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EDITORIAL

50 anys d’educació 
compromesa 

a l’Escola Meritxell 
   Estem molt feliços i satisfets d’haver celebrat el cinquantè 
curs de l’Escola Meritxell. 

   Gràcies a aquesta efemèride tan important per a una es-
cola com la nostra, hem tingut ocasió de repassar la his-
tòria del Meritxell: les persones que l’han fet possible, les 
imatges que immortalitzen el record o les diferents formes 
que han anat adoptant els edificis i els espais. Ens adonem, 
però, que allò que és de veritat transcendent ha romàs 
inexpugnable al llarg de tot aquest temps: el compromís 

inequívoc d’acompanyar el projecte vital dels nostres 
alumnes des de la més tendra infantesa  fins l’arribada a 
l’edat adulta. I ho hem fet sempre amb un compromís clar 
amb els valors que no ens hem cansat mai de conrear, des 
de la proximitat del dia a dia, amb els infants i els joves 
que han passat per l’Escola Meritxell: la pau, la generositat, 
la tolerància, l’honestedat, la democràcia, el respecte, el 
diàleg, la llibertat, la sinceritat, el sentit crític, el sentit de 
l’humor, l’esforç personal, la responsabilitat, la família i 
la civilitat.   

   I és des d’aquesta satisfacció per la feina ben feta que 
ens projectem cap el futur convençuts que, sense deixar 
d’aprendre cada dia, tenim un camí esplèndid i apassio-
nant per endavant. 

   La revista d’enguany, doncs, vol ser un homenatge a 
totes les persones que han abocat els seus esforços a 
mantenir ben viva la flama de l’Escola Meritxell al llarg 
de tots aquests anys. I n’han estat un munt! Per molts anys 
Escola Meritxell! 

   Per altra banda, no podem obviar que el curs 2019-2020 
ha estat un curs tenyit per l’arribada de la pandèmia de 
la COVID-19, que, com no podia ser d’altra manera, ha 
influït en el tarannà de la nostra Escola. El 12 de març de 
2020 ens arribava la notícia que l’endemà calia confinar tot 
l’alumnat de Catalunya i procedir a tancar les instal·lacions 
educatives del país. D’ençà fins el mes de juny, hem hagut 
de reorganitzar-nos tots (docents, alumnes i famílies) per 
continuar la tasca educativa que tenim encomanada, des 
de la distància física. Durant aquest període hem après un 
munt de coses que ens han servit per créixer i millorar 
molts aspectes del nostre dia a dia. No obstant això, ens 
quedem amb els importantíssims aprenentatges sorgits 
d’aquests moments d’adversitat. Avui estem més preparats 
per afrontar els reptes d’aquest món volàtil, incert, complex 
i ambigu en què vivim ara i en què hauran de créixer i 
desenvolupar-se els nostres alumnes. Hem volgut, també, 
dedicar unes pàgines a fer un repàs d’algunes experiències 
que hem gaudit durant el confinament. 
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Programació d'actes d'escola

   Per tal de preparar tota la programació d’actes del 50è aniversari, 
es va constituir una Comissió formada per diverses persones que, 
o bé per la seva posició actual o bé per la seva trajectòria personal, 
podien aportar una visió global, tant diacrònica com sincrònica de 
la nostra escola. 

   Aquesta Comissió va iniciar els treballs durant el curs 2018-2019 
i va estar formada per les següents persones:

   Jordi Casals, actual President del Patronat de la Fundació Meritxell.

   Meritxell Campàs, exalumna i Responsable de persones de l’Esco-
la des del curs 2017-2018.

   Marta Català, exalumna i mestra de l’Escola des del curs 2001-
2002.

   Josep Costa, membre de la 1a junta de l’AMIPA de l’Escola i 
actual membre del Patronat de la Fundació Meritxell. 

   Joan Navarro, actual Vicepresident del Patronat de la Fundació 
Meritxell i Expresident de l’AMIPA.

   Eduard Solé, Director pedagògic de l’Escola, incorporat el curs 
2014-2015.

   Quim Torres, professor d’Educació Física amb una trajectòria 
professional de gairebé 40 anys a l’Escola.

   A banda del programa d’actes que detallarem més endavant, un 
dels projectes més emblemàtics que va veure la llum durant el 
curs del 50è aniversari va ser la publicació del Llibre dels 50 anys 
de l’Escola Meritxell. Es tracta d’un llibre que recull la història, 
anècdotes, imatges i escrits de moltes persones que han estat part 
de la trajectòria de l’Escola, des dels seus inicis l’any 1969 fins el 
mateix any de publicació 2019.

   Per fer-lo realitat, han hagut de passar anys de feixuc i exhaustiu 
treball de recerca i documentació impulsat pel Patronat de la 
Fundació Meritxell  i en què han participat moltes persones. En un 
inici, l’encàrrec es va adreçar a Manuel Cusachs qui va realitzar un 
primer esborrany que més tard revisaria i complementaria un equip 
de mestres jubilades de l’Escola: Mª Antònia Cobo, Conxita Ramon 
i Carmen Trullàs.

   Es va realitzar un tiratge de 1.000 exemplars i es va presentar 
oficialment en l’Acte inaugural del 50è aniversari de l’Escola. 

Vídeo-resum de 
l'acte d'inauguració 
del 50è aniversari
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L’agenda d’actes de celebració va consistir en el següent:

   Xocolatada de benvinguda i celebració del 50 aniversari 
per als alumnes i personal de l’escola (12/09/2019), amb 
gairebé 800 persones celebrant l’inici del curs de forma 
ben tradicional gràcies a l’esponsorització de l’empresa 
F. Roca, responsable del servei de menjador de l’Escola.

   Acte inaugural del 50è aniversari i presentació i lliura-
ment del Llibre dels 50 anys (19/09/2019): L’esdeveniment, 
previst per unes 250 persones va reunir gent de molts i 
diferents sectors relacionats amb l’Escola (membres antics 
i actuals del Patronat de la Fundació i de l’AMIPA, antics i 
actuals docents, antics i actuals membres del PAS, antigues 
i actuals famílies i alumnes...) i també personalitats 
representatives del món polític i social: alcalde, regidors, 
representats d’entitats, etc. A tots els assistents, volem 

agrair la seva presència a l’acte. Us deixem un codi QR a 
través del qual podreu veure el vídeo de l’acte.

Cicle de conferències 
“L’educació compartida 
família-escola en el futur 

immediat”:
   Què hi diuen l’ètica i els valors? A càrrec del Dr. Francesc 
Torralba (30/01/2020).

   Què hi diu la transformació digital? A càrrec de Genís 
Roca (25/02/2020).

   Què hi diu la neurociència? A càrrec de la Dra. Anna 
Carballo (posposada al 08/06/2020 a causa de la pandèmia 
i realitzada on line en streaming).

   Malauradament, però, es van haver de cancel·lar dos actes 
especialment destacats que s’havien programat pel tercer 
trimestre de curs i que van coincidir amb el tancament de 
l’Escola a causa de la pandèmia per COVID-19.



8

   Einstein ja ens va dir amb una predicció sense precedents que el temps 
és relatiu. Ell parlava des d’una vessant purament física, però les persones 

també percebem aquesta diferent manera de córrer el temps. A la nostra 
vida passem per etapes en les quals el temps s’estira i altres que s’escurcen i 

passen en un no-res. 

Els 50 anys de l’escola no han transcorregut a velocitat constant. Han estat 
marcats per etapes com les dels infants que estudien a l’escola i viuen les 

seves etapes escolars. Intentarem dibuixar dues línies del temps “paral·leles” 
entre l’escola i aquells que hi passen, prenent com a referència els alumnes 
que enguany finalitzen la seva trajectòria a l’escola: els alumnes de 2BAT.

L' Escola Meritxell... 
I LA RELATIVITAT DEL TEMPS
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  Els inicis (1969-1975)
   L’escola Meritxell neix al 1969 per iniciativa d’Esperan-
ça Romagosa, Eugeni Romeu i Jaume Borotau, en un 
moment d’expansió a Mataró que mou a la creació de 
molts dels espais educatius de la ciutat. L’escola es situa 
a la torre Buira de can Quirze, on avui hi ha l’edifici de 
Batxillerat. 

   Els primers anys passen ràpid, creant les bases admi-
nistratives i pedagògiques necessàries perquè el projecte 
seguís endavant. El creixement del nombre d’alumnes 
obliga a buscar nous espais, i el 1973 s’adquireix el terreny 
llindant a la torre Buira per ampliar l’escola. 

   L’any següent es crea una zona esportiva i uns primers 
pavellons en forma d’U, on avui hi ha infantil. 

  Etapa Infantil
   El primer dia d’escola és un dia sorprenent per als 
nens i nenes. A casa ens havien dit que aniríem a l’escola 
dels grans, sobretot als que veníem de la llar d’infants, 
i què ens troben?, persones que no coneixem i un munt 
de nens plorant. No semblava molt prometedor. Però les 
mestres es van encarregar de tranquil·litzar-nos, de fer-nos 
sempre costat. Jugàvem i apreníem. Cantàvem i apreníem. 
Saltàvem i apreníem. No érem massa conscients del que 
era aprendre.

   I de sobte, havien passat tres cursos i deixàvem enrere el 
pati amb el tobogan, la furgoneta de plàstic, les xeringades 
col·lectives, el portar la bata plena de pedretes o la vora de 
la faldilla i els pantalons a vessar de sorra. 
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  L’edifici principal (1976 – 1995)
   La necessitat de nous espais culmina amb la construcció 
de l’edifici de cinc plantes que conformen l’edifici princi-
pal de l’escola. I finalment s’abandona la torre Buira i 
els seus terrenys on s’ubicarà una residència d’avis.Tots 
els espais de l’escola estaran en el mateix edifici. L’esco-
la es fa gran i es comença a impartir BUP. Es canvia de 
titularitat i de Direcció pedagògica. Es succeeixen els 
cursos, les ampliacions, obres del menjador, de nous 
laboratoris... Hi ha moments d’incertesa i inestabilitat 
econòmica, de canvis legislatius en l’àmbit educatiu que 
obliguen a una adaptació constant, però estem preparats 
per continuar afrontant les noves etapes. La LOGSE ens 
porta a abandonar l’EGB i el BUP. Tot just quan l’escola 
acaba de celebrar el seu 25è. aniversari.

  Etapa Primària
   De parvulari vam entrar a la primària, canviant d’es-
pais, traslladant-nos a l’edifici dels grans, aquell edifici de 
cinc plantes. L’etapa més llarga, sis cursos per davant. Era 
hora d’aprendre moltes coses, preníem consciència que 
era molt important llegir, sumar i restar... També respectar 
les normes, amb les cartolines de colors i els gomets i les 
frases inspiradores al suros.

