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Editorial
  Acabem un curs escolar que, per segon any consecutiu, 
ha estat molt especial. 

 Si el curs passat va estar profundament marcat pel 
confinament domiciliari arran de l’estat d’alarma per la 
pandèmia de la COVID-19, aquest ha estat profusament  
caracteritzat per les mesures de prevenció de contagi 
aplicades al dia a dia de l’escola. 

  Ha estat tota una experiència novedosa i, inicialment, 
inquietant. El mes de setembre desconeixíem quina seria 
la reacció de l’alumnat en tornar a l’escola havent de 
complir tot un reguitzell enorme de normes i mesures de 
seguretat per prevenir els contagis. També, el personal i les 
famílies de l’escola teníem aquesta sensació d’inquietud. 
I hem de dir que el resultat ha estat més que satisfactori. 
Tothom s’hi ha sabut adaptar d’una forma escrupolosa 
i responsable, cosa que ens ha permès dur a terme amb 
normalitat un curs escolar d’allò més especial.  

    Des d’aquestes pàgines volem retre homenatge als nostres 
infants i adolescents, llurs famílies i a tot el personal de 
l’escola per haver aconseguit superar amb nota un repte 
enorme i haver demostrat una capacitat d’adaptació que 
mai haguérem imaginat. 

   Els aprenentatges han continuat produint-se amb nous 
enfocaments, amb nous entorns virtuals, amb noves 
maneres d’abordar-los, però amb la ferma voluntat 
de consolidar, dins el nostre Projecte Educatiu, totes 
les transformacions educatives i organitzatives que la 
pandèmia ens ha convidat a conèixer i que ens han aportat 
nous i millors coneixements. 

   L’aprenentatge continua amb una bona salut de ferro 
a l’Escola Meritxell amb tolerància, capacitat d’escolta, 
actitud proactiva i tants d’altres valors que ens heu aportat 
durant una bona part de la vostra vida. Que tingueu molta 
sort, encerts i felicitat en aquesta nova etapa .

   Des d’aquestes pàgines, hem volgut fer un recull de 
diferents experiències educatives que han tingut un 
relleu destacat durant aquest curs 2020-2021. Han estat, 
totes elles, vivències impregnades per la pandèmia que 
ha assolat el món durant aquest darrer any. Algunes han 
estat noves, d’altres han estat reinvencions d’activitats 
clàssiques de l’escola, però totes elles, especials. 

   Veureu com, des dels més petitons de P3 fins els més 
grans de Batxillerat, els alumnes han reeixit de forma 
excel·lent en l’enorme repte d’adaptar-se a unes condicions 
draconianes imposades per la situació pandèmica global. 

   Hem descobert i accelerat l’ús de noves tecnologies que 
ens han permès treballar a distància, hem organitzat una 
Fira de Santa Llúcia i un Festival de Nadal, hem seguit 
treballant les emocions (ara més que mai!), hem fet un Talent 
Show, hem seguit duent a terme el Servei Comunitari...  

   Que gaudiu tant com nosaltres d’aquest recull tan   especial! 
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   Un dels moments més esperats de cada curs és, sense cap 
dubte, el festival de Nadal. De fet, només arrencar el curs, 
els equips de mestres d’EiCi i de Primària es reuneixen 
per fer una pluja d’idees sobre l’enfocament que se 
li vol donar, veure què es necessitarà a nivell logístic i 
definir quins objectius ens marquem amb els alumnes. 

   Aquest curs el repte era diferent. La normativa i les 
restriccions  pròpies del pla d’obertura del centre ens obliga-
va, primer de tot, a descartar per complet la presència de les 
famílies a l’escola. El festival havia de ser de portes endins.  

   De fet, fins i tot la interacció entre els grups estava en 
entredit. Els mestres ens vam conjurar per aconseguir 
un objectiu afegit: viure el Nadal i la seva celebració de 

Educació infatil i cicle inicial de primària

ADAPTEM LES TRADICIONS 
ESCOLARS!

P3. LA FINESTRA 
MÀGICA

manera conjunta, fent veure als alumnes que, tot i la seva 
bombolla, formen part d’una comunitat educativa àmplia. 

   Vam crear una història sobre una taula buida. Cada grup 
havia de col·laborar d’alguna manera per poder guarnir 
la taula i que la celebració fos completa. De fet... ben bé 
cada grup, ja que hi havia un grup de P3 que en aquells 
moments estava confinat i no podia participar de la festa. 

   Dilluns 21, els 9 grups d’EiCi, ens vam trobar al pati 
i, tot respectant les nostres bombolles, vam gaudir de les 
diferents cançons i coreografies preparades i, clar, vam 
anar parant taula. 

   Els nens i nenes de P3 aquest curs hem volgut seguir 
utilitzant l’aplicació de Flipgrid per coneixe’ns una mica 
més. Tots els dilluns al matí les tortugues i les granotes, 
quan arribem a l’escola, fem conversa i compartim les 
nostres experiències del cap de setmana. Aquest és un 
moment on els infants tenen l’oportunitat d’expressar-se i 
dir amb les seves pròpies paraules allò que han viscut els 
dies de festa i el que més els ha agradat.  

   El Flipgrid és la nostra finestra màgica per on els nostres 
alumnes poden veure i compartir a través de vídeos les 
seves aventures i vivències importants i, així, comentar 
amb tots i totes les seves aficions, esdeveniments i notícies.

   Des d’aquesta finestra, els alumnes poden veure i obtenir 
molta informació dels seus companys i els permet veure 
com són i què fan en família i, això, els ajuda a mostrar-se,
a interessar-se i empatitzar entre ells. 

   Amb l’ajuda i col·laboració de totes les famílies, estem 
gaudint molt d’aquest nou projecte. 
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P4 - SOC EL PROTAGONISTA 

i li posem una nota a l’agenda amb totes les explicacions 
necessàries. Durant la setmana següent, mirem les fotos, 
els vídeos, els contes... i tot el material que ens porta el 
protagonista. 

   Als infants els està agradant moltíssim i ens està 
permetent conèixer-los encara més a fons i compartir part 
de les seves vides entre tots. Ho estem gaudint molt!  

 

   LES FESTES D’ANIVERSARI A LA CLASSE DELS 
LLEONS 

   El dia de la festa de l’aniversari a la classe sempre és en 
un dia molt especial. Aquest curs, però, ho és més que mai, 
perquè ja no podem repartir cap detallet als companys i 
no podem fer festes d’aniversari fora de l’escola. Així 
que calia pensar celebrar-ho de la manera més “màgica” 
possible. 

   A la classe dels lleons, preparem una corona ben 
divertida, bufem les espelmes d’un pastís (de joguina), 
mengem pastís; bevem sucs, batuts, refrescs... mengem 
entrepans i pastes. Tot d’una manera imaginària, és clar. I 
després ballem i cantem!!! 

   La veritat és que ens encanten aquestes celebracions i 
sempre ens quedem amb ganes de més. 

