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EDITORIAL

Un dels símils que es feia servir al principi de la 
pandèmia era el de “guerra”; ens trobàvem “en guerra” 
contra el virus. En tota guerra la primera víctima és la 
veritat i avui ens costa destriar-la enmig de tants 
missatges contradictoris. Depèn de les fonts 
d’informació que es triïn, es fa cap a visions de la 
realitat incompatibles. Sense esperit crític el resultat és 
la creació de grups bombolla en els quals s’excomunica 
el dissident; és a dir, es creen adhesions passionals 
cap al propi grup i la raó no hi té res a fer contra la 
passió. D’una banda les informacions oficials; de l’altra, 
els negacionistes i, entremig, tota la gradació de 
convenciments. 
    

Acabem un curs marcat per la 
COVID. Hem hagut d’estar-nos 
al pati a l’espera que ens 
vinguessin a buscar, ens han 
marcat itineraris per anar a les 
classes i a la cantina, finestres 
obertes, portes de bat a bat, 
etc. Totes aquestes mesures 
han hagut de fer el seu efecte 
perquè la malaltia no ens ha 
tractat malament: pocs casos 
de contagi i lleus en general; 
set classes confinades durant 
tot el curs. 
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No és que costi ser escèptic avui, sinó que és difícil 

trobar elements sòlids que permetin la construcció 

d’una posició argumentada. Així i tot, val més quedar-

se racionalment desemparat que no caure en braços 

de qualsevol secta o bombolla ideològica. O, el que 

és el mateix, m’estimo més un escèptic a contracor 

que no l’obediència acrítica, la submissió voluntària o 

la tossuderia infantil.

Al principi de l’escriptura com a activitat independent 

de l’oralitat, hi hagué una crítica en contra seva: Si 

les persones no confien en la seva memòria i han de 

mirar els llibres que són incapaços de respondre 

quan se’ls pregunta, aleshores no millorem. Avui, la 

lectura pausada ha perdut atractiu al davant de la 

immediatesa i la distracció que ens ofereixen els 

aparells informàtics. Podríem repetir la crítica antiga i 

carregar contra les aplicacions del nostre temps, i ens 

equivocaríem. De res no serveix una memòria 

immensa, com de res no serveix haver llegit molt. 

L’important és la comprensió del que s’estudia; tant 

se val que sigui de memòria, llegit o pel youtube. Per 

obtenir un pensament crític cal saber interpretar, 

relacionar i treure’n conclusions. Saber llegir és saber 

interpretar. Així els músics saben llegir una partitura.
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D’altres interpreten correctament els senyals del temps. 

Sap llegir aquell qui al davant d'un problema, el sap 

resoldre; sap llegir qui sap resumir un article, qui és 

hàbil per detectar les idees principals, el fil argumental i 

si les conclusions són correctes o no. Sap llegir qui sap 

apreciar la bellesa d’una obra, les associacions 

brillants, les perspectives noves de considerar les 

mateixes coses.

Ningú no ens diu que llegir i escriure (interpretar i 

transmetre) bé sigui fàcil. Però si no volem ser esclaus 

del grup, si volem ser més que ramats guiats pels 

altres, si volem viure en consonància amb la realitat, 

aleshores hem d’aprendre a llegir i a escriure bé, a 

llegir i a escriure pensant. I això reclama hores de 

dedicació, d’exercici i de sacrifici. 

Desitgem que el curs vinent ja s’hagi dominat la 

pandèmia de manera definitiva. Que puguem jugar al 

pati com sempre, que es puguin organitzar els 

viatges i la resta d’activitats, i que, a la vista de la 

infoxicació, tinguem ganes d’esmolar l’esperit crític i 

assumir el que comporta.

Bones vacances!
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Benjamí Torné és el nostre director aquest any. Té 55 anys, està Benjamí Torné és el nostre director aquest any. Té 55 anys, està 

casat i té dos fills. Va arribar al centre al setembre de 2009. Abans casat i té dos fills. Va arribar al centre al setembre de 2009. Abans 

havia estat en uns altres instituts, com per exemple a havia estat en uns altres instituts, com per exemple a LleidaLleida, a , a 

Barcelona ciutat i va estar deu anys a l’Institut d’Aran. És professor Barcelona ciutat i va estar deu anys a l’Institut d’Aran. És professor 

d'Història de la Filosofia i de Cultura i Valors.d'Història de la Filosofia i de Cultura i Valors.

Ens explica que la feina de director tracta d’intentar que cada Ens explica que la feina de director tracta d’intentar que cada 

membre de l'institut pugui aportar segons les seves capacitats i membre de l'institut pugui aportar segons les seves capacitats i 

rebre segons les seves necessitats; emmarcat, naturalment, dins rebre segons les seves necessitats; emmarcat, naturalment, dins 

dels projectes dels centre per la normativa legal. dels projectes dels centre per la normativa legal. 

EL DIRECTOR

DESITGEM QUE PUGUI DUR A TERME LA SEVA 

TASCA DE LA MILLOR MANERA. 

LAURA BUENDIA
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Aquest curs 2020-21 la tornada a 

l'institut ha sigut molt diferent a la 

dels altres anys. Tota la comunitat 

educativa hem mantingut la 

distància de seguretat, hem portat 

mascaretes a totes les 

assignatures i hem fet fila al pati a 

l’hora d’entrar. A l’acabar les 

classes, a les tres, hem netejat les 

taules i les cadires amb 

desinfectant i les hem ordenat per 

a facilitar la feina a les dones de la 

neteja. 

Els profes han portat les 

mascaretes a totes les classes. Al 

sortir al pati ens posaven 

desinfectant i quan tornàvem a 

entrar, igual.  Al pati ens 

separaven per cursos i ningú no 

podia ajuntar-se amb amics que 

no fossin del mateix curs. 

Enguany hem hagut de respectar 

la distància de seguretat, tant el 

professorat com nosaltres. A la 

classe d'Educació Física hem 

hagut de mantenir-la a l’hora de 

fer les pràctiques. Quan ens 

tocava anar a una aula diferent de 

la nostra, ens havien de vindre a 

buscar i tornar-nos a l’ordinària, 

un cop finalitzada la classe. 