   Recordem els festivals de Nadal, els assajos perquè tot 
quedés bé;  les disfresses de Carnestoltes impecables, per
anar tots ben conjuntats; la setmana d’esquí i les colònies. 
I sempre ens quedarà el record dels últims dies de curs, 
dedicats a enquadernar els dossiers i crear la millor portada 
per poder-la ensenyar als nostres pares, orgullosos de la 
feina feta.

   S’acaba sisè i arriba un altre canvi, l’ESO.
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  El Creixement (1996-2009)
   S’inaugura el nou parvulari. Comencen els primers 
cursos d’ESO i el BUP es converteix en Batxillerat. Noves 
matèries, els crèdits (assignatures d’un trimestre) marquen 
la nova etapa. S’imparteixen les Science en anglès i s’am-
plien les hores de la llengua estrangera per conver-tir 
l’aprenentatge d’angles en un tret diferencial de l’escola. 
Etapa de canvis i d’obertura a l’entorn, jornades de portes 
obertes, participació en els actes educatius de la ciutat i 
creació de la pàgina web.

La doble línia es consolida, ens fem grans complim 40 
anys i necessitem més espais.

  L’ESO
   L’Educació Secundària Obligatòria, l’etapa de la revolució adolescent. Uns anys de 
nous companys i d’altres que marxen. Una època en la qual ens creiem molt madurs 
i amb raó sobre tot i sobre tots, quins moments! 

   Quatre cursos tripartits de matèries i de tutoria. Anys de treballs en grups, de 
projectes i treballs de síntesi. I amb un gran final, el viatge final d’etapa: un record 
inoblidable, de dinars conjunts en els restaurants italians i de molt riure.
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Som grans, som allò que volem ser 
(2009-2019)
   
   En aquesta última etapa hem inaugurat i donat vida a 
l’edifici de Batxillerat. Hi ha hagut relleus en la direcció 
pedagògica de l’escola i hem continuant creixent com 
a comunitat educativa. Arribem als 50 amb una escola 
renovada, amb la implantació de l’ensenyament a través 
de les noves tecnologies, amb noves infraestructures i 
havent remodelat l’edifici principal. I després d’aquesta 
fita posem la mirada en els propers anys, per continuar 
sent referent en l’educació de la comarca. 
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BATXILLERAT
   I per fi, arribem al final. Dos cursos que sabíem que eren intensos i decisius pel nostre currículum acadèmic. 
Havíem especulat com serien i si seriem capaços de fer-los i aquí estem.  Però ningú podia vaticinar que els 
viuríem enmig d’una pandèmia, un final de traca. 

Hem crescut, som grans, semblava que mai arribaria, però pensat en deteniment ha passat molt ràpid. I és que, 
com diu el títol de l’article, el temps és relatiu.
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JO VAIG ESTUDIAR 
AL MERITXELL...
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Al llarg de cinc dècades han passat molts alumnes per les aules de 
l'escola Meritxell. Alguns formen part de la nostra comunitat educativa, 

com a mares i pares que han tornat a l'escola per confiar-nos 
l'ensenyament dels seus fills. Però hi ha unes exalumnes molt especials 

que hi són de nou, per ensenyar-nos allò que aquí van començar a 
aprendre, ara formen part de l'equip docent. 

Aquí tenim les seves veus. 

   Soc Elisabet i fa exactament trenta-sis anys que faig de 
mestra al Meritxell. Vaig començar la docència amb vint 
anys a l'escola on jo havia fet el parvulari i l'EGB.

   El Meritxell de quan jo era petita era una torre fantàs-
tica, preciosa, enmig de camps de patates i clavells prop de 
la finca agrícola de Can Quirze, plena de vaques que ens 
miraven a través de les tanques. A la urbanització només 
hi havia el Club de Tennis Mataró i una mitja dotzena de 
cases escampades entre els camps. És veritat que hi fèiem 
classes d'hípica, que van durar pocs cursos, i que teníem 
de professor de dibuix el gran artista i pintor mataroní 
Rovira-Brull amb el qual realitzàvem grans treballs 
manuals i artístics.

   Els meus records de petita van associats al senyor Camilo, 
el nostre jardiner, a la Sra. Nati i la Sra. Felisa de neteja 
que estimàvem pel seu tracte amb els nens, a la Montserrat 
de primer i a la M. Jesús de segon, a les germanes Landino, 
a la Conxita Medinyà, a la Petri. També a l'Anna Aragay, 
a l'Araceli, a la Montse Grau, a la M. Teresa Giralt, a la 
Carmen Lobera i a les que em deixo per què m'allargaria 
massa. A les que van deixar-nos massa aviat, la Rosa, la 
Katherine, la Mercè... Algunes d'elles van ser més tard 
companyes de feina i bones amigues.

   El Meritxell de quan jo era petita era una gran família, 
uniformada amb blazer i gorreta blau marí, tabard mari-
ner gris fosc a l'hivern i la moderna faldilla de quadres que 
adquiríem a can Barbosa i Costa del Passeig de Gràcia de 
Barcelona on ens prenia mides un sastre com "il faut".

   El Meritxell de quan jo era petita tenia un bosc per pati, 
una esplanada plena de gespa que donava al mar, una roca-
lla plena de cactus i plantes grasses i una baixada al "poli" 
plena de xaragalls que ens deixaven els genolls pelats per 
tot l'any. Als patis d'aleshores fèiem casetes per als cucs 
i les formigues, boletes de sorra fina quan havia plogut, 
botiguetes de plantes i pals, fulles i garrofes, caminets i 
túnels per als cotxes-pinyes, ens tiràvem fent la croqueta 
per la gespa i alguns, pocs, jugaven a pilota a les pistes.

   I, amb cinquanta anys l'escola ha anat creixent en tots 
els aspectes, pels seus passadissos hauran passat centenars 
d'alumnes que amb els anys ens han portat els fills. L'àni-
ma de tots els que hi haurem passat haurà deixat una 
empremta en la manera d'ensenyar, d'acompanyar, de fer, 
d'estimar i, sobretot, formar persones justes, crítiques i 
bones.

   Elisabet Clavaguera
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   Jo vaig estudiar al Meritxell. La major part dels mo-
ments que més m’han marcat a la meva vida i que m’han 
fet créixer i evolucionar com a persona han estat aquí...

   Records de la meva època d’alumna? Moltíssims! 

   En el meu record quedaran per sempre tots i cadascun 
dels mestres que vaig tenir, els meus companys de classe, 
els passejos pels voltants de l’escola, jugar al garrofer del 
pati, les coreografies al pati petit, pujar al Castell de Mata, 
les classes de plàstica i dibuix tècnic (sempre amb bona 
música), els espectacles a la sala d’actes, les esquiades, les 
classes de manualitats i labors,...

   I després de totes aquestes vivències, un dia entres a 
formar part de l’equip de docents del Meritxell... No 
oblidaré mai el primer dia que vaig entrar a la sala de 
mestres... Quina sensació tan estranya!

   I les coincidències de la vida van fer que la meva pri-
mera companya, amb qui compartia curs, fos la primera 
mestra que vaig tenir a l’escola, la Mª Teresa. Em va 
ensenyar un munt de coses i em va acompanyar en el nou 
camí que començava.

   Durant aquests anys he pogut conèixer els meus mestres 
i l’escola des d’una perspectiva completament diferent a 
la d’alumna. Ara soc companya i, en alguns casos, he estat 
mestra dels seus fills (una experiència única i meravellosa).

   Ja fa uns quants anys que treballo a l’escola. S’han viscut 
molts canvis a tots nivells i, per sobre de qualsevol cosa, 
he gaudit acompanyant cadascun dels grups que he tingut; 
tots únics i irrepetibles. 

   I també us puc dir que n’hem viscut de tots colors. 
Moments bons i d’altres no tant bons com haver 
d’acomiadar a la meva mestra i companya Mercè. Va ser 
una persona molt important que, per sobre de qualsevol 
cosa, et sabia escoltar i aconsellar sense jutjar, a nivell 
personal i professional. Va ser un moment molt dur, que 
hagués estat molt difícil de superar, si no hagués estat per 
les meves companyes i amigues d’etapa. 

  Perquè, si una cosa us puc assegurar és que estic molt 
orgullosa de formar part de l’equip de mestres del meu 
cicle. Som una pinya que es recolza, s’ajuda, s’escolta, 
s’estima,... Som com una petita gran família de la qual em 
sento molt orgullosa de formar part.    

   Anna Vives

   Jo vaig estudiar al Meritxell dels 5 fins els 17 anys.Va 
ser una època molt bonica. Tot era molt familiar, em sen-
tia com a casa. Coneixia a tots els nens de classes supe-
riors i els més petits. Els mestres també coneixien a tot 
l’alumnat independentment de si el tenien a la classe. 

   Els professors eren molt propers i es preocupaven pels 
seus alumnes. 

   També recordo l’hora del pati, sobretot la del migdia, que 
teníem temps per fer de tot i en un espai envejable. Quan 
vaig acabar Batxillerat, no volia marxar perquè sabia que 
enlloc estaria com aquí. 

   Al tornar, al principi, tot era estrany vist amb els ulls de 
mestra. Però a mesura que ha passat el temps, em torno a 
sentir com a casa i intento que els meus alumnes es trobin 
tan a gust com jo.

   Natàlia Puig
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   Jo vaig estudiar al Meritxell i tinc molts records bonics de la 
meva època com alumne. Vaig conviure en un ambient familiar, 
acollidor i proper que em va ajudar a formar-me i a créixer com 
a persona. Recordo a tots els mestres, el personal no docent, 
les primeres classes de laboratori, de tecnologia, de dibuix i de 
labors, les festivitats, les estones d’esbarjo al pati, les sortides al 
bosc, les colònies, els viatges...

   Uns anys després, el destí em va fer tornar com a mestra a 
l’escola. Compartint la meva docència “amb els meus propis 
mestres” convertits ara en companys. Fent-me sentir molt 
estimada i com una més. 

   En l’actualitat, l’escola ha canviat molt: s’han fet obres, 
ampliació d’espais, personal nou, canvis metodològics... 

   I jo, com a mestra, gaudeixo molt de la meva feina i em 
sento feliç veient en la mirada dels nostres alumnes la mateixa 
estimació que tenia jo cap a la meva escola, “la nostra escola”.

   Elena Martín

   Vaig estudiar a l’escola Meritxell durant 12 anys! Tota 
una vida, si es mira amb ulls de nen. 

   Recordo una escola molt diferent a la que veig ara, molt 
més petita, més familiar i molt més tradicional.
 
   Tot i el pas del temps, et vas retrobant amb excompanys 
i exprofessors amb qui vas recordant moments, expe-
riències viscudes i divertides anècdotes, que fan que mai 
acabis d’oblidar l’escola on vas passar tant temps.

   I no us imagineu la il·lusió que em va fer tornar-hi fa uns 
anys... a treballar! Veure l’evolució, les remodelacions i, 
sobretot, els canvis pedagògics. 

