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EDITORIAL

   Hem volgut dedicar aquest editorial a destacar la 
importància de la tasca que fan els tutors de l’escola 
en l’acompanyament dels alumnes al llarg del seu 
desenvolupament personal amb nosaltres. 

   De forma freqüent, s’empren termes i expressions grandilo-
qüents per referir-se al concepte d’excel·lència educativa, tals 
com innovació, resultats acadèmics o transformació metodolò-
gica, però, massa sovint, ens oblidem d’accions ben properes, 
senzilles i modestes que són presents en el dia a dia de l’escola. 
Parlem de l’acció tutorial. 

   El tutor acompanya, escolta, aconsella, orienta i reorienta 
l’alumne i la seva família constantment perquè és la persona 
que millor coneix el moment i la circumstància de l’infant, el noi 
o el jove a l’escola. És, per tant, responsable de bona part del 
creixement personal de l’alumne. 

   A l’Escola Meritxell, posem molt èmfasi en aquesta acció tutorial ja 
que és una mostra palpable del compromís que recull la nostra missió: 
“La Fundació Meritxell és una escola orientada al desenvolupament 
educatiu i personal de cada alumne des de l’Educació Infantil fins la 
Universitat, per tal d’acompanyar-lo i potenciar les seves capacitats, 
generant i compartint valors, per ser competent en una societat canviant i 
globalitzada, per arribar lluny, tan lluny com vulgui.”

L'ACCIÓ TUTORIAL: UN EIX FONAMENTAL PER A L'EXCE·LÈNCIA EDUCATIVA



3

   Cada any, concretem els objectius i les accions de 
l’àmbit tutorial en el nostre Pla d’Acció Tutorial, PAT, 
on no només programem les activitats de foment de 
la bona convivència entre tots els membres de la 
comunitat educativa, sinó que també planifiquem de 
forma transversal el treball en determinats valors que 
s’alineen amb el nostre Projecte Educatiu. Enguany, 
per exemple, hem treballat el valor del respecte a la 
diferència i a la igualtat de drets i oportunitats per a 
tothom com a eix vertebrador per a tots els cursos, 
des d’Educació Infantil fins a Batxillerat. 

   En les següents pàgines trobareu bona mostra d’aquestes accions 
quotidianes, senzilles i properes però fonamentals i importantíssimes 
per fer realitat la missió del nostre Projecte Educatiu. També aprofitem 
aquest espai per agrair als tutors el seu compromís, esforç, vocació i 
amor per la feina ben feta que demostren en el seu dia a dia a l’escola. 
 
Eduard Solé 
Director Pedagògic  
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INFANTIL

EL PROJECTE BODI:

El joc de les salutacions
Collage de persones
Tots som diferents 

   Durant el curs 2018/2019 l’escola ha treballat, de 
manera transversal i a través del pla d’acció tutorial, el 
respecte a la diferència i la igualtat de drets i oportunitats 
per a tothom. 

   Per dotar aquesta feina d’una base pedagògica ferma, 
l’equip de mestres d’educació infantil ha participat en el 
programa de la comissió europea BODI, que tracta la 
diversitat cultural, el cos, el gènere i la salut a l’educació 
infantil. Podeu trobar molta informació a la seva web 
http://www.bodi-project.eu/ 

   El desenvolupament de la nostra participació en aquest programa va tenir dues fases. 
La primera va ser rebre una formació específica per a mestres sobre els nostres propis 
estereotips i visions de la diversitat. Des d’on mirem el món? La nostra posició com a 
europeus blancs ens suposa un marc mental ple de prejudicis? Oblidem que estem en una 
posició social de poder respecte el món? Com afecta això a la nostra tasca? 

   La segona fase va ser, i és encara, pràctica. Després d’aprendre diferents recursos amb els quals poder treballar 
amb els infants, hem dut a terme una sèrie d’activitats a l’aula amb l’objectiu de fomentar l’acceptació de la diversitat 
partint de la presa de consciència de la mirada pròpia de cada infant.   

   A través de les activitats es vol fer veure als nens qui són ells mateixos i com miren els altres nens, quins rols de 
gènere, estereotips o prejudicis tenen i, amb això, millorar la convivència, la gestió dels conflictes i, per tant, establir 
les bases per la no-violència i la pau. 
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P3

   A P3 és el moment on els nostres fills coneixen els 
seus nous companys, comparteixen i creen entre ells 
vincles d’afecte. En aquesta edat és important  estimular 
activitats i accions d’afecte, d’interacció i de cooperació 
imprescindibles per al seu desenvolupament emocional i 
social. 
 
   L’activitat proposada per a P3 és un joc de Salutacions. 
Es fan diferents jocs on els infants poden aprendre 
diferents maneres de saludar-se fent: gestos d’afecte, 
gestos divertits, abraçades, petons, elogis, picades de 
mans, balls... 
 
   La pràctica d’aquesta activitat pot 
estimular i ajudar els infants a 
expressar-se millor, guanyar 
autoestima, adquirir més recursos 
en el seu dia dia i interaccionar 
amb més empatia amb  els seus 
amics o altres persones que 
coneixen. 

EL JOC DE LES SALUTACIONS
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   Els infants són conscients de les diferències entre ells 
i elles. Tractar el fet que els nostres cossos són diferents, 
els permet aprendre a veure, identificar i valorar les dife-
rències com a font d’identitat, creativitat i autoestima. Per 
tal de reconèixer, acceptar i estimar les seves diferències 
particulars, a P4 vam fer un joc on els alumnes havien de 
composar cares noves a partir de les fotografies de les 
seves pròpies cares tallades en tres trossos (part supe-
rior fins als ulls, nas i part inferior).  

   Va ser una experiència molt interessant, ja que ens 
permetia adornar-nos de les diferències dels nostres 
cossos i de la diversitat de gènere i trets físics; així com 
tractar la idea que encara que tots siguem diferents, no 
hi ha diferència que sigui millor que una altra.       
              

P4

COLLAGE DE PERSONES
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   Un dels fets que ens va sobtar va ser que a alguns 
alumnes els costava molt veure una part de la seva cara 
barrejada amb les parts de la cara dels seus companys. 
A alguns els causava tal impressió que no permetien que 
això es donés. A altres alumnes, en canvi, els provocava 
molta diversió.

   L’experiència va ser tan interessant, que vam decidir 
incorporar el joc com a racó de treballs dins l’aula. La 
valoració que n’hem fet les mestres és que a cada nova 
sessió on treballem amb aquest joc, sorgeixen situacions 
molt interessants de converses entre els alumnes. De 
ben segur que buscarem noves variants.



8

   A P5 vam plantejar una activitat per treballar l'empatia 
i el treball en equip. També vam organitzar activitats per 
a que els nostres alumnes prenguin consciència dels 
perills del nostre entorn i puguin prendre les mesures 
que calguin. 

   El punt de partida va ser unes imatges de nens amb 
lesions menors (cops, rascades, ferides lleus, trenca-
ment d’alguna part del cos...) amb les quals vam reflexio-
nar sobre el que veien, per què passaven aquests tipus 
de lesions i si, d’alguna manera, les podíem evitar. Des-
prés de la reflexió col·lectiva, individualment vam anar 
verbalitzant les vegades que recordàvem que en havíem 
fet mal i, sobretot, si d’alguna manera ho haguéssim 
pogut evitar. La clau, vam dir tots, és la PREVENCIÓ!!! 
Si anéssim més en compte, si prenguéssim consciència 
dels perills del nostre entorn, potser evitaríem part 
d’aquestes lesions que ens fem i que, sovint, ens fan 
estar tristos. En aquesta conversa, també, ens vam 
adonar que moltes vegades és a l’escola, al pati, a la 
nostra classe que ens fem mal. La pregunta va ser: 

P5

TOTS SOM DIFERENTS
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podríem d’alguna manera evitar-ho? Va ser en aquest 
punt que vam decidir agafar paper i llapis i anar apuntant 
tot aquells racons, espais, objectes o materials que eren 
perillosos. Un gran llistat per a una gran i única reflexió: 
si anem més en compte podem evitar molts ensurts!  

   Una altra activitat molt divertida va ser que vam esco-
llir un nen i vam posar música. Ens vam posar tots a ba-
llar i a moure’ns per l’aula. La música s’aturava i el nen 
escollit cridava “Estic caient”. La resta del grup tenia la 
missió de no deixar caure aquest nen i protegir-lo per a 
que no caigués a terra i es fes mal. La reflexió col·lectiva 
d’aquesta activitat va ser molt interessant: hem ajudat a 
un nen perquè no es faci mal, l’hem protegit entre tots i, 
com que tots ho hem fet alhora, ens ha sortit molt bé.  

   La darrera activitat que vam plantejar tenia com a 
objectiu conscienciar-nos de la importància de treballar 
en equip. Els nens, en grups de 5 o 6, es van col·locar a 
sobre d’un paper gran d’embalar. Representa que eren 
a dalt d’una bassa i havien de travessar un riu. Havien 
de moure’s tots alhora sense caure i havien d’anar en 
compte perquè estava ple de cocodrils que esperaven 
per menjar-se’ls. Buuuf, quina por! Una gran aventura 
per adonar-se que s’han d’ajudar els uns als altres per 
arribar a un únic i important objectiu. En finalitzar l'activi-
tat ens vam adonar que SOM UN GRAN I FANTÀSTIC 
EQUIP! 
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PRIMÀRIA
El protagonista de la setmana  
El pot de les coses boniques

Entre tots creem
La flor / Concurs Tísner

El meu arbre 
Sembrem respecte recollim amistat 
Science  Day / Concurs Sant Jordi

Ensenya'm el món de fora...
però tambe el de dins

English Day / Premis EXACCT
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   Tot infant mereix ser el PROTAGONISTA. A casa, a la 
seva festa d’aniversari, a l’escola… Per això celebrem a 
l’aula “EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA”.  

   Durant aquella setmana els companys escriuen coses 
positives del protagonista. En finalitzar la setmana, 
l’alumne s’emporta el full on estan escrites totes les 
dedicatòries. Aquest full és un tresor per a ells. És un 
orgull tenir penjat a l’habitació totes les coses boniques 
que pensen de tu els teus companys.  
 
   Què és el millor de ser el protagonista de la 
setmana? 

   Berta: Que tothom em posa coses boniques de mi. 
   David: Que ha arribat el dia que els meus amics 
m’escriuen coses bones. 
   Víctor: Que ens sentim importants. 
 
   Quina és la cosa més bonica que t’ha escrit un 
company? 

   Leia: M’encanta jugar amb tu. 
   Jaume: Ets molt amic meu. 
   Gina: Ets la meva millor amiga. 
   Yilan: T’estimo molt. 
   Marina: Quan estic malalta tu em cuides. 
   Ana: Ets molt amable. 
   Lia: Ets molt guapa. 

1r
EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA

   Els objectius de l’activitat són reforçar l’autoestima, 
millorar la relació amb els companys i acceptar positiva-
ment les diferències dels altres. 
 
   La valoració de l’activitat és molt positiva per part dels 
alumnes. Els encanta i cada setmana estan impacients 
per saber qui serà el protagonista.  

   Fiona: Amb aquesta activitat aprenem a dir coses 
boniques dels companys i a no enfadar-nos tant. 



12

2n

EL POT DE LES COSES BONIQUES

   A les classes de segon sabem que l’actitud marca la 
diferència i la millor manera de potenciar aquesta actitud 
és amb una bona autoestima. Aquesta és la suma del 
que creiem i el que creuen de nosaltres. Tendim a pujar 
o baixar la nostra autoestima amb les valoracions que 
rebem dels altres. Sabem que totes les paraules que ens 
arriben poden transformar la mirada que tenim de nosal-
tres mateixos. Per aquest motiu vam crear el Pot de les 
paraules boniques.  
 
   Aquest Pot és un pot molt especial. Té la peculiaritat de 
ser fràgil, ja que és un pot de vidre. És un pot tan fràgil, 
que amb una sola paraula desagradable o lletja cap a  
una persona es podria trencar, igual que els nostres cors. 
Tots els i les alumnes de segon sabem que les paraules 
lletges fan que el nostre cor es faci més petit i, en conse-
qüència, també la nostra autoestima.  
 
   Donada aquesta fragilitat, vam decidir que l’ompliríem 
de paraules boniques. La idea va ser que cada vegada 
que tinguéssim un pensament positiu cap a una altra 
persona, agafaríem un paper i ho escriuríem. Així, aquest 
pot fràgil cada vegada agafaria més força i seguretat. A 
la setmana següent, quan el vam tenir ben ple de coses 
boniques, vam decidir compartir tots i cadascun d’aquells 
pensaments positius.  
 
   Cada vegada que llegíem un pensament positiu, la 
nostra autoestima pujava. D’aquesta manera, la nostra 
actitud i autoimatge creixia i es veia reforçada per allò 
que pensaven de nosaltres. 
 
   El que vam extreure del Pot de les paraules boniques 
és que tot allò que havíem escrit ens havia sortit del cor. I 
sabeu que és el millor? A les classes de segon ja sabem 
que l’essencial és invisible als ulls.  
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   Treballar de forma cooperativa és important a la nostra escola. Es tracta que cada membre del grup es faci respon-
sable de les seves accions, incloent-hi l’aprenentatge i el respecte de les habilitats i contribucions dels iguals. Ens 
agrada treballar d’aquesta manera per tal d’afavorir l’acceptació de tots els companys, per desenvolupar actituds 
d’ajuda i, conseqüentment, relacions més sanes i positives.