   Després d’estar mig any sense anar a l’escola, donar 
importància que els nostres alumnes se sentissin 
protagonistes en el dia a dia es va convertir en la nostra 
prioritat. I és que, després de tant de temps, necessitaven, 
més que mai, parlar, escoltar-se, compartir, comprendre’s,... 
En definitiva, relacionar-se amb els seus iguals. 

   Dues activitats que tenen com a objectiu principal 
treballar aquest aspecte són “la mascota viatgera” (que 
cada cap de setmana va a casa d’un dels nostres alumnes) 
i la celebració dels aniversaris. Però, són activitats poc 
recomanables en situació de pandèmia perquè impliquen 
compartir elements (objectes, aliments,..) de casa i de 
l’escola amb totes les famílies/cases dels alumnes de la 
classe.  

   Així va ser com vam substituir “la mascota viatgera” pel 
“protagonista de la setmana” i vam adaptar els aniversaris. 
Cada mestra adapta cadascuna d’aquestes activitat a les 
necessitats del seu grup-classe.  

   Voleu saber com es viu “el protagonista de la setmana” a 
la classe de les girafes i “les festes d’aniversari" a la classe 
dels lleons? 

 
   EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA  A LA 
CLASSE DE LES GIRAFES 

   Cada divendres fem un sorteig per escollir qui serà el 
protagonista de la classe durant la setmana següent. El 
nen o nena escollit, rep la seva medalla de protagonista 
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   A mitjans de desembre, el dia de Santa Llúcia, els nens 
i nenes de P5 organitzem a l’escola, des de fa ja uns 
quants anys, un acte molt especial: LA FIRA DE SANTA 
LLÚCIA. És un projecte que el nostre director, aquest any 
també, ens va venir a proposar, tant en els víkings com 
en els pirates i, tot i la pandèmia, ens va fer molta il·lusió 
organitzar-la i fer-la realitat. Un gran repte! 

  Ens era impossible organitzar-la com cada any i, 
certament, vam tenir alguns entrebancs. El pitjor de tot, 
però, era que no podíem convidar a cap classe d’Infantil i 
la festa quedava únicament i exclusivament restringida en 
els nostres dos grups de P5:  la classe dels víkings, per una 
banda, i la classe dels pirates, per l’altra. Una altra vegada, 
els ja populars GRUPS BOMBOLLA! 

   Igualment i, amb un gran entusiasme, no vam deixar 
de fer cap dels passos que sempre havíem fet per a que 
aquesta festa esdevingués un gran èxit. Vam dissenyar 
grans cartells anunciant l’acte i explicant el dia i amb què 
consistia aquesta fira, vam elaborar tot tipus d’objectes 
nadalencs per posar a la venda i vam dissenyar, també, 
l’espai del pati de P5 per poder fer efectiva la nostra fira. 

   I va arribar el dia de fer realitat la nostra fira, LA FIRA 
DE SANTA LLÚCIA. Un dia molt intens i, tot i no 
comptar amb tota la família de nens i nenes d’Educació 
Infantil, va ser molt especial i ple d’anècdotes i vivències 
molt personals, excitants i emotives. Vam fer de venedors, 
amb una gran amabilitat i empatia, i de compradors, amb 
una gran il·lusió i alegria. 

   Gràcies a tots i totes els que vàreu feu possible celebrar 
aquest gran acte! 

   Va ser una gran experiència col·lectiva! 

P5. 

FIRA 
DE SANTA
LLÚCIA
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   Aquest curs hem de preparar els nostres alumnes en cas 
de confinament. És per això que algunes de les tasques que 
han de fer a casa són a través del TEAMS.  

   Els infants de primer no estan acostumats a treballar 
amb el TEAMS, a diferència de cursos superiors. És per 
això que a l’aula hem treballat com s’accedeix a aquesta 
plataforma i algunes de les seves funcions més bàsiques. 
D’aquesta manera ajudem els nostres alumnes a ser més 
competents i autònoms en l’àmbit de les noves tecnologies 
que han esdevingut una eina bàsica en el nostre dia a dia 
a l’escola. 

   Una vegada al mes, aproximadament, els infants de pri-
mer han de realitzar una tasca a casa a través del TEAMS. 
D’aquesta manera s’acostumen paulatinament a treballar 
de manera interactiva.  

   Les tasques que hem enviat a casa treballen continguts 
que estem fent a l’aula. Són activitats de diferents webs 
educatives on a través de jocs, imatges, concursos... fan 
que el temari a treballar sigui molt més atractiu. Els nens 
aprenen jugant! 

1r. 

TASQUES INTERACTIVES 
PER FER A CASA

   Quan fem activitats pel TEAMS els alumnes comenten: 

   No hem de portar les feines impreses, oi? 

   En aquesta feina no cal llapis ni paper! 

   Que xula la feina d’aquest cap de setmana! 

   També hem aprofitat per treballar a partir del TEAMS 
les conferències que fan tots els alumnes davant dels seus 
companys a l’aula. Un cop per trimestre, es preparen a casa 
una conferència d’un tema concret. Amb l’ajuda d’una 
presentació penjada prèviament pels pares al TEAMS, 
els nens expliquen amb el suport de les imatges les seves 
vivències. Els temes de les conferències poden ser “Quan 
jo era petit/a”, “El meu hobby”...  Per uns minuts se senten 
protagonistes davant de tot el grup classe.  

   Als alumnes els encanten les coses noves, diferents, 
que surtin de la rutina. Aquestes tasques en són un bon 
exemple. Són activitats motivadores, que engresquen els 
infants.  



12 13

2n. 

CUIDEM LES NOSTRES EMOCIONS

   Aquest curs no és fàcil per ningú, tant els adults com els 
infants ens estem trobant en diferents situacions que mai 
hauríem pensat haver de viure. Venim d’un confinament 
dur i sovint amb pèrdues de moltes menes que ens ha 
calgut afrontar com bonament hem pogut. 

   Aquest any, més que mai, adquireix una importància 
cabdal el treball de les emocions a tots els nivells escolars. 
A segon de primària ho hem fet seguint diferents estratègies 
per tal d’avançar en les relacions amb els companys amb 
els quals ens toca treballar, jugar, dinar, compartir lloc... És 
una feina de temps i ens cal aprofundir en alguns aspectes 

que durant el confinament no vam necessitar.
  
   Hem dissenyat diverses activitats que ens estan ajudant 
a treballar l’autoestima i l’empatia per tal de millorar 
les nostres relacions i créixer com a persones. Realment 
hem notat un canvi substancial des del setembre fins ara 
i això ens anima a seguir avançant en aquest treball de 
cabdal importància. Entenem la formació dels nostres 
alumnes com a un treball que engloba tots els aspectes de 
l’aprenentatge per ajudar-los a créixer com a persones que 
formen part d’un món canviant al qual hauran d’adaptar-se 
a mesura que es facin grans.  
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4t. EL JOC DE LA COVID 

   Aquest curs els alumnes de 4t de Primària, des de Tutoria, 
hem elaborat el nostre propi Joc de Taula sobre la COVID. 