   Ara gaudim d’una escola molt més moderna i adaptada 
a la realitat actual, força diferent als meus records d’infan-
tesa, però sense perdre l’essència i l’entorn inigualable.

   Meritxell Campàs
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   Un dels actes que des de l’escola s’havia preparat amb 
més il·lusió és el Festival del 50è aniversari, coordinat 
pels professors de música de l’escola. L’Aridane Martín 
ja no hi és a l’escola, s’ha traslladat a Gran Canaria, però 
ens ha deixat aquest article que ens explica el que hauria 
estat la celebració.   

    "Los alumnos de 6º de Primaria y de 1º de ESO eran 
los encargados de preparar una actividad especial para la 
celebración del 50 aniversario de nuestro centro escolar.

   El espectáculo, que se tenía que celebrar el 15 de junio, 
hubiera estado dirigido desde el Departamento de Música 
de la propia escuela, contando siempre con la inestimable 
colaboración del alumnado de 4º de ESO que cursaba esta 
materia como optativa. Desde esta asignatura se hubiera 
coordinado, de la mejor manera posible, gestionando los 
ensayos y la logística del concierto.

FESTIVAL ANIVERSARIO
DE NUESTRA ESCUELA

Com de tots és sabut, el curs 2019-20 la nostra escola celebrava 
el 50è aniversari; malauradament, però, molts dels actes previstos es van 

haver de cancel·lar a causa de la pandèmia que va canviar el ritme de 
les nostres vides.

   Intentaremos explicaros como habría transcurrido el 
acto, ya que no pudimos disfrutar de ello. Os pedimos un 
ejercicio de imaginación para visualizar lo que hubiera 
sido. La escenificación consistía en la realización de 
una coreografía de percusión corporal, compuesta por el 
aclamado percusionista catalán Santi Serratosa, en la cual 
dos alumnos, colocados uno frente a otro, coordinaban 
manos y pies para generar un efecto rítmico y sonoro sobre 
la música que estaría sonando. Mientras, los alumnos de 6º 
de Primaria, de 1º de ESO y de 4º de ESO, acompañados de 
la canción “Try”, de Colbie Caillat, ejecutarían una serie 
de ritmos, y los alumnos Joana Moreno y Oriol Armengol 
pondrían letra a la canción.

   Pensar en cerca de 120 alumnos, siguiendo toda la 
misma coreografía a la vez, y formando el número 50 
para celebrar esta fecha tan significativa para nuestra 
comunidad educativa, hubiera sido un gran acto y muy 
emotivo que clausuraría el año de celebraciones. No pudo 
ser, pero si lo imaginamos juntos se acercará a un recuerdo 
real".
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   L’escola Meritxell és una escola viva gràcies a l’alumnat 
que la fa bategar cada dia. Afortunadament, ja fa cinquanta 
anys que l’escola és viva i deixa enrere moments que de 
ben segur recordarem per sempre. 

   En aquesta ocasió, als alumnes de 5è, se’ls va demanar 
una activitat molt especial: PREPARAR UN GRAN PAS-
TÍS QUE REPRESENTÉS L’ESCOLA! 

   L’alumnat, de seguida, es va posar a treballar amb moltes 
ganes i il·lusió: sabien que el que se’ls havia demanat era 
una tasca molt important. 

   Les classes es van omplir d’idees creatives, esforç i entu-
siasme i, també, de cartró, foam, escuma, porexpan, cola, 
pintura i pinzells.  

   Transcorregudes diverses sessions de treball en equip, 
els pastissos ja estaven preparats per guarnir l’escola com 
es mereixia! Només faltava una cosa... bufar les espelmes! 

   PER MOLTS ANYS ESCOLA MERITXELL! 

PASTÍS CINQUANTÈ 
ANIVERSARI
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   Els recursos digitals i les tecnologies estan presents i 
han millorat molt els últims anys, però què passa amb la 
competència digital del professorat i de l'alumnat? 

   Sigui com sigui, l’aparició sobtada de la Covid19 i el 
consegüent confinament, va provocar una manera diferent 
de treballar, i amb ella, un avenç meteòric de totes aquestes 
competències; avançant en qüestió de dies el que hauríem 
assolit en qüestió d’anys. No és això una oportunitat 
magnífica?

   Com a docent, no hi ha millor sensació que tenir els 
teus alumnes al davant i veure les seves reaccions envers 
els aprenentatges, les seves expressions, els seus neguits, 
però la utilització d’eines com ara Microsoft Teams ens 
ha permès descobrir noves possibilitats i mantenir així, 
des de la distància, tota la capacitat educativa i social que 
perseguim.

   Amb aquestes eines tenim a la nostra disposició un 
munt de recursos que permeten a l’alumnat poder fer el 
seguiment diari de les seves àrees i mantenir el contacte 
amb el professorat. Des de videotrucades on seguir les 
sessions, xats on poder resoldre els seus dubtes i, fins i tot, 
la facilitat de resoldre i entregar tasques programades de 
les diferents àrees a través d’un sistema senzill i entenedor.

   Aquestes plataformes han dotat a la comunitat educativa 
d’un recurs excepcional per treballar amb les actuals 
circuntàncies.

   Estem davant d’una àrea de treball, proporcionada per 
Microsoft, on s’integren diferents apps que permeten 
integrar a alumnes i professors en un sistema que promou 
l’autonomia i el compromís i, per tant, fa de l’alumnat el 
protagonista del seu aprenentatge.

   L’alumne forma part de diferents equips de treball, 

LA PANDÈMIA 
I ELS RECURSOS DIGITALS

organitzat per matèries, on pot fer un seguiment personal 
de tot el que envolta a cada àrea, disposant d’eines com 
l’organització de fitxers, xat personal i col·lectiu on 
resoldre dubtes, realització de videoconferències, llibreta 
de seguiment de classe o l’entrega de tasques proposades 
pel professorat.

   Aquests recursos permeten la integració de totes les 
apps o eines utilitzades en una mateixa àrea. Ho faciliten 
a través d’un calendari transversal on s’indiquen les 
tasques, videoconferències i les notificacions necessàries 
per a l’usuari.

   Dins els diferents equips, disposem de canals públics o 
privats, depenent de qui i com volem compartir o rebre 
la informació amb el nostre alumnat. Per exemple, per 
treballs en equip, es poden crear dins la mateixa àrea 
canals privats d’ús exclusiu per als seus membres.

   El mur o canal general de l’equip Teams és on es publica 
tota la activitat del mateix: Noves tasques a resoldre, 
que es vinculen directament al calendari de l’alumne, 
indicacions escrites pel professorat, resolució de dubtes 
per part de l’alumnat, videoconferències programades, 
fitxers necessaris de l’àrea, etc.

   Sigui com sigui l’alumne és guiat sempre a través del seu 
calendari i amb un aspecte molt visual ple de notificacions 
que l’ajuden a organitzar-se. A més, disposa de la secció 
Tasques on se li indica tot el que té pendent d’entrega i 
les seves qualificacions amb el corresponent feedback del 
professor. Per a completar tot plegat, s’utilitzen apps com 
Onenote o Forms que permeten digitalitzar i ampliar tot 
aquest seguiment.

   El funcionament de Teams fa que l'organització personal 
de l’alumne sigui més senzilla però alhora exigeix a 
l’alumne la millora de les seves competències digitals.

   Des de l’inici de la pandèmia, un dijous qualsevol de març, les regles del 
joc han canviat radicalment. Estem davant d’un període nou per a tots, per 
a tota la comunitat educativa. Les inquietuds han sorgit per quedar-se, però 

també hi ha noves oportunitats, que no deixarem escapar.
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   Poc ens imaginàvem que l'època del confinament ens ajudaria a descobrir 
recursos digitals potents a nivell pedagògic. 

   Només començar aquesta difícil etapa, els mestres van trobar-nos davant 
l’enorme dificultat d’aconseguir una interacció efectiva amb els infants 
més petits de l’escola. Necessitàvem un recurs que ens apropés a cada nen 
i que respectés allò que estava passant a cada casa. Les videotrucades, tot 
i ser una eina molt potent, no es podien fer cada dia perquè els nens petits 
no són prou autònoms en l’ús dels dispositius. Havíem de trobar una eina 
flexible i propera, fàcil de fer sevir per tothom i, sobretot, que ens permetés 
interactuar a diari.

   Després de molt investigar i de parlar entre tot l’equip sobre les diferents 
possibilitats existents, vam apostar per començar a fer ús del Flipgrid. 
Flipgrid és una plataforma de conversa en vídeo per educadors, alumnes i 
famílies. El seu ús és senzill i intuïtiu i, per suposat, està en una plataforma 
segura que s’allunya molt de les xarxes socials. 

   Amb el Flipgrid els mestres podem plantejar reptes o activitats a través 
de vídeos, podem especificar els objectius que establim i podem deixar ben 
definida la correcció que farem arribar als alumnes. 

   Quan el fan servir, els alumnes poden interactuar amb els mestres a 
través, també, de respostes de vídeo i poden, fins i tot, interactuar amb els 
seus companys d’aula tal i com si estiguessin a l’escola. El Flipgrid ens ha 
permès, amb l’esforç i l’aprenentatge de tots, crear una aula virtual!

LA INTERACCIÓ 
DIGITAL ESCOLAR: 

FLIPGRID
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Educació infantil i cicle inicial:

CONFINATS!

   Quan es va iniciar el confinament, el 12 de març del 2020, molts, alumnes i mestres, vam 
marxar de l’escola sense saber ben bé què estava passant. No ens imaginàvem que aquella 
extraordinària situació s’estendria més enllà de les vacances de Setmana Santa.  

   Durant els primers dies vam comunicar-nos amb les famílies i els alumnes fent servir el 
correu electrònic. Aquesta eina va mostrar-se, de seguida, insuficient.  

   Unes setmanes després, i ja iniciat el 3r trimestre, vam rebre les primeres comunicacions ofi-
cials sobre com dur a terme, formalment, la nostra tasca. Aquestes informacions ja ens feien 
sospitar que la tornada a l’escola quedava lluny i que havíem d’avançar el curs de la millor ma-
nera possible. Ens vam fixar dos objectius molt amplis: fer-nos presents a les llars dels nostres 
alumnes i establir un sistema de formació avaluadora a distància que ens permetés assegurar 
l’evolució acadèmica dels infants. 

   Amb aquests condicionants tècnics i pedagògics vam apostar per començar a fer servir, a 
tota l’etapa d’EiCi, dues plataformes, Microsoft Teams i Flipgrid. A la llarga, les dues ens van 
ajudar molt a millorar notablement l’intercanvi amb les famílies i ens van permetre assegurar 
la continuïtat lectiva dels 10 grups de l’etapa. 