   Aquesta vegada hem proposat als alumnes que, per grups, facin una obra lliure amb peces de construcció que els 
hem repartit. Cal que es posin d’acord en allò que faran i s’organitzin per a dur-ho a terme en un temps concret. Des-
prés, que presentin la seva obra a la resta de companys. Les orientacions que els donem són:

1. Fer servir el nom per a adreçar-se als companys.
2. Mirar a qui es parla i practicar l’escolta activa.
3. Participar i procurar que tots els del grup participin.
4. Posar-se d’acord per a prendre decisions.
5. No jutjar negativament les limitacions de ningú.

   Finalment, han explicat com s’han organitzat i quines dificultats han sorgit per posar-se d’acord. En aquest procés 
s’han hagut de respectar, acceptar la diversitat d’opinions, valorar l’esforç de tots els membres del grup, etc. En ge-
neral, són totes les actituds que hem estat treballant al llarg de curs.

3r

ENTRE TOTS CREEM...
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4t

LA FLOR

   Els alumnes de quart vam dur a terme una activitat que 
vam anomenar «La Flor». L’activitat consistia que cada 
alumne tenia el dibuix d’una flor penjat a l’esquena i els 
companys havien d’escriure coses positives als pètals i 
coses a millorar al centre de la flor.

   L’objectiu de l’activitat consistia en prendre consciència 
de com ens veuen els nostres companys des de fora i, 
alhora, fomentar una dinàmica positiva dins de l’aula. 

   A continuació es poden observar opinions dels alumnes 
un cop feta l’activitat: 
 
   Com t’has sentit fent l’activitat? 
   “M’he sentit molt bé perquè fent aquesta activitat em 
puc conèixer millor.”  
   Shuchang Chen. 
 
   Què és el que més t’ha agradat? 
   “El que més m’ha agradat ha estat llegir en què 
millorar, per així saber en què m’equivoco i millorar-ho.” 
   Amèlia Perales. 

   Què ha sigut més fàcil: dir coses positives o coses 
a millorar? 

   “Dir coses positives perquè sempre trobo coses bones 
en les persones i se’m fa molt més fàcil.” 
   Amèlia Perales.
 
   Què han dit de tu? 
   “Que sóc simpàtic, llest, molt graciós i que sóc molt bo 
amb els companys, que em preocupo pels altres.” 
   Joan Martí Cuyàs.
 
   Penses que tothom té les mateixes coses escrites a 
la seva flor? Per què ? 
   No, perquè cadascú és diferent. Tothom té les seves 
coses bones i dolentes. Hi ha coses en què coincidim, 
però no amb tot.  
   Gia González.
 
   A les fotografies podeu apreciar com va anar la sessió i 
la bona sintonia entre els companys. 
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CONCURS TÍSNER

   Els alumnes de 5è de Primària han participat al Concurs Tísner de Creació de 
Jocs de Català adreçat a les escoles del Principat de Catalunya. L’ojectiu és que 
els alumnes, mestres i escoles descobreixin la faceta lúdica i creativa de la llengua 
catalana creant el seu propi joc.

5è



20

   Els alumnes de 5è van fer una activitat a l’hora de 
tutoria anomenada: El meu arbre. 

   Havien d’escriure a les arrels els aspectes més positius 
del seu caràcter: si són generosos, valents, si saben 
demanar perdó… Després, a les branques què podran 
aconseguir tenint en compte el que han escrit.

   D’aquesta manera, s’han pogut adonar que no tots 
tenen les mateixes coses positives però tots i totes en 
tenen algunes. Les han de potenciar i treballar dia a dia 
per arribar allà on vulguin quan siguin grans. 

5è

EL MEU ARBRE
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   Jugar és una manera d’aprendre i d’explorar el món 
que ens envolta. És una activitat universal que la trobem 
a totes les cultures i practiquem tots al llarg de la nostra 
vida.  
   Ja fa una colla d’anys que Mataró organitza una 
trobada de convivència, en la qual els alumnes de 6è 
de les diferents escoles de la ciutat juguen a l’Aualé. 
A través d’aquest joc africà d’estratègia i càlcul, ens 
relacionem i fem amics amb alumnes d’altres escoles. 
 
   El tauler del joc té sis forats per a cada jugador que 
representen la terra on hem de plantar les llavors. La 
finalitat és recollir el màxim de llavors possibles fent 
moviments en torns alternatius amb un altre company. 
 
   Hi ha un missatge que va més enllà del joc: la trans-
missió de valors positius d’interculturalitat. Conèixer i 
compartir un joc d’una altra cultura ens ha facilitat fer 
noves amistats, sempre des del respecte a la diferència, 
que és la base de les nostres relacions personals. 

6è

SEMBREM RESPECTE
RECOLLIM AMISTAT
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   The best way for kids to learn science is by doing real science hands-on. It’s a way of learning 
about the world that comes naturally for kids and can be easily encouraged. 

   Young children are highly curious about the world around them and their questions often are 
to do with real life, and which has meaning to them. 

   Small children are quick learners and very astute, they often ask simple questions which 
challenge their learning process and, as a result, they begin to develop the science skills of 
observing, classifying, reasoning and predicting.

   As a school we like to promote and share these skills, and a simple a fun way of doing this is 
our annual Science day!!!

SCIENCE DAY
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   Els alumnes del CFGS d’Administració i Finances de l’Institut Thos i Codina de Mataró 
van organitzar un concurs per al dia de Sant Jordi per a totes les escoles de Mataró 
del Cicle Inicial d’Educació Primària. Els nostres alumnes de 1r i 2n de Primària van 
realitzar un mural de Sant Jordi, molt original, divertit i molt representatiu d’aquesta 
festivitat. 

   Els murals van estar exposats a Mataró el dia de Sant Jordi, dia en què també es van 
fer les votacions.

CONCURS SANT JORDI
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   Els alumnes de 1r i 2n de Primària aquest curs han 
realitzat un projecte d’Intel·ligència Emocional impulsat 
pel DOIP (Departament d’Orientació Psicopedagògica). 

   Els nens/es s’han endinsat en el projecte anomenat “La 
maleta dels contes”. La maleta ens ha anat ensenyant 
diferents contes on hem pogut treballar les emocions 
bàsiques com per exemple: alegria, ràbia, tristesa, por 
i calma. Els alumnes, a cada sessió, han viscut una 
experiència lúdica i educativa a través de les dinàmiques 
proposades pel guia. 
   
   La valoració del projecte ha estat molt positiva per part 
dels alumnes de 1r i 2n i dels guies. Al llarg de les ses-
sions, hem pogut connectar amb les emocions, recordar, 
classificar moments, records i situacions del dia a dia 
que teixeixen la nostra identitat i configuren la nostra 
intel·ligència emocional. 

   La meva tristesa: 
   Quan va morir el meu hàmster.  
   Quan va morir el meu avi.  

   La meva ràbia: 
   Que em remenin l’estoig. 
   Que soni el despertador.  

   La meva por: 
   Quedar-nos a les fosques.
   Pujar a una muntanya  russa.  
   Les aranyes. 

   La meva alegria: 
   Veure l'avi. 
   Quan mengem creps amb la família. 
   Quan estic amb el meu gos. 
   Quan jugo amb el meu papa. 

   La meva calma: 
   Quan vaig a casa dels avis. 
   Quan llegeixo. 
   Quan estic a la piscina. 

   Aquest projecte està pensat a nivell continu i es durà a 
terme des de la primera etapa d’escolarització i de forma 
progressiva. Per tant, de cara al curs 2019/2020, el 
projecte s’estendrà a tota la primària: 1r i 2n continuaran 
iniciant-se amb les emocions bàsiques amb “La maleta 
dels contes”. A 3r, s’iniciarà “El viatge de les emocions” 
on els nens i nenes treballaran i consolidaran les 
emocions bàsiques i se n’inclouran de noves, com per 
exemple, l’amor. A 4t, es treballarà el projecte “Escoltem 
les emocions” des de la música. A 5è “Historietes 
per potenciar les emocions” i a 6è de Primària “Curts 
emocionals”.  

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: 
LA MALETA DELS CONTES
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ENGLISH DAY

   The Importance of Speaking English. 

   As a language learner there are four important skills 
to develop: Listening, Speaking, Reading and Writing, 
but which is the “odd one out”?... The clear and simple 
answer is Speaking, and the reason is you can’t prac-
tise it on your own! 

   One of our major objectives as a school is to promote 
the practise of speaking and what better way to do it 

than in a dynamic and fun way. This year we celebrated 
our annual English day with various activities throughout 
a week in April.  The older children playing with the youn-
ger ones, theatres, Easter Bonnet Parades and Easter 
Egg hunting.   

   This year was extra special as it was our first time par-
ticipating with many other schools in Mataró and their 
English Day! We can’t wait to get started on next year’s 
English Day, so that all the students and teachers can be 
involved.
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   Aquest curs s’han convocat els tercers premis ExACCT a 
l’Escola. S’han presentat un total de nou projectes. Al jurat 
li va costar molt decidir quin era el guanyador a causa de 
la gran qualitat dels projectes presentats; per aquesta raó, 
va decidir donar tres premis.  

PREMIS EXACCT

   Un primer projecte guanyador va ser el de la Lucia 
Murillo i la Carlota Taberner, de 6è de Primària, amb el seu 
treball Pack Ball, un prototip per a reciclar les ampolles de 
plàstic d’una forma original i creativa.  

   Un altre projecte guanyador va ser el de la Laia Otero 
i l’Anna Roselló, de 5è de Primària, que van presentar 
una maqueta d’una rentadora, assecadora i planxa per a 
facilitar les tasques domèstiques.
  
   I el tercer projecte guanyador va ser el de la Marina 
Jiménez, Maria Medina, Álvaro Dempere i Álvaro 
Carrasco, de 5è de Primària, amb una excel·lent idea per 
a netejar les illes de difícil accés, i plantar-hi vegetació 
aprofitant els residus. 

   Volem felicitar a tots els participants d’enguany, ja que 
cal remarcar la qualitat de tots els projectes presentats.  
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   En el número anterior d’aquesta revista ens preguntà-
vem “Per a què serveixen les mates?” i segurament la 
resposta no va quedar prou definida. Enguany volem 
anar més enllà: per què agraden o no les mates?

   La resposta és tan diversa com persones hi ha, però sí 
que trobem tot un gruix d’alumnes a qui no els agrada i si 
aprofundim, la resposta va associada a la idea de “no les 
entenc”. El currículum ben atapeït de les matemàtiques 
des dels primers cursos de Primària ha fet que durant 
molt temps s’ensenyessin conceptes abstractes per als 
quals els alumnes no estaven preparats, per tant, la 
matèria s’acabava convertint en un conjunt de regles 
memorístiques. 

   En els últims anys aquests processos estan canviant i 
des de l’Ed Infantil i l’Ed. Primària es fomenta ralentitzar 
els aprenentatges. Això no significa aprendre menys, 
sinó afiançar els conceptes bàsics per tal que les 
qüestions més complexes siguin després més senzilles 
d’aprendre.

   Des del Departament de Matemàtiques volem acon-
seguir que a la majoria dels nostres alumnes els agradin 
les matemàtiques, perquè això significarà que les ente-
nen. Per fer-ho, potenciem a més d’un canvi a les aules, 
la participació en esdeveniments matemàtics, com la 
Copa Cangur i les Proves Cangur.

   La Copa Cangur enfronta diferents equips en la resolu-
ció de problemes de puntuació variable. La pressió del 
temps s’afegeix a la competició: a cada minut que pas-
sa, els problemes valen un punt més, fins que un equip 
els resol. D’aquesta manera, els més difícils tenen una 
puntuació més alta. I durant tot el concurs, les puntua-
cions dels diferents equips es visualitzen en una gran 
pantalla on es mostren les classificacions. 

   En el cas de les Proves Cangur el repte és individual. 
71 alumnes de la nostra escola, de 6è de Primària fins a 
2n. Batxillerat, s'hi han presentat. 

   Però en aquesta ocasió us volem parlar d’un alumne 
en concret: cursa 1r d’ESO i ha participat en les proves 
de la seva categoria, junt a 26.554 alumnes de tot 
Catalunya. La seva puntuació en la prova ha estat 
magnífica i ha quedat en segona posició. 

   Seguidament podeu llegir una petita entrevista que li 
hem fet: 

   Com et dius?
   Em dic Àlex Cervilla.

   Des de quan ets alumne de l'Escola Meritxell?
   Sóc alumne de l’escola des de P3.

   Quins són les teves aficions?
   M’agrada el futbol, entreno tres dies a la setmana.   
   M’agrada la programació i les matemàtiques, perquè et 
fan pensar. 

   Des de quan t'agraden les matemàtiques? 
M’han agradat des de molt petit, potser des de 1r o 2n de 
Primària.

   Què és el que més t'agrada de les matemàtiques?
   No ho tinc molt clar. No hi ha res que m’agradi més 
ni que m’agradi menys. Si necessito algun tema de 
matemàtiques busco com fer-ho.

   Per a què necessites aspectes de matemàtiques 
que no fas a escola?
   Una de les coses que faig a casa és fer programació. 
   El curs passat vaig voler programar un joc d’ordinador 
i per poder fer un gràfic necessitava saber un càlcul amb 
trigonometria, per això em vaig posar a buscar com fer-
ho.  