   Ha estat un projecte que ens ha agradat molt i on ens hem 
divertit mentre el fèiem, però no us penseu que ha estat 
bufar i fer ampolles... Hem hagut de treballar de valent 
perquè ens sortís un joc ben divertit! 

   En primer lloc, vam haver de decidir quin tipus de joc 
faríem, si volíem fer un tipus de joc de preguntes, o tipus 
joc de l’oca, o tipus memory... 

   Després vam dissenyar el tauler del joc, vam pensar les 
instruccions per poder explicar com es juga, vam fer les 
fitxes, daus, targetes, etc. fins que finalment el nostre joc 
va quedar acabat i a punt per jugar. 

   Per últim, en una altra sessió de tutoria, tots vam poder 
jugar amb els nostres jocs i ens ho vam passar molt bé. 

   A continuació us en deixem una mostra a veure si us 
agraden. Esperem que sí. 

Cicle mitjà de primària

3r. TORNEM AL "COLE"?

   El dia 13 de març de 2020 ens vam confinar, en principi 
no tornaríem a l'escola durant quinze dies. 

   Van anar passant els dies, les setmanes, els mesos. Les 
preguntes eren sempre les mateixes: 

- Quan tornarem? 
- Acabarem el curs a l'escola? 
- I al setembre, què? 
 
   Preguntes, dubtes, molts interrogants ens venien al cap. 
 
- Sí, sí que comencem el curs.  

   Però ja sabíem que seria una tornada a classe diferent. 
I així va ser. Els alumnes van haver d'interioritzar, en poc 
temps, quines eren les normes anticovid a seguir per tal de 
tornar a la "normalitat”. Veritablement les tenien apreses 
i així ho van plasmar en una sèrie de dibuixos. Fins i tot, 
van dissenyar la seva pròpia mascareta i els seus propis 
virus, donant-li un toc d’humor a la situació. Ells ens han 
demostrat que s’adapten millor que els adults als canvis i 
viuen la nova normalitat amb naturalitat. 
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vam posar-nos algun complement característic d'aquest 
personatge. Han quedat unes fotos molt vistoses! 

   Amb l’arribada de la primavera, les tutores ens han dema-
nat que donéssim un cop de mà a casa i immortalitzéssim 
el moment, així que també hem col·laborat en les tasques 
de la llar amb la família i ho hem deixat tot lluent. 

   Molts de nosaltres tenim mascotes o animals de granja i 
ens venia de gust fer-nos una foto jugant amb els nostres 
gossos, gats, conillets d’índies, hàmsters, conills, gallines, 
cavalls o, fins i tot, llangardaixos! Algunes de les nostres 
cases semblen autèntics zoològics. Els que no teníem un 
animal, hem escollit el nostre peluix preferit, aquell que 
ens ajuda a agafar el son cada nit. 

   I per acabar, hem decidit posar els armaris de cap per 
avall. Les tutores ens han demanat que traguéssim tots els 
mitjons dels calaixos i els col·loquéssim a terra, a veure 
quantes maneres trobàvem de fer-ho. Resultat? La nostra 
imaginació i creativitat les ha sorprès, com sempre! I a més 
a més, no esperaven que alguns tinguéssim tants mitjons. 

   Cada mes els nens i nenes de 4t de Primària hem 
esperat entusiasmats un nou repte. 

   Quin serà el proper? 

El reptes de 4t 
   Aquest any a 4t, degut a la restricció de mobilitat dels 
caps de setmana, vam pensar que ens podríem divertir i 
sortir de l’avorriment tot fent reptes que ens proposaven 
les nostres tutores a través del Teams, seguint una mica 
activitats que vam dur a terme al confinament de l’any 
passat. 

   Els reptes que us presentem són activitats lúdiques i 
divertides que hem realitzat voluntàriament des del mes 
d’octubre. En total hem fet 8 reptes. 

   Per tal de trencar el gel, el primer repte que ens van 
proposar era que enviéssim tres propostes d'activitats 
o jocs per fer a casa. Va ser increïble veure com som de 
creatius i com ens hem divertit a casa. 

   El segon repte que ens van proposar va ser enviar una 
recepta d'unes postres que ens agradessin i sabéssim cuinar. 
Vam demostrar que som uns grans cuiners i cuineres. Va 
haver-hi postres que tenien una pinta fantàstica! 

   Per celebrar el Carnaval ens vam fer un pentinat boig i 
vam enviar una foto al grup de Teams. Hi havia pentinats 
de tot tipus i colors! Una autèntica bogeria! 

   Com que seguíem confinats els caps de setmana, ens 
van proposar construir una cabana o una mini caseta amb 
material reciclable, joguines, llençols, mantes... en el jardí 
o a l’habitació, i enviar una foto al grup. Va ser xulíssim i, 
fins i tot, alguns vam passar la nit de dissabte a la cabana, 
això sí, amb els llums encesos. 

   Més endavant, les nostres tutores van decidir celebrar 
l'arribada de la Setmana Santa i de les vacances preparant 
un ball. Cadascú es va gravar ballant la seva cançó 
preferida. Després vam muntar un vídeo amb tots els balls. 
Hi havia balls molt originals i divertits! 

   I com no, també vam celebrar Sant Jordi i ens vam 
disfressar d'un personatge qualsevol de la llegenda o 
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   Els nens i nenes de 5è vam pensar i dissenyar aquests 
cartells amb l’objectiu de conscienciar a tothom sobre la 
importància de no relaxar-nos amb les mesures Covid, ja 
que la Covid-19 no ho fa.  

   En primer lloc, per equips vam debatre quines eren 
les mesures més importants que havíem dut a terme tots 
aquests mesos, entre les quals, van destacar portar les 
mascaretes ben posades, rentar-nos bé les mans i mantenir-
nos sempre amb el nostre grup bombolla. 

   De totes les mesures proposades, en vam escollir cinc 
(les quals vam considerar més importants) i vam procedir 
a confeccionar els cartells. 

   Un cop acabats, els vam penjar per diferents indrets de 
l’escola, per tal que tothom els pogués veure.  

Cicle superior de 
primària

5è. 
CAMPANYA DE 
CONSCIENCIACIÓ

No perdrem el somriure   
   Sí, aquesta ha estat i és l’actitud dels alumnes de 6è de Primària des de l’inici d’aquest curs, 
marcat per la pandèmia.  

  Les nostres mascaretes encomanen missatges positius. Sabem que una actitud positiva 
millora la nostra autoestima i els nostres comportaments. Ens ajuda a aconseguir qualsevol 
dels reptes que ens proposem i encarem la realitat d’una forma sana, buscant sempre les 
millors solucions per seguir aprenent i creixent. 

