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Editorial
En record
i homenatge a la
Mercè Serras

A mig aire de la serra
veig un ametller florit.
Déu te guard, bandera blanca,
dies ha que t’he delit!
Ets la pau que s’anuncia
entre el sol, núvols i vents...
No ets encara el millor temps
però en tens tota l’alegria.

Inicio aquest meu primer davantal amb un breu poema
de Joan Maragall que tot sovint em porta al record la
nostra estimada companya Mercè. Hi diu algunes coses
que m’hi fan pensar: la pau que desprèn, l’alegria que
transmet... i, clar, el propi ametller com a eix temàtic
principal. I aquest record, bonic, em porta sempre un
somriure.
Es fa una mica estrany començar el primer pròleg a
la revista com a director pedagògic de l’Escola Meritxell
amb una referència poètica en record d’una companya
massa aviat traspassada. Però és el que, sincerament,
m’evoca aquest moment.
L’ametller soterra les seves arrels per connectar amb
la terra –el bressol de la vida–, fa créixer un tronc ofenós
que es projecta cap el cel –el sentit transcendent–, i en
mostra les primeres flors a la capçada primer que ningú
–la bellesa–. Tota una al·legoria d’una manera d’entendre
la vida que, estic segur, connectava amb com la Mercè
vivia el seu dia a dia, i que ens transmetia a tots.

Fotomuntatge de Natalia Ferré, 4t d’eso, Visual i Plàstica.
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L’experiència de ser al costat de la nostra companya,
treballant-hi dia a dia, vivint i compartint plegats
emocions i projectes, ens ha ensenyat a ser millors

persones i millors professionals de l’educació. Ens ha
ensenyat també a afrontar els reptes tal com ella feia:
connectant amb la terra, projectant-nos cap el més enllà,
fent-ho d’una manera bella i alegre. Aquest és el secret
de l’èxit i ha de ser la guia que meni el futur de la nostra
escola en els propers anys que han de venir.
Ens espera un futur apassionant, ple d’il·lusions, de
somnis i de noves maneres de fer. Noves maneres de
fer que reclamen aquestes noves generacions de nens
i nenes, d’adolescents i de joves que cada dia ens
sorprenen amb les seves habilitats i destreses, sovint
diferents de les nostres, les dels adults. Noves maneres
de fer que reclama una realitat complexa i canviant, ben
diferent de la que teníem tan coneguda nosaltres, els
adults.
És doncs, un veritable repte per a nosaltres, mestres
i pares, estar a l’alçada de les circumstàncies que ens
demana tant la realitat com els nostres infants. Ens cal
“desaprendre” per “reaprendre”. I això només ho podrem
fer amb garanties d’èxit si la nostra actitud segueix
l’estela que ens ha deixat la Mercè: la terra, el cel i... un
bonic somriure.
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Infantil

p3, p4 i p5

Els racons a educació infantil
Per què és important el treball per racons?
Al llarg de l’etapa de 3 a 6 anys són molt importants les
activitats basades en la manipulació i l’experimentació.
És per aquest motiu, que a Educació Infantil prioritzem el
treball per racons. A partir d’aquesta proposta d’activitats
aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar,
descobrir, crear... Deixa lloc a la creativitat i a la
imaginació i, el que és més important, els deixa espai i
temps per pensar i decidir.

individual de cada alumne, dels seus progressos i de les
seves dificultats.

Com s’organitzen?
El treball per racons s’organitza en petits grups
d’alumnes que realitzen activitats diferents de forma
simultània. En tot moment l’alumne esdevé protagonista
del seu propi procés d’aprenentatge, a través de l’assaigerror. A més, els dóna l’oportunitat de refer el treball
tantes vegades com ho necessitin i, en conseqüència,
els ajuda a perdre la por, a equivocar-se i a millorar la
seva autoestima.

Com són les activitats que plantegeu en el treball
per racons?
Les activitats sempre es plantegen de forma lúdica,
a través del joc. Es presenten amb materials atractius
i vistosos per als infants, que els permet recordar
fàcilment què han de fer.

Aquest treball en petit grup facilita el diàleg entre
companys i possibilita la presa de consciència per part
de l’infant sobre les seves pròpies possibilitats.
Quin és el paper de la mestra?
El paper de la mestra consisteix en dinamitzar els
diferents espais de treball i donar suport quan els
alumnes ho demanen. Així mateix pot fer un seguiment

Dins de quina àrea utilitzeu aquesta metodologia
de treball?
Un dels trets característics d’aquest mètode és que
ens permet fer un treball interdisciplinari, ja que en un
mateix espai de temps es poden incloure aprenentatges
de diferents àrees.

Tenim molts tipus de racons per utilitzar a l’aula: joc
simbòlic, llenguatge matemàtic, llenguatge verbal i
descoberta de l’entorn.

A P3... mireu què fem!
Ens encanta jugar amb els nostres racons de motricitat
fina, situació espacial, traç, confegir els nostres noms, joc
sensorial, sèries, nombres i quantitats!

A P4... Mireu què fem!
Amb els planetes, meteorits, astronautes i satèl·lits
hem après a comptar, muntar coets, confegir i llegir
paraules, crear el nostre Sistema Solar...i moltes més
activitats divertides!

A P5... Mireu què fem!
Aprenem molt i molt amb els nostres racons de sumes
sorpresa, tires numèriques, imatges seqüenciades,
sudokus, dòmino, producte cartesià, balances
matemàtiques, diferències...així com els racons de les
estacions, els de confegir paraules i els que fem amb la
pissarra digital i I’Pads!
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Jugant i
jugant... ens anem
fent grans!
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1r de primària

2n de primària

Growing plants

En Pere sense por

A primer hem estat fent un experiment realment
sorprenent.
Amb rigor i molta cura hem plantat algunes llavors.
Unes, les hem privat d’aigua, les altres, les hem privat
del sol i en un quadern hem registrat tot el que hem
observat.

En acabar el 2n trimestre l’alumnat de 2n A i 2n B va
aprofitar una de les històries del llibre per fer una lectura
dramatitzada.

Els nens arriben a l’aula nerviosos per observar les
plantes. Els primers dies no han vist cap canvi, però al
cap de poc han començat a brotar les llavors. Els nens/
es no s’ho podien creure!

Aquests tipus d’activitats fan gaudir molt els nens. Es
va aprofitar aquesta il·lusió per fer una petita representació.

-La meva ja ha crescut!
-I la meva també!
-Mireu la meva planta, és molt alta!
Tots miren encuriosits quina ha crescut més i l’endemà
es repetia la mateixa escena, però encara amb més
entusiasme.
Ha estat una sorpresa comprovar com les plantes
sense sol no poden verdejar!
A casa les hem plantat i tenim el compromís d’ajudarles a créixer fins que es facin grans.
Ha estat emocionant!
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Es van repartir les escenes entre els diferents grups
de la classe. És per això que un personatge no va ser
representat pel mateix nen al llarg de tota l’obra.
En general els va resultar fàcil la memorització del text
tot i que hi havia papers que eren llargs.
Se’ls va facilitar el temps necessari per poder assajar
conjuntament.
Finalment el dia triat per a la representació es va portar
a terme amb vestuari adient a cada personatge.
Aquesta activitat lúdica va ser divertida i es va desenvolupar amb l’entusiasme generalitzat de tot l’alumnat.
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3r de primària
La nostra mestra
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A tercer sempre posem especial atenció en saber
fer descripcions i narracions. Coneixem el que són els
adjectius per descriure animals, persones, objectes i
éssers fantàstics. Aquest cop els alumnes han pogut
escollir un professor de l’escola per descriure el seu físic,
el seu caràcter i els seus gustos i aficions. Doncs bé, ens
ha emocionat la pregunta de molts nens:
-Puc descriure a la Mercè?

Ens ha sorprès que molts alumnes l’escollissin i la
sensibilitat amb la qual l’han descrit. Certament, tenen un
record molt maco de quan anaven a P5. Hem aprofitat
per parlar de tots aquells bons moments que recordaven
amb ella i de tot allò que van aprendre al seu costat. Els
alumnes han demostrat una gran maduresa al parlar del
tema i uns intensos sentiments cap aquesta mestra. La

resposta doncs, ha estat clara:
-És clar que sí!
Ella és present en allò que fem, no calen instruccions,
ni massa paraules. Sense saber-ho, el nostre inconscient
ens porta a ella quan pensem en els millors mestres de
la nostra vida.
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5è de primària
Salvem el planeta!!!