   Aquest curs has participat en la Copa Cangur i en 
les Proves Cangur? Quina de les dues competicions 
et sembla millor i per què?
   Sí, he participat en les dues, però per a mi la que més 
m’ha agradat ha estat la Copa Cangur. El motiu pel qual 
m’ha agradat més, és que la Copa Cangur era en equip. 
Estar amb gent de la teva edat i a la qual li agrada el 
mateix que a tu va ser un món nou per a mi. Em notava 
més relaxat que normalment i també era més fàcil parlar 
amb ells sobre alguns temes.

   El teu resultat en les Proves Cangur ha estat mag-
nífic. Vas fer alguna preparació especial?
   Al contrari que a la Copa Cangur, no vaig fer cap 
preparació especial. Potser no es pot dir que vaig fer cap 
preparació, ja que vam començar a practicar a classe 
uns pocs dies abans del dia de la prova.

   Quin és el teu proper repte matemàtic? Voldries 
presentar-te a algun altre concurs?
   Mai m’he plantejat participar en cap altre concurs 
matemàtic, però potser seria divertit. Per la meva part, 
a casa faig competicions per internet de programació i 
seguretat informàtica, que està bastant relacionat amb 
les matemàtiques. 

   L’última competició on he participat (Square CTF) 
va ser l’any passat cap al setembre. Consistia en un 
“capture the flag” digital: proposen un repte i quan el 
superes et donen un codi que et permet guanyar punts. 
Vaig quedar el 200 de 600 i vaig ser capaç de solucionar 
2 reptes de 10. El primer que vaig resoldre va donar-me 
la majoria de punts que vaig obtenir, i el segon, el qual 
estava molt més relacionat amb les matemàtiques, vaig 
trigar més a resoldre’l. 

   Segurament continuaré participant en aquests tipus de 
competicions.

T'AGRADEN LES MATES?

Entrevista: Àlex Cervilla
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E.S.O.
T'agraden les mates?

L'alteritat 
Rumors i discriminació
Fem persones socials

No ens etiquetem!
Fem contes de ciències

Itàlia, tan nostra!
Sant Jordi

Òmnium Mataró
Concurs de lectura en veu alta
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   Segons l’Institut d’Estudis Catalans, l’empatia és la 
“facultat de comprendre les emocions i els sentiments 
externs per un procés d’identificació amb l’objecte, grup 
o individu amb què hom es relaciona”.

   Davant d’aquesta definició, com podem aconseguir 
que els i les nostres alumnes siguin persones empàti-
ques, més enllà del simple “posar-se en el lloc de l’altre”?

   A més, cal tenir en compte que a la societat actual, així 
com en la vida escolar, hi ha una gran diversitat de 
perfils. Per tant, hem de treballar perquè els/les adoles-
cents respectin aquesta diferència i vetllar tots plegats, 
docents i estudiants, perquè tothom tingui les mateixes 
oportunitats, ja sigui en el seu dia a dia, com en el seu 
futur acadèmic, laboral i personal.

   La gran pregunta és, doncs: com fer-ho?

   A 1r d’ESO hem estat treballant una sèrie de dinàmi-
ques perquè l’alumnat pugui realment sentir-se tal i com 
ho fa la persona que té al costat; entendre quines reac-
cions (tant positives com negatives) poden provocar els 
seus actes; com poden ajudar a qui no ho demana o no 
vol ajuda, etc.

   Una de les activitats amb les quals més han gaudit, 
alhora que ens ha servit per treballar amb èxit l’empatia, 
ha estat la pràctica anomenada “No ens etiquetem”.

   Aquesta activitat té un doble objectiu: d’una banda, que 
l’alumnat experimenti la importància que té, per a les 
relacions interpersonals, la manera en què una persona 
és tractada; i, de l’altra, que mostri els efectes d’aquest 
tractament en el comportament individual dins d’un grup.

L'ALTERITAT

1r

   La mecànica era molt senzilla: cadascú tenia un cartell 
amb un missatge diferent, però ells/elles el desconeixien; 
per exemple: “ignora’m”, “aconsella’m”, “ajuda’m”, 
“mira’m amb menyspreu”, “tingues compassió de mi”, 
"riu-te de mi”…

   A continuació, els/les alumnes havien d’actuar envers 
els altres segons les indicacions que tenia cadascú 
(sense verbalitzar mai aquestes ordres), a la vegada 
que rebien, de la resta, les accions dels missatges que 
tenien.

   Al final de l’activitat, cada alumne/a havia d’endevinar 
quin era el missatge del seu cartell.

   En conclusió, tot l’alumnat de 1r d’ESO, amb l’acom-
panyament de les tutores, va reflexionar i aprofundir 
sobre com s’havia sentit, si s’havia identificat amb 
algun/a company/a i quines accions i actituds es compro-
metien a millorar envers els altres.
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   El passat mes d’abril, des de tutoria. els alumnes de 2n 
d’ESO van realitzar un taller per treballar les percepcions 
i etiquetatges que marquen les relacions personals i la 
manera de viure en comunitat.

   En primer lloc, els alumnes van veure una projecció 
de diferents curts i espots publicitaris on els malentesos 
i prejudicis prenien un paper principal. D’acord amb 
aquestes projeccions, els nostres alumnes van entendre 
el significat entre aquests dos termes, juntament amb el 
concepte de rumor.

   En segon lloc, es va obrir un debat fent una sèrie de 
preguntes per reflexionar sobre tot allò que havien 
visualitzat, i el que els havia fet sentir. D’aquesta manera, 
van prendre consciència del que són els rumors, els 
prejudicis i els estereotips; i com aquests els poden 
afectar, de manera individual o si ho apliquen als 
companys i companyes. 

RUMORS I DISCRIMINACIÓ

2n

   Posteriorment, els alumnes es van organitzar en 
equips de treball i van crear un espot on es mostraven 
diferents situacions que havien viscut personalment o 
havien vist al seu voltant.

   Un cop vam tenir editats els vídeos, els van compartir 
amb la resta de companys per tal de sensibilitzar els 
alumnes sobre els prejudicis i actituds xenòfobes, així 
com potenciar una visió oberta i flexible sobre les 
diferències.

   Finalment, l’objectiu d’aquest taller basat en prendre 
consciència de què i qui ens envolta, ha ajudat al 
professorat a fer desenvolupar l’empatia entre els 
alumnes, promoure l’amistat entre grups diferents, i 
educar sobre l’acceptació i la tolerància. 
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FEM PERSONES SOCIALS

3r

   Encara que a vegades sembli que no pugui ser, l’és-
ser humà, a més de buscar l’interès individual, també es 
construeix amb el bé comú a través de comportaments 
altruistes. En aquest sentit, l’assignatura de Servei 
Comunitari busca la contribució solidària al bé comú a 
través d’un projecte social d’aprenentatge i servei, enfo-
cat en l’ajuda als altres, sense compensació econòmica 
i realitzada en el marc d’una entitat col·laboradora. Per 
tant, el servei a la comunitat es refereix a l’ajuda mútua, 
la cooperació o la solidaritat. 

   La proposta d’aprenentatge i servei és una metodo-
logia educativa que combina processos d’aprenentatge 
–continguts, competències i valors– i de servei, en un 
sol projecte ben articulat en el qual els alumnes es for-
men tot treballant sobre necessitats reals de la comu-
nitat. És una activitat curricular transversal pensada per 
ajudar els alumnes a desenvolupar la competència 
social i ciutadana, alhora que experimenten accions de 
compromís cívic.

   Per coherència educativa, la nostra escola ha apostat 
fermament pels projectes de servei a la comunitat pel 
seu caràcter transformador, fomentant el compromís de 
construcció d’una societat més justa i cohesionada, i 
alhora promovent altres valors com la responsabilitat, 
l’esforç, el respecte, el diàleg i l’actitud crítica.

   Per al desenvolupament de les hores de servei, els 
nostres alumnes s’han organitzat en grups de treball per 
tal de desenvolupar l’activitat que han dissenyat amb 
l’entitat relacionada, com a centre col·laborador de la 
nostra escola. 

   Per tot plegat, aquest any hem proposat als nostres 
alumnes de 3r d’ESO la possibilitat d’escollir entre 
3 projectes d’àmbits ben diferents. Us convidem a 
conèixer-los!

1. Projecte d’intercanvi generacional, “Coneguem la 
realitat d’un centre de dia i d’una residència”. Desenvo-
lupat en col·laboració amb el Centre de Dia Ferran 
Cañete i la Residència i Centre de Dia “El Mirador”, dos 
centres que són molt propers a l’entorn de l’escola.

   Els alumnes han conegut de primera mà com és un 
centre de dia o una residència, i així veure els espais 
que comparteixen les persones grans, dia a dia. També 
han dissenyat les seves pròpies activitats amb l’objectiu 
d’interactuar amb la gent gran, reforçant així l’intercanvi 
intergeneracional i creant llaços d’empatia i afecte. 
Aquestes propostes dels alumnes les supervisaven 
i aprovaven els responsables del centre que també 
acompanyaven els alumnes durant les hores de servei. 
S’han generat idees com: donar conversa i parlar de la 
vida d’uns i altres, compartir jocs i activitats diverses, 
treballar l’estimulació cognitiva de la gent gran, realitzar 
entrevistes fetes pels mateixos alumnes... en són alguns 
dels exemples rellevants.
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2. Projecte de medi ambient, “Conservació de l’entorn i 
promoció del GR”. Portat conjuntament amb l’Ajuntament 
de Mataró i l’entitat esportiva “Maimakansu”, també de 
Mataró. Aquesta activitat pretenia sensibilitzar els estu-
diants sobre l’abocament il·legal de residus i les implica-
cions que aquest acte comporta sobre el medi. El projec-
te també procurava promocionar el GR-83, que passa 
molt a prop de la nostra escola, amb informació de 
l’entorn mitjançant codis QR col·locats a algunes de les 
estaques existents en aquest camí. 

   Els alumnes han protagonitzat accions de neteja 
d’espais naturals propers, prenent consciència de la 
quantitat de residus que es llencen a la natura de manera 
incontrolada i, alhora, contribuint a la recuperació de 
l’entorn natural tot plantejant mesures i propostes de 
millora per reduir la generació de residus. Les propostes 
dutes a terme pretenien mostrar als estudiants com els 
seus actes comporten un efecte immediat sobre el medi.
 

   Per altra banda, aquest mateix grup d’alumnes també 
ha participat en la senyalització d’un tram del GR-83 
que comporta la promoció d’aquesta ruta a través d’uns 
codis QR que els alumnes han generat a l’escola, amb 
informació de l’entorn.

   Després d’analitzar l’entorn en què viuen, els alumnes 
han decidit comprometre’s de manera més ferma en la 
seva millora.

3. Projecte d’acompanyament i suport a l’escolarització, 
“El pati: un lloc per jugar, aprendre i ensenyar”. Realitzat 
en coordinació amb el professorat de l’etapa educativa 
d’Infantil de l’escola.

   La intenció global ha estat la d’empoderar els nostres 
alumnes perquè es responsabilitzin del seu entorn més 
proper, els alumnes més petits de l’escola, assumint la 
gestió d’activitats pensades per aquests nens i nenes. 

   En aquest sentit, els alumnes han proposat i dissenyat 
activitats ben diferents, estimulant el joc i fent del mo-
ment un lloc de col·laboració i participació entre alumnes 
de diferents edats, actuant alhora de mediadors en pos-
sibles situacions de conflicte.

   L’experiència ha sigut clarament gratificant per a tots, 
tant alumnes, com professors i responsables dels cen- 
tres i entitats col·laboradores. Esperem que els nostres 
alumnes n’hagin après molt, d’aquesta experiència!
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   Com cada any, l’escola posa en marxa un tema trans-
versal per treballar amb tot l’alumnat; un tema que els 
ajudi a desenvolupar valors i coneixements, més enllà 
del temari propi de les assignatures que s’imparteixen 
al llarg del curs. En aquest curs, el tema treballat ha 
estat el “respecte a la diferència i la igualtat de drets i 
oportunitats per a tothom.”
 
   Des de 3r d’ESO, hem decidit treballar aquest tema 
centrant-nos en els estereotips i la igualtat de gènere. 
Avui en dia, el moviment feminista per la igualtat de 
gènere és un tema molt present en la nostra societat; 
però, què opinen els nostres alumnes?

   De la mateixa manera, sembla que les “etiquetes” que 
es posen a les persones ja no són una cosa negativa; 
però, segur que no jutgem a la gent per com l’hem eti- 
quetat prèviament?

   Gràcies a aquestes activitats pretenem que els alum-
nes facin una reflexió sobre aquests temes i siguin capa-
ços de tenir la seva opinió ben fonamentada. A més, al 
ser classes tan diversificades tots tenen opció a sentir 
altres arguments que no acostumen a plantejar-se. És 
per tot això que, des de la tutoria de 3r d’ESO hem plan-
tejat tota una sèrie de debats al voltant d’aquests temes. 
Per tal de preparar els debats hem escollit tot un seguit 
de vídeos que permeten els alumnes plantejar-se els 
temes a tractar. La dinàmica de l’activitat consistia en 
la visualització de diversos vídeos per provocar en els 
alumnes la seva posterior reflexió. 

   En el cas de la igualtat de gènere, els vídeos escollits 
han estat:

   1. Una campanya de Nadal de la marca de cotxes 
Audi (https://www.youtube.com/watch?v=V-siux-rWQM): 
aquest anunci fa una clara referència a la pel·lícula Toy 
Story on les joguines d’un centre comercial cobren vida 
en fer-se de nit. Una nina decideix que aquella nit vol 
conduir i, de tots els cotxes que s’ofereixen, tria un cotxe 
d’aquesta marca, però amb la condició que sigui ella qui 
el condueixi. Al llarg de l’anunci fa una cursa a contra 
rellotge per arribar a temps al seu lloc abans que es faci 
de dia, però no ho aconsegueix, i queda estirada a terra, 
al mig d’un passadís. Quan el centre comercial obre les 
seves portes, un nen la veu i demana als seus pares que 
li comprin; la mare es nega en rotund, perquè li explica 
que aquestes dues joguines no van juntes. El fill, se la 
mira sense entendre el per què. 