Per anar a la cantina fèiem una 

fila i als lavabos entràvem de dos 

en dos. Quan fèiem la fila per 

entrar, alguns dies ens prenien la 

temperatura. 

Un altre problema de la Covid s’ha vist en 

les reunions amb pares i mares dels 

alumnes, que s’han hagut de fer online. 

També s’ha anat amb molta cura quan 

algun pare o mare havia d’entrar al centre 

a dur alguna cosa als fills o quan es venia 

a buscar algun certificat a Secretaria.

Esperem que el curs que ve sigui ben 

diferent i puguem fer totes les activitats 

que ens han estat vedades enguany!

                         
                            XAVI EFFIO

També es van posar fletxes a terra per a 

organitzar la circulació pel centre. 

A classe de Tecnologia era millor que 

portéssim nosaltres les eines. Si les 

volíem agafar del taller les havíem de 

netejar a l’acabar. 

Lamentablement, també s’han 

cancel·lat moltes activitats com: el 

treball de síntesi a Andorra, Com sona 

l’ESO, el viatge de final de curs de 4t 

d’ESO, el premi a les classes 

guanyadores de la Lliga de les aules 

netes, l’intercanvi amb alumnat francès i 

la festa de 3r d’ESO. 
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COMIAT A LA 
MONTSE OLLER
El passat mes de desembre es va 

jubilar la Montse Oller

«Gracias, «Gracias, 
Montse, por Montse, por 
enseñarnos enseñarnos 
que para que para 
llegar alto llegar alto 
nunca hay que nunca hay que 
rendirse.» rendirse.» 

Montse:

Siempre voy a recordar 
las palabras que me 
dejaste escritas en esa 
carta que escribí cuando 
iba a tercero de ESO; se 
titulaba Una carta hacia el 
futuro. Siempre tendré 
presente tus palabras:
“POCAS ALUMNAS DE 
ASPECTO TAN FRÁGIL SON 
TAN MADURAS Y FUERTES 
COMO TÚ LO ERES. ¡YA 
QUISIERAN MUCHAS! 
ESPERO QUE TODAS LAS 
DIFICULTADES QUE TE VAYAS 
ENCONTRANDO LAS 
COMBATAS CON LA MISMA 
ENTEREZA COMO LO HAS 
HECHO HASTA AHORA. SIGUE 
ADELANTE Y NO PIERDAS 
ESA MIRADA CURIOSA Y ESA 
SONRISA PICARONA.”

TU PROFE DE LENGUA 
CASTELLANA, MONTSE

El día de tu jubilación ya te dí una carta, obtuve 
tu respuesta a los pocos días. Solo quiero darte 

otra vez las gracias, me has enseñado 
muchísimo tanto como alumna como persona. 
Echo de menos el ruido de tus pulseras y tus 
lecturas en las clases… ¡¡¡Te quiero mucho, 

Montse!!!!
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NOVA AMPA 
La reunió d'inici de curs i canvi de junta de l'AMPA 
va ser al mes de setembre. Com que no hi va 
haver cap candidatura es va decidir, entre tots els 
assistents a la reunió, el repartiment dels càrrecs. 
La Junta directiva va quedar formada així:

Vocals:  
- Mari Cruz Piñero Fernández
- Núria Sentís Arbó
- Brigitte Comes Samarra
- Sílvia Argentó Brull
- Immaculada Llambrich Salas
- Anna Martínez Margalef
- Ruth Alonso Ballesté
- Dephine Sánchez

Presidenta:  
Montse Brull Bardí

Secretària: Maria 
Figueres Brull

Tresorera: Eva del 
Amo Galarzo
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Funcions principals de l’AMPA:

-Facilitar la representació i participació de les mares i dels 
pares dels/de les alumnes en el Consell Escolar, ja que 
l’AMPA hi compta amb una representació directa.
-Assistència a les mares, els pares o tutors legals en allò 
que concerneix l'educació dels seus fills i filles així com 
en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la 
gestió dels centres.
-Col·laborar en les activitats complementàries dels 
centres. Participem en activitats culturals i esportives i les 
promocionem.
- Representar les mares i els pares de l'alumnat en les 
instàncies educatives i altres organismes. Assistim a les 
reunions periòdiques de la Federació d'AMPAS .

La missió de l’AMPA a l’INS Candelera és:

-En primer lloc, la coordinació entre 
Institut/Alumnes/Família, implicats en una millora de la 
convivència i dels rendiments educatius.
-En segon, la representació en les necessitats i 
interessos dels alumnes de manera col·lectiva.
-Per últim, el reciclatge de llibres. Aquest és un dels punts 
clau d’aquesta junta: continuar amb la tasca que han fet 
les anteriors juntes en aquesta matèria.

Hem de tenir en compte que l’AMPA és una associació 
sense ànim de lucre, que es finança a través de les 
quotes dels socis, entre les quals es troba el reciclatge 
dels llibres de text. Així doncs, el que pot fer l’AMPA és 
reduir les despeses dels llibres, que al final es tradueix en 
un menor cost per a les famílies.

La junta actual vol donar les gràcies a la junta anterior pel 
suport i l’acompanyament en els inicis, i també a la 
direcció del centre.

La junta de l’AMPA
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ADRIEN ROBERT,
auxiliar de conversa

Durant tot el curs 2020-21 s’ha dedicat Durant tot el curs 2020-21 s’ha dedicat 

a exercir de professor de conversa a exercir de professor de conversa 

durant 12 hores a la setmana. A banda, durant 12 hores a la setmana. A banda, 

combina aquest treball amb el d’una combina aquest treball amb el d’una 

agència immobiliària; doncs té facilitat agència immobiliària; doncs té facilitat 

amb els idiomes. Al nostre centre es amb els idiomes. Al nostre centre es 

dedica a ajudar l’alumnat de primer a dedica a ajudar l’alumnat de primer a 

quart d’ESO que fa l’optativa de quart d’ESO que fa l’optativa de 

Francès. A més a més, també atén els i Francès. A més a més, també atén els i 

les alumnes que cursen el Batxibac. La les alumnes que cursen el Batxibac. La 

seva tasca consisteix a fer practicar la seva tasca consisteix a fer practicar la 

llengua francesa oral.llengua francesa oral.