4t de primària
Un viaje hacia al futuro
Como decía aquella película, algo para recordar. Los
niños y niñas de cuarto fuimos a visitar la fábrica Nissan.
Fue una experiencia inolvidable. Nos la preparó el
padre de Iván Alcaraz, que fue nuestro guía de
excepción. Vimos las entrañas de una fábrica y nos
presentaron los coches del futuro.
Así lo vieron nuestros alumnos:
“La salida a la Nissan fue la mejor en muchos años.”
“Nos hicieron fotos con tres coches de carreras.”
“A mí lo que me gustó más fue ver como todos
trabajaban unidos para crear coches increíbles.”
“Lo mejor fue cuando subimos al tren. Vimos muchas
cosas como la cadena de montaje y la zona donde se
fabrican las piezas.”
“¡Dentro de la fábrica había robots haciendo el trabajo!”

Degut a la importància de la conscienciació dels
nostres alumnes envers el canvi climàtic i les seves
greus conseqüències, hem decidit posar fil a l’agulla,
fomentant la recerca d’informació de les principals
causes i repercussions del canvi climàtic, potenciant
idees per dissenyar màquines i finalment construir i
exposar les seves invencions.
L’alumnat de cinquè de primària durant varies sessions
ha realitzat una recerca acurada, amb l’ús de les noves
tecnologies, de les principals causes i conseqüències
que afecten a l’escalfament del nostre planeta. S’ha
remarcat l’impacte tant negatiu actualment com el positiu
en un futur que té l’acció de l’home i la dona sobre el
destí del planeta blau.
Després de la recerca, per treballar la determinació
i la creativitat, van escollir una causa i dissenyar una
màquina que solucionés aquell problema.
Per acabar, alguns van construir la seva màquina amb
materials reciclats i la van exposar davant de tota la
classe.
Recomanem veure el documental “Racing Extinction” a
la xarxa.

“Lo que más me gustó fue el coche del futuro, yo
quiero uno como ese!”
“Y, de repente, una pelota firmada por Iniesta. Nunca lo
olvidaré.”
“Cuando se acabó y fuimos a comer, pensé que solo
había pasado un minuto. Me pasó el tiempo volando.”
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6è de primària
Com ho veus? què en
penses?

Ulleres blanques
els fets
Ulleres negres
la crítica

Els fets, números
i informacions.
Neutral i objectiu.

La crítica,
el judici,
l’avaluació,
els aspectes negatius
i els desacords.

El què coneixem del tema
sense fer
interpretacions ni
donar opinions.

En una de les sessions de tutoria, els alumnes de 6è
de Primària van reflexionar sobre sis colors, equivalents
a sis pensaments, sis maneres de veure i viure una
realitat. Aquesta activitat consistia en adaptar, a través
d’unes ulleres, les estratègies del pensament lateral
d’Edward de Bono.

Es tractava de ser capaç de veure l’altre punt de vista
tant si s’està d’acord com si no a l’hora d’analitzar i
interpretar la realitat. Qualsevol punt de vista és útil i pot
ser correcte per a la persona que el defensa, però mai no
és prou bo per imposar-lo a les altres.
Ulleres grogues
aspectes positius
Els aspectes positius,
les oportunitats,
ser constructiu
i veure’n els beneficis.

Ulleres verdes
oportunitats i creativitat
La creativitat, el moviment,
la provocació, les alternatives,
les possibilitats.

Primer, es van agrupar de sis en sis per repartir-se els
colors, retallar i pintar les ulleres que representaven les
sis formes de pensar. Tot seguit, cadascú en el seu paper
i color, i a través d’una petita representació, va defensar
el seu punt de vista sobre un tema molt significatiu en el
seu curs “AVUI TOQUEN VACUNES! “. Per acabar, van
posar en comú els diferents debats i també van parlar
sobre les ulleres amb les quals s’identificava o se sentia
més còmode cadascú.

Aportar noves idees i
relacionar el tema amb
d’altres continguts.

Es van adonar que totes les persones tenim
experiències, coneixements, interessos, valors i desitjos
diferents, per això en una mateixa situació hi poden
haver diferents punts de vista o pensaments i tots són
respectables.

Ulleres blaves
les conclusions
Ulleres vermelles
les emocions
Les emocions,
els sentiments,
les sensacions,
les preferències,
els pressentiments
que ens desperta
el tema.
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Organitza,
ordena,
conclou.
Esquematitza la
informació i
n’extreu les idees
més importants.
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Esquí / 2016
Una esquiada molt
primaveral
El dilluns 25 de gener, els alumnes de 3r a 6è, ens
vam trobar a l’escola, amb tota la il·lusió que el moment
requeria, però amb unes cares de son d’aquelles que fan
por. Ens havia tocat matinar de valent. Després d’un llarg
trajecte, que molts van aprofitar per dormir, vam arribar a
la nostra destinació, l’estació d’esquí de La Masella.
Va ser una setmana amb una climatologia atípica, fet que
ens va permetre, per moments, lluir màniga curta en ple
hivern. Clar que, aquest fet insòlit, va anar en detriment
de l’estat de la neu, que no era el d’altres ocasions.
Tanmateix, això no va impedir als nostres alumnes gaudir
de les pistes que restaven obertes i esquiar fins que el
cos els va dir prou.
Els alumnes debutants hi van posar moltes ganes
i, de seguida, van començar a fer les seves primeres
baixades. Disposem d’uns monitors que saben treure
el màxim partit als nostres nens i nenes, tant si és la
primera vegada que es calcen uns esquís, com si ho
porten fent mitja vida. Tot un luxe! Vam esquiar tot
els matins, recuperàvem forces amb un bon dinar al
restaurant i seguíem dues hores més. Però no us penseu
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que amb això hi havia prou per cansar els nostres
campions, a la tarda i al vespre, s’ho van passar d’allò
més bé amb activitats com el cinema , gimcanes, la
bolera, jocs de taula, desfilades i la més que esperada
discoteca, on alguns van demostrar tenir el ritme a la
sang.
En conclusió, una setmana plena d’emocions, de
diversió, d’esport, de bona convivència, tant a les pistes
com als dos hotels en els que estàvem instal·lats. Una
sortida que, sens dubte, tots els nostres alumnes estan
desitjant repetir.
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Reptes
matemàtics
Com a professora de Ciències, i de Matemàtiques
en particular, sempre m’he preguntat si inscriure a
l’alumnat a concursos era una bona forma d’ensenyar.
Em planteja dubtes l’afany competitiu per aconseguir
una recompensa, però en els últims temps des de la
Societat Catalana de Matemàtiques i altres entitats
similars s’incentiva la participació a diferents activitats
amb l’objectiu de potenciar el pensament matemàtic. Són
concursos on l’alumne obté el reconeixement de la feina
ben feta, que pels adolescents, moltes vegades encara
no ho consideren una bona recompensa.
Enguany hem participat de nou a les Proves Cangur,
unes proves matemàtiques que estimulen el raonament
i la resolució de problemes. Aquestes proves són
perfectes per a l’adquisició de noves estratègies de
raonament alhora de resoldre problemes. Cal dir que
el plantejament que hem fet des del departament de
Matemàtiques ha estat que fos totalment voluntari i
que els alumnes les preparessin a casa a traves del
moodle. El dret a participar es guanyava resolen proves
i arribant a un mínim de puntuació. No hem tingut un èxit
de participació, el que ens portarà a fer replantejaments
futurs de com incentivar als nostres alumnes, però els
pocs alumnes que han format part d’aquesta aventura,
s’ho han pres seriosament i els resultats han estat molt
satisfactoris. Dos alumnes de 3r. ESO han estat entre
les 100 millors de tota Catalunya, en una prova el que
han participat al voltant de 15.000 estudiants. I la resta
de participants de la nostra escola s’han situat entre els
10% dels millors de la seva categoria. Això ens anima a
continuar.