   2. Un monòleg d’Ellen Degeneres (https://www.
youtube.com/watch?v=YnomkjAJixk): amb el seu habitu-

al humor, l’actriu ironitza sobre el fet que hi hagi coses 
“fetes per a les dones”; en aquest cas concret, explica 
que hi ha un bolígraf creat i dissenyat exclusivament per 
a les dones.
   3. Un estudi de l’empresa Always (https://www.youtube.
com/watch?v=s82iF2ew-yk): aquesta anàlisi mostra la 
normalització de paraules i expressions políticament 
incorrectes, com per exemple l’expressió “com una 
nena”, per després fer-ne una reflexió, i generar actituds 
crítiques al respecte. 

   En aquest cas, la campanya de Nadal d’Audi va gene-
rar una molt bona font de debat, ja que els alumnes no 
només es plantejaven el fet que una dona no pogués 
conduir un cotxe o que la gent no ho veiés amb bons ulls 
(tot i que només fossin joguines), sinó que tampoc els 
semblava bé que un nen es sentís jutjat pel fet de voler 
el cotxe amb una nina. Això ens va dur a qüestionar-
nos certes situacions del dia a dia que hem normalitzat, 
però que en el fons no ajuden a la igualtat de gènere.  
Els altres dos vídeos van permetre endinsar-nos en 
el feminisme i com el veuen ells. És sorprenent com 
molt d’ells creuen que ja s’ha recorregut molt camí i no 
veuen el que encara queda per davant per aconseguir la 
igualtat entre homes i dones.

NO ENS ETIQUETEM!

3r
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   Per tractar el tema dels prejudicis, vam visualitzar els 
següents vídeos:

   1. Un estudi realitzat per Realkiddys (https://www.
youtube.com/watch?v=pJvJo1mxVAE): aquest estudi 
mostra com, en una classe d’educació primària, es pro-
posa als alumnes que dibuixin les següents professions: 
bomber, pilot aeri i cirurgià. En la majoria dels casos, els
dibuixos representaven homes realitzant aquestes pro-
fessions. A continuació, fan que un bomber, un pilot aeri i 
un cirurgia entrin a l’aula. Els nens es queden glaçats en 
veure que són dones.

   2. Un anunci de la Fundació HeforShe (https://www.
youtube.com/watch?v=C1bI0UkhmQA): aquest espot es 
centra en les influències socials que rebem des de petits, 
pel fet de ser nens o nenes.

   3. Un anunci de la televisió autonòmica danesa (https://
www.youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg): malgrat 
aquest anunci estava destinat al públic danès, la seva 
repercussió fou tal, que s’ha convertit en un vídeo viral 
a nivell internacional. En el vídeo es mostren grups de 

persones vestides segons les seves aficions o oficis, 
i ubicades en una zona delimitada; a mesura que es 
van anunciant situacions complementàries a les seves 
(per exemple, ser padrastre), les persones han d’anar 
sortint de la zona marcada. Finalment, totes les persones 
queden barrejades i les zones marcades queden total-
ment diluïdes.

   4.Un anunci de Coca-Cola (https://www.youtube.com/
watch?v=OtgcmA83m6Y): en aquest anunci es presen-
ten diferents homes asseguts en una taula d’un restau-
rant, totalment a les fosques. Els comensals no es veuen 
entre ells, però mantenen una conversa distesa per inter-
canviar impressions i opinions sobre si mateixos. Quan 
finalment s’encenen els llums, s’adonen que cap d’ells és 
com els altres pensaven. 

   Igual que en el cas anterior, els alumnes no eren cons-
cients que els perjudicis, el fet d’etiquetar a algú pel seu 
aspecte i, per tant, tractar-lo de forma diferent només pel 
seu exterior, estigués tan present i més des de tan petits. 
Aquests vídeos ens van portar a moments molt sincers 
entre nosaltres per analitzar el nostre comportament diari 
i adquirir consciencia dels prejudicis que podem arribar a 
tenir.

   Considerem que totes dues activitats han permès des- 
pertar consciències i que tots aprenguem una mica més i 
siguem més humans. 
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FEM CONTES DE CIÈNCIES

4t

   La divulgació científica ha estat durant molt de temps relegada a un públic reduït, aquell que s’interessava per 
l’àmbit científic, però la realitat és que la ciència i la tecnologia formen part de les nostres vides i, per tant, expressar 
i comprendre idees científiques no ha de pertànyer a una elit de persones, sinó que ha de ser competència de 
qualsevol ciutadà del món. 

   Amb aquest esperit d’apropar la ciència a tothom, EduCaixa convoca el concurs “Fem 
Contes de Ciència”. Des de l’escola ens hem adherit a aquesta oportunitat de fomentar 
l’interès per a la ciència i el pensament científic i vam proposar que participessin els 
nostres alumnes de la matèria optativa de 4t ESO de Ciències Aplicades. De seguida es 
van engrescar i, com que només es podia presentar un únic conte per escola, van decidir 
fer un “conte coral”: l’escriurien entre tots. Després d’esborranys i rectificacions, els nou 
alumnes de la matèria van concloure el seu relat de ciència ficció: “La Hacker”. 

   El resultat: primer premi del concurs en la seva categoria.  
 
   Aquí teniu l’inici de la història però si no us la voleu perdre activeu el codi QR i podreu 
escoltar i veure el conte llegit pels nostres alumnes. 



41

   "La hacker 

   Tot comença al garatge del Derei. Una tarda de juny, ens ensenya l’anunci d'un 
concurs de ciències que es celebraria l’any vinent a prop de la nostra antiga es- 
cola. No dubtem ni un segon en acceptar.   

Després d’un dur procés de selecció, acabem decidint fer una màquina d’im-
mersió virtual en la qual es podria jugar com si fos una PlayStation. Realitat 
virtual, li diuen alguns. La diferència és que no necessites ni ulleres ni controls; 
tot funciona a partir d’unes polseres que es connecten al sistema nerviós.  
  
    Tots quatre ja portem tot un any dissenyant-la i muntant-la per poder guanyar.
És genial. Tots estem ben segurs que funcionarà, que tot sortirà bé. Menys en 
Derei. Tot el matí nerviós; suposo que es perquè el projecte s’ha de presentar
demà. La Mia i jo intentem tranquil·litzar-lo mentre la Cloe acaba d’afegir uns 
petits detalls a l’estructura del joc.  
 
   Derei... - la Mia comença a perdre la paciència.   
   En Derei dóna voltes a la taula mentre juga amb les seves ulleres.  
 
   Imagineu que no funciona, que fem el ridícul davant de tothom... Que ens 
sabotegen el programa..."

   Aquí teniu l'inici de la història però si no us la voleu 
perdre activeu el codi QR i podreu gaudir-la sencera.       
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   La sensació als aeroports acostuma sempre a ser de 
felicitat i emoció, i aquesta vegada ho era més, ja que 
estaves amb tot el grup d’amics. Les cinc del matí i tots 
preparats per agafar el nostre vol Barcelona-Roma. 

   La nit anterior ja notava els nervis a l’estómac. I la me- 
va millor experiència en arribar a l’aeroport: portar l’esco-
la a una altra àrea, que mai hagués pogut imaginar. La 
qüestió és que estàvem allà i no ens ho podíem creure, 
de l’emoció que sentíem. El viatge va durar una hora 
llarga, que va passar molt ràpida, i ja érem a ROMA.

   El Colisseu va ser construït a l’època romana, i va ser 
un enginy enorme: batalles navals, combats de gladia-
dors, etc. Des de fora ja impressiona, i un cop hi entres, 
et quedes bocabadat davant aquelles dimensions i belle-
sa arquitectònica.

   A la Ciutat del Vaticà, vam ser lliures per moure’ns dins
la Basílica de Sant Pere, vam admirar la seva meravello-
sa estructura, increïble, i també el preciós paisatge religi- 
ós que significava aquell singular edifici per a tots. Les 
seves dimensions eren majestuoses. 

   Després dels Museus Vaticans, vam entrar a la Cape-
lla Sixtina. Em va sorprendre el silenci inquietant tot i que
hi havia tantíssima gent. I les pintures al sostre, impres-
sionants i maquíssimes.

   Dinar al Trastévere, un barri ple de colors que em 
provocaran molts records. El vermell de les roses que 
vàrem olorar, el groc del gelat de llimona que vaig as-
saborir i el verd de les plantes d’aquells racons on ens 
vàrem fer tantes fotografies. Vam decidir perdre’ns pels 
estrets carrers bohemis d’aquest barri romà. Quina 
direcció preníem? Tant era girar a dreta o esquerra, 
vam perdre’ns i vam passar una de les millors tardes al 
Trastévere.

   Has sentit infinites vegades parlar de la grandesa i 
preciositat del Panteó, però encara així et sorprèn. 
Entres i observes les enorme columnes, que et provo-
quen la sensació de ser una petita peça en un món 
gegant. L’espai que forma la cúpula et deixa atònit, però 
no tant com el fet que aquest edifici porti tants segles en 
peu.

   Els meus amics i jo estàvem pujant les escales de 
la Plaça d’Espanya i mentre fèiem aquell recorregut 
no paràvem de riure i aquelles rialles ens van omplir 
moltíssim. En arribar dalt de tot, vaig quedar enamorada 
de la preciositat de la perspectiva que s’observava:  
Roma sencera il.luminada pel sol brillant de la tarda.

   Vaig plorar d’emoció quan vaig veure tanta bellesa i 
la màgia que em transmetia la Fontana di Trevi. Tantes 
monedes amb desitjos d'il·lusions que potser algun dia 
es faran realitat...

ITÀLIA, TAN NOSTRA!

4t    Per a mi, la Fontana de Trevi, esguardada pel déu 
Neptú, és el lloc més màgic de tot Itàlia. Seus davant la 
font i agafes la teva moneda. Una moneda. Però no és 
una moneda qualsevol: li fas un petó i la llences enrere, 
per no trobar a faltar aquell tros de la teva esperança de 
poder retornar, algun dia. 

   FLORÈNCIA! Érem davant de la catedral, Santa Maria
dei Fiori, no m´ho podia creure, estava extasiat. Passejà-
vem amb els amics passant una gran estona pels vol-
tants del Duomo i admirant les magnífiques Portes del 
Paradís, de bronze banyat amb or...

   Una de les millors escultures de la humanitat, el David 
de Miguel Angel: jo ja havia rebut informació, però cap 
paraula dita abans d’haver-lo contemplat era capaç de 
descriure’l. Una figura humana enorme, dissenyada al 
detall, impactant.

   Abans d’entrar a la Galeria de l'Acadèmia, els profes-
sors ja ens havien advertit de la bellesa de l’escultura. 
Tot i això, només entrar a la sala ja ens va sorprendre 
i fascinar. Els nostres ulls ja havien visualitzat el seu 
objectiu i no teníem cap intenció de deixar d’observar-lo. 
Ens hi apropàvem i el David cada cop es feia més gran i 
més perfecte en els seus detalls.
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   Arribem amb una barca privada a VENÈCIA, i trec mig 
cos pel finestró situat a la part alta. El mar m’envolta i 
sento una brisa que em refresca el rostre. I una mica 
més enllà, la silueta de la ciutat. L’aigua tranquil.la i man-
sa colpeja els flancs de la barca i deixem enrere una 
blanca escuma. Sento una sensació de llibertat...

   La història que guardava el Pont dels Sospirs era molt 
especial, i jo m’imaginava la quantitat de presoners que  
havien deixat volar els seus últims sospirs en aquell lloc
tan únic i memorable. Contemplava amb respecte aquell 
pont, que per a mi sostenia la tristesa i també l’esperan-
ça de tants segles.

   Un munt de coloms i de gavines volen per la Piazza 
de Sant Marco, un espai ple de diversitat i de vida, que 
em va fer sentir molt alegre i feliç. No hi ha res com 
passejar-te i anar escoltant la música en directe.

   A la nit, la Piazza té una altre aspecte. Ja no hi ha 
aquella gentada, i els llums la il.luminen d’una manera 
tènue. Nosaltres escoltàvem les famoses orquestres, i 
ens vam posar a ballar. Primer en petits grups, i després 
tots junts, en rotllana. Va ser la millor nit de totes.

   VENÈCIA, una ciutat construïda sobre l’aigua. El matí 
de l’últim dia vam poder viatjar amb gòndola. Situats 
a bord, vam navegar per aquesta excepcional ciutat 
italiana, i vam tenir el privilegi de conèixer la VENÈCIA 
de veritat, deixant de banda els turistes.

   És aquella intensa sensació en què la màgia et trans-
porta a un món inundat de bellesa, quan fas una pas-
sejada amb gòndola.  Una atmosfera plena d’encant, 
indescriptible, que et deixa unes ganes infinites de tornar 
a viure aquesta experiència.

   VENÈCIA ha estat la primera ciutat en la qual m’he 
sentit en un altre lloc del món. Va ser tota una sorpresa, 
em vaig sentir aïllada del que coneixia, per entrar en una 
nova realitat inundada, lluny de carrers asfaltats,  que 
em sobrepassava i em motivava per descobrir els seus 
secrets.