Va triar de vindre a fer aquest treball al Va triar de vindre a fer aquest treball al 

nostre poble perquè els seus avis eren nostre poble perquè els seus avis eren 

catalans, de Valls. A banda d’això, solia catalans, de Valls. A banda d’això, solia 

venir a la Costa Daurada a passar les venir a la Costa Daurada a passar les 

vacances amb els seus pares. vacances amb els seus pares. 

Concretament, tenien un apartament a Concretament, tenien un apartament a 

Miami Platja, que és on s’ha allotjat.Miami Platja, que és on s’ha allotjat.

Tot i que està molt ocupat durant tota la Tot i que està molt ocupat durant tota la 

jornada, encara li queda temps per dur jornada, encara li queda temps per dur 

a terme les seues aficions. Aquestes a terme les seues aficions. Aquestes 

són: anar a la platja (quan els temps ho són: anar a la platja (quan els temps ho 

permet), anar en bici, passejar, jugar a permet), anar en bici, passejar, jugar a 

tenis, mirar sèries criminals... Tot i que tenis, mirar sèries criminals... Tot i que 

no li agrada massa el futbol, sabem no li agrada massa el futbol, sabem 

que el seu equip preferit és el Barça.que el seu equip preferit és el Barça.

                                                                        

                                                                      AARÓN PERA AARÓN PERA 

          

ESPEREM QUE 
ET TROBIS A 
GUST A LA 

CALA!!!

L’Adrien té 29 anys i en fa vuit que treballa com a professor d’Economia en 

un institut de Theux (Bèlgica). Parla francès, català i castellà.
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ENTREVISTES AL
 PROFESSORAT NOU

Jesús Pla Audí, professor Jesús Pla Audí, professor 

de Biologia i Geologiade Biologia i Geologia

1.  Què vas estudiar per arribar a 1.  Què vas estudiar per arribar a 
treballar de professor?treballar de professor?

Una llicenciatura científica i després Una llicenciatura científica i després 
estudis relacionats amb la pedagogia i la estudis relacionats amb la pedagogia i la 
docència.docència.

2. Per què vas decidir fer classes i no 2. Per què vas decidir fer classes i no 
una altra cosa?una altra cosa?

Perquè m’agrada ensenyar ciència i crec Perquè m’agrada ensenyar ciència i crec 
que l’educació és l’eina més important per que l’educació és l’eina més important per 
millorar la vida de cada persona i, per tant, millorar la vida de cada persona i, per tant, 
de la societat.de la societat.

3.T’agrada ensenyar? 3.T’agrada ensenyar? 

Sí, perquè considero que la meva feina, Sí, perquè considero que la meva feina, 
malgrat que molts cops no ho sembla, és malgrat que molts cops no ho sembla, és 
un pilar clau en qualsevol societat.un pilar clau en qualsevol societat.

4.Quants anys portes en aquest ofici? 4.Quants anys portes en aquest ofici? 

Vuit cursos.Vuit cursos.

5. Què esperes dels teus alumnes?5. Què esperes dels teus alumnes?

Que s’esforcin per superar les dificultats i Que s’esforcin per superar les dificultats i 
que utilitzin la ciència com una eina més que utilitzin la ciència com una eina més 
per mirar el món i actuar-hi.per mirar el món i actuar-hi.

Merxe Octavio, professora Merxe Octavio, professora 

de Francèsde Francès

1.  1.  Penses estar molt de temps a l’institut Penses estar molt de temps a l’institut 
de l’Ametlla de Mar ? de l’Ametlla de Mar ? 

De moment m’hi estaré tot aquest curs. De moment m’hi estaré tot aquest curs. 
Després no se sap… Després no se sap… 

2. Són xarradors els alumnes? 2. Són xarradors els alumnes? 

Molt! En alguns grups més que en d’altres, Molt! En alguns grups més que en d’altres, 
però sí, xarreu molt!però sí, xarreu molt!

3. Et tenen respecte? 3. Et tenen respecte? 

Normalment sí. Algun cop algú ha perdut els Normalment sí. Algun cop algú ha perdut els 
nervis i ha contestat malament, però no és la nervis i ha contestat malament, però no és la 
tònica general. tònica general. 

4. A banda de fer classes, et queda temps 4. A banda de fer classes, et queda temps 
per a les teves aficions? Quines són? per a les teves aficions? Quines són? 

La veritat és que no tinc massa temps lliure, La veritat és que no tinc massa temps lliure, 
però els caps de setmana m’agrada caminar però els caps de setmana m’agrada caminar 
per la vora de la mar i cantar en una coral. per la vora de la mar i cantar en una coral. 

5. Hi ha alguna cosa que t’agradaria fer, 5. Hi ha alguna cosa que t’agradaria fer, 
però no pots ? però no pots ? 

Uf! Moltíssimes coses. La situació d’aquests Uf! Moltíssimes coses. La situació d’aquests 
últims mesos fa que es quedin moltes coses últims mesos fa que es quedin moltes coses 
pendents: viatjar, reunir-se amb la família, fer pendents: viatjar, reunir-se amb la família, fer 
sopars amb les amistats, celebrar aniversaris sopars amb les amistats, celebrar aniversaris 
i festes... i festes... 
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1. Sempre has estat professora de cicles? 1. Sempre has estat professora de cicles? 

Sí, sempre. Vaig començar fent certificats de Sí, sempre. Vaig començar fent certificats de 

professionalitat per al Servei d’Ocupació de Catalunya. professionalitat per al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Després vaig entrar a Ensenyament, l’any 2016, Després vaig entrar a Ensenyament, l’any 2016, 

també fent cicles, que tenen uns continguts molt també fent cicles, que tenen uns continguts molt 

semblants als certificats; però en canvi, el perfil semblants als certificats; però en canvi, el perfil 

d’alumne és molt diferent. I des de l’any 2016, fins ara.d’alumne és molt diferent. I des de l’any 2016, fins ara.

