiva i enriquidora per mi. Em vaig sentir ben acollida 
per tothom. Fins i tot, recordo el primer dia quan la 
Stephie i la Verna em van covidar a dinar fora de l’escola 
per conèixer-me i donar-me la benvinguda. He après, 
he gaudit, he patit, però puc assegurar que mai podré 
oblidar la meva estada a l’escola Meritxell i les estones 
compartides amb els companys. 

   Sebastià Sans. 35 anys a l’Escola i 50 paraules per 
resumir-los. Parafrasejant  M. K. Gandhi: “Tothom em 
vol si jo els vull, però són dolentes, si jo les odio, i són 
agraïdes, si jo sóc agraït. Les cares seran somrients, si 

   Sebastià Sans. Només n'enumeraré el títol d’algunes i 
que els més antics les expliquin els més nous: “la recerca 
d’una hora d’Història d’Art de C.O.U”, “l’explosiva maqueta 
de pretècniques”, "la misteriosa desaparició de la llitera”, 
“8 de gener: un dia amb un sol alumne a l’escola” “quatre 
dies sense pati pel niu d’un ocell (crec recordar que era 
una “xurra”), “la Innombrable”, “el full dels dilluns en el 
Departament de Lletres”, “el dia que l’escola tancà a les 
13h,”...

   Què voldries que l’Escola Meritxell conservés per 
als propers anys?

   Ricard Soriano. La identitat que sempre ha tingut.

   Mª Antònia Cobo. L’escola ha de conservar els seus 
trets d’identitat. Un d’ells i primordial és la proximitat i 
familiaritat en el tracte entre alumnes, famílies i personal 
de l’escola. Un altra tret igual d’important és l’orgull de ser 
o d’haver estat un membre de l’Escola Meritxell.

   Purín Javierre. En la meva opinió hauria de conservar-
se l’atenció personalitzada als alumnes que es fa en les 
tutories, i l’interès de l’Escola, que ha tingut i té per actua-
litzar les metodologies docents.

   Tere López. Desitjo que l’Escola Meritxell continuï la línia 
educativa que sempre l’ha caracteritzat, procurant seguir 
adaptant-se als canvis per tal de donar la millor formació 
als seus alumnes amb la dedicació del professorat i de 
tota la comunitat educativa que forma aquesta escola. 

   Sebastià Sans. Que lluny queda el 1983. Els professors 
només teníem un guix, una pissarra i la veu per poder 
motivar els alumnes. Els exàmens es dictaven... Però 
va venir el ciclostil, la fotocopiadora, la T.V, el vídeo, 
l’ordinador, l’iPad. La tecnologia ens va fer passar del guix 
al ratolí, però l’essència de l’ensenyament continua sent 
la mateixa: EDUCAR (del llatí EDUCARE, conduir cap a 
fora) els alumnes per treure el millor que hi ha dins d’ells. 
Desitjo que aquesta passió per ensenyar continuï com 
més viva possible. (Acta est fabula, plaudite!)
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