   I havia arribat aquell moment, aquells últims minuts 
que quedaven per finalitzar el viatge. La companyia dels 
amics, els riures, les bromes, el gaudir de les ciutats...
ROMA, FLORÈNCIA, VENÈCIA. Podrem tornar a visitar 
aquestes tres ciutats resplendents, però mai amb la 
mateixa magnífica companyia com l’hem viscut i gaudit 
aquesta setmana.
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   Com tots ja sabeu, aquest any és l’any internacional 
de la taula periòdica i aquest Sant Jordi l’hem fet girar al 
voltant dels elements químics.  
  
   Iniciem el viatge químic…
Tot va començar fa milions d’anys, quan érem pols 
d’estrelles...

   Què som? D’on venim? 
   La nostra aventura va començar fa 15.000 milions 
d’anys, amb l’aparició de les primeres partícules. Som 
descendents dels simis i dels bacteris, però també dels 
astres i les galàxies. 

   El carboni dels nostres cossos, el calci dels nostres 
ossos, l'oxigen que respirem, el ferro de la nostra sang... 
tota aquesta riquesa elemental prové de les estrelles. 
Les nostres cèl·lules contenen la història de l’evolució.
Els elements que componen el nostre cos són els matei-
xos que van fundar l’univers. Per això podem afirmar que 
som, veritablement, pols d’estrelles.

   És bonic quan, de tant en tant, deixem de creure que 
som el centre de l’Univers, ens adonem que segurament 
venim de les estrelles i acabem acceptant que, si existim, 
és gràcies a la pols interestel·lar.  

   Les emocions són pensaments fets química i manifes-
tats en el cos.

   Element 1: origen 

   Hem de saber que dos àtoms són una mol·lècula i 
que milions de mol·lècules formen un teixit, i així contí-
nuament fins que adquirim un cos, però cal que recor-
dem que, vinguem d’on vinguem, també desapareixe-
rem i tot tornarà a començar. 
 
  “Hi havia un gran rebombori a la taula periòdica. S’havia 
descobert un nou element: el Santjordium. Formava part 
del gasos nobles, degut que va néixer d’un cavaller amb 
esperit noble. A més, el dia 23 d’abril es podia expandir 
per tot Catalunya, omplint els pulmons de la gent. La 
gent inhalava aquest gas, patia uns símptomes ben 
curiosos, ja que començaven a llegir com bojos i també 
es regalaven roses vermelles… 
- He escoltat que arriba a la taula el dijous- va anunciar 

el Fòsfor. (...)
- Podíem fer una gran festa amb llums de color -va 
proposar animat el Neó-, puc llançar làsers de colors a 
tort i a dret.”
    (Marc Sansó)

   “Todo empezó sin ser visto, 
   el átomo ya estaba listo. 
   Su querido descubridor, 
   nos dio un regalo de valor. 
   La tabla periódica creamos. 
   Hoy todavía la estudiamos. 
   Es, sin duda, el grial 
   de la química mundial.” 
      (Marc Riboloni)
 
   Element 2: humanitat 

   La vida es podria definir com caigudes, pujades, riures, 
plors, bromes, desgràcies, sort, injustícies i desigualtats. 
Però un element ens uneix i es diu Humanitat. 

   “Estava enfadada, enrabiada, malhumorada i molts 
més adjectius indescriptibles. Ben bé no sabia amb qui 
ni per què, però diguem que el meu cos estava encès 
per dins. Tots els àtoms que fins ara havien restat en 
silenci esperant la revolta, ara, inquiets i radioactius, 
eren perillosos. Volien fer sortir tota aquella energia cap 
a l’exterior, fer veure als altres que no sempre regnava 
felicitat al meu interior i que, de tant en tant, una petita 
flama pot causar una gran foguera (...) 
 
   No heu sentit mai una sensació més aviat estranya? 
Una percepció semblant a una energia molt forta que us 
impulsa interiorment a fer coses que no faríeu normal-
ment? Es pot dir que és una espècie d’adrenalina atòmi-
ca, com si el teu cos fos un accelerador de partícules  
que sobrepassés el seu límit i provoqués una catastròfica 
explosió dins teu.”  
    (Marina Roselló)
 
   “Qui hauria de dir que les persones som com els ele-
ments? Som únics, purs, amb defectes i virtuts. Que 
relacionar-se és com la unió de dos àtoms singulars, 
enfadar-se comporta agafar energia com una reacció 
endotèrmica i quan alliberem aquesta energia, és quan 
realment t’has separat d’allò que tant estimaves. 

   Els nostres pensaments són com protons i neutrons, 
si els positius i els negatius estan equilibrats, som 
isòtops estables i estem ben tranquils, i si els nostres 
pensaments no ho estan, són com protons que neces-
siten els neutrons per relaxar-se(...) 

   Suposo que tot està relacionat, en el món en el qual 
visc els àtoms estan dispersos, en el meu camí no hi 
passa ni una sola gota d’un altre ADN que no sigui el 
meu. Com diu la química: “Com menys volum, més 
enllaços, com menys concentració, menys xocs”. No he 
arribat a xocar amb algú com per dir que m’importa(...) 

   Sóc química, fàcil per fora, però complexa per dins.” 
                (Marta Marfany)
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   Element 4: sentiments 

   No tenen definició ni tampoc explicació però quan els 
sentim són de fàcil comprensió. Alguns en diuen passió i 
altres, aflicció. Però, al capdavall, són una pulsió. 
 
   "When the princess sees the knight for the first time, 
   it’s like LOVE woke up from a long sleep. 
   Lithium, Oxygen, Vanadium, Europium. 
   It’s the LOVE just the LOVE what awoke! “
             (Marc Calveras)
 
   “¿Quién dijo que la química no existía? ¿Quién dijo 
que el amor, sí, el amor, nuestro amor, no existía? Todo 
eso ahora ya es historia, porque cuando nos vemos, 
cuando nos besamos, cuando nos fundimos en uno, 
todo lo demás deja de ser importante, pasa a ser como 
cualquier cuestión trivial, que podría ser perfectamente 
discutida un domingo por la tarde, en la mesa, en el 
sofá o en el balcón… Así, y con todo eso, ¿qué pasó 
con los “TE QUIERO” que me mandabas a escondidas 
de tus padres, por miedo a que te pillaran, por miedo a 
que nos pillaran? ¿Qué pasó con todas las promesas 
que nos hicimos, que te hice, que nadie respetó, que no 
respetaste, que las olas se llevaron? (…) 

   ¿Quién dijo que la química no existía? ¿Quién dijo 
que el amor, sí, el amor, nuestro amor, no existía? Todo 
eso ahora ya es historia, porque cuando nos veíamos, 
cuando nos besábamos, cuando nos fundíamos en 
uno, todo lo demás dejaba de ser importante, pasaba 
a ser como cualquier cuestión trivial, que podría ser 
perfectamente discutida un domingo por la tarde, en la 
mesa,  en el sofá o en el balcón. Todo eso ahora está 
en el pasado , porque, ¿y qué si teníamos química? ¿Y 
qué si había amor?  Ahora nada de eso importa, ahora 
solamente quedo yo.” 
             (Severo Dempere)

   Element 3: amor 

   Som éssers valents, plens d’emocions. Però quina 
relació tenen la química i els sentiments? Doncs és 
amor, clarament. 
 
   “La química de un amor nunca termina, 
él sabe de comas, pero nunca de puntos, 
como dos imanes nos juntamos, 
con nuestra química. 
   Porque tú y yo… 
   Somos química.” 
      (Sarah Mostin)

   “Tal vez no sea el único que piensa que todos los 
sentimientos están basados en la química, que todo 
lo que sentimos en nuestro día a día está basado en 
una serie de reacciones que transcurren en nuestro 
cerebro al cruzarnos con una persona, una serie de 
reacciones que sentimos con algunas personas y otras 
no. Por ejemplo, si Pedro ama a Marta, no es porque él 
lo decida, no es porque le guste su carácter, su físico 
o su forma de pensar, (…) sino porque su cuerpo lo 
quiere. (…) Pero, ¿y si añadimos a otra persona? Os 
presento a Sofía. Es un chica extrovertida, todo el mundo 
ama a Sofía. Sin embargo, ¿y si todo el mundo ama a 
Sofía no porque realmente lo sienta así, sino porque la 
persona de su lado también “ama” a Sofía? Entonces,  
tal vez podríamos mentir a nuestra química, hacer 
pensar a nuestro cuerpo que Sofía es la persona a quien 
amamos y llegaríamos a poder decidir sobre nuestros 
sentimientos. (…) Volvamos a nuestro amigo Pedro. 
 
   Pedro congenia con Pablo debido a cuestiones quími-
cas, pero si pensamos que podemos mentir a nuestros 
sentimientos, ¿podría Pedro elegir a Marta porque su 
alrededor le hace pensar que amar a Pablo es malo? 
Entraríamos en un bucle en el que Pedro puede amar 
a dos personas de formas completamente diferentes, 
sin saber cómo explicar lo que siente hacia estas dos 
personas.” 
   (Antoine Froger)
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   Ella estava asseguda davant de la taula, mirant com 
queien les gotes dins del got. Al principi creia que el 
temps les faria desaparèixer. Cada una d’elles li esbor-
rava un somni, la pèrdua dels primers ni tan sols la va 
notar. Es va aixecar i va mirar per aquella finestra, sem-
pre procurava que estigués impecable, així podia veure 
el seu cotxe en arribar. Ella, nua de secrets i temors, 
s’apropava a fer-li un petó al seu company, aquell que en 
lletra petita havia escrit que la vestiria de pors, jurant-li 
més de dos tremolors per dia. Es va fer de nit, mentre 
ella cosia tot allò que la monotonia havia obert i ho deco- 
rava amb alguna flor, ell la mirava fixament. Amb els ulls 
clavats a la seva boca, li somreia forçadament amb foc 
amagat darrera de les dents. Jeien al sofà, el televisor 
xiuxiuejava les últimes notícies d’aquell dia. No li feien 
cas, discutien. Cada vegada era més habitual aquella 
situació. Ell cridava, i molt, pràcticament li tapava la boca
amb les seves paraules. Així doncs, ella va començar a
plorar. La va declarar inútil i dèbil, tatuant-li els que 
serien els seus mots d’ençà. Aquella nit tenien d’orques-
tra l’aigua caient al got, ja no sonaven els violins que li 
havia promès al principi. 

   Havien passat dues setmanes, seguia la rutina d’espe-
rar a aquell de qui estava enamorada. “Tot passarà, l’he 
d’entendre, potser té raó”, es repetia mentre tamborine-
java amb els dits sobre la taula. Va arribar una hora tard, 
a les 11 pm, esgotada, s’havia quedat adormida. Ell de- 
manava a crits el sopar. Es va aixecar, la indignació la va 
empènyer, tenia prou força i esperança com per pregun- 
tar-li de què es tractava el joc, no estava entenent les 
normes. La va agafar del braç, lletrejant-li la paraula 
“submissió” a l’orella, fent que se l’aprengués de memò- 
ria. En aquell moment es va fer petita, o ell es va fer 
massa gran. Tot i això, ella seguia sent capaç de beure’s 
l’aigua del got perquè mai vessés. Les parets blanques 
tremolaven, mentre acabava de cuinar-li el seu plat 
preferit. Tot seguit, va notar com paraven de ballar. De 
fet, va aixecar la mirada i va poder veure com el blanc 
s’acomiadava per donar pas a un to gris per tota la casa. 
Una empenta la va fer caure a terra. En aquell precís 
moment, el monstre li havia fet obrir els ulls, havia sigut 
la gota que omplia el got. Es va mossegar el llavi amb 
nervis i es va aixecar, sense immutar-se, les paraules 
sobraven quan els fets ja havien parlat.

   No va poder evitar somriure en mirar per la finestra, ho 
veia tot tan nítid... feia olor de vida. Es va girar, satisfeta 
pel desengany. Es va apropar poc a poc, mentre qui 
semblava encongir-se era ell, quin respecte causa 

adonar-se d’haver estat utilitzant d’obra de segona mà 
a aquella que era la musa ideal. Quina pèrdua de temps 
l’haver pensat en combatre aquella ànima revolucionària. 
Una llàgrima va decidir sortir, simbolitzant un adeu me-
rescut. Al tenir-lo a poc més d’un centímetre, amb la 
valentia oculta durant tant de temps, li va deixar clar 
que era ell qui no entenia les normes del joc, en tot cas, 
ara li tocava a ella jugar. Va lletrejar la paraula “llibertat” 
mentre es posava la jaqueta i agafà el paraigua, decidi- 
da a no deixar que ningú més omplís aquell got de la 
paciència. 

Arlette Suriñach Nieto. 1r. premi. 
Concurs Literari per a Escolars Òmnium Mataró. 
Memorial Joaquim Casas. 39a. Edició 5a. Categoria (3r i 
4t ESO)

LES PARETS QUE OFEGUEN
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   El passat divendres 12 d’abril, es va celebrar el XV 
Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta; 
una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana, 
dirigit a tots els alumnes de Catalunya amb l'objectiu de 
promocionar la llengua i la cultura catalanes. 

   Els alumnes de la categoria “Grumets verds”, del cicle 
superior de primària, van haver de preparar la lectura 
de la novel·la “Un os anomenat Paddington”, de Michael 
Bond; i els alumnes de la categoria “Corsaris”, de 1r i 2n 
d’ESO, van haver de preparar la lectura de la novel·la 
“Cada gra de raïm", de Manel Ballart. 