2. Què vas estudiar? 2. Què vas estudiar? 

Els meus estudis són de Diplomatura de Ciències Els meus estudis són de Diplomatura de Ciències 

Empresarials. Després he estudiat primer curs de la Empresarials. Després he estudiat primer curs de la 

llicenciatura de Ciències del Treball, però no l’he llicenciatura de Ciències del Treball, però no l’he 

acabat. També he estudiat Tècnic de PRL (Prevenció acabat. També he estudiat Tècnic de PRL (Prevenció 

de riscos laborals).de riscos laborals).

3. Em pots dir un avantatge i un inconvenient de 3. Em pots dir un avantatge i un inconvenient de 

treballar de professora en un institut amb treballar de professora en un institut amb 

adolescents?adolescents?

Un avantatge és l’experiència docent en general, que Un avantatge és l’experiència docent en general, que 

sempre enriqueix i permet aprendre de manera sempre enriqueix i permet aprendre de manera 

constant. L’altra és l’experiència docent en constant. L’altra és l’experiència docent en 

adolescents en particular, que permet acompanyar adolescents en particular, que permet acompanyar 

l’alumne en una època de la seva vida plena de canvis l’alumne en una època de la seva vida plena de canvis 

i de reptes. Un inconvenient és que els alumnes i de reptes. Un inconvenient és que els alumnes 

adolescents, en general, estan poc interessats en adolescents, en general, estan poc interessats en 

l’esforç i el treball. l’esforç i el treball. 

Eva de Cid, professora de M2 i M11 de 

Cicle de Grau Mitjà d’Administració 
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4. Què et va inspirar a ser 4. Què et va inspirar a ser 

professora?  professora?  

Vinc de família de mestres. Els avis Vinc de família de mestres. Els avis 

eren mestres els dos. La mare eren mestres els dos. La mare 

també va ser mestra. L’institut i també va ser mestra. L’institut i 

l’escola per a mi és com un medi l’escola per a mi és com un medi 

natural on em sento còmoda i natural on em sento còmoda i 

segura. Vaig estudiar el CAP segura. Vaig estudiar el CAP 

(Certificat d’aptitud pedagògica) i (Certificat d’aptitud pedagògica) i 

anys després vaig aprofitar per fer anys després vaig aprofitar per fer 

un canvi en la meva trajectòria un canvi en la meva trajectòria 

professional i fer el salt a la formació professional i fer el salt a la formació 

reglada i, després, a l’ensenyament.reglada i, després, a l’ensenyament.

5. Com creus que són els teus 5. Com creus que són els teus 

alumnes?alumnes?

Els meus alumnes, en la seva Els meus alumnes, en la seva 

majoria, són perfils derivats d’ESO, majoria, són perfils derivats d’ESO, 

que no volen cursar Batxillerat, que que no volen cursar Batxillerat, que 

tenen interès per aprendre una tenen interès per aprendre una 

professió i preparar-se per al futur professió i preparar-se per al futur 

en el marc del món laboral. Els en el marc del món laboral. Els 

agraden els reptes i conèixer agraden els reptes i conèixer 

situacions empresarials reals. situacions empresarials reals. 

Encara no estan preparats per al Encara no estan preparats per al 

món laboral perquè són immadurs, món laboral perquè són immadurs, 

en la majoria dels casos. La feina en la majoria dels casos. La feina 

del professor de cicles en aquest del professor de cicles en aquest 

cas està molt lligada a aquest cas està molt lligada a aquest 

procés maduratiu.procés maduratiu.
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MARIA SERRAL 

professora de Física i 

Química

1. Quants anys portes de professora?

Porto 5 anys fent de professora de secundària; 
anteriorment treballava en un parc natural fent tasques 
d’educació ambiental i moltes vegades ja havia anat als 
instituts i a les escoles a fer xerrades, tallers, sortides a la 
natura...

2. De què tenies pensat treballar primer?

Sempre m’ha agradat molt la divulgació geològica, la 
cartografia i el treball de camp per fer investigacions 
relacionades amb les ciències de la Terra. M'hauria 
agradat fer de tècnica a l'Institut Geològic de Catalunya, a 
l’Institut Geològic Miner, o també fer investigacions viatjant 
per altres països per conèixer la geologia en viu d’altres 
llocs del món.
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3. Com et vas sentir en la primera classe que vas fer?

Em vaig sentir molt a gust perquè m’agrada molt compartir 
amb els alumnes la passió que tinc per les ciències. Va ser 
un repte per a mi perquè se’m va donar l’oportunitat de 
començar una nova professió, la docència.
Actualment, continuo aprenent dels alumnes. A part dels 
aspectes curriculars hi ha molts aspectes a tenir en 
compte, així com l’edat, la manera d’explicar, les dificultats 
individuals que poden tenir, l’entorn en què estan creixent, 
la família, que s’ho passin bé aprenent, l’esforç, la 
superació, etc. És un sistema molt complex en què, si 
alguna d’aquestes variables fluixeja, es fa més complicat el 
funcionament del grup o de les classes. Entenc que la 
meva tasca és contribuir en una petita part d’aquest 
sistema i això em fa sentir amb molta responsabilitat i amb 
ganes de continuar aprenent.

4. Tens fills de la mateixa edat que els teus alumnes?

Tinc una filla de 5 anys; és més petita que els alumnes que 
tinc. Em fa pensar molt en la manera d’educar, en els 
valors, en la importància de sentar unes bones bases a la 
infància, ja que en algun moment arribarà a ser adolescent 
i, tot i ser una època de canvis, rebel·lia i transgressió, 
potser afavoreix a poder-la passar de la millor manera 
possible; un repte per a qualsevol família.