6è. 
MALGRAT LA MASCARETA...
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Primària

CELEBRACIONS EN TEMPS DE 
PANDÈMIA 
   No fa falta explicar que la pandèmia ha afectat la societat en tots els seus àmbits. En la nostra escola, al marge de 
reprogramar els nostres hàbits i, en molts moments, la nostra manera d’ensenyar i educar als nostres alumnes, el virus 
ha tingut un impacte molt gran en les nostres celebracions més tradicionals. Aquests són alguns exemples de com hem 
adaptat les nostres festes a la nova normalitat. 

   Cada any l’Escola dona suport a la Marató de TV3, ja 
sigui econòmicament, amb les donacions de les famílies, 
o bé amb les activitats proposades per a cada etapa i cicle. 

   Enguany, la malaltia escollida no podia ser una altra que 
el coronavirus. Seguint el QR podeu veure el vídeo que tot 
cicle mitjà va gravar a l’exterior de l’edifici de Primària, 
per suposat, seguint totes les mesures de seguretat. 

Nadal 
   Com hem trobat a faltar el nostre famós festival de 
Nadal! Cada any, el preparem amb molta il·lusió i esforç 
i esperem amb moltes ganes que arribi el dia en què les 
famílies vingueu a veure tot el que hem muntat. 

   Aquest any, per raons lògiques, hem hagut de fer un canvi 
de xip. Cada classe, amb el seu tutor o tutora respectiva, 
va gravar la seva actuació per separat. El matí del no-
festival, les vam veure totes dins les aules, tancadets amb 
els companys i companyes del nostre grup-bombolla.   
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Carnaval 

   El nostre carnaval es caracteritza per la popular rua al voltant de la urbanització de Can Quirze. Tothom qui vol, hi és 
convidat: mares, pares, avis, àvies, tiets, germans grans i, fins i tot, s’hi apunten els nostres veïns, que els agrada treure 
el cap i participar de la festa. 

   Aquesta vegada, la desfilada l’hem traslladat a les pistes del pati, on cada classe ha preparat la seva música i coreografia. 
Evidentment, és un format no tan engrescador com l’original, però vam gaudir de valent i ens vam poder veure entre 
nosaltres, cosa que quan sortim al carrer no es possible. 

   Al marge de la festa, explicar que darrera de les nostres disfresses hi ha una gran feina per part dels nostres alumnes. 
Cada curs ha treballat les diferents temàtiques i el seu vestuari en un ABP (aprenentatge basat en problemes) que s’ha 
dut a terme la setmana anterior. En teniu un exemple seguint el QR.  
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Sant Jordi 
   A diferència de cursos anteriors, no vam baixar al gimnàs, sinó al pati, 
ben separats en bombolles. Un sol espatarrant ens va acompanyar tota la 
jornada. No descartem repetir el format l’any que ve. 

   Els nens i nenes de 5èA, tot i estar confinats, també van formar part 
de la Diada de Sant Jordi. Per una banda, van connectar en “streaming” 
amb l’Escola per gaudir dels Jocs Florals el lliurament de premis. Per altra 
banda, van tenir la idea de recomanar els seus llibres preferits a través d’una 
videotrucada, on els punts de llibre viatjaven d’una casa a l’altra. 
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Educació física: 

PLA CATALÀ DE 
L’ESPORT ESCOLAR 
PROJECTE MATARÓ – TÒQUIO

   Com cada any, el dia 6 d’abril, es va celebrar el Dia 
Mundial de l’Activitat Física i l’Esport.

   Enguany, a causa de la situació de pandèmia i de les 
restriccions que se n’han derivat, els alumnes de les escoles 
de Mataró no van poder organitzar l’acte multitudinari que 
els hagués agradat per celebrar i reivindicar aquesta diada.

  Des del Grup de Treball de Professors d’Educació 
Física del Pla Català de l’Esport vam elaborar, però, el 
projecte d’una Cursa Virtual, per tal que, malgrat les 
circumstàncies especials que segueixen marcant aquest 
any, escola i família poguéssim compartir aquesta activitat 
amb l’objectiu comú de reivindicar l’esport i l’activitat 

física com a elements fonamentals de salut i benestar. I 
també de sumar els quilòmetres necessaris perquè la figura 
de la Laia l’Arquera pogués ser present a la inauguració 
dels JJOO de Tòquio 2021, fet que serà finalment possible 
gràcies a la col·laboració d’una waterpolista olímpica, la 
mataronina Marta Bach.

   Durant una setmana, escola i famílies vam anar afegint 
quilòmetres al comptador comú. Ho vam fer a través 
de diferents activitats, dins l’horari escolar, però també 
durant el temps de lleure familiar. En finalitzar la nostra 
participació, la xifra assolida i aportada a aquest magnífic 
projecte de ciutat, va estar de 1.089,640 quilòmetres. 
Escola i família, una simbiosi sempre exitosa!
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SUPORT 
VITAL BÀSIC

  L’escola Meritxell ha dut a terme la “Setmana del 
Suport vital bàsic”. Un projecte que prové del programa 
del Consell Català de Ressuscitació, el qual treballen 
als centres educatius de Catalunya. Aquestes activitats 
s’han dut a terme en les classes d’Educació física, i hi ha 
participat tot l’alumnat, des dels alumnes d' Infantil fins  a 
segon de Batxillerat.

  La tasca per part docent ha estat formar en espiral el 
suport vital bàsic a cada curs escolar amb diferents 
activitats adequades a les edats dels alumnes segons el 
contingut del programa. L’objectiu ha estat conscienciar de 
la necessitat de posar en coneixement aquestes maniobres 
i estar preparats per actuar davant d’una situació de mort 
sobtada.
 
   Els cursos d’Infantil i Cicle Inicial han dut a terme activi-
tats de demanar ajuda, i conèixer el número d’emergències 
112. Els i les alumnes de cicle Mitjà i Superior, a més de 
demanar ajuda, saber atendre la víctima i posicionar-la 
en la “posició lateral de seguretat”. I els i les alumnes de 

Secundària i Batxillerat, han pogut realitzar el massatge 
cardíac amb els ninots especialitzats Hanna, dissenyats 
específicament per aquesta tasca. Totes aquestes activitats 
s’han dut a terme amb les noves mesures de seguretat 
Covid-19, comprovant així les diferents tècniques de com 
es feia abans i després de la Pandèmia. 

  Les classes han anat acompanyades també del suport 
audiovisual d’una situació de reanimació, en temps de 
Covid-19, i la utilització d’un desfibrilador. 

  A nivell interdisciplinar, els alumnes de segon d’ESO 
han treballat en altres matèries, en el disseny de cartells 
relacionats amb les actuacions del suport vital bàsic i els 
hàbits saludables. Cartells dissenyats en català, castellà i 
anglès, fent referència als beneficis d’una vida saludable, 
la pràctica diària d’activitat física, i acompanyada d’una 
dieta sana.
 