   Els primers dies van ser frenètics, les dues plataformes ens eren, en aquell moment, abso-
lutament desconegudes i ens vam haver d’adaptar al seu funcionament a base d’assaig i error i 
de moltes trucades telefòniques entre l’equip de mestres. De mica en mica, vam anar millorant 
i agilitzant el procés i, només un parell de setmanes després, fer la feina a través del Flipgrid 
i el Teams era d’allò més normal. Com a equip vam decidir la càrrega lectiva setmanal, la via 
de comunicar-ho per fer-ho més fàcil, com avaluar, etc 

   L’avaluació, des de la distància, la vam plantejar sempre des d’una mirada formativa, és 
a dir, que l’alumnat havia de sentir que els comentaris que rebien de les seves tasques no es 
limitaven a dir si estava bé o malament, sinó que els ajudava a entendre com fer-ho millor i 
com evolucionar amb seguretat. 

   L’etapa del confinament va ser un moment difícil i complicat per a tots. També va ser un mo-
ment d’enorme empatia i solidaritat i, fins i tot, un temps de grans aprenentatges tècnics, 
emocionals i, naturalment, escolars. 

   Es van poder dur a terme moltes activitats diferents: P3 va ser capaç d’explicar la llegenda 
de sant Jordi i de preparar un espectacle per als companys; el projecte de Miró que va 
treballar P4, on es va investigar sobre la seva vida i les seves obres i es van fer escultures amb 
materials reciclats, etc; P5 va preparar una cerimònia de graduació virtual; 1r va viatjar pel 
món tot seguint una maleta viatgera que els llençava reptes i 2n va realitzar un joc similar al 
Pasapalabra! 
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   Sempre, a P5, al final de curs, els nens i nenes celebràvem a l’escola 
una gran festa. LA FESTA DE GRADUACIÓ de P5! Una festa per 
celebrar moltes coses: que hem gaudit de tres anys meravellosos en un 
espai únic de l’escola, que s’acaba una etapa de les seves vides molt 
important per al seu creixement personal i, el millor, comencem 1r de 
Primària que, com sempre diuen ells,  és el primer curs de “nens grans”. 

   NO PODEM DEIXAR DE CELEBRAR LA NOSTRA FESTA 
DE GRADUACIÓ!!!. Aquesta va ser la nostra gran conclusió quan 
s’apropava el final de curs passat i vèiem que la festa, en el seu format 
habitual, no es podia portar a terme. Per tant, havíem de pensar un 
format que seduís a tothom i no perdés aquell punt de màgia que sempre 
havia tingut. Teníem clar, també, que havia de ser online. Era obvi, 
donades les circumstàncies. Però era molt important crear un clima 
d’il·lusió, de diversió, d’expectació i, en definitiva, de festa perquè 
aquest esdeveniment, com sempre havia estat, fos ÚNIC, ESPECIAL 
I INOBLIDABLE. 

   Les famílies van ser, en tot moment, les nostres aliades i sense elles 
no ho haguéssim aconseguit! Van decorar les seves llars amb garlandes, 
globus, TOT PLE DE COLOR i es van vestir, tots i totes, com la situació 
requeria. Amb els millors vestits i pentinats.  No vam descuidar cap 
detall!!! 

   La festa va començar puntual i els nervis inicials de tots van esdevenir, 
mica en mica, en moltes emocions compartides, en constants vivències 
i, en definitiva, en molts moments intensos que no s’esborraran i 
recordarem en molt de temps. Va ser un curs complicat i mereixíem un 
final així!!! 

   No ens vam deixar res: els discursos de totes les persones que han 
ajudat als víkings i als pirates a fer-los créixer, que cadascuna de les 
famílies dediqués unes paraules a cadascun dels seus fills i filles amb 
l’entrega de la seva més que merescuda orla, la cançó que famílies i 
tutora vam dedicar-los i, com no, el pica pica final. 

ACTE MERAVELLÓS, PRECIÓS, EMOTIU, EMOCIONANT, ÚNIC, 
INOBLIDABLE, FANTÀSTIC, D’UNA GRAN EMPATIA I D’UN 
GRAN ORGULL I AGRAÏMENT DE TOTHOM QUE HO VA FER 
POSSIBLE. 

Infantil P5:

FESTA DE 
GRADUACIÓ!
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Primària 

colònies 

2020 

   El confinament ens ha privat d’un dels esdeveniments més esperats del 
curs: les nostres desitjades i merescudes colònies. Ens les hem guanyat 

després d’un any d’esforç, treball, controls, etc. Així que, des del cicle mitjà 
hem volgut mantenir el seu esperit viu i intacte, i a la vegada, passar uns dies 

divertits i diferents, malgrat fer-ho des de casa. 
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   3r PRIMÀRIA
   DIA 1. Tota casa de colònies té una mascota, i aquesta 
és la primera activitat que vam demanar als nostres nens i 
nenes, dissenyar-ne una amb tot el que trobessin per casa: 
retalls de roba, cartró, suro, paper... tota mena de material 
reutilitzable. Una vegada acabada, havien de filmar un 
vídeo explicant per què havien escollit aquesta mascota.

   DIA 2. Si per alguna cosa es caracteritza la segona jor-
nada de les colònies no és pel que passa de dia, sinó pel 
que passa de nit: estem parlant, és clar, de la discoteca! 
Vam demanar als nostres alumnes escollir cinc cançons 
que els agradaria que sonessin a la disco, destacant-ne una 
per tal d’elaborar una llista de Spotify entre tots i poder-la 
escoltar i gaudir-la des de casa.

   Us deixem aquí l’enllaç de la llista que vam crear per si 
us ve de gust escoltar-la!

   DIA 3. Una altra activitat que no pot faltar en unes bones 
colònies és una gimcana. Aquest any, des de la distància, 
els professors vam demanar als alumnes que, amb molt 
d’enginy, s’inventessin una gimcana tradicional o bé, pels 
més atrevits, un escape room, en el qual van anar deixant 
pistes per escapar de la seva pròpia habitació.

4t PRIMÀRIA
   DIA 1. Igual que els nens i nenes de 3r, els alumnes 
de 4t van crear la seva pròpia mascota de les colònies 
confinades.

   DIA 2. Ja van molt mesos que els alumnes no poden 
veure les seves tutores. Com les recorden? Vam demanar 
als alumnes que dibuixessin les seves respectives tutores. 
El mateix dia, vam recopilar fotografies molt divertides en 
les quals simulaven com dormirien en aquestes colònies.

   DIA 3. El matí del tercer dia no és fàcil, als alumnes 
se’ls solen enganxar els llençols, doncs la nit anterior 
sempre s’allarga una mica. Els vam demanar als nens i 
nenes que gravessin un vídeo sobre com haurien passat la 
nit de discoteca, ja fos cantant, ballant, tocant instruments 
o vestint-se per aquesta ocasió tan especial.
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   Malgrat això, i quan ja s’acostava la data assenyalada, 
des del confinament, mestres i professors de l’escola và-
rem intentar salvar en la mesura del possible aquesta 
situació d’excepcionalitat proposant un parell d’activitats. 

   Des de l’equip de mestres de Primària sorgeix la idea 
de fer un vídeo per als alumnes i famílies de l’escola on 
hi sortíem tot el professorat voluntariament i de totes les 
etapes, llegint, interpretant o cantant un parell de frases 
d'una història de Sant Jordi, original i còmica. S'elabora el 
vídeo amb la cançó de fons "Diu la llegenda" i es publica 
a les xarxes socials de l'escola el mateix dia de Sant Jordi. 
El vídeo té molt bona acollida entre els mestres i, sobretot, 
entre les famílies i alumnes, que en queden molt agraïts i 
satisfets. Va ser realment molt maco i emotiu poder veure 
a la majoria dels professors junts en un vídeo, i més, en la 
situació de confinament que tots estàvem vivint, pròxims i 
units malgrat la distància.

   L’equip de Secundària va proposar a l’alumnat que fessin 
una fotografia en relació a un “Sant Jordi confinat” i que 
hi posessin un títol en concordança amb la imatge. Podien 
utilitzar programes d’edició, fer muntatges lliurament, etc. 
Es van penjar totes les propostes rebudes al bloc de l’escola 
i a les xarxes socials. A última hora, el professorat també 
es va animar i hi va participar aportant un toc d’humor a 
les fotografies i títols proposats.

   Per altra banda, un any més, i amb la voluntat de seguir 
compartint l’objectiu de difondre el gust per a la creació 
escrita entre els alumnes dels centres educatius de Mataró, 
l’escola ha participat en la 40a Edició del Concurs Literari 
per a Escolars Òmnium Mataró. Després que al mes 
d’abril el jurat emetés el seu veredicte, la nostra escola 
va obtenir el primer premi de la quarta categoria, per un 
text en prosa titulat “Ni ara ni mai, petita” de l’alumna de 
2n d’ESO, Clara Giró Galceran, així com el tercer premi 
de la mateixa categoria per un text en prosa titulat “Mals 
d’amors” de l’alumne de 2n d’ESO, Àlex Cervilla Murga, 
dels quals n’hem escollit alguns fragments.

   “El blanc de les parets contrastava amb la situació: era 
tan resplendent que atordia. Un gran finestral permetia 
la càlida llum entrar i arremetre sobre la nostra pell. La 

malalta dormia sobre un matalàs ordinari, acompanyada 
per tota mena de teles blanquinoses que recobrien el seu 
cos. Estava sedada, però per la seva expressió, també 
adolorida. La realitat podia amb mi. Les llàgrimes no 
van arribar a caure, però ganes no em faltaven. El simple 
fet d'imaginar-me una vida sense ella, era suficient per 
voler arrencar a córrer sense mirar enrere, potser així no 
faria tant de mal.” (“Ni ara ni mai, petita”, de Clara Giró 
Galceran)

   “Ja havia passat per allò abans i m'havia promès que no 
tornaria a enamorar-me, que no tornaria a passar per això. 
Però per més que vulguis, l'amor no depèn de tu. L'atracció, 
deia la ciència, provenia de la genètica, tot i que no està 
ben vist veure l'amor com reaccions químiques ni fórmules 
matemàtiques. En canvi, la societat prefereix veure-hi una 
màgia en les mirades. Jo, com sempre, m'havia deixat 
portar per falses certeses creades per la meva imaginació, 
el que havia provocat que em precipités i que de la meva 
boca sortissin paraules plenes de sentiment, paraules que 
l'altra persona no corresponia o, simplement, no estava 
preparada per sentir."
(“Mal d’amors”, d’Àlex Cervilla Murga).

   Però degut al confinament, tampoc no es van poder 
celebrar l’entrega de premis del certamen literari previst 
a finals del curs passat. Per sort, els premis es van poder 
entregar finalment el dissabte 7 de novembre al centre 
d’Òmnium Cultural de Mataró. Tot està bé si acaba bé...