5. Comprens més els alumnes quan ets mare?

Crec que en certa manera sí que m’ajuda a sentir més 
empatia pels alumnes i no oblidar el context familiar del 
que venen, un fet que et pot apropar més a ells. Sí que és 
veritat que tinc moltes inquietuds i m’agrada molt llegir 
sobre com influeix la criança que hem tingut cadascun de 
nosaltres. Tot i això, si algun docent no és pare o mare no 
vol dir que no pugui ser un bon professional, no té res a 
veure la vocació d’ensenyar amb la de ser mare; conec 
molts companys/es docents que han decidit no tenir fills i 
els admiro molt.
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Natàlia Tomàs, Natàlia Tomàs, 
psicopedagogapsicopedagoga

1. Quan vas començar a treballar aquí 1. Quan vas començar a treballar aquí 
al centre?al centre?

L’1 d’octubre.L’1 d’octubre.

2. Hi estàs a gust?2. Hi estàs a gust?

Sí, molt.Sí, molt.

3. Què havies fet abans?3. Què havies fet abans?

Jo, una vegada vaig acabar la Jo, una vegada vaig acabar la 
Llicenciatura de Pedagogia, i com que el Llicenciatura de Pedagogia, i com que el 
meu sempre ha estat vocacional, vaig meu sempre ha estat vocacional, vaig 
atendre en privat ( Educació No Formal) atendre en privat ( Educació No Formal) 
més de 130 alumnes de tots els nivells més de 130 alumnes de tots els nivells 
del Sistema Educatiu del meu poble. del Sistema Educatiu del meu poble. 
Portant-los a exàmens i tots amb uns Portant-los a exàmens i tots amb uns 
resultats més que satisfactoris resultats més que satisfactoris 
demostrables. demostrables. A la Pública hi estic des de A la Pública hi estic des de 
fa poc.fa poc.

4. Creus que és positiu treballar 4. Creus que és positiu treballar 
envoltada de joves?envoltada de joves?

Sí, el jovent sempre enriqueix. És una Sí, el jovent sempre enriqueix. És una 
edat difícil la preadolescència i edat difícil la preadolescència i 
l’adolescència, però també és la més l’adolescència, però també és la més 
real. Hi ha de tot. Hi ha alumnes a qui real. Hi ha de tot. Hi ha alumnes a qui 
agrada aprendre, n’hi ha que s’hi senten agrada aprendre, n’hi ha que s’hi senten 
obligats i n’hi ha que, tot i que volen obligats i n’hi ha que, tot i que volen 
aprendre, els costa. Sempre m’ha aprendre, els costa. Sempre m’ha 
agradat posar de la meva part per ajudar agradat posar de la meva part per ajudar 
les persones, siguin com siguin. Per això les persones, siguin com siguin. Per això 
vaig escollir Pedagogia.vaig escollir Pedagogia.

5. Quin tipus d’alumnat atens?5. Quin tipus d’alumnat atens?

L’alumnat de 1r B i 1r C en un grup L’alumnat de 1r B i 1r C en un grup 
compartit en les matèries de Llengua compartit en les matèries de Llengua 
Catalana i Castellana. Són alumnes que Catalana i Castellana. Són alumnes que 
necessiten treballar les matèries necessiten treballar les matèries 
instrumentals de l’àmbit lingüístic d’una instrumentals de l’àmbit lingüístic d’una 
manera més específica i adaptada.  manera més específica i adaptada.  

5. Aprens dels teus alumnes?5. Aprens dels teus alumnes?

De tot es pot aprendre. L’atenció a la De tot es pot aprendre. L’atenció a la 
diversitat també ens ensenya que tots no diversitat també ens ensenya que tots no 
som iguals, que depenem de les nostres som iguals, que depenem de les nostres 
circumstàncies. És gratificant quan veus circumstàncies. És gratificant quan veus 
que un/a alumne/a a qui li costa fer un que un/a alumne/a a qui li costa fer un 
exercici, finalment, el sap resoldre. Però exercici, finalment, el sap resoldre. Però 
encara és més gratificant, suposo que encara és més gratificant, suposo que 
per a tot docent, quan veu que l’alumne per a tot docent, quan veu que l’alumne 
s’ha esforçat i ha posat de la seva part i s’ha esforçat i ha posat de la seva part i 
té una conducta positiva i de millora. té una conducta positiva i de millora. 

Núria Sauch, professora Núria Sauch, professora 
de Socialsde Socials

1. De petita, ja volies ser professora o 1. De petita, ja volies ser professora o 
tenies pensada un altra cosa?tenies pensada un altra cosa?

No recordo voler ser professora.No recordo voler ser professora.

2.T’agrada la teva feina o la fas perquè 2.T’agrada la teva feina o la fas perquè 
és la sortida amb què primer et vas és la sortida amb què primer et vas 
trobar? trobar? 

De fet, durant molt temps no van obrir De fet, durant molt temps no van obrir 
llistes. Entrar a la borsa i que em llistes. Entrar a la borsa i que em 
nomenin ha estat un procés llarg. Per nomenin ha estat un procés llarg. Per 
tant, no va ser una sortida que tingués a tant, no va ser una sortida que tingués a 
l’abast en acabar la llicenciatura. És una l’abast en acabar la llicenciatura. És una 
feina amb molta responsabilitat.feina amb molta responsabilitat.

3. Quants anys portes de profe?3. Quants anys portes de profe?

Gairebé tres anys, sumant substitucions i Gairebé tres anys, sumant substitucions i 
dos vacants.dos vacants.

4.Te’n penedeixes de no haver fet una 4.Te’n penedeixes de no haver fet una 
altra cosa? Per què?altra cosa? Per què?

No, ja faig altres coses també.No, ja faig altres coses també.

5. En el teu temps lliure què t’agrada 5. En el teu temps lliure què t’agrada 
fer?fer?

Poca cosa. Amb dos treballs i les tasques Poca cosa. Amb dos treballs i les tasques 
domèstiques, em queda poc temps lliure.domèstiques, em queda poc temps lliure.

Núria S.
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1. Per què vas decidir venir a l'institut de l'Ametlla 1. Per què vas decidir venir a l'institut de l'Ametlla 
de Mar?de Mar?