   Els alumnes de la nostra escola: Ariadna Moñino 
Pulido de 2n d'ESO,  i Ricard Vidal Garcia i Íker Lizaran 
Campano (com a suplent) de 6è de primària, van partici-
par d'aquesta iniciativa.
Les seves intervencions van ser excel·lents; han estat, i 
són, uns grans representants de l'escola!

   Enhorabona a tots! 

CONCURS DE 
LECTURA EN VEU ALTA
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BATXILLERAT
Lliga debat

Ments despertes: la lluita contra l'estigma
Orientació acadèmica

París 2019: el arte del selfie
Traballs de recerca

Comiat de 2n
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   Calen fronteres entre països? Sí o no? Aquesta és la 
pregunta a la qual ens enfrontàvem quan vam decidir co-
mençar aquesta excitant i desconeguda experiència. 
Nosaltres vam haver de defensar les dues postures. 

   A un grup de cinc alumnes se’ns va proposar participar 
a la Lliga de Debat de la Xarxa Vives organitzada per 
la Universitat Pompeu Fabra. Tots cinc havíem sentit a 
parlar d’aquestes lligues ja que amics nostres hi havien 
participat. Així va ser com a un mes de la competició vam 
començar a tenir reunions amb els tutors per preparar
els nostres discursos i la manera d’interactuar durant 
aquests. Arribat aquest punt vam començar a ser cons-
cients del que veritablement significava participar-hi i les 
dimensions del projecte. Va ser sempre la incertesa la 
que ens feia dubtar durant tot el procés i van ser algunes 

de les xerrades amb el tutor les que ens van fer canviar 
aquesta indecisió per emoció de trencar amb la rutina. 

   El dia 22 de febrer vam quedar tot l’equip d’hora al matí 
a l’estació de Mataró. Tret dels nervis que teníem, ens 
vam quedar meravellats per l’ambient universitari que es 
respirava. A les onze del matí vam fer el nostre primer 
debat. Aquest ens va servir per veure les dinàmiques i 
treure’ns la pressió del debut. L’organització ens oferia 
el consell dels coaches que ens van ajudar a millorar la 
manera de comunicar i expressar-nos. Vam aconseguir 
passar la fase de grups, tot un mèrit per nosaltres ja 
que anàvem amb les expectatives baixes. Ara ens 
enfrontàvem a una de les escoles preferides i que 
suposadament tenien moltes opcions de guanyar el 
concurs, el Virolai. Segurament va ser el debat més 
intens de tots, altra vegada els nervis van prendre 
protagonisme i la pressió de fer-ho bé era més insistent 
que mai. No seríem totalment sincers si no diguéssim 
que al principi del debat sabíem que el més probable és 
que quedéssim eliminats. Però davant la situació vam 
créixer i vam plantar cara, tant és així que ens vam 
classificar per semifinals. Quan vam saber que havíem 
guanyat, en certa manera no ens ho acabàvem de 
creure. La felicitat d’haver guanyat aquest debat va ser el 
punt àlgid del nostre camí al llarg de la competició, però 
ara calia estar centrats en les semifinals. Necessitàvem 
preparar-les. Per casualitat vam debatre a les semifinals 
contra el nostre primer rival de tota la lliga. Per desgràcia 
vam caure a semifinals però orgullosos del que havíem 
fet.

   En acabar tots els debats aquella sensació inicial i les 
expectatives baixes es van evaporar per passar a ser 
un complet orgull del resultat i experiència que havíem 
viscut. Sense oblidar els valors i aptituds que vam adqui-
rir que sens dubte han sigut molt útils de cara a noves 
presentacions o converses on s’ha d’escoltar i debatre. 
Per altra banda, vam sentir que havíem complert, des-
prés de tot l’esforç, amb èxit la representació de l’escola 
que ens havia escollit. És per això que la nostra felicitat, 
fins i tot a dies d’ara, és absoluta. 

   Una gran experiència que tornaríem a fer tots els cops 
que fes falta i que recomanaríem a tothom que gaudís 
debatent i tingués ganes de sortir de la zona de confort.

LLIGA DEBAT: 
CALEN FRONTERES ENTRE PAÏSOS?

1r de BATXILLERAT
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LA LLUITA CONTRA L'ESTIGMA

1r de BATXILLERAT

   A mitjans d’aquest curs 2018-2019, els alumnes de 
primer de batxillerat vam presenciar una xerrada del 
programa Ments Despertes. El propòsit d’aquesta orga- 
nització és conscienciar els joves de la realitat actual 
de la situació de les persones que pateixen malalties 
mentals; és encara vigent un gran estigma social cap 
a elles i estereotips falsos sobre la salut mental, i això 
provoca desigualtat. 

   La xerrada començà amb una breu introducció als 
trastorns psicològics i les causes d’aquests. A més a 
més, hi foren convidades tres persones, de les quals 
dues patien trastorn bipolar i l’altra esquizofrènia, que 
van explicar la seva experiència personal sobre conviure 
amb una malaltia mental. Les seves vivències van 

resultar força impactants, sobretot per a qui no coneix 
aquests tipus de trastorns de prop, però tanmateix molt
alliçonadores. Ells van mostrar-nos que, per difícil que 
fos bregar amb la patologia en un principi, han aconse-
guit, tractant-se, ser estables i poder viure una vida 
con-vencional. No obstant, també van explicar-nos que 
dins la societat actual, les persones que pateixen aquest 
tipus de malalties són considerades discapacitades i 
no aspiren a les mateixes oportunitats que els altres. 
És precisament per aquesta ignorància que són molt 
necessàries aquest tipus de xerrades instructives.

   L’associació va proposar a l’escola participar a un 
event per a una major implicació amb la causa: un con-
curs de curtmetratges. Els alumnes de 1r Batxillerat hem 
realitzat un curtmetratge per sensibilitzar entorn de la 
salut mental i visualitzar els estigmes i etiquetes que es 
posen a les persones que pateixen una malaltia. Vam 
dissenyar el guió i vam gravar les escenes a l’escola o 
al seu voltant, després va tocar fer l’edició i muntatge. 
El projecte ja està finalitzat però en el moment que 
escrivim aquest article no se saben els resultats del 
concurs. Tot i això, podem afirmar que ha estat una 
experiència bastant pedagògica i, tanmateix, dinàmica. 
També ha estat una oportunitat de col·laboració entre 
tot el curs per a una bona causa i agraïm molt l’ajuda 

del professorat. El nostre curtmetratge, Erika, ha resultat 
un petit resum dels valors que transmet l’organització 
Ments Despertes. Té la finalitat d’entretenir i, potser, no 
trenca completament amb els estereotips de les malalties 
mentals però pretén transmetre un missatge final: 
qualsevol persona malalta mental pot viure, amb ajuda 
professional, una vida digna.
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LA IMPORTÀNCIA DE 
L'ACOMPANYAMENT PER A UNA BONA
ORIENTACIÓ ACADÈMICA

4t d' ESO

2n de BATXILLERAT

   És conegut per tots que l’escola va deixar de ser, fa temps, el lloc on exclusivament s’adquiria el coneixement, per 
a passar a jugar un paper molt més ampli. La societat demanda de l’escola un paper socialitzador, una formació 
inclusiva i en valors, un ensenyament proper que permeti als alumnes estimular la seva creativitat, aprendre a tre-
ballar en equip i no quedar-se enrere en l’ús de totes aquelles metodologies i tecnologies que sorgeixin. L’alumne 
ha de prendre, cada vegada més, decisions sobre el seu aprenentatge, inclús sobre la seva avaluació; per tot això 
és l’orientació acadèmica.

   Per tal d'enfortir totes aquelles accions que veníem fent al voltant de l’orientació acadèmica de l’alumnat enguany 
hem encetat un nou programa d’orientació acadèmica amb l’ajuda externa de l’Institut DEP i Educaweb. 

   Aquesta proposta es centra en els cursos de finalitza-ció d’etapa, 4t d’ESO i 2n. de Batxillerat, amb la voluntat 
de donar eines per tal d’escollir bé les noves etapes a les que s’han afrontar. Però tenint clar que l’orientació es un 
procés que dura tota la vida acadèmica, des de ben petits ensenyem als nostres alumnes quines són les professions 
dels seus familiars i treballem per tal de desmuntar els rols de gènere establerts en alguns àmbits professionals. Fem 
activitats d’autoconeixement en tots els cursos de l’ESO, per a que cadascú prengui consciència de quins són els 
propis interessos.

   El programa d’orientació iniciat aquest curs ha constat, tant per a 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, d’una xerrada inicial 
orientadora, d’un taller d’autoconeixement i d’una aula mòbil amb tota la informació de l’oferta formativa. A més, es va 
oferir una xerrada d’orientació dirigida a les famílies per tal que poguessin fer un bon procés d’acompanyament. 

   El títol de les xerrades va ser: “Acompanyar-vos en l’aventura de construir el vostre projecte de vida i professional”. 
Un títol llarg però ben justificat.
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   Acompanyar-vos, perquè l’escola i la família estem al costat en aquest camí que s’obre per als alumnes que 
finalitzen una etapa. Aventura, perquè l’elecció del que es vol fer ha de ser emocionant, segur que comporta algun 
risc, però que té la recompensa del que s’ha viscut. Construir, perquè és un procés que s’ha d’anar fent a poc a 
poc, no són decisions instantànies, sinó preses amb consciència i ben reflexionades. Projecte de vida i professional, 
perquè totes les decisions formen part del projecte que ens va formant com a persones.

   El taller d’autoconeixement tenia l’objectiu de donar eines per aprendre a analitzar un perfil professional, però 
sobretot identificar els aspectes claus de la personalitat de cadascú: “com sóc?, que sé fer bé? què és important per 
a mi? I què m’agrada?...”

   I finalment, els alumnes van participar de l’aula-mòbil, es va posar al seu abast material informatiu especialitzat, en 
paper i online, sobre les diferents opcions d’estudis i professions existents, recopilat i organitzat acuradament per a 
la seva consulta. A més, després de les sessions, es va donar accés per a què l’alumnat pogués accedir a la base de 
dades d’Educaweb on es facilita tota aquesta informació.

   Aquestes activitats s’han sumat a d'altres iniciatives: en el cas de 4t d’ESO, una xerrada sobre els Batxillerats a 
l’escola i en el cas de Batxillerat, vam assistir a les Jornades de Portes Obertes de la UAB, al Saló de l’Ensenyament i 
es va convidar a diversos professionals per a què ens donessin a conèixer les seves professions.

   Totes aquestes propostes han estat valorades positi-vament per l’alumnat que 
majoritàriament ens ha trans-mès  que han estat útils i interessants.

I després de donar totes aquestes eines és el moment que els nostres alumnes 
prenguin les seves decisions sobre la tria dels estudis que han de continuar. 
Qualsevol elecció es bona mentre s’hagi pres a consciència. No s’ha de tenir por 
dels errors perquè d’ells s’aprèn i a més la reorientació sempre és possible. De 
fet, és una realitat que al llarg de la vida la reorientació és constant i els canvis de 
professió cada vegada són més habituals, ja que el mercat laboral està en continua 
transformació. Per tant serà de gran utilitat tenir els recursos necessaris per 
afrontar aquests canvis.
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EL ARTE DEL SELFIE

   Un año más los alumnos de arte de segundo de bachi-
llerato tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las 
obras que se habían trabajado en clase. Louvre y Orsay 
eran dos de las visitas programadas en París. Como lle-
vamos haciendo los tres últimos cursos, los alumnos de 
arte comentaban las obras de los museos a los alumnos 
de ciencias. La experiencia fue positiva, a pesar de las 
circunstancias…

   Los museos tienen un reto importante en un futuro 
muy inmediato: combinar su tradicional función como 
centros de cultura con el hecho de haberse convertido 
en masificadas atracciones turísticas. Cada vez viajamos 
más y los centros de interés en las ciudades siguen 
teniendo la misma capacidad. Se pueden reorganizar 
los accesos, ampliar y mejorar las instalaciones, pero… 
Mona Lisa tendrá siempre el mismo tamaño, eso no se 
puede cambiar; por lo tanto, dadas las circunstancias, 
el museo del Louvre se convierte en el peor lugar 
para contemplar el cuadro, eso sí, con un selfie 
demostraremos a la humanidad que estuvimos allí, y eso  
es a día de hoy lo trascendental en muchos casos.

   Ahora mismo en la mayoría de los grandes museos 
se plantea un importante problema de funcionamiento, 
de orden y de organización. Poder fotografiar sin restric-
ciones agrava el problema. Ahora mismo son pocos los 
centros que prohíben tomar imágenes, las colecciones 
son públicas y los “visitantes propietarios” tienen derecho 

a captar imágenes siempre que no se perjudique a las 
obras. Hasta aquí todo correcto, pero ¿qué pasa cuando 
el objetivo del visitante, principalmente, es demostrar 
que se estuvo frente a "La libertad guiando al pueblo", 
por ejemplo? Pues que nos encontramos ante una 
importante cantidad de gente dándose codazos para 
conseguir el dichoso selfie. ¿El cuadro?... En muchos 
casos se ve por la pantalla con una sonriente cabeza 
delante. El problema no solo son los empujones, el 
problema es que la lectura de las imágenes se distorsio- 
na. 