LA ESCRITURA EN TIEMPO 
DE PANDEMIA

   Hay muchísimos motivos para recordar un Sant Jordi. 
Este año añadimos uno más, y social, nada de individua-
lismos. Este año se ha convertido en el Sant Jordi de la 
pandemia, el año en que estuvimos confinados y no disfru-
tamos de la visita multitudinaria a las calles para contem-
plar la ornamentación de pétalos y hojas con la que cubri-
mos nuestra vista.

   Pero aprovechamos el tiempo para la lectura, para la re-

SANT JORDI CONFINAT
   La celebració de la diada de Sant Jordi sempre és particularment 

benvinguda a l’escola. Malauradament, és el primer cop que, al curs 
passat, no vam poder celebrar aquest dia tal com es mereix. El període de 

confinament ens va impedir, com amb moltes altres coses, portar a terme les 
activitats que tant ajuden a fer de l’escola un lloc de convivència harmònica.
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creación de las lecturas, como nos comenta Nil Pomares, 
alumno de 3º de ESO; para establecer dialogo con lo más 
profundo de nuestro ser e interrogarnos sobre los problemas 
que nos acechan, escudriñar atentamente los misterios 
del alma, como bien relata Núria Pons, alumna de 4º de 
ESO; para descubrir que las palabras nos sitúan frente al 
mundo y nos lo hacen consciente, para golpear con ellas el 
aburrimiento y lograr que las palabras se conviertan en vida, 
reflexión que aporta Helena Canals, de 1º de Bachillerato. 
Y para tantas acciones que provocaron la escritura y la 
lectura durante esos meses de confinamiento…

   Disfrutemos de las palabras de nuestros alumnos.

VIAJE LITERARIO POR EL 
PASADO

   “Como un día cualquiera, me levanté muy temprano 
para seguir mi rutina habitual. Me dirigí hacia la puerta 
de mi habitación para posteriormente ir al cuarto de baño. 
Cuando intenté abrir la puerta, esta no cedió. Me quedé 
estupefacto. Volví a intentarlo con todas mis fuerzas, pero 
el resultado fue el mismo. No entendía nada. No sabía si 
estaba despierto o dormido. Me pellizqué el antebrazo y 
pude comprobar que estaba despierto por el dolor intenso 
que sentí. Me giré para observar el resto de la estancia. 
Tenía claro que por la ventana no podía salir, ya que 
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vivía en un séptimo piso y no podía acceder a la calle. 
Preocupado, empecé a buscar mi teléfono móvil. Cuando 
lo tenía en las manos pude observar que alguien había 
extraído la tarjeta SIM. Cada vez comprendía menos la 
situación. Empezaba a sentirme angustiado. En ese preciso 
momento vi que encima de mi escritorio tenía un sobre 
que la noche anterior no estaba. Me lancé hacia él para 
abrirlo, pero mi mano no atinaba a hacerlo correctamente, 
aunque al final lo conseguí. “Aquí empieza la verdadera 
historia de tu confinamiento. Hasta ahora has disfrutado 
de la libertad de poder moverte por la casa. Para salir de tu 
habitación tienes que encontrar la llave, y para ello tienes 
que resolver los diferentes enigmas que irás encontrando. 
Ellos te llevarán hacia tu libertad. Si quieres encontrar el 
primer enigma, busca el que fue tu primer libro de lectura”.

   No podía creer lo que me estaba ocurriendo. Mi cabeza 
estaba buscando en el fondo de mis recuerdos cuál había 
sido ese primer libro. Finalmente, di con él: Mamá Oca 
y las vocales. Por un momento mis pensamientos se 
trasladaron a aquellos días de mi infancia. Ese libro 
provocó que pensase en los días de lectura compartidos 
con mi madre. Cuando me disponía a releer el libro 
encontré otro mensaje: “Ya has empezado tu viaje literario 
por el pasado. ¿Recuerdas en qué libro podías encontrar al 
hombre que tenía más seguidores en Linkedin?” ¡Cómo no 
podía recordar un libro tan interesante como el Guinness 
World Records! Me pasaba tardes leyendo y releyendo los 
récords más impactantes. Durante unos cuantos años esta 
colección de libros fue una de mis favoritas. 

   Sin darme cuenta estuve unos veinte minutos ojeando el 
libro. De pronto me di cuenta de que en su interior había 
otro sobre. Este llevaba escrito “…un coche con motor V8 
y 2936cc con 478cv de potencia y una velocidad máxima 
de 323 km/h…" No tenía duda de qué libro y de qué 
coche se trataba. El libro era la enciclopedia del automóvil 
clásico y el coche era el mítico Ferrari F40, ¡cómo olvidar 
un coche como este! Las tardes de domingo las pasaba 
leyendo este libro con mi padre. En la última página de 
este nuevo libro encontré mi siguiente sobre… “¡Alerta! 
Esta es una historia de terror con un montón de palabras 
inventadas”. Sin duda alguna, esta frase pertenecía al 
libro La dentista Demonio de David Williams. ¡Qué gran 
colección aquella! Solo con leer los títulos ya me quedaba 
entusiasmado. La abuela Gángster, La gran fuga del 
Abuelo, … Cuando empezaba a leerlos no podía parar. Mi 
madre me regañaba porque me acostaba muy tarde. Estuve 
un buen rato mirando toda la colección y perdí la noción 
del tiempo. Hasta que me di cuenta de que había un sobre 
más. En este último encontré un mensaje especial.

   “Querido Nil, este va a ser tu primer año sin poder 
pasear por las paradas de libros de Sant Jordi debido al 
confinamiento. Por este motivo tus padres hemos querido 
prepararte un día especial, y hacerte viajar un poco por tus 
recuerdos literarios.

   Esperamos que hayas disfrutado de nuevo con tus libros 
favoritos. Junto a tu último libro de lectura encontrarás 
también la llave que necesitas para salir del cuarto.

   Feliz Sant Jordi. 
   Un abrazo.
   Papá y mamá.”

   Estaba muy emocionado. Cogí la llave y corrí a abrazar a 
mis padres. Saldría de la habitación pero seguiría encerrado 
en la memoria de todas aquellas lecturas para siempre.”

Nil Pomares (3º ESO)

LA TERRAZA DE ENFRENTE
   Son muchas las horas que pasamos asomados a la ventana 
esperando, no sé bien qué, supongo que cada uno tendrá 
alguna cosa por la que quiera esperar. Yo solía sentarme en 
la silla blanca de mi habitación y confiaba en que las ocho 
y media llegarían pronto. Siempre era media hora después 
de los aplausos cuando una mujer de pelo canoso, que 
debía tener alrededor de unos 70 años, salía puntualmente 
a la terraza que estaba enfrente de mi habitación. Nunca la 
había visto antes, ni tan solo me sonaba su cara como me 
pasaba con el resto de los vecinos.

   Fue el primer día de confinamiento cuando salió por 
primera vez, y desde ese día no ha faltado nunca a nuestro 
encuentro y siempre ha sido estrictamente puntual. Nos 
conocimos cuando yo hacia ejercicio. Ella salió y estuvo 
todo el tiempo con la mirada fija en mí. El siguiente día 
se repitió lo sucedido, y el siguiente y el siguiente. Hasta 
que el quinto día decidí conocer quién era, saber más 
allá de estas nuestras horas en que tomábamos el aire en 
común. Descubrí que se llamaba Clara y que vivía sola, 
no me atreví a preguntarle nada más, me parecía un poco 
precipitado, pero nos comprometimos a salir cada día a 
esa hora, para matar el tiempo muerto, supongo.

   Fuimos cogiendo confianza. Ella, sin que yo le preguntase 
nada, me contaba sus más emocionantes experiencias y 
me ofrecía sus más sabios consejos que, sin que yo me 
diese cuenta, daban respuesta a algunos de mis problemas, 
preocupaciones o inseguridades. Yo, a cambio, cogía mi 
guitarra y le cantaba un par de canciones. Poco a poco, 
esos treinta minutos se convirtieron en nuestro momento 
favorito del día, y nada más dar en punto esa hora, ella salía 
a su pequeña terraza y yo abría la puerta de mi habitación.

   Un día le dije que cuando se acabara todo eso, la iría a 
ver a su casa. Ella no respondió, se quedó callada como si 
no hubiera oído nada. No le di mayor importancia, así que 
seguí tocando la guitarra.

   Pasaron los días y los meses, y todo volvió a la norma-
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lidad. Llegó el verano y con él las vacaciones, salí con mis 
amigos, fui a la playa… A mediados de julio me acordé 
de la promesa que le hice a Clara, la quería cumplir. Fui 
a la puerta de los pisos azules, supuse cuál era el suyo 
porque identifiqué la terraza que daba a mi habitación. El 
timbre sonó varias veces, pero nadie respondió la llamada. 
Después, me fijé en un gran cartel que ponía “Se vende”, 
era el piso de Clara y parecía estar ahí colocado desde 
hacía tiempo. Pregunté a los vecinos si alguien vivía en el 
segundo primera, y me dijeron que hacía años que nadie 
lo habitaba, y que nadie lo compraba. Me quedé helada, 
hacía menos de dos meses yo estaba hablando con una 
anciana que estaba en la terraza de ese piso cada tarde a 
las ocho y media.

   Esa noche no pegué ojo, reflexioné sobre lo que ella 
me dijo cada día. Al final me di cuenta de que todo ese 
tiempo estaba hablando como con un espejo, ella decía lo 
que yo necesitaba, parecía que supiera lo que pensaba en 
cada momento, que me conociera más que yo a mí misma. 
Me acordé de lo último que me dijo: “A veces solo hace 
falta hablar con el alma”. En ese momento lo entendí. El 
confinamiento, al fin y al cabo, me ha servido para darme 
cuenta de quién soy y qué quiero. Por eso, estoy muy 
agradecida a la situación que viví.

Núria Pons (4º ESO)

METSCAVEA
   “Se le habían agotado las pinturas. Bocetos y dibujos 
inacabados de inspiraciones efímeras yacían por toda 
la superficie de la habitación. La mayoría mostraba lo 
que parecía un arrebato de rabia. Líneas que tachaban 
y destrozaban trabajos enteros; piezas desiguales de 
papel que constituían un puzzle de mil colores; agua de 
tonalidades azules y grises, proveniente de un vaso volcado, 
que chorreaba desde la mesa cayendo en pequeñas gotas 
hasta el suelo. La calma después de la tormenta. Ella, 
en comparación al desastre que había causado, parecía 
serena, estirada en su cama y mirando al techo. Seguía 
teniendo las manos llenas de pintura y había alguna que 
otra mancha en su camiseta blanca. 
 