Jo soc dels afores de Barcelona i he viscut allà la Jo soc dels afores de Barcelona i he viscut allà la 
gran part de la meva vida. Estava una mica cansat gran part de la meva vida. Estava una mica cansat 
de la ciutat, de tanta gent a tot arreu i d’haver de la ciutat, de tanta gent a tot arreu i d’haver 
d’anar sempre de pressa. Així que vaig decidir que d’anar sempre de pressa. Així que vaig decidir que 
volia marxar a un altre lloc, tot i que la veritat no volia marxar a un altre lloc, tot i que la veritat no 
vaig “decidir” venir a l’Ametlla de Mar, sinó que vaig vaig “decidir” venir a l’Ametlla de Mar, sinó que vaig 
posar l’opció de treballar a tot Catalunya, i vaig posar l’opció de treballar a tot Catalunya, i vaig 
deixar en mans de l’atzar (o el destí?) la decisió deixar en mans de l’atzar (o el destí?) la decisió 
d’on aniria. I m’ha tocat l’Ametlla, i hi estic molt d’on aniria. I m’ha tocat l’Ametlla, i hi estic molt 
content!content!

2. Quins cursos fas? N’ets tutor d’algun?2. Quins cursos fas? N’ets tutor d’algun?

Dono classes a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat. Soc Dono classes a 4t d’ESO i a 1r de Batxillerat. Soc 
tutor del 1r de Batxillerat A, el Social. Alguns tutor del 1r de Batxillerat A, el Social. Alguns 
alumnes d’aquest grup em tenen 8 hores a la alumnes d’aquest grup em tenen 8 hores a la 
setmana, així que sens dubte en acabar el curs ens setmana, així que sens dubte en acabar el curs ens 
coneixerem una mica més els uns als altres.coneixerem una mica més els uns als altres.

3. D’on ets i on vius?3. D’on ets i on vius?

Jo soc d’una ciutat dels afores de Barcelona que es Jo soc d’una ciutat dels afores de Barcelona que es 
diu Montcada i Reixac. Molt poca gent hi ha estat diu Montcada i Reixac. Molt poca gent hi ha estat 
però a tothom li sona (o com a mínim a la gent de però a tothom li sona (o com a mínim a la gent de 
Barcelona) perquè hi passen moltes línies de tren i Barcelona) perquè hi passen moltes línies de tren i 
té moltes parades de rodalies. És una ciutat obrera, té moltes parades de rodalies. És una ciutat obrera, 
no massa bonica, però la sento com casa meva. I no massa bonica, però la sento com casa meva. I 
en aquests moments visc a la Cala, molt a la vora en aquests moments visc a la Cala, molt a la vora 
de l’institut (potser massa!) en un pis molt tranquil de l’institut (potser massa!) en un pis molt tranquil 
on m’hi trobo molt bé. on m’hi trobo molt bé. 

4. Has treballat a un altre escola o institut abans de 4. Has treballat a un altre escola o institut abans de 
vindre aquí ?vindre aquí ?

Sí, aquest és el tercer any que treballo com a Sí, aquest és el tercer any que treballo com a 
professor, fins ara he estat fent substitucions en professor, fins ara he estat fent substitucions en 
diferents instituts de les rodalies de Barcelona. diferents instituts de les rodalies de Barcelona. 
M’ha agradat l’experiència de descobrir diferents M’ha agradat l’experiència de descobrir diferents 
instituts, entrar en contacte amb molts tipus instituts, entrar en contacte amb molts tipus 
d’alumnat i veure maneres diverses de treballar d’alumnat i veure maneres diverses de treballar 
dels centres. Aquest és el primer any que estic en dels centres. Aquest és el primer any que estic en 
un institut un curs sencer i el cert és que és una un institut un curs sencer i el cert és que és una 
experiència diferent de les substitucions: pots experiència diferent de les substitucions: pots 
planificar el curs a la teva manera i la relació amb planificar el curs a la teva manera i la relació amb 
l’alumnat és més fàcil, perquè tant tu com ells l’alumnat és més fàcil, perquè tant tu com ells 
sabeu que no marxaràs al cap d’una setmana. sabeu que no marxaràs al cap d’una setmana. 
M’agrada conèixer els i les meves alumnes, crec M’agrada conèixer els i les meves alumnes, crec 
que és una part important de la meva feina. que és una part important de la meva feina. 

5.Quan estaves fent les pràctiques de mestre ho 5.Quan estaves fent les pràctiques de mestre ho 
vas trobar difícil?vas trobar difícil?

Sí que ho vaig trobar difícil, perquè quan estàs en Sí que ho vaig trobar difícil, perquè quan estàs en 
una aula has de tenir moltes coses en compte i no una aula has de tenir moltes coses en compte i no 
hi ha cap manual que et digui què has de fer en hi ha cap manual que et digui què has de fer en 
cada situació. Però des de la primera classe que cada situació. Però des de la primera classe que 
vaig donar vaig saber què era el que volia fer. No vaig donar vaig saber què era el que volia fer. No 
sempre tot surt com tu voldries, però és una feina sempre tot surt com tu voldries, però és una feina 
molt bonica que et fa evolucionar com a persona i molt bonica que et fa evolucionar com a persona i 
és un aprenentatge constantés un aprenentatge constant..

Ferran Errando, professor de Filosofia

Juan de Dios, 
professor d’Economia

1. De quins cursos ets professor? 
 De 4t d'ESO, Batxillerat i Cicle 
Formatiu.

2. Amb quin grup et sents més a 
gust? Per què?
 A 1r de Batxillerat, ja que escolten amb 
atenció i mostren interès per la matèria.

4. Com avalues el progrés dels teus 
alumnes? 
Amb la capacitat que tenen de 
relacionar conceptes i aplicar-los a la 
realitat.