  Tot plegat ha estat un projecte molt encertat i que espe-
rem poder realitzar cada any.
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ESO

ACCIONS PER LA 
SOSTENIBILITAT

   Per tercer any consecutiu, l’escola ha participat en 
l’activitat col·lectiva de recollida de residus que acaben 
abocats il·legalment en platges, rius i boscos. És una 
activitat que organitza la Let’s Clean Up Europe (LCUE), 
una iniciativa europea que pretén conscienciar de l’impacte 
d’algunes accions humanes sobre el medi ambient. La 
LCUE ja porta 8 edicions a les espatlles i l’escola va 
decidir de participar-hi lligant aquesta activitat d’àmbit 
europeu al projecte social de Servei Comunitari, activitat 
curricular que des de fa tres anys realitzen els nostres 
alumnes de 3r d’ESO.   

   Aquesta acció comuna a tot Europa, que busca cons-
cienciar sobre la quantitat de residus que llencem de 
forma incontrolada a la natura, també promou accions de 
sensibilització a través de la mateixa recollida d'aquests 
residus. A Catalunya, ve promoguda per l’Agència 
Catalana de Residus juntament amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

   La necessària preservació del nostre entorn natural més 
proper és el que ha portat a la nostra escola a explicar-
ne l’experiència viscuda. Sempre amb les mesures de 
protecció pertinents, els nostres alumnes de 3r d’ESO van 
sortir als boscos de l’entorn de l’escola i van descobrir de 
primera mà els efectes de la manca de control d’aquest 
problema ambiental.  

   En els últims tres anys, ens hem arribat a trobar les 
deixalles més insospitades: un armari pràcticament sencer, 
materials de construcció i restes de runa provinents de 
reformes fetes als habitatges particulars, un vàter, tot tipus 
de plàstics (des de bosses fins a brics o potets de iogurt), 
pneumàtics de cotxe, una nevera, i un llarg etcètera que ja 
no esmentarem. Bé, tot plegat que ja portem recollida més 
d’una tona de residus en aquests últims tres anys! 

    Per sort, els nostres alumnes cada any prenen consciència 
de la quantitat de residus que es llencen i han contribuït en 
certa manera, i amb el seu granet de sorra, a la recuperació 
de la natura. L’objectiu educatiu relacionat directament 
amb l’educació ambiental, i també social (per què no dir-
ho), forma part de la prioritat d’una decisió d’escola com 
aquesta. I amb una millor col·laboració col·lectiva, encara 
es podria aconseguir molt més! 
Tot ajut és bo, pensem-hi! 

EL DIA ESCOLAR 
DE LA NO 
VIOLÈNCIA I 
DE LA PAU A 
SECUNDÀRIA 
 

   Com cada any, el dia 30 de gener, hem celebrat a l’escola 
el Dia Escolar de la No Violència i de la Pau (DENIP), que 
es va instaurar com a commemoració no institucional, en 
memòria de la mort de Mahatma Ghandi. 

   Per fer-ho hem delegat la temàtica de la pau i la no 
violència als alumnes de l’optativa de música de 4t, que 
des de principi de curs han estat treballant en aquest 
projecte. 

   A traves d’una pluja d’idees, hem plantejat quins són 
els desequilibris del nostre món i entre altres temes 
han aparegut: la discriminació per raó de raça, cultura, 
economia, religió, gènere i identitat sexual, així com també 
la reflexió sobre què podem fer nosaltres per millorar el 
món. 

   Els alumnes de 4t han hagut d’interpretar totes les 
cançons amb piano, ukelele, xilòfons, guitarra, baix, bate-
ria, percussió i veu. 

   Les cançons que han escollit han sigut : 

   No dudaría, d’Antonio Gonzalez (amb la lletra modi-
ficada) 
   Where is the love, de Black Eyed Peas 
   Price tag, de Jessie J. 
   Perfect strangers, de Jonas Blue 

   Per tirar endavant aquest projecte, hem tingut l’ajuda 
dels companys de 1r d’ESO, que han cantat la cançó 
Memories, de Maroon 5; i dels alumnes de 2n d’Eso que 
han cantat Count on me, de Bruno Mars.  

   Com podem canviar petites coses del nostre dia a dia 
per fer un món millor? Com poder ser bons amics? Com 
podem escurçar les diferències entre aquells que són 
diferents a nosaltres? 

   Totes aquestes idees es veuen reflectides en el vídeo que 
hem projectat en el Dia Escolar de la No Violència i de la 
Pau. 
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SORTIDES I 
COVID, UN 
EXEMPLE DE 
RESILIÈNCIA  

   A causa de l’excepcional situació generada per la 
pandèmia, els centres educatius hem  hagut de reajustar 
algunes activitats lúdico-pedagògiques per a garantir la 
màxima seguretat del nostre alumnat.  

   És en aquesta línia en què, respectant els protocols 
marcats, es va considerar preferible que algunes activitats 
programades fora de l’escola es realitzessin dins del 
nostre recinte,  ja que el centre disposa d’àmplies sales i 
instal·lacions per a dur-les a terme. En canvi, en algunes 
altres se n’ha mantingut el format habitual. 

   Com a tall d’exemple, a 1r cicle d’ESO s’han realitzat 
tallers des de les àrees de Socials i d’Anglès, com ara el 
“Taller de Prehistòria” i “Viu la vila medieval” o l’obra de 
teatre en anglès “Romeo and Juliet”.  

   Al taller de Prehistòria, les classes de 1r van tenir 
l’oportunitat de convertir-se, durant tres hores, en veritables 
nois i noies del paleolític i neolític,  tot realitzant diverses 

activitats: pintura rupestre, caçar amb llances un os en 3D, 
modelar i decorar amb petxines una peça de ceràmica i 
fabricar un penjoll amb sílex. L’experiència va ser molt 
satisfactòria per a l’alumnat, ja que van poder posar en 
pràctica els conceptes treballats a l’aula.  

   Al taller de “Viu la vila medieval”, es va realitzar un 
joc de rol on, per grups, van haver d'aconseguir uns 
objectius establerts segons la classe social a la qual 
pertanyien: senyor feudal, cavaller, camperols, monjos, 
artesans o joglars. Algunes de les activitats dutes a terme 
van ser la construcció d’arcs arquitectònics, el disseny 
d’indumentària pròpia de l’època, una corona reial, jocs 
de malabars, etc. 

   També vam poder gaudir d’una visita a la “Iluro romana”, 
on vam recórrer el centre històrico-romà de Mataró, tot 
endinsant-nos en l’arqueologia romana visitant el fòrum, 
les termes, el mercat, etc., així com el “Taller construïm 
Iluro”. 

   A l’obra de teatre d’anglès, els alumnes van gaudir d’una 
versió actualitzada de l’emblemàtica obra de teatre de 
Shakespeare, “Romeu i Julieta”, ambientada en l’estètica 
dels anys 70 del segle passat. En destacaríem la curosa 
dicció dels joves actors i actrius, que van facilitar la bona 
comprensió per part del públic adolescent i alhora els va 
apropar un clàssic universal per a gaudir de forma amena 
de l’essència de l’obra. 