   El aburrimiento es peligroso, se había dicho. Si te abu-
rres,  empiezas a pensar y eso no puede acabar bien. Es co-
mo una droga, concluyó. Una pequeña dosis te dará lo 
suficiente como para tener buenas ideas durante un rato. 
En cambio, si te pasas de la raya, acabarás buscándole el 
sentido a tu vida o dándole vueltas a cosas que no quieres 
recordar. Ya llevaba demasiado tiempo aburrida y los 
efectos secundarios amenazaban con aparecer. Pero, ¿qué 
podía hacer para evitarlo? No podía salir de casa desde 
hacía meses y los recursos de distracción escaseaban. 
Ponerse al día con el trabajo procrastinado de hacía 
dos semanas no era nada tentador, y ordenar el desastre 

causado solo empeoraría su humor. 

   Desvió la mirada del techo hacia el enorme ventanal 
de su habitación. La ciudad parecía fría y hostil sin su 
ajetreo habitual. Desde que apareció el maldito virus, 
las calles habían perdido a sus peatones, las terrazas de 
los bares y restaurantes estaban vacías y los edificios 
parecían, ahora más que nunca, muros imperturbables de 
una claustrofóbica jaula. Kenopsia. La palabra le vino a 
la cabeza al instante. El inquietante ambiente de un lugar 
vacío que acostumbra a estar lleno de gente. El mundo se 
encuentra en kenopsia, pensó. 

   Estaba desesperada por hacer algo productivo y quitarse 
de la cabeza las preocupaciones del confinamiento cuan-
do, de repente, gracias a esa palabra, se le ocurrió algo: 
¿Por qué no crear su propio diccionario? Había muchas 
emociones, sensaciones y situaciones inefables, ¿por qué 
no darles algo a lo que se pudieran aferrar? La idea la motivó 
a levantarse de la cama, ir descalza hasta su escritorio y 
rebuscar entre los desordenados cajones su antiguo bloc 
de notas. Después de varios estuches de pinceles y lápices 
de colores esparcidos por el suelo con alguna que otra 
factura no pagada, encontró lo que buscaba. Cogió su 
pluma favorita y volvió a sentarse en la cama. 

   Ahora venía la parte difícil, buscar palabras que 
definiesen algo no definido. Tal vez reflexionar en lo que 
sentía la ayudaría a encontrar un buen término. Cerró los 
ojos e intentó pensar en algo más allá del confinamiento, 
más allá de las cuatro paredes que la rodeaban, pero 
se le hizo imposible. De allí la primera palabra de su 
diccionario: metscavea. Había estudiado latín en su 
primer año de carrera y su lista de vocabulario, aunque 
no fuese muy extensa, era suficiente como para formular 
un nuevo concepto. De metus (ansiedad) y cavea (jaula); 
según ella, metscavea significaba jaula de ansiedad. Miró 
a su alrededor. Definitivamente su apartamento se había 
convertido en una metscavea.  

   En el momento en que acabó de escribir la palabra junto 
a la definición en su cuaderno, sintió como si un pequeño 
peso se le quitase de encima. Era como si el hecho de no 
haber podido explicarle a nadie cómo se sentía la hubiese 
empujado a olvidar la importancia de las palabras. El arte 
era su vía de escape, pero últimamente le era imposible 
estar satisfecha con nada de lo que dibujaba. Tal vez debía 
probar con la escritura. Buscar términos que la ayudasen 
a desahogarse de las emociones que sentía respecto a su 
encierro. Continuar un diccionario propio que, más que 
solo significados, recogiera esas sensaciones incapaces de 
ser descritas con palabras existentes. Llenar las páginas 
poco a poco con todas ellas y, tal vez al final, encontrar 
una salida para la metscavea que la retenía anclada a esa 
desastrosa habitación. 

Helena Canals (1º Bachillerato)
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   La primavera de l’any passat va estar marcada per l’inici 
de la pandèmia de Covid. Alumnes i professors ens vam 
veure confinats a mitjan de març i vam haver de traslladar 
la nostra manera de treballar de l’escola a casa. 

   En moltes feines aquest procés és complicat o impossible. 
En el cas de la nostra escola, vam poder gaudir d’una ràpida 
adaptació amb eines digitals, però la feina de l’escola és 
molt més que transmetre coneixements, és també educar 
en valors i convertir els nostres alumnes en els ciutadans 
del demà, compromesos amb la societat. Amb aquesta 
idea al cap, vam idear una forma diferent de plantejar el 
Sant Jordi, amb el projecte “Cap persona sense rosa”. Des 
de l’àrea de matemàtiques, vam proposar a l’alumnat que 
fessin roses matemàtiques, per després fer-les arribar als 
hospitals d’arreu de Catalunya; amb aquestes roses volíem 
transmetre el nostre escalf als pacients ingressats, i a tot el 
personal sanitari que els estava cuidant.

TOTS SOM 
SANITARIS    La resposta dels nostres alumnes va ser magnífica, i van 

mostrar una gran creativitat i un enorme compromís amb 
aquesta idea. El resultat, una exposició de les nostres roses 
a l’Hospital de Barcelona, i un gran i sincer agraïment per 
part del col·lectiu sanitari.

   Aquest projecte però, no va ser l’únic dels que en vam 
ser partícips, ja que des de l’àmbit de biologia dels últims 
cursos de secundària vam participar en el Dia Internacional 
de la Infermeria. Des de l’Hospital Moisès Broggi, de Sant 
Joan Despí i gràcies a la col·laboració amb una mare de 
l’escola que és infermera en aquell centre sanitari, vam 
proposar als nostres alumnes que creessin uns vídeos 
on homenatgessin la figura tan imprescindible i tantes 
vegades poc reconeguda de l’infermer/a. Es tractava de fer 
veure a la societat que l’ofici de l’infermer/a va més enllà 
del que moltes vegades ens imaginem. I la veritat és que el 
resultat va ser impressionant. Es van agafar el projecte amb 
moltes ganes i van fer uns vídeos no només molt creatius, 
sinó sobretot, molt divulgatius. Van saber transmetre el 
missatge que esperàvem: la professió d’infermer/a és més 
que important en aquest temps de pandèmia.
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   To begin with, in our school we think it is important to 
study English developing all linguistic competences but 
we are more focused on the use our students will do of the 
language worldwide. 

   Firstly, students from 1st to 3rd ESO work on the practice 
of  their English with other European students from France, 
Italy, Poland and Turkey. They are members of E-twinning 
– an international programme - where schools collaborate 
together. 

   This year we are working on a long-term project, from 
September 2019 until June 2020 called  “LET’S SING 
AND WORK TOGETHER FOR A BETTER WORLD!”
Students will be involved on interesting topics that affect 
their life and interest, such as: children's rights, education, 
Internet safety, bullying and environmental issues. All 
topics will have common products and each class will 
produce posters, board games, survey, quizzes, videos, 
eBooks and presentations by using both craft materials 
and ICT tools.

   They will work in groups and with transnational teams 
to write songs and share their ideas, hopes and dreams to 

INTERNATIONAL
PROJECTS

make a better future for all children. The project will end 
with the celebration of the European Day to develop our 
students' awareness of European citizenship.

   Secondly, and according to the same idea, 3rd ESO 
students work on the topic above by doing oral activities, 
such as discussing the topics in groups. 

   The next stage is 4th ESO and A Levels – Batxillerat 
– where they work collaboratively with an American 
school from San José – California - The Branham School. 
Students gather through EDMODO, an educational 
Facebook monitored by English teachers, on Sustainable 
Development Goals’ topic, where they all discuss global 
challenges:  including those related to poverty, inequality, 
climate change, environmental degradation, peace and 
justice. 

   Last but not least, teachers are more than happy to see 
that our students take advantage of all the projects done in 
English. This is an effective way to help them grow up as 
better human beings and help them make new contacts all 
around the world. 
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   El passat 30 de gener de 2020, al Tecnocampus de Mataró, el grup d’alumnes de 
l’escola format per Berta Carbajo, Alba Oller, Noa de la Fuente, Jan Rey, Hèctor 
Molà, Àlex Cervilla, Nil Pomares, Adrianna Canals, Iván Peiró, David Pérez, Iris 
Romero, Íker Lizaran i Guillem Molà, vam anar a participar d’una competició 
d’un concurs de matemàtiques: la Copa Cangur. 

   L’escola ja hi havia participat anys anteriors, però per a la majoria de nosaltres, 
aquesta va ser la primera vegada. Al llarg del curs ens havíem anat preparant amb 
la nostra professora, l’Evelyn,  que sempre va estar present en tot moment, i ens 
va recolzar en els bons i els mals moments.
 
   Tot i que nosaltres estàvem convençuts que no guanyaríem, el dia de la 
competició ens vam despertar molt nerviosos, però amb ganes de passar-ho bé i 
de gaudir d’aquesta experiència. 

   En els moments previs a l’inici de la competició, i per calmar els nostres nervis, 
el nostre company Hèctor Molà ens va fer aquest discurs:

   “Hi va haver un dia que vaig tenir un somni, vaig somiar amb un trofeu i no en 
un qualsevol, vaig somiar que guanyàvem quelcom i no quelcom indiferent, sinó 
la Copa Cangur. Vaig somiar un grup cohesionat, un grup democràtic, un grup 
compromès amb el medi ambient, un grup autèntic, un grup matemàtic, un grup 
lliure i un grup rebel".

   Amb el pas de les setmanes les meves profecies eren certes, érem un grup i no 
un de vulgar, érem un grup amb un somni immens, un somni intrèpid. Deurien 
ser sobre les 10h quan vàrem arribar; vam estar concentrats fins l’últim sospir del 
nostre alè en aquell repte, aquell repte pel qual vam invertir o malgastar tantes i 
tantes hores del tercer dia de la setmana. Va ser tot molt ràpid, fins i tot volàtil, 
però vam sortir convençuts que havíem fet allò que sabíem fer, coneixedors que 
érem els millors i llavors, quan aquell anhel ja era un realitat, vam fer a l’unison 
un crit apassionat, un crit d’esperit, un crit commocionat.

   I un dels millors crits del món:  el crit de la victòria.

COPA CANGUR
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2n BATXILLERAT, PROMOCIÓ 2020

   Segon de batxillerat sempre és un curs especial, l’últim curs a l’abric 
de l’escola, l’últim tram per iniciar un nou camí. És l’any del treball 

de recerca, de controls i exàmens constants, del viatge final d’etapa, de 
la temuda selectivitat, del comiat fi d’etapa... El curs passat a més de 
tot això se li va sumar la Pandèmia i el primer confinament, el que va 

suposar trastocar tot allò que es tenia planificat.

A continuació podeu llegir les impressions del que va suposar el 
curs per als alumnes que van finalitzar l’escola el 2019-20. 

Últim curs, primer confinament
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   Què va significar el confinament de 2n de Batxillerat?