5. Sempre ho has fet de la mateixa 
manera?
No. He anat evolucionant, ja que el 
perfil de l'alumnat també ho ha fet.

6. Practiques algun esport en 
particular ?
Sí. Jogging i ciclisme.

5. T’agradaria anar a un altre lloc?
No, aquí em trobo molt a gust, ja que 
existeix un ambient de treball molt bo i 
acollidor des que vaig arribar i estic 
envoltat d'uns grans professionals amb 
els quals formem un gran equip.
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ENTREVISTA A 
L’ALUMNAT DE 
PRIMER D’ESO

A principi de curs, es va fer A principi de curs, es va fer 
l’entrevista a tres alumnes de 1r l’entrevista a tres alumnes de 1r 

d’ESO, concretament a la Karen d’ESO, concretament a la Karen 
Perera, a Sergi Llaó i a la Judit Brull.Perera, a Sergi Llaó i a la Judit Brull.

1. Què us sembla el canvi de l’escola a 1. Què us sembla el canvi de l’escola a 
l’institut? (Quant a estudis)l’institut? (Quant a estudis)

● Karen: Bastant impactant.Karen: Bastant impactant.
● Judit: És un gran canvi.Judit: És un gran canvi.
● Sergi: No és tant com m’esperava.Sergi: No és tant com m’esperava.

2. Si no m'equivoco, us van canviar de 2. Si no m'equivoco, us van canviar de 
classe, no? Esteu còmodes en el nou classe, no? Esteu còmodes en el nou 
ambient de l'institut o us sentiu ambient de l'institut o us sentiu 
pressionats / incòmodes?pressionats / incòmodes?

● Karen: Sí, són bons amics.Karen: Sí, són bons amics.
● Judit: Sí, estic contenta.Judit: Sí, estic contenta.
● Sergi: M’agrada, més o menys.Sergi: M’agrada, més o menys.

3. Com us sentiu amb els vostres 3. Com us sentiu amb els vostres 
companys? Hi teniu bona relació, etc?companys? Hi teniu bona relació, etc?

● Karen: Sí, amb la majoria.Karen: Sí, amb la majoria.
● Judit: Sí, em porto bé amb tots.Judit: Sí, em porto bé amb tots.
● Sergi: Més o menys, sí.Sergi: Més o menys, sí.

4. On tenies la millor ajuda quant als teus 4. On tenies la millor ajuda quant als teus 
estudis? A l'escola o a l'institut?estudis? A l'escola o a l'institut?

● Karen: A l’escola es preocupaven més.Karen: A l’escola es preocupaven més.
● Judit: A l’escola.Judit: A l’escola.
● Sergi: A l’escola.Sergi: A l’escola.

5. Notes que és un canvi molt gran d'ajuda?5. Notes que és un canvi molt gran d'ajuda?
● Karen: No, només que abans se centraven Karen: No, només que abans se centraven 
més en tu.més en tu.

● Judit: No.Judit: No.
● Sergi: Una mica.Sergi: Una mica.

6. Teniu temps per fer altres activitats 6. Teniu temps per fer altres activitats 
extraescolars o només estudieu?extraescolars o només estudieu?

● Karen: Sí de moment; esperaré als exàmens.Karen: Sí de moment; esperaré als exàmens.
● Judit: Sí que tinc temps de fer activitats.Judit: Sí que tinc temps de fer activitats.
● Sergi: Sí, bastant temps tinc per jugar, etc.Sergi: Sí, bastant temps tinc per jugar, etc.

7. Teniu por de la gent més gran que 7. Teniu por de la gent més gran que 
vosaltres a l'institut? vosaltres a l'institut? 

● Karen: No.Karen: No.
● Judit: No.Judit: No.
● Sergi: No.Sergi: No.

                          

                           ALEJANDRO COLIU
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El 1958 William Higginbotham va crear, servint-
se d'un programa per al càlcul de trajectòries, 
tenis per a dos. Va ser el primer joc; era un 
simulador de tenis de taula per a entreteniment 
dels visitants de l'exposició Brookhaven National 
Laboratory.

El 1966 Ralph Baer va començar a desenvolupar, 
al costat de l’Albert Maricon i Ted Dabney, un 
projecte de videojoc anomenat Fox and Hounds; 
així es va donar inici al videojoc domèstic. Aquest 
projecte evolucionaria cap a Odyssey, el primer 
sistema domèstic de videojocs llançat el 1972, 
que es connectava a la televisió i que permetia 
jugar a diversos jocs pregravats.

ELS VIDEOJOCS

              

                
                ALVIN EFFIO
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Aquest gràfica representa les hores que juguen els alumnes. Creiem 
que està bastant equilibrada.

3. Quins dies jugueu?

Vam passar una enquesta als professors tutors perquè els 
seus alumnes la contestessin.

Hem comentat cadascuna de les respostes:

1. Acostumeu a jugar a videojocs?

Pensàvem que hi hauria més gent que es dedica a jugar a videojocs 
en el seu temps lliure.

2. Quant de temps esteu amb la consola?

Pensem que hi ha massa gent que juga a diari. En la nostra opinió, els 
joves haurien de dedicar-se a l’estudi i jugar els caps de setmana i en 
vacances.
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4. A quin joc has jugat més ?

El joc més exitós és el Fortnite. Després en segueixen d’altres. 
Ningú no juga al God of War. 

5. Quin joc no us agrada?

El resultat d'aquest gràfic ens mostra que molts joves no juguen a 
jocs que ens pensem que són molt populars, sinó que en són fans 
d’altres menys coneguts. 

6. Us agrada més jugar en línia o sols?

Podem veure que a la gent els agrada jugar més amb amics en línia. 
A la gent l’atreu jugar amb gent que no coneix.  
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ELS MENJARS 
DEL MÓN

L’INS Candelera està format per més 300 alumnes. La L’INS Candelera està format per més 300 alumnes. La 
majoria són d’aquí, però n’hi ha de diferents llocs del món. majoria són d’aquí, però n’hi ha de diferents llocs del món. 
Hem volgut homenatjar aquests indrets del món explicant Hem volgut homenatjar aquests indrets del món explicant 
la seva gastronomia. Hem optat per explicar dos dels plats la seva gastronomia. Hem optat per explicar dos dels plats 
típics de cada país: un primer plat i unes postres. típics de cada país: un primer plat i unes postres. 