I per últim, enguany ens hem atrevit amb una altra
proposta, el projecte Videomat. Es tracta d’un projecte on
els alumnes creen vídeos on es responen preguntes que
posen de manifest aplicacions de les matemàtiques o la
seva presència en l’entorn.
El repte l’hem plantejat des de les assignatures de
Matemàtiques i Visual i Plàstica, pels alumnes de
3r. ESO, han començat fent-se una pregunta i han
buscat resposta matemàtiques que han plasmat en un
vídeo, que han elaborat a l’escola amb els IPAD’s. Les
preguntes han estat:
Andrea Palma García.
S’arribaran a tocar algun dia.

El segon repte que hem plantejat als nostres alumnes
és la fotografia matemàtica, amb l’objectiu de fer veure
a l’alumnat que les matemàtiques estan immerses en la
realitat que ens envolta. Una foto és torna matemàtica
en posar-li un títol en el que es fa referència a les
matemàtiques.

Si cada usuari d’instagram estalvies un litre d’aigua
cada més durant un any, quantes piscines olímpiques
podríem omplir?
Quants cops parpedejem en un dia?
Quantes palletes necessitaríem per envoltar la longitud
de la Terra?
Quants fulls de paper s’obtenen d’un arbre?
Quants Empire States, necessitem per arribar a la
Lluna?
Quantes hores al dia s’està de cada color un semàfor?
Quantes pomes caben a la classe de 3r. ESO-A?
Com es reparteixen els escons del Parlament?
Quanta Nutella hem de menjar per arribar a les calories
necessàries diàries?
Els vídeos resultants han estat d’allò més variat, el que
podem assegurar, és que els nostres alumnes han estat
una bona estona pensant en matemàtiques i de pas han
aprés tècniques de gravació i edició d’imatge. Tot un
repte que hem d’anar millorant.

Andrea Canillas Fumanal
Geometria al camp.

Us deixem aquí dos codis QR, per a què pugueu veure
el resultat.

Les fotos que hem enviat a concurs han estat les
següents.
Nivell 5è i 6è EP. Radis i angles oblidats.
Autora: Berta Carbajo Guardiola
Nivell 1r i 2n. ESO. Geometria al camp.
Autora: Andrea Canillas Fumanal
Nivell 3r i 4t. ESO. S’arribaran a tocar algun dia.
Autora: Andrea Palma García
Nivell Professorat. Baixant cap al quadrat.
Autora: Natàlia Puig i Llobet.
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Natàlia Puig i Llobet.
Baixant cap al quadrat.

Berta Carbajo Guardiola
Radis i angles oblidats.
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2n d’ ESO
Gamificació
Una nova forma d’ensenyar

“La FEM ( Fundació d’Extraterrestres Malvats ) ha
atacat la Terra amb un objectiu molt clar: eliminar totes
les taules periòdiques i així deixar sense cap mena de
poder d’evolució als habitants del nostre planeta. Els
nostres millors científics han estat atacats esborrant-los
la seva memòria. S’han encarregat de que no en quedés
cap rastre i el món podria entrar en un espiral de caos i
desconcert infinit.
Només han comès un error, en el moment de la
seva invasió RP (Richard Parker) i LT (Lucy Trevor),
dos científics reconeguts, estaven en un projecte
d’investigació a l’Antàrtida. Ells s’han encarregat de
reunir als millors joves talents de cada continent per
intentar recuperar la informació perduda i la tranquil·litat
al món.
Si estàs llegint aquest text, ets un dels seleccionats i
tens un objectiu que pot salvar el món:
RECUPERAR LA TAULA PERIÒDICA I ELS SEUS
ELEMENTS.”
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Així comença la història que ha iniciat una experiència
de gamificació a la matèria de Física i Química de 2n
d’ESO. Hem transformat els alumnes amb científics de
diferents especialitats, que s’agrupen per equips, i cada
equip representa un continent.
L’aplicació del joc a l’aula vol incentivar les bones
conductes, aportacions profitoses a la classe, la feina
ben feta, … amb punts d’experiència que els permeten
pujar de nivells i utilitzar alguns poders, com per exemple
poder triar on es pot seure, una pista a l’examen, o
entregar una feina un dia més tard.

Tot això ens ajuda amb l’aspecte més conductual, a la
vegada que treballem la matèria de la química, barrejant
les explicacions i la feina a classe amb els reptes que es
proposen resoldre als nostres científics.
El primer repte proposat va ser el disseny del laboratori
on treballarà el seu equip, van haver de fer el plànol,
buscar mobiliari, material, i fer un pressupost de tot
plegat.
Si en voleu saber més…

A la vegada es penalitzen les activitats menys
adequades, menjar xiclet, arribar tard, xerrar a classe, …
amb punts de salut, la pèrdua dels quals pot portar-los
conseqüències com fer deures extra, entregar una feina
un dia abans, … dependrà de la sort del dau màgic!
El joc també vol fomentar el treball cooperatiu, dintre
del grup els científics han de treballar de forma conjunta
per solucionar diferents situacions, i a més es poden
ajudar uns als altres amb els seus poders.
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L’escola
innova
Sota la denominació ExACCT 18 - Ensenyar per un
Aprenentatge Creatiu, Cooperatiu i Tecnològic, l’escola
ha impulsat enguany un projecte d’innovació pedagògica
que vol introduir tota una sèrie de canvis i d’innovacions
metodològiques des d’ara fins el 2018. ExACCT 18
emmarca tot un seguit d’accions que persegueixen els
següents objectius estratègics:
• Dissenyar i implementar una metodologia didàctica
pròpia de l’Escola Meritxell basada en l’estímul de la
creativitat dels alumnes, l’aprenentatge competencial
a través del treball cooperatiu i l’ús de les tecnologies
aplicades a l’aprenentatge.
• Introduir la cultura de la innovació i la millora permanent
en l’acció educativa de l’Escola Meritxell com a eixos
fonamentals per tendir cap a l’excel·lència.
• Promoure una actitud crítica, proactiva i assertiva en
l’alumnat per tal que afronti qualsevol activitat de la
seva vida diària, fomentant i facilitant que els estudiants
es responsabilitzin del seu propi aprenentatge per tal
que esdevinguin persones autònomes, crítiques, amb
pensament propi i preparades per a ser ciutadans i
ciutadanes competents dins un món global.
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I per què aquest canvi? Doncs la resposta la trobem en
l’anàlisi de dues qüestions fonamentals: per una banda,
som conscients que la realitat ha canviat radicalment.
Ara és molt més complexa, canviant i global que fa uns
anys. Per altra banda, sabem que els nostres infants
han desenvolupat noves maneres d’aprendre i ja no
responen tan positivament als antics models docents.
Per tot plegat, als professionals de l’educació se’ns
presenta un repte apassionant que cal afrontar amb
molta il·lusió i ganes d’aprendre.
En les següents pàgines podreu llegir una breu
ressenya de cadascuna de les formacions que hem
seguit durant aquest curs 2015-2016 per tal d’acomplir
els objectius del Programa ExACCT 18.

Ensenyament per
competències i aprenentatge
cooperatiu
Aprendre i ensenyar per competències poden semblar
conceptes relativament nous, però la tasca educativa
que hi ha al darrera no ho és. De manera més o menys
estructurada, sempre a l’escola hem desenvolupat
activitats de cerca d’informació, tècniques per extreure
idees fonamentals d’un text, exercicis per fer pensar a
l’alumnat.
Què és el què ha canviat? Ara està explicitat i
regularitzat en el currículum escolar. I a més s’ha produït

un profunda transformació de la manera i els mitjans de
com es transmet la informació, això ha fet que l’escola
perdi el seu paper de gairebé única transmissora del
coneixement, i esdevingui un espai d’aprenentatge
d’habilitats i de competències.
Això suposa un canvi de la forma d’ensenyar, d’avaluar,
d’organitzar l’aula, de la funció docent. Transformació
que no és fàcil, però és absolutament necessària.
Les estratègies didàctiques que ens portaran a l’èxit
en aquesta nova manera d’enfocar l’ensenyament seran
aquelles que parteixin d’un problema autèntic, d’un
objectiu realista i tangible per l’alumnat. Les que activin
els coneixements que té l’alumnat, a partir dels quals
construir nou coneixement. I seran més eficaces aquelles
activitats que integrin diverses àrees en un objectiu
comú i ho facin amb formes de treball diverses, amb
organitzacions diferents i utilitzant recursos variats.
Un dels procediments per ensenyar de forma
competencial és mitjançant l’aprenentatge cooperatiu,
això significa que la classe deixa de ser 25 o 30
individualitats, per passar a organitzar-se en petits
grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen
conjuntament de forma coordinada per resoldre tasques
acadèmiques. Aquesta organització es basa en què
l’aprenentatge és un procés social. Dos autors de
referència, els germans Jonhson, ho defineixen com
aquella situació d’aprenentatge en la qual els participants
tenen objectius comuns, de tal manera que cadascun
dels membres del grup «només pot assolir els seus
objectius si, i només si, els demés aconsegueixen assolir
els seus» (Johnson i Johnson, 1999).