   Tots ens pensàvem que serien dues setmanes, però finalment no va ser així. Era una cosa nova 
i em va produir molta incertesa, però al veure com funcionaríem ja va ser més una sensació de 
calma i tranquil·litat. (Anna Palau)

   Destinar els últims mesos d'escola amb els amics que havia estat des de ben petit però de forma 
online va ser un cop dur. Va significar una sensació de buidor ja que aquells últims moments 
s'havien de viure en persona amb aquest grup de companys que són per mi una segona família. 
(Eric Peiró)

   El fet que les classes fossin online va fer que perdessin la seva essència i es fessin un pèl més 
feixugues. Per sort, a l'escola sempre m'hi he trobat en un entorn molt còmode i això va ajudar 
força. Haver acabat així el curs provoca certa tristesa, però la realitat és la que és i s’ha d'afrontar. 
(Bru Gladiador)

   Ho vaig passar una mica malament, ja que era el nostre últim any i jo portava tota la vida al 
Meritxell i m’hagués agradat poder gaudir de bons moments a l’escola amb els meus companys 
i amb el professorat. També va ser una pena perdre’ns el viatge final d’etapa, però “sempre ens 
quedarà París”. (Laia Abella)

   Segon de Batxillerat sempre ha sigut un curs amb fama de ser complicat perquè al final d’aquest 
camí hi ha la selectivitat. A nivell emocional vaig sentir por, incertesa i inseguretat, però més que 
per superar el curs, era per com estaria preparada de cara a la "sele". És veritat que vaig tenir 
moments de tranquil·litat gràcies als professors. (Miriam Verdú)

   No puc negar que al principi va ser una notícia que em va provocar felicitat, ja que semblaven 
ser dues setmanes de "relax" i d'afluixar l'estrès i els nervis. Quan vaig veure que s'allargava i la 
selectivitat s'acostava, vaig començar a agafar por a la situació a causa de la incertesa. 
(Andrea Rodríguez)

   Va significar un canvi molt gran, ja que mai havíem fet classes online abans. Però més que la 
incertesa per com es farien les classes, la major preocupació venia quan pensava en què passaria 
després. No sabia si al final faríem la selectivitat o no, com i quan es faria. Que et confinin a 2n 
de Batxillerat és una experiència molt peculiar per la barreja d'emocions que suposa: nervis per la 
selectivitat, la pressió de la nota, la incertesa de la situació en la qual vivíem, etc. Per sort, dins del 
que cap, en guardo un bon record i una nova experiència per tota la vida. (Àlex Panadés)

   Sincerament a mi em va significar haver de perdre i no poder gaudir al màxim els últims mesos 
de batxillerat al costat de totes les persones i professors que havien estat al meu costat durant la 
major part de la meva vida. Una gran incertesa i inseguretat a causa de no saber què passaria o 
què s'havia de fer. (Martina Gel)

   El fet que ens confinessin en un curs tan transcendental com 2n de batxillerat en un principi 
va suposar sobretot molta angoixa i incertesa pel fet que estàvem a pocs mesos de la selectivitat 
i era una situació molt nova. No obstant, al cap d'uns dies ja em sentia més segura i tranquil·la. 
(Marina Oller) 
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   Al principi vaig sentir molta tranquil·litat, després d’unes 
setmanes molt intenses a l’escola, amb notícies del que 
podia passar. Però a mesura que avançava el temps tro- 
bava a faltar les classes de manera presencial i veure en 
persona els professors i companys.  D’altra banda, sé que 
em va permetre tirar endavant el curs de forma molt més 
calmada ja que la manera d’avaluar era totalment diferent.
(Maria Amenós)

   Doncs al principi realment no va significar gran cosa 
perquè crec que ningú sabia el que ens esperava. De 15 
dies a mesos, acabant el curs online va ser un repte afegit 
al que ja és 2n de Batxillerat. Si pogués definir amb una 
paraula aquest final de curs i l’estudi per Selectivitat seria 
esgotador o interminable. Esgotador pel que ja suposa 
fer totes les classes davant d’un ordinador i no perdre la 
concentració, a més de començar a pensar i estudiar el 
temari de les PAU. Interminable perquè si normalment als 
estudiants se’ls fa llarg el mes d’estudi previ a les proves, 
que s’allargués un mes més ocupant un dels mesos d’estiu 
on ja estaríem de vacances i segurament a Menorca va ser 
desmotivador. (Gonzalo Alcaráz)

   Una  selectivitat atípica. Les proves d’accés del curs 
2019-20 seran recordades per ser les més tardanes de 
la història. Si normalment s’examinen a principis o 
mitjans de juny, es van haver d’esperar fins al juliol. 

   Fer la selectivitat com la vam fer va ser una experiència 
nova i única, realment va estar molt ben organitzat però va 
ser una mica complicat, el procés. (Laia Abella)

   Fer la "sele" en aquelles condicions no va ser gens fàcil 
per a ningú, ja que era tot molt estrany, però el fet de poder-
la superar amb relativa facilitat i poder entrar a la carrera 
i a la universitat que volia, va minimitzar els problemes 
d'haver-la preparat online i sense cap docència presencial. 
(Miriam Verdú)

   Quan em vaig adonar que "enfadar-me" amb la situació 
no em portava enlloc, vaig mentalitzar-me del que venia i 
crec que ho vaig afrontar de manera positiva i correcta. No 
va ser fàcil perquè ningú tenia respostes per a constants 
preguntes que ens fèiem. Costava concentrar-se i no pensar 
en tot allò a què havíem renunciat. (Andrea Rodríguez)

   Sincerament, tot i que la selectivitat va ser diferent, a 
l'hora de la veritat no ho vaig notar d'una forma tan 
significativa com esperava. Quan era el moment de 
centrar-me en els exàmens me n'oblidava de tot el que ens 
envoltava, em centrava en l'examen que tenia, fer-lo bé i 
ja està. (Àlex Panadés)

   El seguiment del curs el vaig afrontar correctament, 
ja que els professors estaven al nostre costat i donant 
suport cada dia perquè seguíssim endavant amb els 
estudis i amb la preparació de la selectivitat, tot i que no 
seria just ometre que va ser molt dur haver d'assolir els 

coneixements a distància i confinats des de casa nostra. Va 
ser una aventura, no la puc descriure d'una altra manera, 
els coneixements els teníem tots assolits. Però tant el 
protocol nou com retrobar-te amb les persones que tot i fer 
classe online cada dia no les havies vist en mesos va ser 
molt emocionant. (Martina Gel)

   El fet de ser menys de deu persones a l’aula on vam fer 
la selectivitat, em va tranquil·litzar molt. Cadascú tenia 
el seu espai i em va permetre concentrar-me molt més. 
(Maria Amenós)

   Les condicions en les quals vam fer la Selectivitat i els 
nervis van passar a segon pla, per l’emoció de tornar a veure 
els companys. La barreja de la calor amb la mascareta va 
ser el més molest durant les PAU. (Gonzalo Alcaráz)

   El comiat de 2BAT, l’acte final d’un curs especial. 
Semblava que no arribaria mai, però el 10 de juliol 
acabava la Selectivitat. Va ser el dia que ens vam 
poder reunir per fer el comiat final d’etapa. No va 
poder ser “com els de sempre”, menys assistència, 
menys familiars acompanyants per alumnes, menys 
professors i tots amb mascareta, però ens vam poder 
acomiadar.

   Va ser molt "guai" i m’ho vaig passar super bé, encara 
que va ser molt diferent. Agraeixo haver pogut viure aquell 
comiat amb els meus companys i amb els professors que 
m’havien acompanyat en aquesta aventura. (Anna Palau)

   El moment del comiat per a mi va ser molt i molt bonic. 
Tot i la falta de familiars per culpa d'aquesta pandèmia 
vaig viure'l amb molta il·lusió i emoció. Clarament és un 
moment que recordaré per sempre. (Eric Peiró)

   Recordo sobretot els meus companys vestits “com senyors 
i senyores” que començàvem una nova etapa, deixant 
enrere l'escola. Jo m’havia imaginat la graduació com un 
gran acte que recordaria com a esdeveniment important, i 
va perdre una mica la seva gràcia degut a les restriccions 
d’aforament i les normes establertes. Tot s'ha de dir, que 
cal donar gràcies als organitzadors per aconseguir muntar 
almenys un comiat amb cara i ulls per als estudiants de 2n 
en una situació tan delicada i excepcional. (Bru Gladiador)

   La graduació va ser un moment molt especial, ja que 
donava per suposat que no ho podríem fer, per les con-
dicions en les quals ens trobàvem. Va ser molt emotiu 
perquè, tot i que no va ser com ens esperàvem, ens vam 
saber adaptar i vam poder viure-ho tots junts. El que més 
recordo són les paraules que ens va dedicar l’Àngel en el 
moment de veure els vídeos tots junts i quan vam tirar tots 
junts el birret. (Miriam Verdú)

   El vaig viure amb molta emoció però crec que en aquell 
moment encara no estava mentalitzada que aquell llarg 
recorregut havia arribat al seu destí. Tot i això va ser molt 
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   El comiat de 2n de Batxillerat el recordo com el que 
realment va ser: una cosa tan i tan especial com desitjada. 
No només va suposar la fi d’una llarga i meravellosa 
etapa sinó la celebració d’haver superat tots els reptes 
que s’havien posat en el nostre camí en els últims mesos. 
El que més recordo és el moment del discurs davant de 
tots i les cares d’alegria al finalitzar l’acte que quedaven 
immortalitzades en totes les fotografies que es van fer. Va 
ser una tarda-nit molt MEMORABLE. (Gonzalo Alcaráz)

   Em vaig emocionar molt, ja que va ser el final de l’etapa 
més llarga de la meva vida. Va ser un comiat únic, també, 
però molt especial. El que més recordo són els vídeos que 
ens va fer l’Angel i els discursos que ens van regalar els 
nostres tutors, i la Pilar. També, vaig trobar a faltar molts 
professors que han format part d’aquesta etapa tan maca, 
però per molt que no hi fossin, els teníem presents. Per 
acabar, m’agradaria dir que aquests 15 anys que he passat 
al Meritxell m’han fet créixer com a persona, a aprendre, 
a passar-m’ho bé, entre moltes altres coses. També, allà 
dins s’ha creat una família que no oblidaré mai i sempre 
els portaré al meu cor. Em sento molt afortunada d’haver 
pogut estudiar a una escola com el Meritxell. (Laia Abella)

emocionant. Recordo molt la sensació d'entrar a la Sala 
d'actes i pensar "que mai ho aconseguiríem". Va ser una 
situació molt agredolça, entre la mentalitat de "per fi s'ha 
acabat" i "no vull que s'acabi". (Andrea Rodríguez)

   El comiat va ser molt especial. El fet d'haver estat molts 
dies a casa sense trepitjar l'escola i sense veure els meus 
amics i companys va fer que retrobar-nos al Meritxell al 
cap de tant temps fos encara més especial. El comiat em 
va ajudar a treure'm l'espina que se'm va quedar clavada 
quan al principi del confinament no sabia si tornaria a 
l'escola i pensava que no me n'havia pogut acomiadar bé.
El que més recordo va ser finalitzat l'acte, quan tot el 
curs ens vam fer la foto de grup. Tot i així, el que més 
en recordaré al cap d'uns anys segur que seran totes les 
emocions i moments viscuts a l'escola.  (Àlex Panadés)

   El vaig viure amb una felicitat immesurable, però alhora 
amb tristor i una mica de nerviosisme perquè marxava de 
la meva escola per anar cap a l'etapa universitària sabent 
que l'any que ve ja no tornaria a aquell edifici. (Martina 
Gel)

   El comiat el vaig viure amb molta emoció i alegria per 
haver acabat una etapa molt important de la meva vida. 
Al mateix temps, nostàlgia en deixar enrere l'escola que 
m'ha acollit durant aquests dos anys tan especials. El que 
no oblidaré mai és el moment en què tots vam compartir 
el vídeo de les nostres vivències a l'escola Meritxell. 
(Marina Oller) 

   Va ser molt intens. Després de tant de temps sense 
veure’ns va suposar un cúmul d’emocions impressionant.     
Recordo d’una manera molt especial, les paraules que 
ens van adreçar els dos tutors i que van fer emocionar a 
molts de nosaltres. (Maria Amenós)
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   Quant temps has treballat a l'escola i com hi vas 
començar a fer de docent? 