   Finalment, voldríem assenyalar, i agrair molt sincerament, 
la capacitat del nostre alumnat per a adaptar-se a la situació 
insòlita que estem vivint, doncs han mostrat saber enfrontar 
els nous reptes que han anat sorgint al llarg d’aquest curs. 
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TALENT SHOW 
VIRTUAL 
 

   Aquest curs, els alumnes de primer cicle d’ESO vam 
celebrar el Carnestoltes d’una manera molt especial: vam 
realitzar un Talent Show virtual. L’objectiu era passar-s’ho 
bé i fer-ne partícep a tot l’alumnat de primer cicle d’ESO 
el dia d’aquesta celebració: el divendres 12 de febrer a la 
tarda. 

   El fet de no poder ni unir ni barrejar les classes ens va fer 
aguditzar l’enginy, així que vam organitzar l’alumnat de 
2n d’ESO per comissions virtuals, a fi que ells, de manera 
autònoma i cooperativa, amb l’acompanyament i guiatge 
dels tutors, organitzessin tot l’esdeveniment. 

   Les comissions van ser: disseny, jutges, managers, 
música, presentadors, guionistes, shows, tècnics de grava-
ció i tècnics de muntatge.  

   El resultat final va ser un èxit, millorable, però amb 
una gran participació dels alumnes de 1r cicle d’ESO. 
Un Talent Show amb un munt d’actuacions de l’alumnat 
de 1r i de 2n d’ESO, que vam poder projectar i veure a 
les pissarres digitals de les nostres aules. Per acabar la 
festa, els alumnes van poder votar les seves actuacions 
preferides, a través d’un Microsoft Forms, per escollir els 
tres primers guanyadors.  

   I com que una imatge val més que mil paraules, us 
adjuntem un codi Qr perquè 
gaudiu de totes les actuacions.  

   Quina actuació és la vostra 
preferida? 

FEM 
MATEMÀTIQUES 
2021 

 

   Aquest curs l’alumnat de primer i segon d’ESO ha parti-
cipat per primera vegada al concurs Fem Matemàtiques. 
Anys anteriors havíem participat a la Copa Cangur, però 
a causa de la pandèmia, aquest certamen no s’ha pogut 
celebrar per no poder compaginar el format amb les 
restriccions sanitàries. Aquest fet ens ha donat l’oportunitat 
de participar en aquesta nova activitat. 

   Fem Matemàtiques està organitzat per l’ABEAM (Asso-
ciació de Barcelona per l’estudi i l’aprenentatge de les 
matemàtiques), en dues fases. Una primera realitzada a 
l’escola durant els mesos de gener i febrer. Durant aquest 
temps, els alumnes treballen problemes facilitats per 
l’organització. Són exercicis de resposta oberta, sobre 
els quals l’alumnat ha de presentar un informe mostrant 
tot el procediment fins arribar a la solució final. És el 
que s’anomena problemes de “terra baix i sostre alt”, és 
a dir, problemes no classificats per nivells de dificultat, 
sinó suficientment oberts per a què sigui l’alumne el que 
pugui fer una resposta més o menys elaborada. D’aquesta 
primera fase es va classificar un grup dels dos que es van 
presentar.  

   La segona fase del concurs es va realitzar, de manera 
telemàtica sincrònica, el passat 16 d’abril. Constava de 

dues parts: una individual, amb problemes a resoldre en 
una hora i mitja i una segona part que va ser la que més 
va agradar a les nostres alumnes ( Mariona Pérez, Iris 
Romero, Marina Pons i Queralt Jover), que consistia en un 
emocionant “escape-room”. Calia resoldre diferents reptes 
amb un temps donat per passar de nivell, disposaven de 
certes vides per poder assolir els objectius i si erraven 
tornaven al punt de partida. 

   En paraules de les mateixes alumnes “era molt original i 
dinàmic”. Estem a l’espera dels resultats d’aquesta segona 
fase. Sigui com sigui, l’èxit ja s’ha aconseguit: gaudir i 
aprendre matemàtiques és possible! Les nostres alumnes  
en són un exemple. 

   A tot l’alumnat participant a l’edició d’enguany els volem
donar les gràcies: han demostrat implicació, compromís i 
moltes ganes d’aprendre i divertir-se amb les matemàtiques. 
Els alumnes participants han estat: 

   Clara Esteban, David Pérez, Guillem Mola, Iris Romero, 
Itziar del Valle, Íker Lizaran, Júlia Domingo, Marina 
Pons, Mariona García, Marta García,  Noa Martínez, Ona 
Castellà, Ona Martí, Queralt Jover i Sia De la Fuente. 

   L’any que ve repetim! 

Alumnes classificades 
per la segona fase: Marina Pons, 
Queralt Jover, Mariona Pérez i  
Iris Romero. 
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EL CONFINAMENT 
EN EL MÓN EDUCATIU

  Tot i que portem gairebé un any en aquesta situació 
estranya, sempre ens sorgeixen dubtes sobre com estem 
gestionant el nostre entorn; realment ho estem fent bé? 

   La situació global que ens ha vingut donada ha estat com 
un xoc brutal que ha posat en perill la nostra estabilitat, la 
nostra zona de confort, i hem hagut de buscar de manera 
ràpida l’adaptació al nou entorn, a la nova realitat. 

   La comunitat educativa, igual que la majoria dels serveis 
i de les professions, hem hagut de ser resilients, la situació 
ens ha obligat i motivat a buscar, de manera accelerada, 
noves formes de transformar l’ensenyament i adaptar-
nos a la nova situació. Fins ara, les noves tecnologies 
s’utilitzaven de manera puntual en un cert tipus de 
matèries, un cert tipus de perfil de professorat... però la 
situació ens ha abocat a la totalitat del seu ús. 

   Des del primer confinament, dins de la comunitat es-
colar, sempre hi ha hagut el debat sobre quin tipus 
d’ensenyament a distància era més adequat i profitós, 
quin era més adient a cada tipus d’alumnat, quin era més 
idoni per als professors, quin era més escaient per a les 
famílies... però la pregunta correcta que ens hauríem de 
fer seria: quin és el sistema més eficaç i competent per als 
nostres alumnes? 

   Buscar l’equilibri no és mai fàcil, està clar, i l’experiència 
en aquest any ens ho ha demostrat: no hi ha solució bona i 
senzilla per tothom. 

   Si pensem en un model d' activitats sense horari de clas-
ses, cal que l'alumne sàpiga gestionar la seva feina i que 
el professor faci de "guia". Requereix d'una maduresa per 
part de l'alumne i d'una gran coordinació dels professors 
implicats. Ben gestionat, és possiblement el model 
més competent i que més empremta deixa en el propi 
aprenentatge de l’alumnat. 

   El model de reproduir totalment les classes magistrals 
a una pantalla (el professor explica, alumne escolta) és el 
més còmode per tots, professors, alumnes i famílies, però 
és una simple reproducció d’un sistema d’aprenentatge 
que no funciona: molts alumnes desconnecten, passen 
l’estona, perden el temps... ja sigui perquè s’avorreixen o 
perquè es perden. 