A diferència del treball en grup clàssic, l’aprenentatge
cooperatiu no és col·locar els alumnes en grup i dirlos que treballin junts sense estructurar les tasques
que se’ls assignin. Tampoc què treballin junts però
fer una avaluació exclusivament individual. A què ens
porta tot això a grups heterogenis, què per ser efectius
haurien de mantenir-se com a mínim un trimestre per
donar temps d’establir els lligams i la confiança que
els identifiqui com a equip, que persegueix el mateix
objectiu. Equips de treball que han d’aprendre a resoldre
conflictes, prendre decisions, consensuar i arribar a
acords. Equips que seran avaluats de forma conjunta i
que arribaran a avaluar-se entre ells. I per sobre de tot,
equips responsables, formats per alumnes responsables
que busquen un objectiu comú, i que es comprometen a
contribuir amb la seva tasca a l’èxit de treball col·lectiu.
¿Una utopia? No. Una realitat que està prenent forma.
Estem donant els primers passos i alumnes i professors
estem aprenent, en aquest procés gradual que hem
iniciat.
I aquí uns mostrem un exemple de treball cooperatiu,
a l’assignatura de Tecnologia. Els alumnes de 3r.
ESO s’han trobat amb el problema de dissenyar una
estructura capaç de suportar esforços. El cas concret
ha estat el disseny d’un pont d’unes mides màximes
determinades, fet amb fulls de paper de diari. Els
equips d’alumnes han hagut de cercar informació sobre
estructures, resistències, forces i buscar la manera que
el pont resistís les forces aplicades. Han resol diferents
activitats per arribar a la consecució dels seu objectiu: la
construcció del pont.
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Tic-tac
No, no és un article dedicat al pas de temps. Encara
que aquesta onomatopeia ens ho indiqui, no escriurem
sobre temps ni rellotges, escriurem sobre una qüestió
variable en el temps, com són les noves tecnologies de
la comunicació i l’aprenentatge.
Els acrònims TIC (Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) i el TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i
Coneixement) resumeixen un dels eixos del programa
ExACCT.
Durant el primer trimestre, una part del professorat
s’ha format en aquestes noves tècniques amb el suport
d’Ipads. La formació ha estat dividida en professorat
d’Infantil i Primària i en professorat de Secundària, ja que
tot i haver-hi qüestions en comú, alguns interessos eren
més específics de cada etapa en concret.
Ningú pot negar que els temps evolucionen, i la realitat
dels joves d’avui no és la mateixa que la dels seus pares.
Això no vol dir que els alumnes hagin de deixar de banda
metodologies considerades més “clàssiques”, però, com
hem dit, la realitat va avançant, i molts que escrivíem
cartes, després vam enviar mails i ara ens comuniquem
per watsapp. Amb les TIC i les TAC se’ns obre un món
que per a nosaltres és molt atractiu, ens pot provocar
pors i dubtes, però, tal com deia Descartes, “si no
dubtés no existiria”.
Hem de tenir en compte que l’alumnat ha de ser el
protagonista de l’aprenentatge, hem de desterrar la
idea del mestre com a transmissor de coneixement;
són ells, els nostres alumnes, que amb mitjans com les
TIC i les TAC han de desenvolupar el seu coneixement
i aprenentatge amb tècniques que formen part del seu
entorn diari, en el qual el professor és un guia del seu
camí cap al futur.
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Òmnium
Mataró
Un any més ens hem presentat al concurs al concurs
literari per a escolars Òmnium Mataró, en la seva 36a.
edició.
Entre els 1182 treballs presentats per alumnes de 3r
de Primària fina a 2n. Batxillerat, de Mataró i Maresme,
la nostra alumna Clàudia Abad, de 4t. d’ESO, ha estat
guardonada amb el text que us presentem a continuació.