   Va ser cap al setembre de l’any 1979 que vaig entrar 
a l’escola a substituir en Xavier Consegal, entrenador 
personal meu d’Atletisme al C.A. Laietània. Jo aleshores 
treballava (en pràctiques) a l’escola Sol-Ixent i la Salle 
Premià. 

   Vaig començar a treballar a l’escola amb moltes mancan-
ces. No disposava de cap mena d’instal·lació per practicar 
esport. Per començar, només tenia una esplanada de sorra 
amb dues porteries grans i un camp de bàsquet, també de 
sorra. L’únic espai cobert de què disposava era un porxo 
amb columnes, totalment obert, que ara és el gimnàs. 
L’Escola no tenia cap mena de vestuari. L’alumnat es 
canviava en els respectius lavabos en començar les classes 
i ho tornaven a fer, sense dutxa evidentment, una vegada 
finalitzada la sessió. 

   Ben aviat vaig començar a treballar l’esport com a for-
mació integral dels alumnes de l’escola. En primer lloc, 
vàrem fer una anàlisi de la tipologia de les famílies i 
poc a poc vaig adonar-me que el material humà de què 
disposava per treballar era increïble, amb unes condicions 
òptimes per a la pràctica de l’esport tant de recreació com 
de competició.
 
   La primera pauta a seguir era intentar aconseguir, amb 
la col·laboració de la direcció de l’escola, la tramitació 
de les oportunes subvencions per a la construcció d’unes 
instal·lacions poliesportives adients en el pati, demanant 
ajuts a la Direcció General d’Esports de la Generalitat, 
cosa que vàrem aconseguir al cap de poc temps, ja que 
les vam inaugurar el 20 d’abril de 1985, essent aleshores 
Secretari General d’Esports el Sr. Josep Lluís Vilaseca, qui 
va presidir la inauguració. 

   Una vegada aconseguides les Instal·lacions, vam co-
mençar a treballar en la formació dels nostres alumnes i la 
creació d’equips de competició.  

Entrevista a Quim Torres, docent 
de l’Escola recentment jubilat 

De què et sents més orgullós 
quan penses amb la teva trajectòria a l'escola? 

   Bufff, difícil pregunta! El meu principal objectiu era 
el de dissenyar un pla de formació esportiva global que 
impliqués a tot l’alumnat i les seves famílies.  

   El curs 1981/82 vam posar en marxa la natació obligatòria 
per als alumnes d’Educació Infantil. Així, un alumne que 
entrava a l’escola als 3 anys, era capaç de nedar 25 metres 
sense parar en arribar als 5, tot un èxit! 

   El mateix curs vam iniciar els cursets d’esquí, primer 
amb 5è i 6è d’EGB (avui correspondrien a 5è i 6è de 
Primària), gràcies als ajuts per a la promoció de l’esquí 
que la Direcció General d’Esports de la Generalitat va 
oferir. Més endavant vam aconseguir que gairebé dos-
cents alumnes, des de 5è d’EGB fins a COU, anessin a 
esquiar una setmana cada any. 

   A la Festa de Primavera vam incorporar unes demos-
tracions de les diverses activitats extraescolars que està-
vem preparant, introduint també la Cursa popular, que s’ha 
mantingut fins a l’actualitat, aplegant una participació de 
prop de 200 persones entre alumnat, professorat i famílies 
de l’escola. 

   A patir d’aquí vàrem organitzar les diferents activitats 
extraescolars de formació i competició, ja que fins aquell 
moment l’escola no en tenia cap.  Això va suposar la incor-
poració de dues de les persones que amb els anys s’han 
convertit en uns dels pilars esportius de l’Escola: el pro-
fessor de taekwondo, i gran amic, Ricard Soriano i la 
professora de ball Marta Aguilera, especialista sobretot en 
aeròbic.

   També hem tingut molta cura de la formació en valors, 
destacant xerrades importantíssimes dins i fora de la 
nostra escola. Per exemple, vàrem portar a Julio Alberto, 
ex jugador professional del F.C.Barcelona, per formar els 
nostres joves alumnes en els valors en l’esport. 

   Has tingut alumnes que hagin excel·lit en el món de 
l'esport? Ens pots explicar algun cas? 

   Seguint les pautes en la planificació de l’esport a l’esco-
la, en els anys 80 es va iniciar la participació en com-
peticions, començant amb els esports anomenats de base 
com l’atletisme i la natació, seguint amb els esports d’equip 
a mesura que anàvem disposant de noves infraestructures. 
D'aquesta feina han sortit esportistes que a dia d’avui estan 
o han estat al capdavant de l’esport català o espanyol. Aquí 

   Aquest curs 2019-2020 ha estat el darrer del nostre 
entranyable Quim Torres, com a professor d’Educació 
Física de l’Escola Meritxell. No hem volgut perdre l’ocasió 
de dedicar-li un petit homenatge i un gran reconeixement a 
través d’aquestes pàgines. A més, ell també ens ha volgut 
adreçar unes paraules que podreu escoltar veient el vídeo 
que podreu obrir a través del codi QR. 

   Un gran agraïment per tots aquests anys de dedicació a 
la nostra estimada Escola, Quim! 
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en teniu una petita mostra: 

   ATLETISME: podem destacar campions d’Espanya de 
llançament de javelina com en Marc Peralta, o el seu germà 
Jordi, campió de Catalunya de 80 mll; l’Isaac Clavé, un 
magnífic llançador de pes que va ser campió de Catalunya 
diverses vegades; en Fermí Gual, campió del Maresme 
de cros; Marc Merelo, campió de Catalunya de proves 
combinades; i una de les últimes campiones d’Espanya 
que ha tingut l’Escola, la Sara Dorda, guanyadora deverses 
vegades en la seva prova estrella: els 400 mll.  

   NATACIÓ: destaca la Marta Serras, campiona d’Es-
panya i millor marca estatal de 50 metres braça en la seva 
categoria. A nivell de Jocs Escolars tenim molts trofeus i 
medalles tant a Primària com a Secundària, m'agradaria 
destacar la finalista en els Campionats de Catalunya 
celebrats a Calella de Palafrugell, Mònica Bohigas.  

   BÀSQUET: el nostre millor jugador de bàsquet i el que 
més amunt ha arribat (2’10 d’alçada!) ha estat l’Albert 
Moncasi. Va començar participant als Jocs Escolars a 
Mataró, va continuar als Jocs Escolars del Maresme i va 
fer el salt al F.C. Barcelona, arribant al 1r Equip. Després 
de formar part de diversos equips de la màxima divisió 
espanyola, va acabar jugant al Benetton de Treviso a Itàlia. 

   FUTBOL/ FUTBOL SALA: un dels millors jugadors 
de futbol sala, sens dubte, va ser en Yago Ferrer, una 
meravella sortida dels patis del Meritxell. Va acabar jugant 
al primer Equip de Futbol Sala del F.C. Barcelona.  

   Un altre gran jugador sortit dels nostres patis ha estat 
en Lluís Sauras, que va arribar a jugar a segona Divisió 
Nacional i va acabar sent el capità del C.E. Mataró. 

   Un altre exalumne, actualment en actiu, en Jordi Amat ha 
jugat en diferents equips de primera divisió: l’Espanyol, 
el Betis, el Rayo Vallecano i el Swansea del País de 
Gal·les. En ocasions, en Jordi ha vingut a la nostra Escola 
per recolzar les iniciatives esportives del departament 
d’Esports. 

   HOQUEI HERBA: és l'esport on actualment l’Escola té 
més exalumnes i alumnes a nivell nacional i internacional.
Destaquen les germanes Fanlo, la Clara i la Inés, l’Anna 
Tolrà i el jove porter de la Selecció Catalana d’Hoquei, en 
Jaume Gomis. 

   HANDBOL: molts i bons jugadors ha donat l’escola al 
Club Handbol Mataró, com els germans Bonamusa i, ac-
tualment, en Jan Rey. 

   GOLF: Pep Anglés és un exalumne nostre que va cur-
sar els seus estudis universitaris als Estats Units i que 
actualment forma part del circuit professional d'aquest 
esport.

   Com veus l'evolució que ha experimentat l'escola al 
llarg de tots els anys que n'has estat docent? 

   Al llarg d'aquests 40 anys el creixement de l’escola ha 
estat constant en alumnat, professorat i instal·lacions, 
convertint-se en un centre de referència i prestigi tant a 
Mataró com a la resta de la comarca. Crec, sincerament, 
que tots els que hem participant en aquest projecte ens 
podem sentir molt orgullosos de la feina feta i de l’evolució 
de l’escola. 

   Els resultats obtinguts pel nostre alumnat en continuar els 
seus estudis més enllà de l’educació Secundària acrediten 
la bona formació rebuda a l’Escola. A més, considero molt 
important el bon record que la gran majoria d’ exalumnes 
guarda del seu pas pel Meritxell i que m’expressen quan, 
al cap dels anys, ens trobem. 

   Vols adreçar algun missatge especial a la comunitat 
de l'escola Meritxell? 

   M’agradaria que l’Escola continuï formant nois i noies 
tant des del punt de vista acadèmic com esportiu i que la 
feina que hem dut a terme des del Departament d’Educació 
Física i Esports durant tots aquests anys pugui continuar 
sota la direcció dels actuals responsables, amb la col·la- 
boració de tots els membres de la comunitat educativa.  

   Sempre tindreu un lloc ben especial dins del meu cor! 
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