   El millor model on-line, igual que el presencial és, sens  
dubte, aquell que s’adapta a cada alumne, als que són 
més autònoms i necessiten més propostes engrescadores, 
i als que necessiten un acompanyament i seguiment més 
personalitzat. Tots aquests ingredients saltejats amb el 
treball cooperatiu i les noves tecnologies, ens donen la 
“fórmula màgica”.

   Tot i buscar sempre l’adaptabilitat del sistema als alum-
nes, també hem de ser conscients que cal aprofitar la 
situació, cal formar alumnes autònoms amb la seva feina, 
cal incorporar la digitalització que ens hem vist obligats 
a utilitzar en diversos confinaments, i cal mantenir-la en 
moments de presencialitat, per a poder passar a una nova 
situació de confinament en qualsevol moment i sense que 
suposi una alteració en l’aprenentatge dels alumnes. 
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Batxillerat 

EN TEMPS 
DE PANDÈMIA  
   Després d’acabar un batxillerat confinat s’inicia el nou 
curs 2020-21 de forma semipresencial. La normativa d’ini-
ci de curs ens marcava l'obligatorietat de reduir la pre-
sencialitat en els cursos d’ensenyament postobligatoris. 
Estàvem contents, veníem d’un curs a casa, i la possibilitat 
d’estar a l’escola ens semblava excel·lent.  

   Aviat vam descobrir que adaptar-nos als protocols de dis-
tància, grups-bombolla, neteja, desinfecció i ventilació, 
no era tasca fàcil i que serien elements que ens haurien 
d’acompanyar tot el curs. Però el que ens ha causat més 
entrebancs a la docència i l’aprenentatge ha estat el model 
híbrid. Programar les matèries per a què un determinat 
dia els alumnes la seguissin des de casa ha estat un esforç 
afegit a cursos postobligatoris que per si sols ja tenen la 
seva dificultat. Però com tot a la vida, també hi ha aspectes 
positius.  

Els nostres 
alumnes opinen
   Seguidament us deixem algunes reflexions de com ho 
han viscut els veritables protagonistes de tot plegat: els 
alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. 

   Valorem l'ensenyament hibrid...

   L’ensenyament híbrid és moltes vegades més còmode, 
no t’has de desplaçar, pots dormir una mica més, però té 
inconvenients: és molt més fàcil perdre la concentració, 
amb el que tens a casa o amb el mòbil. Però per mi la part 
més negativa és no poder passar temps amb els companys.  

   Els aspectes negatius de l’ensenyament telemàtic són 
el distanciament amb els companys de classe, passar un 
curs sense gaires anècdotes i estar darrera d’una pantalla i 
treballar amb una rutina esgotadora.  

   Estudiar des de casa té de positiu que et pots llevar més 
tard i no has de portar la mascareta tot el dia. 

   Malgrat la pandèmia... 

   Hem viscut moments agradables i divertits a casa i a 
l'escola. 

   Hem pogut finalitzar un curs escolar el més “normal” 
possible.
  
   He tingut la sort de no haver perdut a cap persona propera 
a causa de la malaltia. 

   A causa de la pandèmia... 

   No hem pogut marxar de viatge final d’etapa, i no hem 
pogut establir vincles més propers amb els companys de 
classe.  

   M’ha costat molt centrar-me en els estudis.  

   Hem valorat cada segon de la vida escolar presencial.  

   Pateixo perquè vull tornar a tenir la vida que tenia abans. 
Em provoca ansietat veure com la vida passa per davant i 
no puc gaudir al màxim. 

   He perdut gairebé un any de la meva adolescència. 

   Amb la pandèmia he après... 

   A valorar les coses petites, apreciant més que mai el que 
tenia abans de la pandèmia,  

   A ser més responsable i aprendre a respectar les restric-
cions. 

    Que allò que et proposis es pot aconseguir. 

   Que allò que donem per suposat que serà per sempre, 
pot canviar molt fàcilment i per això hem d’aprofitar cada 
moment. 

   A no fer plans a llarg termini.

   A ser més empàtica i no tan egoista, a pensar amb el col-
lectiu i no només amb mi mateixa. I sobretot a ser conscient 
de les conseqüències que poden comportar els meus actes. 

   A ser resilient davant les adversitats.
  

Taller pel control 
de l'ansietat
   Moltes opinions de les anteriors conflueixen en un punt, 
la importància de veure’ns i d’estar tots junts. No hi ha 
tecnologia que supleixi el contacte entre les persones. Un 
dels aspectes que ens ha preocupat com a docents és ajudar 
a superar les situacions d’ansietat que s’han generat durant 
el curs. El Batxillerat ja és un “cúmul de nervis” que s’han 
vist augmentats per la situació social. Davant d’això vam 
proposar als alumnes de 2n de Batxillerat un taller pel 
control de l’ansietat davant els exàmens, i especialment 
la Selectivitat. Durant la sessió es van donar eines per 
conèixer les pròpies emocions i aprendre a gestionar-les 
amb tècniques d’enfocament i relaxació. La valoració dels 
alumnes va ser força positiva amb un “però”: hagués estat 
millor fer-ho presencial. 



40 41

Jornades científiques
   I per últim, una altra activitat que hem aconseguit adap-
tar han estat les Jornades Científiques. Tradicionalment 
els alumnes de 1r de Batxillerat organitzen activitats al 
voltant de la ciència per a què els companys d’ESO en 
gaudeixin. Aquest curs, no ha estat menys, però el format 
una vegada més ha estat híbrid, sense barreja de grups i 
amb activitats de proposta telemàtica, la seva majoria. 
Felicitem els organitzadors per la seva creativitat a l’hora 
de buscar nous formats per apropar la Ciència a tothom. 

   Fins aquí el recorregut per un curs diferent en el qual 
hem intentat que tot fos el més semblant possible al que 
fèiem abans, perquè conviure i compartir és el que més 
ens ensenya. 

explicar els ensenyaments que s’imparteixen en aquesta 
seu universitària de Mataró. Va compartir amb els alumnes 
les seves experiències i vam poder passejar per les 
instal·lacions d’aquesta institució, adscrita a la Universitat 
Pompeu Fabra.   

    També us volem explicar que vam celebrar les Jornades 
Professionals Meritxell’21. Durant dos dies, mares, pares 
i exalumnes de l’escola van explicar la seva experiència 
acadèmico-professional. Els alumnes de Batxillerat van 
poder compartir el recorregut vital de les persones que 
altruïstament ens acompanyen. És una experiència extraor-
dinària retrobar-se amb exalumnes i constatar com han 
aprofitat tot el que han après.

Activitats 
d'orientació
   Malgrat tot, com deien els alumnes, hem aconseguit 
continuar el curs i no tan sols fer les classes, sinó donar 
continuïtat a activitats que fèiem habitualment i que con-
siderem importants per a l’orientació dels nostres alumnes. 
No hem pogut fer la visita a la UAB, que tradicionalment 
fèiem, ni anar al Saló de l’Ensenyament però hem intentat 
mostrar als nostres alumnes tota l’oferta amb jornades 
de Portes Obertes Virtuals, activitats de contacte amb 
diferents campus i jornades de preguntes a estudiants de 
graus que han ofert les diferents facultats. 