Refugiats
Mar i Cel: uns versos que ens
expliquen dues tragèdies
Aquest text incorpora versos de la tragèdia Mar i Cel. Podem veure
com fragments d’aquesta obra poden ser emprats en escrits que parlen
sobre una tragèdia del present. Aquest text parla dels refugiats que han
de fugir dels seus països.
I ara, quan més ho necessitem “el sol s’amaga entre les boires i el
vent glaçat en tot el món, el mar no gosa alçar les ones, perquè hi
ha massa morts al seu fons”. Ja sabíem el que podia passar, no vam
arribar a temps, o no hi vam voler arribar. “Ja veieu el que heu fet
miserable. No heu volgut escoltar, preferíeu matar que comprendre”.
Els causants de tanta injustícia no pensen en les tràgiques
conseqüències: I la gent que ha de fugir? I totes aquelles famílies que
forçosament ha de separar- se? I tota la humanitat que ha d’ajudar on
és?
Tanta gent passant-ho malament i nosaltres sense obrir els ulls,
sense comprendre, ells vénen per salvar-se, buscant un altre país, una
altra realitat. O potser no busquen res, només intenten, joves com són,
seguir amb la vida, o amb la vida que ells portaven.
“Estem perduts, abandonats, la mort serà el millor que ens pot
passar. En mig del mar, mirem al cel, resant per un suplici breu, que
ens alliberi de las mans cruels d’aquests xacals”. Creuen el mar per
arribar a terra ferma i segura, perquè algú els ajudi. I esperen ser
tractats com a nosaltres ens agradaria que ens tractessin. “Haver
de ser valent i ardit, no sentir el mal de cap ferida... I al fons del cor,
quan ve la nit, creure que visc una altra vida” Han de ser forts, estan
vivint una època molt dura, molt. Crec que cap de nosaltres ens ho
podem imaginar. “Tinc fam i set, em fa mal tot, ja no puc més, les hores
passen lentament i amargament, què en faran de nosaltres què en
faran!” El homes, les dones, els nens, els infants, ells, no es permeten
pensar en el futur, ja en tenen suﬁcient amb salvar el present. I el
futur...
Clàudia Abad
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ITÀLIA: MOLTES IMPRESSIONS
(Viatge fi d’etapa 4t ESO)
És l’alegria de veure com gaudim tots els companys
junts, ja hores abans del viatge amb avió. Les ganes i la
motivació que tenim fan que els nervis desapareguin.
L’eufòria amb què vam baixar de l’avió, les ganes de
descobrir i investigar, les cares d’emoció de tots els
companys.
Als museus Capitolins, l’estàtua eqüestre de Marc Aureli
és una meravella, és impressionant com es pot construir
una figura tan gran que es pugui aguantar sobre tres
potes. Això demostra la seva perfecció.
El meu millor record és el Colisseu ja que ens va deixar
astorats a tots. Em va impactar molt veure una estructura
d’aquelles dimensions i que, a més a més, hagués estat
construïda en aquelles èpoques.
Plovia, i les gotes queien sobre les pedres posades allà
a consciència, milers d’anys enrere. Impressiona pensar
que amb eines tan primàries es poden aixecar edificis
com el Colisseu. A la grada es palpava l’emoció de la
gent que anava a veure aquells espectacles.
El centre del Colisseu és el que més bé es conserva. És
el centre on lluitaven els gladiadors: em feia pensar en
pel·lícules com Hèrcules i Gladiator.
Després de fer la visita al Colisseu no vaig dubtar de
l’eternitat de Roma. Veure com aquelles pedres, aquells
esglaons i aquelles grades perduraven després de totes
les lluites viscudes, va ser únic.
Hi ha una dita que diu “Quan caigui el Colisseu, caurà
Roma. Quan caigui Roma, caurà el món”. Entrar al
Colisseu i veure la seva gran magnitud, vaig comprendre
el que realment volia dir. No només per contemplar
una de les millors arquitectures mundials, sinó pel seu
significat a la història.
El Panteó és un lloc encisador, la seva cúpula és
grandiosa i única en el món. En sortir hi havia un músic
al carrer i vam començar a cantar junts la cançó STAND
BY ME. Vaig notar que, a poc a poc, tots ens uníem més.
La grandesa de la Basílica de Sant Pere et fa sentir petit.
Et fa pensar com van arribar a construir una obra tant
bonica, tan luxosa i tan gran. És una sensació que no
trobes a altres llocs del món.
A la Plaça de Sant Pere, després de visitar la increïble
Basílica i quedar-nos bocabadats, vam acostar-nos a
la línia que separa dos països. Vam posar un peu dins
l’Estat del Vaticà i l’altre dins d’Itàlia. Em va agradar molt
la sensació de trobar-me en dos estats a la vegada.
Em va sorprendre que el Vaticà era una ciutat molt
petita, un país governat pel Papa. Vam poder veure que
l’església en aquella època tenia molt de poder. En entrar
a la Basílica, em va sorprendre la seva gran amplitud, les
pintures, les escultures...
L’estona passejant pel Trastévere, un barri tranquil, antic
i molt autèntic, em va agradar molt. Ens perdíem per
aquells carrers empedrats plens de petits restaurants
i botigues amagades i úniques. Però realment el que
sempre ens quedarà és el record d’anar tots els amics
junts descobrint aquell barri, parlant i rient sense parar,
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sabent que aquell viatge seria molt especial per a tots
nosaltres.
La visita que em va causar més sensacions va ser la
Fontana di Trevi, aquell gran i majestuós monument
embotit en un espai tan petit. Allà vam passar grans
estones tots junts, cosa que em va encantar.
Hem après valors en aquest viatge: amistat,
companyonia, diversió... i la Fontana di Trevi ens ha
donat un toc romàntic de la ciutat de Roma.
La Fontana di Trevi estava ocupada per aquella gernació
llançant monedes, demanant un desig amb la il·lusió que
es compleixi, amb l’esperança en els ulls i intentant fer
realitat els seus somnis.
Quan es fa de nit en aquesta plaça tot millora: les llums
il·luminen les escultures que creen la Fontana di Trevi.
Tanques els ulls i escoltes l’aigua caure constantment,
entre les veus d’enamorats i amics. Costa pensar que el
simple fet de llançar una o dues monedes pugui canviar
la teva vida...
T’endinses en una petita plaça on està aquesta preciosa
Font, veus les escultures que la composen i un calfred
t’envaeix tot el cos. Però el que de veritat impressiona de
la Fontana són els missatges que transmet cadascuna
de les persones que escolten caure l’aigua d’aquesta
font: és la resposta als teus dubtes, el teu destí escrit
en una pedra. Mentre una moneda cau i s’enfonsa en la
aigua blava.
La música i els crits eufòrics dels meus companys
m’acompanyaven en l’entrada a Venècia, dins l’autobús.
Una gran curiositat es va despertar dins meu. Què ens
esperava a l’altra banda del Pont de la llibertat? Una
ciutat única i meravellosa, envoltada de canals i bellesa,
una ciutat que ens va emocionar a tots.
La meva primera impressió en veure les màscares
de Venècia va ser de sorpresa. Totes eren fastuoses
i sobretot, encisadores. Expressen silenci, però a la
vegada també alguna cosa meravellosa, com Venècia.
Vaig poder conèixer millor monuments que no havia
conegut mai com la Basílica de Sant Marc, que t’atrau
pels seus detalls i la seva bellesa. Quan hi entres, el seu
terra és irregular per culpa de les successives invasions
de l’aigua del mar.
I a la nit, tots estàvem tranquils, parlant i rient a la Piazza
de San Marco observant el misteri de l’Aqua Alta i
escoltant la música.
El que recordaré sempre és la Piazza de San Marco per
la nit. Estàvem les amigues escoltant les orquestres dels
restaurants, sentíem la música dins i vam tornar, va ser
inevitable quedar-nos quietes, i ens vam posar a ballar
juntes. La música en directe, l’ambient i la companyia va
fer d’aquell instant un dels moments més especials del
viatge.
Els moments d’estones lliures a Venècia, on vagàvem
pels carrerons i ens perdíem expressament... i les nits
a la Piazza San Marco on hi havia les orquestres i ens
posàvem a mirar-les, la plaça era casi buida i estava tota
il·luminada i la música fluïa per les nostres orelles, era
realment meravellós. Moments on realment em sentia
plena i contenta.
Escoltar i veure les meravelloses orquestres a la
Piazza San Marco a la nit, tocant cançons conegudes
que em feien evocar bons records. Aquella música

anava acompanyada de la plaça il·luminada, les meves
amigues i les parelles d’enamorats ballant en l’anomenat
“Saló més elegant del món”.
Vam visitar el Palau Ducal junt amb el Pont dels Sospirs.
Em va semblar un lloc no només bonic, sinó molt
especial: en aquell mateix terra, les mateixes parets i el
mateix sostre va passar gent amb històries segurament
molt interessants, però ignorades i oblidades amb el pas
del temps.
Sorpresa, admiració, inferioritat, són les sensacions
que ens recorren en visitar el Palau Ducal, ja que és
majestuós i sorprenent. És admirable com en aquells
anys podien construir un plau com aquell tan brillant,
amb tant detall i tan gran. Impacta la immensa sala de
ball, i també el contrast quan sentim la tristesa en veure
les condicions en què vivien els presos a les masmorres.
Caminava pel majestuós terra del Palau Ducal, observant
les grandioses i meravelloses pintures que cobrien les
parets i els sostres. La meva ment em transportava a
l’època on el duc feia balls, cerimònies i jutjava la gent.
El que més em va sorprendre va ser que un simple pont,
el Pont dels Sospirs, separava dos móns completament
diferents: un palau luxós i uns pobres presoners.
Aquella nit a la Piazza San Marco vam poder contemplar
enmig de la foscor tots els edificis il·luminats. Vaig sentir
molta emoció. Era un lloc encisador, molt acollidor, on
tots ens vam unir i vam passar grans moments.
La Piazza de San Marco, ideal, captivadora i especial.
Quan vam arribar-hi a aquelles hores fresques i fosques,
la lluent i encantadora plaça de nit ens va enamorar a
tots.
M’ha sorprès la tranquil·litat i aquell silenci tan captivador
de Venècia, la serenitat que desprenia aquella ciutat era
immensa.
Aquest viatge m’ha proporcionat curiositat ja que Venècia
té uns carrerons molt intrigants i per tant sempre havíem
de descobrir nous itineraris, per poder així al final arribar
a Rialto o a la Piazza San Marco.
El millor record que tinc és el passeig que vam fer amb
vaporetto pel Gran Canal enmig de tants palaus. Va ser
inoblidable, una sensació diferent: passar pel mig d’una
ciutat en vaixell. Vaig quedar impressionada en veure
com tanta gent l’utilitzava i va ser magnífic veure la posta
de sol des del vaporetto, quan el sol s’amagava entre els
edificis.
És un lloc on no has de preocupar-te ni pels cotxes, ni
les bicis, només procurar de no caure a l’aigua!. El que
més em va agradar de Venècia va ser el passeig en
Gòndola que vam fer per la seva tranquil·litat, un trajecte
de calma i sense preocupar-te per res.
El trajecte amb Góndola em va encantar. Passar per
encisadors canals estrets amb molt poca gent. amb
aquesta superba embarcació tradicional de Venècia.