   Dos ejemplos a tener en cuenta: 

   En el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid 
se permite fotografiar en todas las salas, a excepción 
de las dedicadas al Guernica. Cuando entramos en el 
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espacio donde se expone el enorme lienzo de Picasso, 
impresiona la obra, desde luego, pero también la trans-
cendencia que transmite a los visitantes. Lo que se 
explica en esa sala es una vieja historia, demasiado 
dramática como para banalizar sobre el tema. ¿La 
lectura del cuadro sería la misma si nos encontráramos a 
alguien con el habitual “gesto selfie” delante de la madre 
con su hijo muerto en brazos? No es una exageración. Si 
se abriera la veda, el “postureo”, sin duda, distorsionaría 
el mensaje.

   El Metropolitain de Nueva York puso recientemente 
a libre disposición, con imágenes en alta definición, 
todo su archivo sin límites en cuanto a la utilización 
comercial de los mismos. Quedan fuera las obras de los 
artistas que todavía están sujetas a derechos de autor, 
los nacidos en el siglo XX. Un museo, al ofrecer sus 

imágenes, podría prohibir, de forma justificada, realizar 
fotografías en sus salas, o como mínimo, en sus salas 
más visitadas.

   Combinar turismo y cultura es un reto para estas im-
portantes instituciones porque el viajante quiere conocer 
sensaciones, pensamientos y visiones de otros tiempos. 
Será inevitable que una “estrella florentina” del quatro-
ccento italiano congregue ante ella, diariamente, a una 
muchedumbre que quiere conocerla, que quiere estar 
con ella. Se trata de organizar el día a día de la presti-
giosa señora para evitar que alguna vez pueda ser noti-
cia, no porque la hayan robado (como ya pasó) sino 
porque, tímida ella, se haya escapado de su marco y 
su cristal blindado para irse a pasear por los jardines de 
Boboli. 
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2n de BATXILLERAT

   Carla Nicolau

   Invasive roguery. Keep going beyond

   Instants a l’atzar que et canvien la vida, una realitat 
d’un color diferent, una amenaça que no et vol deixar 
escapar. El càncer, el més gran del secrets, continua 
resistint-se a ser vençut i no només envaeix el nostre 
organisme, sinó que també ofega molts sentiments i 
il·lusions.

   Aquest petit viatge neix impulsat per la inquietud i la 
forta impotència que em va generar el contacte tan pro-
per amb aquesta afecció; per voler submergir-me en el 
món, ple d’interrogants, que comprèn la malaltia del càn-
cer i voler donar resposta a la hipòtesi que engendra el 
meu projecte: determinar si podria ser possible una terà-
pia personalitzada contra el càncer a través de modifica-
cions en la densitat cel·lular i la força que exerceix el 
substrat, depenent sempre de la constitució de cada 
pacient.

   L’aprofundiment i investigació duts a terme al llarg de 
tants mesos i el suport de l’Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya (IBEC) em van proporcionar el criteri suficient 
per integrar la possibilitat de poder arribar a convertir el 
càncer en una malaltía crònica.

   L’elaboració d’aquest treball em va permetre ser testi-
moni de dolces i amargues situacions que canvien la 
perspectiva de la realitat i incitar a voler enfocar horit-
zons més llunyans.

   Diego Flecha

   El cinema en la formació acadèmica

   Des del començament, vaig voler aconseguir adaptar 
una sèrie de pel·lícules a l’àmbit escolar per tal que els 
professors tinguessin no només una ajuda, sinó també 
un instrument d’ús habitual a l’aula. 

   En primer lloc, vaig visualitzar una sèrie de pel·lícules 
un mínim de dues vegades per agafar els apunts neces-
saris. En segon lloc, vaig relacionar aquests apunts per 
tractar de trobar la similitud entre ells. I, posteriorment, 
vaig realitzar un escrit de cada una d’elles per introduir-
les a l’àmbit escolar.

   En un principi, l’objectiu era trobar un instrument per 
millorar l’actitud de l’estudiant i que es sentís còmode 
a la classe. Després d’estar un any, aquest objectiu ha 
anat canviant en el transcurs d’aquest fins arribar a la 
conclusió en la qual possiblement hauriem de buscar la 
motivació de l'alumnat per poder obtenir el seu millor 
rendiment possible.

TREBALLS DE RECERCA

   August Beekmans

   Poseidon: Una petita gran muntanya russa

   Les muntanyes russes han existit des de fa segles 
i han servit com un mitjà de diversió per a molts. En 
aquest treball he après tot el que he pogut sobre aques-
tes, amb el fi de dissenyar-ne una de pròpia i portar-la a 
la realitat en forma d’una maqueta funcional.

   Metodologia
   Aquest treball està dividit en 2 grans blocs: la part de  
recerca teòrica i la part pràctica.

   A la part teòrica, vaig fer recerca per conèixer la histò-
ria resumida de les muntanyes russes i entendre el seu 
funcionament físic i mecànic, cosa que em va permetre 
realitzar la part pràctica. 

   A la part pràctica, vaig realitzar el disseny i la construc-
ció de la maqueta, amb l’objectiu de fer-la funcionar. Per 
fer-ho, vaig haver de seguir una sèrie de passos. Primer 
de tot em vaig familiaritzar amb el disseny 3D i vaig crear 
els primers prototips de carril fins a obtenir-ne un de defi-
nitiu. Després vaig dissenyar el recorregut de la munta-
nya russa final i vaig portar-la a la realitat amb la impres-
sió 3D. 

   Conclusions
   Després de tot el projecte, he pogut entendre la gran 
majoria d’aspectes a tenir en compte en el disseny i
construcció d’una muntanya russa. El vagó de la mun-
tanya russa és capaç de recórrer tot el circuit, amb un 
sistema de cadena d’ascensió funcional, fent de la ma-
queta un sistema totalment autònom que no necessita 
cap altra ajuda per funcionar. Així, finalment estic molt 
content del resultat.

   Pau López

   La pau a Corea, realitat o mite 

   El meu abjectiu en aquest treball de recerca era desco- 
brir l'origen del conflicte entre Corea del Nord i Corea del 
Sud i esbrinar el funcionament de la nació nord-coreana 
(política, economia, història...) i un cop conegut al màxim 
possible aquests aspectes, vaig decidir enfocar el meu 
treball cap a la realització d'un tractat de pau entre les 
dues nacions per a donar solució a una guerra que fa 
massa anys que dura.
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   El treball conté una part teòrica, on es mostra la recer-
ca sobre la història de Corea, la guerra de Corea, el sis-
tema polític nord-coreà, la seva situació econòmica i al-
tres aspectes d'interès, i una part pràctica, basada en 
una entrevista amb el delegat especial del Comitè de 
relacions culturals de Corea del Nord, Alejandro Cao de 
Benós. Finalment, després de la recerca teòrica, vaig
elaborar el Tractat de Pau on davant de les diverses 
opcions, vaig concloure que el més adient era la unifica-
ció de Corea en un únic país mancomunat i federal.

   Alexandre Martin 

   Aigua dolça en aigua salada

   En aquest treball ens submergirem en el món de la  
nàutica, amb petites pinzellades de disseny, una mica de 
ciència i una idea molt clara al meu cap.

   L'objectiu final era construir un balneari per sota de la 
línia de flotació d'un vaixell capaç de resistir la navegació 
convencional, sense deixar per resoldre alguns dubtes 
de de la meva infància, com la possibilitat que un tros 

de ferro suri o una construcció de tals dimensions fos 
realitzable.

   Ha estat, més que un projecte, una experiència real-
ment enriquidora, en la qual no només he après concep-
tes purament tècnics o més pròpis de l'àmbit escolar, 
sinó que també ha estat una oportunitat per a conèixer-
me, ja que no veig millor projecte en el qual l'esforç, 
el compromís i la disciplina siguin tan bàsics com en 
aquest.

   Crec haver aconseguit tots els meus objectius, plante-
jats abans i durant el treball, però com en tot, crec que 
el meu treball no deixa de ser una base, sòlida però 
embrionària, d'un projecte que, treballat de forma 
multidisciplinària i amb el finançament adequat, estic
convençut pot desenvolupar-se i construir-se en el futur.
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   Un any més l'escola acomiada els seus alumnes de 2n 
de batxillerat.

   Volem conèixer els seus plans, els immediats després 
d'un curs molt especial i els que preveuen a mitjà i llarg 
termini, per això els plantegem dues qüestions: 

   1. On et podrem trobar aquest estiu? 
   2. Què vols ser quan sigui gran? 

   Nosaltres des d'aquí els desitgem el millor. 
Estan preparats perquè han treballat molt pensant en 
aquest moment.

2n de 
BATXILLERAT: COMIAT

   Àlex Martin
   1. A l'estiu treballaré com a monitor en el port del Balís, 
gaudint del Mediterrani.
   2. Vull ser enginyer en disseny industrial, independent, 
útil i realitzat.

   Andrea Cortijo
   1. Em podreu trobar a la platja amb els meus amics i 
gaudint del millor estiu de la nostra vida.
   2. Vull ser una empresària i poder crear la meva pròpia 
empresa.

   Diego Flecha
  1. Aquest estiu treballaré per a tenir els meus 
propis estalvis. També vull viatjar pel nord 
d'Espanya o per la Comunitat Valenciana. 
   2. Vull ser una persona feliç i, sobretot, fer feliç 
a la gent que està al meu voltant. 

   Manel Salas
   1. Em podreu trobar en el sofà de casa i al Japó.
   2. Vull ser microbiòleg i treballar en l'àmbit sanitari.   

   Sofía Catalán
   1. Estaré sota una palmera a la platja, relaxada i sense 
cap preocupació, gaudint del millor estiu de la meva vida. 
   2. Vull ser una empresària viatjant per l'estranger, 
m'agradaria tenir fills i sobretot ser feliç amb un treball 
que em motivi.

   Clàudia Gracia
   1. Estaré a la platja o viatjant, gaudint i preparant-me 
per a començar una nova etapa.
   2. Vull ser molt feliç aportant coses positives a l'equip 
amb el qual treballi i a la societat.

   Oriol Ibáñez
   1. Em podreu trobar en qualsevol lloc amb història, cultura i oci, al costat de família i 
amics.
   2. Vull ser una persona atenta, bon company, i deixar sempre un bon record.

   Sergi Sánchez-Llibre
   1. Aquest estiu podeu preguntar per mi en el Ushuaia d'Eivissa.
   2. Vull estudiar ADE i m'agradaria treballar amb els meus germans i el meu pare en 
l'empresa familiar.

   Anna González
   1. Aquestes vacances descansaré a la platja amb els 
meus amics sense cap preocupació.
   2. Vull ser empresària i tenir les meves botigues de 
roba.

   Jana Vergés
   1. Aquest estiu vull viatjar amb els meus amics i la  
meva família.
             2. M'agradaria ser publicista, il·lustradora o
                          directora de màrqueting d'una empresa.

                   Andrea Palma
                   1. Em trobareu prenent el sol i de viatge.
   2. De gran vull ser publicista i em vull dedicar a progra- 
mar campanyes, esdeveniments, etc.

   Mariona Cristina
   1. Aquest estiu em podreu trobar a la platja gaudint del 
bon temps i dels amics.
   2. Vull estudiar magisteri per a ser professora d'educa-
ció primària quan sigui gran.

   Óscar Carreño
   1. Aquestes vacances em podreu trobar a casa 
gaudint de l'estiu.
   2. M'agradaria ser empre-
sari i, sobretot, feliç.
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   Inés Colomé
   1. Em podreu trobar viatjant a llocs de platja, prenent el 
sol i quedant amb els meus amics.
   2. Vull ser feliç i una persona motivada per a no deixar 
mai d'aprendre.

   Marta Vivancos
   1. Aquest estiu em podreu veure a la platja, viatjant i 
gaudint amb els meus amics.
   2. De gran vull ser feliç, exitosa i independent.

   Víctor Casals
   1. Aquestes vacances estaré en la Costa Brava, 
passant-ho bé amb els amics.
   2. Vull ser un estadista i economista d'èxit.
  
   August Beekmans
   1. Em podreu trobar viatjant pel Japó.
   2. M'agradaria ser algú que pugui aportar alguna cosa 
a la societat.

   Vinyet Rectoret
   1. Aquestes vacances em podreu trobar a la platja 
gaudint com mai després de tot l'esforç.
   2. M'agradaria ser advocada penalista o fiscal i aconse- 
guir l'èxit.
  
   Pau López
   1. Em podreu trobar al meu poble amb la meva gent.
   2. Vull ser ric i feliç, però més feliç que ric.

   Albert Roca
   1. Em podreu trobar en el càmping el Toro Blau.
   2. Quan sigui gran vull ser arquitecte.

   Mónica Veenhoven
   1. Em podreu trobar navegant amb els meus amics.
   2. Vull ser el tipus de persona que està orgullosa de la 
seva vida. 

   Carla Nicolau
   1. Aquest estiu estaré en qualsevol lloc perdut, buscant 
experiències i noves il·lusions.
   2. Vull ser enginyera física i sentir-me orgullosa del 
meu treball.

   Guiu Martínez
   1. Em podreu trobar a la platja amb els amics.
          2. M'agradaria ser un advocat de prestigi. 

                        Dani Tiurin
                           1. Em podreu trobar treballant a Cam-       
                       bados i si veniu, potser us convido a una
                            paella. 
                                  2. M'agradaria ser feliç envoltat    
                              d'aquells a qui realment estimo.

                           Alèxia Mandri
                         1. Aquest estiu vull fer algun curs intensiu
                         de dansa. 
                      2. M'agradaria ser doctora especialitzada 
                 en la medicina de l'esport.  