   El que sí que vam podem fer, els alumnes de 2n, va 
ser una visita al Tecnocampus, una exalumna ens va 
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2n de batxillerat 

UNA SORTIDA ALS ESPAIS DE LA 
BATALLA DE L'EBRE

   Trobar-nos amb la història on ha deixat rastre, conèixer 
els gravíssims fets que van configurar la realitat del 
nostre país durant tant de temps, conèixer sobre el terreny 
les sensacions i els drames que marquen els homes que 
han viscut qualsevol conflicte bèl·lic. Aquests eren els 
propòsits de la nostra visita a les Terres de l’Ebre. 

   La primera presa de contacte la vam tenir a la riba del riu. 
Els nostres alumnes van poder conèixer, en un paisatge que 
avui és tranquil, les dificultats que van haver de superar les 
tropes republicanes en la seva ofensiva per superar una 
barrera natural molt important. Les tropes van creuar el 
riu de nit i per diversos llocs al mateix temps, sabent que 
a l’altra riba els esperaven les bales i l’enemic. Vam poder 
conèixer els detalls i les estratègies de l’ofensiva i alguns 
drames personals que no es tracten als llibres de text. 

   Creuant l’Ebre vam arribar al poble de Miravet. Els 
nostres guies ens van explicar de quina manera els 
Nacionals es van refugiar al castell per protegir-se de 
l’ofensiva  republicana, i com es bombardejava el poble 
des d’un puig a l’altra banda del riu. Encara avui es poden 
veure les restes d’algunes cases derruïdes i les marques 
de metralla a les parets. També vam veure fotografies 
de l’època i les vam poder comparar amb les imatges 
actuals. Algunes, per cert, eren falses i es van utilitzar amb 
finalitats propagandístiques.  

   De Miravet, la visita continuava cap al Poble Vell de 
Corbera d’Ebre. L’església se’ns va presentar tal com 
va quedar després dels bombardejos i els saquejos. Els 
guies ens van explicar com es van dur a terme les taques 
de conservació (no pas de restauració) per poder entrar a 
l’església i poder observar la seva grandesa i la seva ruïna.   

   I mentrestant, com vivien els soldats? Com, per on i 
de quina manera es va dur a terme la contraofensiva? 
En quines circumstàncies venien els brigadistes 
internacionals? Quines eren les seves motivacions? 

Escoltar els comentaris dels nostres guies entre les ruïnes 
del poble bombardejat ens va fer sentir el pes de la història 
d’una forma molt especial.  

  Després de dinar ens quedava per conèixer el més 
impactant: les trinxeres de les Deveses. Avui, amb la dis-
tància i sense haver-ho viscut, és molt difícil imaginar les 
duríssimes condicions de vida que van haver de suportar 
els soldats: el menjar, les malalties, els forats on dormien, 
la higiene, etc. I tot això sabent que molts dels que hi 
van ser tenien la mateixa edat que els nostres alumnes 
de segon de batxillerat. La lleva del biberó va haver de 
resistir aquelles penoses condicions trobant-se, de la nit al 
dia, al mig d’un conflicte que molts no entenien.  
 
   Vam reflexionar sobre per què hi va haver una batalla 
tan decisiva en una zona que en si no era important (no 
hi havia grans ciutats, tampoc indústria). També ens va 
fer pensar sobre què va suposar la Guerra civil i ho vam 
relacionar amb la necessària recuperació de la Memòria 
Històrica.
 
  La sortida, a part de l’interès pròpiament històric i humà, 
enllaça amb el temari del curs de 2n de batxillerat ja que la 
Guerra Civil és tema principal de l'assignatura d'Història.

   Helena Canals Paula Cortijo
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   L’organització i la disciplina són claus. Encara que no 
ho sembli, saber organitzar el temps lliure i les hores de 
treball és l’única manera d’assolir els teus objectius a 
Batxillerat.  

   Quin consell donaries a un alumne de 4t d’ESO? 

   Que comencin a organitzar-se el temps d’estudi, per 
a què quan arribin a 2n de Batxillerat no els caigui tot a 
sobre.  

   Aconsellaria constància i no deixar les coses per l’últim 
moment, quant abans es facin millor. Realitzar el TdR a 
l’estiu, abans de 2n.  

   Li diria que no s’amoïni, que és una època molt dura però 
que no és res que no es pugui afrontar, ni tirar endavant. 

   Que no s’atabali, que un pot passar-ho malament i no val 
la pena. S’ha de treballar, però s’ha de saber descansar i 
desconnectar.
  
   Que tinguin el més clar possible el que volen des del dia 
1, i que s’esforcin per aconseguir-ho, però que no s’obli-
din que seran dos anys que recordaran sempre i que han de 
buscar els moments per gaudir-los. 

   Que tinguin molt clar que volen fer Batxillerat, que 
valorin totes les opcions, els cicles formatius també són 
un camí. 

   No esperis a 2n per donar el teu màxim rendiment. 

FINS AVIAT
   I un any més la vida escolar finalitza per als alumnes de 
2n de Batxillerat.

   Els curs escolar arriba a les seves acaballes i una pro-
moció més finalitza el seu recorregut a l’escola. És un 
moment agre-dolç, amb la felicitat de la feina feta i amb 
la tristesa de veure marxar als alumnes que tants cursos 
ens han acompanyat. Aprofitem aquesta vegada per fer-los 
dues qüestions. 

   Quina és per a tu la lliçó més important de batxillerat? 

   S’ha d’aprofitar cada moment que tinguis lliure. Saber 
raonar amb els companys, sense necessitat de baralles.   

   L’esforç dona resultats positius. Si no intentes les coses, 
no les aconsegueixes. 

   No cal estressar-se, ni agobiar-se, poc a poc, amb treball 
i organització tot acaba sortint 

   L’esforç té compensació i tot es qüestió d’actitud. 

   Per a mi el batxillerat m’ha servit per donar un pas a la 
vida adulta i m’ha ensenyat a escollir el que busco en el 
meu futur i el que serà la meva vida fora de l’escola.   

   Aprendre a afrontar els obstacles de manera eficaç.  
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   “Instagram Stories do not last forever but Yearbooks do” A class Yearbook is an annual publication that records the 
events and anecdotes that the senior class in a school or university experiences throughout the years in the centre. It 
keeps all the good memories! This is what our 2nd of Batxillerat students have been working on during this third and last 
term in the Escola Meritxell. With this in-depth project, the students have not only revised their English writing skills 
but have also recalled their memorable experiences lived in the school.

   Last but not least, they have gathered everything in a beautiful montage. Hope you enjoy reading and flipping over 
these Yearbooks as well as we did.

YEARBOOK
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