Es feia estranya la seguretat amb què les gòndoles
es movien pels canals estrets i amb altres gondolieris
navegant per allà. Com era possible que poguessin
maniobrar tan bé pels canals, només amb un rem?
He viscut molts moments i molts sentiments junt, amb
tots els meus companys i amb les tres professores que
ens han acompanyat. El viatge m’ha servit per acabar
de conèixer del tot aquelles persones amb les quals no
hi tenia tanta afinitat. He tingut sort de trobar-me amb
aquest grup.
El viatge ha estat magnífic, el recordaré tota la vida.
A part de totes les visites que vam fer, em quedo amb
l’agradable sensació que vaig tenir quan vaig conèixer
profundament altres companys amb qui abans no em
relacionava tant.
La unió de tots els companys. Aquest viatge ens ha
ensenyat a estar més junts com una gran família. Hem
conviscut, ens hem ajudat uns als altres i ens hem
conegut una mica més.
L’última nit que vam estar a Venècia, quan vaig sentir
que el viatge s’acabava, vaig pensar: ha estat un viatge
increïble. Aquest és el meu millor record. M’omplia la
tristesa de saber que al dia següent ja marxàvem, però
havia valgut la pena.
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2n de
batxillerat
Comiat
1. Quan sigui gran m’agradaria...
2. Aquest setembre busqueu-me...
3. Del Meritxell m’enporto...
4. Al Meritxell deixo...
Max Boet.
1. Treballar com a dissenyador de videojocs
2. A la UPC
3. Uns coneixements i una educació per sempre.
4. Una infancia memorable i amistats per sempre.
Artur Aragones
1. Treballar com a químic.
2. A la fira d’indians de Begur.
3. Tots els anys i relacions que m’han fet persona.
4. Bons records i algunes reprimenda.
Adrià Arroyo
1. M’agradaria viatjar pel mon.
2. A la Salle Bonanova estudiant robótica.
3. M’emporto el bon rollete amb el professorat.
4. Deixo unas bones idees.
Àngel Ribas
1. Continuar amb algunes amistats del Meritxell.
2. A una clínica privada, pregunteu pel dr. Ribas.
3. La mascota de la classe, la Peppa Rig.
4. Amistats.
Òscar Camps
1. M’agradaría ser psicoleg.
2. Busqueu-me a casa.
3. Del Meritxell m’emporto molts amics.
4. Al Meritxell deixo als professors.
Maria del Mar Badia
1. Treballar en el meu restaurant.
2. Estudiant Ciències culinàries al CETT a Barcelona.
3. Molts bons records dels professors i dels amics.
4. 15 anys de la meva vida.
Mireia Bueno
1. Treballar del que m’agrada complint els objectius.
2. Estudiant en un laboratori.
3. Una petita gran familia.
4. Molts records.
Marta Vela
1. Trobar l’equilibri entre la feina, la familia, viatjar.
2. Estudiant International Business Economics.
3. El que he après i els millors amics que podia demanar.
4.La meva infància i part de la meva vida.
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Albert Ferran
1. Poder viatjar pel món en busca d’aventuras.
2. A l’estrager o a la UPC estudiant multimedia.
3. Una petita familia amb bons amics.
4. Una etapa i una bona infància.
Òscar Casamayor
1. Treballar en l’edició de videojocs.
2. A la Salle Bonanova estudiant una enginyeria.
3. Una gran experiència d’aprenentatge i bones amistats.
4. Un bon record i la meva infància.
Ariadna Anguita
1. Viatjar per tot el món.
2. Busqueu-me a Norma Cómics de Barcelona!
3. Al Meritxell deixo records inoblidables.
4. Deixo una etapa molt important de la meva vida.
Eduard Llasera
1. M’agradaria viure sense complicacions
2. Busqueu-me a Londres al meu piset d’estudiant.
3. Del Meritxell m’emporto moltes amistats.
4. El Meritxell deixo la filosofia del 32.
Clara Amenós
1. Treballar d’alló que m’agrada, viatjar i ser molt feliç.
2. A la Pompeu Fabra estudiant International Business.
3. Moltíssimes amistats i molt bons records.
4. No deixo res, m’emporto les experiències amb mí.
Andrea Pericas
1. Viatjar i fer alló que em fa feliç.
2. A alguna universitat fent alló que m’agrada.
3. Molts bons amics i moltes experiències viscudes.
4. La meva infància.
Júlia Tolrà
1. Explicar als meus fills tot el que he viscut al Meritxell.
2. A Barcelona estudiant Biomedicina.
3. M’enporto amistats, records i tot el que he après.
4. Deixo la meva germana i, espero, un bon record.
Dani Vall·llosera
1. Viatjar per tot el món.
2. A la facultat de Biología.
3. M’emporto bons amics i bons records.
4. Deixo moltes hores d’estudi i una mica d’estrés!

4. Al Meritxell deixo un missatge amagat per els curiosos
que vulguin buscar-lo.
Lluís Fontdegloria
1. Cuan sigui gran m’agradaria tornar i recordar.
2. A Argentona no em busqueu, m’haure canviat de casa.
3. M’emporto experiència i mols records i amics.
4. Deixo el meu cognom i les meves bromes.
Adriana Murillo
1. Ser feliç, tenir salut i conservar aquests amics.
2. Busqueu-me a la UPF estudiant Dret.
3. M’emporto un any ple d’experiències i molts amics.
4. Molts professors que m’han ajudat i un any estresant.
Marc Masjuan
1. M’agradaria ser feliç, fer el que m’agrada i tenir els
amics al meu costat.
2. Busqueu-me a Vic estudiant el que més m’agrada.
3. M’emporto moltes experiències, amics i molt d’estrés.
4. Deixo tota la meva infància i els professors.
Jordi Izquierdo
1. Mirar enrera i sentir-me orgullós de la persona que ha
sorgit de cada decisió que ha près.
2. Al Tecno Campus estudiant ADE.
3. Amics, coneixements i un cambi que m’ha anat bé.
4. Records inolbidables.
Thaïs Aspa
1. Donar l’educació rebuda als meus fills.
2. A Lleida estudiant un cicle superior de veterinaria.
3. Les bones experiències viscudes i amigues de veritat.
4. Situacions superades.
Helena Campos
1. M’agradaria ser tan sàvia com en Sebastià
2. Busqueu-me a Gran Hermano VIP.
3. M’enporto caigudes curades pel Ricky.
4. Deixo mil intents d’obrir la taquilla el primer dia.
Sílvia Subirana
1. Mirar enrere i veure que ha gaudit la meva vida.
2. Busqueu-me a Blanquerna estudiant Psicología.
3. Moltes experiencias que no oblidaré.
4. Al Meritxell deixo el meu amor per la química.

Sergi Fernández
1. M’agradaria treballar en alguna cosa que em faci feliç.
2. Busque-me a la UAB, si tot va bé.
3. Del Meritxell m’emporto el que soc.
4. Al Meritxell crec que deixo un bon record.
Carla Vendrell
1. Quan sigui gran m’agradaria viatjar per tot el món.
2. No cal que em busqueu.
3. El record duna etapa viscuda amb grans persones.
4. Deixo la meva infància i l’estrés de la vida escolar.
Júlia Muñoz
1. M’agradaria viatjar molt i ser molt feliç.
2. A la UPF, estudiant filosofia política i economia.
3. M’emporto la il·lusió, la passió, les ganes d’aprendre
4. Al Meritxell deixo l’estrés del curs.
Pol Marfany
1. Ser autosuficient i viure com em vingui de gust.
2. Aquest setembre busqueu-me a... on sigui.
3. M’emporto... experiències que m’aporten criteri per a
saber com actuar a partir d’ara.
4.Deixo... tots aquells elements que m’han ajudat a
superar una dura etapa, el batxillerat.
Edgar Millán
1. Disenyar cotxes per a empreses importants.
2- Aquest septembre, busqueume a IED de Barcelona
3- Al Meritxell deixo molts bons moments i experiències.
4- M’emporto tota la meva formació i un criteri de
raonament que serà molt important per al meu futur.
Marc Carreras
1. M’agradaria disfrutar del que estigui fent.
2. Al setembre no em busqueu.. Ja vindré
3. De l’escola m’enporto grans amistats.
4. A l’escola deixo moltes rialles amb bona gent.
Guillem Gracia
1. Vull ser... una persona feliç, a gust a la feina i tenir
temps lliure per dedicarlo a allò que li agrada.
2. Al setembre busca’m a... Vilassar de mar
3. M’emporto... un extens vocabulari per poder utilitzar.
4. Deixo... bons amics