                      Marcel Padrós
                      1. Aquest estiu em podreu trobar aquí 
mateix      mateix, a Mataró. 
                     2. L'any que ve m'agradaria estudiar ADE+
                 Màrqueting en el Tecnocampus i en el futur   
                 m'agradaria estar satisfet amb el meu treball.
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ESPORT
Escacs: 

Ferran Rocamora i Victor Gabañach
Dansa: Júlia Domingo
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   Som en Ferran i en Víctor, alumnes de l'escola a 2n i 
3r de l'ESO. Estem federats a la Federació Catalana
d’Escacs, també som jugadors actius de tornejos i socis 
del club d’Escacs Mataró. Nosaltres practiquem els es-
cacs principalment perquè ens agraden, però també a 
través dels escacs hem conegut gent i hem aprés els 
valors de l’esport.   

FERRAN ROCAMORA   
   Tot i que els escacs a vegades no són considerats un 
esport, exigeix tant o més que un esport. A continuació 
els explicarem la setmana d'un escaquista amb els entre-
naments i les partides de torneigs.

   El dilluns és un dia d’entrenament a casa, normalment 
són unes dues hores. En aquest temps d’entrenament 
dediquem entre mitja hora i quaranta-cinc minuts al que 
s’anomena tàctica. La tàctica és el càlcul d’un seguit de 
jugades que permeten guanyar la partida, ja sigui donant 
mat o obtenint un avantatge material decisiu. Després 
repassem partides clàssiques o partides analitzades per 
jugadors de l'elit, això vindria a ser la part d’estratègia.

   El dimarts ens trobem al club d’escacs Mataró per re-
bre classes, on acostumem a repassar partides nostres 
o clàssiques. Després de la classe normalment ens que-
dem al club a fer unes partides ràpides entre nosaltres. 

   El dimecres, igual que el dilluns, és un dia d’entrena-
ment a casa on fem quasi el mateix que el dilluns.

   El dijous rebem classes particulars, cadascú a la seva 
hora, on repassem les nostres partides. 

   El divendres acostumem a fer un entrenament més 
curt on a part de fer un quants problemes de tàctica 
preparem les partides pel cap de setmana. Aquesta 
última part la fem repassant les obertures que utilitzarem 
contra el nostre rival.

   El dissabte a la tarda juguem un torneig a Mataró.

   El diumenge o tenim lliga o són jornada de descans.

   VICTOR GABAÑACH
   La meva setmana envers els escacs es resumeix en 
entrenar constanment, ja que no és cap obligació sinó 
que és una cosa que m’agrada i ho faig per passió. Real-
ment és un entrenament constant, sempre que es pot 
es fa. Si m’he de centrar en un horari seria el següent: 

LA SETMANA  
D'UN ESCAQUISTA

dilluns, dimecres i dijous l'entrenament és a casa, una 
hora o més, depén del que faci falta. L'entrenament es 
basa en: posicions, tàctica, càlcul d'obertures i mig joc. 

   El dimarts faig classe col·lectiva al Club Mataró, en 
el qual s'hi troben els meus companys amb qui compar-
teixo molts tornejos. Divendres toca classe individual, 
normalment el que fem a les classes és mirar les nostres 
partides o repassar-les ja que les partides d’un mateix 
s’han de mirar a casa, i tant a la classe individual com a 
la col·lectiva sobretot el que fem és càlcul, tàctica i mirar 
partides dels millors perquè d’ells s’aprén.

   El dissabte i diumenge normalment toca jugar. Dissab-
te, per exemple, actualment juguem l’Obert de Mataró, 
grup A, on s’hi troben grans mestres internacionals i ca-
talans i diumenge la rutina que fem és anar buscant Ac-
tius (que són tornejos d’un dia complet, ja que es juga a 
un ritme més ràpid cada partida) cada setmana, encara 
que costa, ja que això significa despertar-se a les 7 i 
tornar a les 9.Però no és cap obligació i es fa per passió.
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   El dimarts és tot igual, només que després de sortir del 
col·legi faig de 17.30 a 18.30 Royal Ballet School, que és 
una acadèmia de Londres on a final d'any t'examines i et 
donen una nota, com un examen del col·legi. Després 
faig de 18.30 a 19.30 Jazz. 

   El dimecres tot igual, només que en sortir del col·le no 
vaig a la meva acadèmia, sinó a un altre lloc a fer elas-
ticitat de 17.30 a 20.00. El dijous igual, l'única cosa que 
en sortir del col·legi vaig al +QBall i de 18.30 a 19.30 faig 
contemporani i de 19.30 a 20.30 ball modern. 

   El divendres tot igual l'única cosa que en sortir del 
col·legi no tinc res a fer, excepte encàrrecs que no he 
pogut realitzar entre setmana i fer gairebé tots els deu-
res. Després el dissabte em torno a aixecar a les 7h i 
esmorzo igual. Normalment tinc entrenament de 9.30 
a 13.30, excepte els caps de setmana que tinc 
competicions. 

   Les més importants en les quals he participat han es- 
tat el campionat d'Espanya i el Mundial. Normalment la
d'Espanya es fa a Burgos i dura entre 4 o 5 dies i et clas-
sifiques per al Mundial si arribes a la puntuació que et 
diuen. El Mundial normalment es fa en diferents llocs, per 
exemple l'any passat vam assistir a la Final Mundial on
hi havia gent de tots els països del món: Malaisia, 
Suïssa, Anglaterra, Portugal etc. 

JÚLIA DOMINGO: DANSA

   Hola, sóc la Júlia, una alumna de sisè de primària. Avui us parlaré de la meva afició pel món de la dansa. 

   Jo ballo des dels tres anys i sempre he treballat dur en la meva vida per a aconseguir tot el que jo mateixa em 
proposo. Ara que ja estic a sisè de primària, la veritat és que a vegades em costa una mica compaginar els estudis, 
exàmens, deures etc. amb el ball.

   Ara que ja us he fet una petita introducció, us explicaré una mica sobre el meu dia a dia. El dilluns m'aixeco a les 
7:00h, com tots els dies d'escola, i esmorzo alguna cosa que em doni energia, per a poder realitzar totes les activitats 
que faig. Després vaig al col·legi com cada dia.
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   És habitual, en aquest campionat, intercanviar-se coses típiques del 
país com menjar, banderes, xapes etc. Una de les coses més bones del 
Mundial és que comparteixes moments amb una altra gent i coneixes 
altres cultures, altres costums i altres idiomes. 

   La competició en el Mundial consta de tres parts: la desfilada de països participants, el concurs on exposes les 
teves peces als jutges i al final de cada bloc hi ha un lliurament de premis on nomenen sisè, cinquè i quart premi i 
després passen a donar els resultats del pòdium. Quan ja han acabat els 10 dies de dansa, es realitza una gran gala 
de clausura on només ballen els millors dels millors. 

   Va ser un campionat que va marcar la meva experiència com a ballarina i espero repetir-lo moltes vegades més. 

   Espero arribar a ser una gran ballarina treballant tan dur com ho estic fent.
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   El Patronat de la Fundació Meritxell ha acordat ende-
gar un ambiciós projecte de remodelació d’espais que 
afectarà els edificis Principal i d’Educació Infantil. Amb 
aquesta iniciativa es pretén, per una banda, donar res- 
posta a les necessitats pedagògiques sorgides de la 
implementació del Projecte Educatiu de l’escola aprovat 
el juny del 2017, i, per l’altra, actualitzar la imatge i la 
funcionalitat dels edificis més antics de l’escola.

   La idea és que els alumnes puguin gaudir d’espais 
d’aprenentatge i educatius molt més oberts, flexibles i 
preparats per poder donar resposta a les diferents neces-
sitats que es desprenen cada dia dins el Programa 
ExACCT, el qual, recordem, té l’objectiu d’establir una 
línia metodològica d’escola basada en l’estímul de la 
creativitat, l’aprenentatge competencial i cooperatiu i 
l’aplicació de les tecnologies de l’aprenentatge.

   Vista, doncs, la idoneïtat i l’oportunitat d’aplicar l’adap-
tació dels espais just en aquest moment i a partir de la 
justificació pedagògica esmentada, s’ha planificat un 
Projecte de Remodelació consistent en les següents 
fases d’execució:

· FASE 1 (Planta soterrani -1): remodelació del menjador 
i col·locació de nous elements pedagògics al pati d’Edu-
cació Infantil.

· FASE 2 (Planta baixa): generació de nous espais i 
aules d’Educació Infantil i ESO, i aula de projectes.

· FASE 3 (Planta primera): aules de Cicle Inicial, Espai 
Àgora i aules de música i robòtica.

· FASE 4 (Planta segona): aules de Cicle Mitjà i Superior, 
i aula d’arts.

PROJECTE DE 
REMODELACIÓ D'ESPAIS

· FASE 5 (Planta soterrani -2): gimnàs.

   La temporització d’execució de les obres de remode-
lació s’ha plantejat de la següent manera, sempre tenint 
en compte que cada fase és anualment projectada, pres-
supostada i autoritzada en funció de la seva viabilitat 
tècnica i pressupostària:

· FASE 1: estiu 2018 (aprovada i executada).
· FASE 2: estiu 2019 (aprovada i pendent d’execució).
· FASE 3: estiu 2020 (pendent de projecte i d’aprovació).
· FASE 4: estiu 2021 (pendent de projecte i d’aprovació).
· FASE 5: estiu 2022 (pendent de projecte i d’aprovació).

   FASE 1 (Planta soterrani -1): remodelació del 
menjador i col·locació de nous elements pedagògics 
al pati d’Educació Infantil.

   Aquest curs 2018-2019 hem pogut estrenar un menja-
dor. Hem canviat el paviment horitzontal, el vertical, hem 
posat un sostre fals nou, nova lluminària, hem canviat el 
sistema de calefacció, hem posat noves finestres, mos-
quiteres, nou sistema d’àudio, lavabos nous... i un espai 
nou per als més petits, transparent i molt lluminós, que 
anomenem simpàticament “la peixera”.

   A banda dels alumnes en el seu dia a dia, moltes famí-
lies ja han pogut gaudir d’aquest nou espai durant tot el 
curs: en la visita d’inici de curs, en el festival de Nadal, 
en les visites mensuals a l’Espai Migdia i en el taller de 
cuina adreçat a pares i mares. Tots n’estem encantats!

   Així mateix, vam aprofitar per instal·lar diversos ele-
ments pedagògics nous a la zona del sorrall al pati 
d’Educació Infantil. Aquests elements formen part del 
Projecte Educatiu d’Educació Infantil que entén la zona
d’esbarjo com una zona educativa on els infants seguei-
xen aprenent tot jugant. Hi trobareu cuinetes, palanques, 
taules de pícnic, tubs musicals i noves jardineres que 
han convertit el pati en un espai ple de noves oportuni-
tats d’aprenentatge. 
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   FASE 2 (Planta baixa): generació de nous espais i 
aules d’Educació Infantil i ESO, i aula de projectes.

   Per a aquest estiu 2019, ja ho tenim tot a punt per 
iniciar aquesta fase de remodelació que representarà la 
més ambiciosa de tot el Projecte de Remodelació.

   A l’Edifici d’Infantil hi farem les següents modificacions:

· Generarem l’espai anomenat “la Plaça”. S’ubicarà a
l’actual espai del porxo i Sala Maresme, que es converti-
rà en un sol espai educatiu tancat amb vidre, amb el pa-

viment nou, el sostre i la lluminària nous i altres espais 
per poder treballar en diferents ambients. També el pas-
sadís de P4 i P5 es reconvertirà en un espai d’aprenen-
tatge, tot tancat amb vidre i amb el paviment, el sostre i 
la lluminària nous.

· Les aules de P3 s’engrandiran molt notablement donant 
lloc a les aules més grans de l’escola.
· Nous lavabos.
· Totes les aules estrenaran mobiliari.
· El claustre de mestres d’Infantil canviarà de lloc a un de 
més gran i confortable.
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   A l’ESO hi farem això:

· Hi ubicarem tot el 1r cicle de l’ESO, de 1r a 3r, amb 
aules amb envans mòbils per generar aules de diferents 
dimensions i distribucions en funció de la sessió progra-
mada.
· Dues aules polivalents amb envà movible per poder  
generar una aula de 100 m² on durem a terme els 
Projectes de 1r i 2n d’ESO, la Tecnologia i l’Educació 
Visual i Plàstica.
· Aules de desdoblament.
· Nous lavabos.
· El claustre de professors d’ESO nou i més confortable.

NOU UNIFORME I
NOU EQUIP ESPORTIU

   Renovem l’equip esportiu d’Educació Física amb un 
nou disseny i nous teixits més adaptats a les darreres 
tendències del món de l’esport, tot mantenint la imatge 
corporativa de l’escola. 

   A partir del curs 2019-2020 ja es podran adquirir les 
noves peces que es podran utilitzar juntament amb les 
antigues durant tot el curs escolar.

   Aquí en teniu el disseny gràfic que ja és a punt per ser 
adquirit.

   Així mateix, el Patronat de la Fundació Meritxell ja ha 
començat a treballar en el nou disseny de les peces 
d’uniforme de diari que tenim intenció de presentar du-
rant el curs vinent i que ja es podran començar a utilitzar 
de cara el 2020-2021. Igualment que amb l’equip espor-
tiu, convivint durant un curs amb l’antic uniforme.   

Composició del teixit:

· Xandall: 100% polièster.

· Samarretes i pantaló curt: 
  Talles 2-6: 50% polièster + 50% cotó.
  Talles 8-XXL 100% polièster.
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