Marta Salagre
1. Tindre la meva propia empresa de moda.
2. Estudiant diseny de moda.
3. Del Meritxell m’emporto les persones que he conegut.
4. Deixo records i moments.
Iñaqui Iraeta
1. Quan sigui gran m’agradaria ser feliç.
2. Busqueu-me a la facultat d’ Humanitats de la UPF.
3. Del Meritxell m’emporto amics i records.
4. Al Meritxell deixo l’anàlisi morfosintàctic i les mates.
Clara Fanlo
1.Retrobarme amb tots els meus companys.
2. A ESCI-UPF estudiant Marketing.
3. Al Meritxell deixo una gran familia.
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Aquesta cursa ja celebrada 34 anys seguits a la festa de
primavera de la Escola Meritxell, és molt important, ja
que gràcies al seu creador Quim Torres moltes famílies
passen una bona estona junts i poden gaudir tots units.
L’estimada cursa organitzada per els alumnes de 3r
d’ESO té una durada de 2 kilòmetres, on pots disfrutar
corrent per un medi natural i esplèndid. Aquest moment
amb la família és recompensat amb la satisfacció de
creuar la meta tots junts.
Nosaltres, els alumnes del Quim relacionem aquest acte
amb la vida, un principi eufòric, un camí dur però a la
vegada emocionant, i un final encisador.
Per començar, la sortida és emocionant i tothom espera
amb ànsies aquell tret que marcarà l’inici d’un nou camí.
Aquest viatge ple d’alts i baixos ens fa recordar els bons i
malts moments de tota la vida, en els quals hem de lluitar
per continuar endavant.
Finalment veus l’arc de la meta tant esperat, i t’envaeix
un gran sentiment de satisfacció i glòria enorme.
4.
La nostra cursa
La cursa que es celebrarà el pròxim 21 de maig a la
Festa de Primavera ha estat una de les activitats pròpies
de la nostra escola.
Aquesta cursa es porta fent 34 anys en els quals han
pogut participar moltíssims alumnes, pares, amics, etc.
Ells tenen la sort d’haver pogut formar part d’una de les
accions més boniques que es fan en aquesta escola;
en la que la companyonia, l’esport, l’oci i l’amistat es
fusionen per crear una cursa en què tothom pugui gaudir.
Cada any se’ns anima a participar en la cursa que en
Quim, el nostre professor, va portar, no per acabar
primers sinó per pasar-ho bé a la cursa i arribar a la meta
amb la sensació de satisfacció.
Com alumne puc dir que l’esport en la nostra escola
és molt més que esport. Sempre hem tingut el nostre
professor que ens motiva, que ens ajuda a seguir
endavant sempre que ens costa. Fa de l’esport un
aprenentage constant no només físic sinó també ens
ensenya valors com el de superació, la tolerància, el
respecte i la solidaritat. Com molt bé ens ha mostrat el
que realment importa no és l’arribada sinó el camí.
Quelcom podríem relacionar aquesta cursa amb
l’amistat. S’ha de disfrutar durant el camí. Tots els
records que tindràs, totes les sensacions, els moments,
tots els aprenentatges, les parts difícils però també les
parts bones, totes les experiències que et faran créixer
com a persona, tot això et farà evolucionar, com la nostra
cursa.
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Empieza la carrera.
Empieza un nuevo curso, nuevas ilusiones, nuevas
metas y nuevos retos,
La primera recta el como el primer día de clase,
cuentas como ha ido el verano y conoces a los nuevos
compañeros. La carrera aun es facil, la carretera
está asfaltada y el cuerpo aún no tiene síntomas de
cansancio.
Poco más adelante los participantes se adentran en el
bosque, empiezan a estar cansados, es un terreno con
más obstáculos y por tanto más difícil. La sensación es
como la que se siente en los primeros trimestrales del
curso. Poco a poco los corredores se van adaptando a la
situación aunque cuesta, el cansancio hace mella.
Por fin los corredores ven la salida del bosque, ya
llega el final. A las piernas de los participantes les cuesta
avanzar, y el cerebro pide parar, los corredores están
fatigados, pero la ilusión de terminar y ganar la carrera,
combate estas sensaciones. Son como las últimas
semanas de curso en las que una voz baja dice, haz
un último esfuerzo, ya no queda nada, tu puedes. Esa
ilusión te sale de dentro y te recuerda todo lo recorrido
hasta llegar donde estás ahora, y es entonces cuando
te das cuenta de que merece la pena luchar por lo que
quieres conseguir.
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Sílvia
Subirana

Silvia és una alumna de la nostra escola que està
cursant 2n de batxillerat.
Practica dansa i esquí nàutic a un alt nivell, ens
interessa saber com combina aquestes activitats amb els
seus estudis i quins objectius esportius es planteja en un
futur.
Clubs actuals: H2O Esports i Vincles.

en representació de la Selecció Espanyola però, per
mala sort meva, una gallega em va treure el lloc amb
molt poca diferència. Espero poder guanyar-la i anar-hi
aquest estiu!
Has tingut alguna lesió greu fins ara?
Malauradament, sí. Vaig tenir una lesió als dos dits
polzes del peu a principis de l’any passat, i aquesta
m’ha impedit poder tornar-me a posar les sabatilles
de punta. L’única manera de solucionar aquesta lesió
seria operant-me, i sincerament és el que vull fer. A part
d’aquesta, m’he lesionat dues vegades més: al turmell i
al bessó, però han sigut més lleus.
Pots compaginar estudis i esport de competició?
Sí. A vegades és difícil, però he après a organitzar-me
millor i a aprofitar el poc temps.
Per practicar Ballet professional és necessiten
qualitats especials?
La dansa requereix molt sacrifici i esforç, tant a nivell
físic com mental. Es necessita flexibilitat, força, agilitat,
concentració... a nivells màxims. Per una altra banda, la
vessant artística és molt important a l’hora d’interpretar i
transmetre sentiments.
Què prens per esmorzar?
Un iogurt, galetes i una peça de fruita.

Quants dies i hores entrenes a la setmana?
Esquí: Durant la temporada, li dedico entre tres i quatre
hores al dia. En etapa escolar, ho relego als caps de
setmana, excepte els mesos més freds que em dedico a
fer preparació física.
Dansa: Una lesió m’ha fet deixar la dansa clàssica
almenys durant aquest any. Continuo ballant altres
disciplines de dansa cinc hores a la setmana, però estic
esperant amb ganes poder tornar a ballar més hores.

Com et vas iniciar en la pràctica esportiva?
L’afició de practicar Esquí Nàutic em ve de família,
però només la meva germana Jana i jo hem arribat al
nivell de competició.
Vaig començar a fer Ballet amb cinc anys perquè la
meva mare creia que la dansa clàssica dóna una base
molt important per a qualsevol esport. Però a mi em va
agradar i vaig continuar.
A quina edat vas començar a competir en Dansa i
en Esqui Nàutic?
En Esquí quan tenia deu anys. Als dotze vaig arribar
al Campionat de Catalunya i als tretze al Campionat
d’Espanya.
En el cas de la Dansa, m’he anat traient les titulacions
oficials que venen donades per la Royal Academy of
Dance, però per diverses circumstàncies no he arribat a
competir.
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Quanta estona feu d’escalfament abans d’una
actuació de Ballet?
Hem d’estar unes tres hores abans que l‘actuació
comenci per poder repassar posicions i fer un
escalfament que dura aproximadament una hora.

Si estàs nerviosa abans de sortir en una actuació,
com ho fas?
És inevitable sentir nervis abans de sortir a l’escenari,
perquè sempre hi ha aquella incertesa de si sortirà bé
o no. Jo el que sempre faig és repassar mentalment
la peça que em toca ballar i, segons abans de sortir a
l’escenari, respirar fons un parell de vegades. Aquest és
el moment en què desapareixen tots els nervis, llesta per
sortir a l’escenari i gaudir moltíssim.
Parlant de l’esquí nàutic, la competició tracta de
superar un slalom format per sis boies i anar-lo passant
cada vegada a més velocitat i retallant corda. Això
requereix un grau màxim de concentració i serenitat des
del primer moment.
Practiques altres esports?
A l’hivern practico Esquí Alpí. He participat en un parell
de competicions, però molt lluny d’entrar en aquest altre
tipus de competició.

Com portes el fet de combinar aquests dos esports
tan diferents?
Com que aquests dos esports formen part de mi,
realment no me n’adono de com diferents són. Per
tant, porto amb molta naturalitat i organització aquesta
combinació.
Qui és dins del món del Ballet el teu referent?
Si he de triar una ballarina, diria Ulyana Lopatkina
perquè crec que, a més de tenir una tècnica impressionant, els sentiments que transmet a l’hora de ballar
em deixen captivada.
Dins del món Nacional/Internacional del Ballet
coneixes o has parlat amb alguna ballarí/na famós/a?
Durant un any vaig tenir com a professor un ex ballarí
del Ballet Nacional de Cuba.
En l’Esquí Nàutic, he conegut a l’Ivan Morros, un català
que ha arribat a estar entre els cinc millors esquiadors
del món. He gaudit de tenir-lo com a entrenador en dos
campus d’entrenament que he fet els dos últims estius.
Un consell per als teus companys i companyes de
l’escola que vulguin arribar on de moment tu ja has
arribat.
Posar-hi moltes ganes i estar disposat a sacrificar-se i
renunciar a algunes coses a canvi d’assolir els objectius
propis com a recompensa.

Quina és la fita més important que de moment has
assolit amb l’Esquí?
L’any passat vaig aconseguir ser tercera d’Espanya de
la meva categoria.
Veus possibilitats de competir en el campionat del
Món d’Esquí Nàutic?
És molt difícil. Però si aconsegueixo arribar als
europeus, el mundial serà un objectiu per mi.
Has participat alguna vegada en representació de
Catalunya o de la Selecció Espanyola amb l’Esquí?
En representació de Catalunya sí, de fet ja fa cinc anys
que participo en el Campionat d’Espanya d’Esquí Nàutic.
I l’any passat vaig estar a punt de participar als europeus
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3r d’ ESO
2n de
batxillerat

Treballar en model de negoci mitjançant el mètode
“Canvas”. Estudiar els diferents punts del projecte i
presentar-ho davant dels diferents grups.
Tallers dels diferents patrocinadors que treballaven
els següents aspectes: innovació, tecnologia, disseny,
estratègia, canvi i risc.

Repte Emprèn
Repte Emprèn, fomentem l’Esperit Emprenedor.
Aquest curs i per tal de fomentar l’esperit emprenedor
dels nostres alumnes, des de l’assignatura d’Emprenedoria de 3r d’ESO i Economia de l’Empresa de batxillerat, s’ha treballat amb el “Kit Joves Emprenedors de la
Caixa”.
El KitCaixa Joves emprenedors és una proposta
pedagògica per treballar l’emprenedoria en les aules que
té com a objectiu fomentar les habilitats emprenedores
dels alumnes. Mitjançant una metodologia basada en
problemes i del treball cooperatiu, els alumnes han de
treballar en equip per definir bé el problema, detectar
les oportunitats que presenta, idear un projecte que
doni solució amb el seu model de negoci i poder-ho
comunicar de forma correcta.
Amb l’ajuda d’unes fitxes i uns vídeos, els alumnes
es van repartir diferents rols dins dels equips (creatiu,
coordinador, comunicador i explorador). Als alumnes,
se’ls va plantejar que observessin tot el seu entorn,
el que feien d’ençà que s’aixecaven fins que anaven
a dormir, i pensessin quins ‘problemes’ hi trobaven,
per després trobar una solució. Una vegada escollit el
problema, havien de pensar en diferents solucions, mirar
els avantatges i els inconvenients de cada i finalment
escollir una. De cada projecte s’havia de descriure
quines necessitats solucionava, una aproximació de la
seva solució, el perquè era millor la seva solució que el
que hi ha actualment, indicar quins beneficis aportava
a la societat i finalment torbar un eslògan que servis de
ganxo.
De tots els treballs presentats a tercer d’ESO es van
escollir els tres que tenien les característiques següents:
originalitat, sostenibilitat i que solucionessin un problema
per la societat. Tots els treballs de batxillerat un total
de vuit es van seleccionar. Aquestes onze propostes
es van presentar al concurs “Premi Repte Emprèn” que
organitza la Fundació La Caixa, dins del mateix Kit Joves
Emprenedors. El Premi reconeix les millors iniciatives i
ofereix als guanyadors l’oportunitat de participar en un
Campus d’emprenedoria i en un viatge formatiu a Silicon
Valley. L’objectiu estava fixat arribar a la final.
Per arribar al Campus Repte Emprèn, els projectes
van haver de superar dos jurats. Un primer Jurat Previ
que va fer una selecció de 120 projectes entre els 1313
projectes presentats, i un segon Jurat Nacional que es va
encarregar de seleccionar 35 projectes per participar en
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el Campus. Entre els equips seleccionats dos han estat
de la nostra escola, un tercer equip es va quedar a les
portes, doncs va ser escollit com a reserva.
El primer projecte, de 3r d’ESO, del grup Wireless
format per Laura Ballester, Hannah Ruiz, Carlota Gili i
Andrea Palma, proposava una càmera d’infrarojos pels
contenidors d’escombraries que mitjançant wifi enviava
les imatges cada cert temps a la central, per tal de
millorar la recollida d’aquestes i optimitzar el recorregut
dels camions. El seu eslògan: “Una imatge val més que
mil camions!”.
El segon projecte, d’alumnes de 2n de batxillerat,
del grup Zuní format per Clara Amenós, Helena
Campos, Clara Fanlo, Adriana Murillo i Marta Vela,
van desenvolupar el projecte “T-CLICK”, una polsera
recarregable per accedir als diferents transports públics.
El seu lema, molt ben trobat era “T-Click: Transporta’t en
un click”.
Dimecres 4 de maig va començar el campus, ens vam
trobar tots els equips al Caixafòrum de Barcelona, allà es
va fer una presentació de tots els projectes. Una vegada
fetes les presentacions, fotografies... amb cinc autocars
ens vam dirigir cap a Tiana, a l’alberg “La Conreria”
on els professors i els alumnes compartiríem tres dies
d’intens treball.
Dijous 5 de maig, no ens vam moure de l’alberg
realitzant diferents tallers a càrrec dels patrocinadors
(Everis, Hewlett Packard, KPMG, SegurCaixa, Eurest
i Fundació la Caixa) amb el suport dels diferents
“coachers” que teníem assignats. Els tallers que vam
poder realitzar van ser:

Divendres, les activitats van ser diferents per a
professors i alumnes. Els professors vam anar al Palau
Macaya per realitzar diferents tallers i xerrades. Els
alumnes es van desplaçar al ‘Canòdrom de Barcelona’
on es van reunir amb diferents emprenedors on van
poder conèixer l’experiència d’aquests, així com l’opinió
i propostes de millora dels diferents participants en
cada projecte presentat pels alumnes. A la tarda, es
van realitzar dos tallers molt importants “Com fer una
presentació eficaç” i el de “Elevator Pitch”, aquest tallers
s’havien d’aprofitar al màxim!, dissabte era el gran
dia, mitjançant la tècnica de Elevator Pitch s’havia de
realitzar l’explicació del projecte de cada equip.
Per a entendre que s’havia de fer, el Elevator Pitch és
el discurs de presentació dirigit a un client potencial o
accionista que busca projectes i emprenedors amb idees
clares, concises i sintètiques per invertir en elles. En
aquest discurs s’ha de condensar el missatge i captar
l’atenció del públic en pocs minuts.
La tarda i nit de divendres va ser quan els alumnes
i els professors ens vam reunir per tal de preparar la
presentació davant del jurat i dels equips de les altres
escoles.
Dissabte al matí, tot eren nervis, després d’escoltar
una xerrada del Community Management de la Shakira
va començar la presentació dels projectes. Cal felicitar
als dos grups per la presentació que van fer!.
Dels 35 projectes, cinc grups han pogut participar en el
viatge formatiu a Silicon Valley, no hem pogut estar entre
aquests cinc millors, però l’aprenentatge i l’experiència ja
ha estat tot un premi. L’any vinent tornarem a participar!
Volem felicitar a les nostres alumnes, ja que els projectes
i les presentacions, que podeu veure a traves dels
codis QR, van ser excel·lents. Van ser una molt bona
representació de l’Escola Meritxell i les volem encoratjar
a continuar amb aquest esperit emprenedor. Enhorabona
Wireless i Zuní.

Lego Serious Play, mitjançant aquest taller els
components dels equips ens vàrem conèixer més
nosaltres mateixos, i el valor de treballar en equip.
Emprenedoria Social, vam poder conèixer experiències
de referència en l’àmbit de l’emprenedoria i l’economia
social.
Col·laborant per fer millors projectes, aquest taller va
promoure la connexió entre equips, formats per membres
de diferents grups, mitjançant el treball col·laboratiu. Amb
uns espaguetis, un tros de corda i de cinta adhesiva es
va haver de treballar junts per fer la torre més alta.
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