PERÚ  

ceviche: Es tracta d’un plat fred presentat en forma d’amanida 
de peix cru, preparat amb llimona, llima, ceba, all i coriandre. 
Porta guarnició de blat de moro i moniato.

alfajores: És un dolç típic de diversos països de l’Amèrica 
Llatina i es caracteritzen per tenir una forma arrodonida i estar 
farcits de crema dolça. Els més famosos són els argentins i els 
peruans, però en l'actualitat es preparen ametllats casolans en 
molts altres països.
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SENEGAL 

maffe: És un guisat simple a base de cacauet i tomàquet, 
elaborat amb carn de boví o xai i servit amb arròs.

l’mbourake: Són unes postres delicioses i senzilles de 
preparar. Els seus ingredients són econòmics i de fàcil accés, 
entre ells, el pa dur del dia anterior. Les molles són aprofitades 
per formar una massa amb crema de cacauet i sucre, que sol 
encantar els nens.

ROMANIA 

ciorba taraneasca: És una sopa de pagès de llegums i vedella. 
Hi porta ceba, bajoques i pèsols.

papanasi: És un pastís romanès tradicional fregit o bullit, en 
forma de rosquilla amb una petita esfera a la part superior. En 
general, s'omple amb un formatge suau com l’Urda. Els papanasi 
se serveixen coberts de crema agra o amb qualsevol tipus de 
cobertura de melmelada agra.
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BULGÀRIA  

musaka: És un plat que es cuina amb patates, ous i carn de porc 
picada. Al final s’hi posa iogurt per damunt.

púding d'arròs: S’elabora amb arròs, llet, mantega, sucre, 
canyella i llimona. Es pot decorar amb festucs i pètals de rosa.

XINA                       

l’ànec: Se’n buida l'interior i s’infla amb un tub que es posa al 
coll. A continuació, en una cassola amb aigua bullint s’hi posa 
maltosa i es remena bé perquè es desfaci. Tot seguit, s’hi 
afegeix l’ànec i es va mullant amb la salsa de la cassola. 
Després es passa a una safata i es deixa refredar a la nevera 
durant 4 hores. Després, se li posa anís, vi blanc i sal. S’acaba 
de coure al forn durant una hora a 180 graus.

pastís de lluna: És una de les millors postres xineses. Són 
pastissos farcits de pasta dolça. El seu nom ve perquè es 
mengen tradicionalment al voltant del Festival de la Mitja Tardor, 
també anomenat Festival de la Lluna. Aquest dia festiu té a 
veure amb l'apreciació de la Lluna i es correspon amb la lluna 
plena a finals de setembre o principis d'octubre.
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   FRANÇA   

el ratatouille: És el plat més típic de la gastronomia 
francesa. Consisteix a guisar tomàquet, all, pebrot, ceba, 
carbassó i albergínia en proporcions variables i tallats a 
trossos, en oli d'oliva.

les creps: Són les postres més típiques de França. Dolces o 
salades, les creps són tradicionalment consumides calentes 
acompanyades amb mantega. El més freqüent de les creps 
salades és que estiguin farcides amb formatge gras, pernil 
dolç, un ou... En les creps ensucrades els ingredients més 
utilitzats són: la mantega, el sucre, la xocolata, la melmelada, 
la mel, etc. 

                       

MARROC         

cuscús: Es tracta d’una espècie de sèmola de blat cuita i 
acompanyada de verdures, carn de xai, vedella o pollastre.

seffa: És un cuscús dolç que se sol menjar en el naixement 
d'un nadó, encara que també és molt popular entre els més 
petits, ja que els encanta.
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ALEMANYA    

sauerbraten renano: És un plat clàssic alemany molt 
popular. Està fet de carn de vedella  (antigament es feia amb 
carn de cavall) estofada en escabetx, amb una salsa fosca 
picant i aromàtica que sol contenir panses.

bavaroise: Llet evaporada o crema batuda, gelatina, rovells 
d'ou, vainilla i sucre són els ingredients tradicionals de la 
crema bavaresa. Es pot preparar també amb gelatines de 
diversos sabors.                        

COLÒMBIA         

bandeja paisa: És el plat més típic de Colòmbia. Es fa amb 
“fríjoles” i carn.

dulce de leche: El dolç de llet és un producte lacti espès i 
dolç resultant de la cocció de llet amb sucre.
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  REGNE UNIT       

Filet de ternera cobert de pasta de full: La carn de vedella 
o de bou s’embolica amb pasta de full i es posa al forn. 
S’acompanya de verdures.

cupcakes: Magdalenes adornades amb sucre.

BÈLGICA

moules frites: Musclos cuits acompanyats de patates 
fregides.

pastís d’arròs: El fons consisteix en pasta de full i el 
farciment es prepara amb arròs, sucre, farina, vainilla 
ensucrada, llet i ous. Sovint es posa nata o encenalls de 
xocolata sobre el pastís.

                      ALEJANDRO COLIU I MOUHAMADOU THIAM

BÈLGICA
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☻MARC i SERGI☻
 
Dos alumnes de 3r d’ESO, que es diuen Marc i Sergi (i que, a més, 
són cosins), ens van parlar de les seves aficions:

PESCA, CAÇA, FUTBOL i BICI

Sobre la caça, ens expliquen que es pot caçar des de l’agost fins al 
febrer.  Però sols es pot anar els caps de setmana. Els dissabtes i 
diumenges al matí van al senglar i a la tarda, al tord. Algun dia 
també van al tros amb la «balinera».

De la pesca, ens conten que hi van a diari; dissabte i diumenge, al 
pop, i alguns dies agafen el bot.

Algunes tardes baixen a la confraria a pescar la barracuda. Aquí en 
tenim una foto:
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FUTBOL: Els dos juguen a futbol des de ben petits, però 
en diferents equips; Marc juga a l’Aldea i Sergi, a la 
Ràpita. Tots dos estan en la categoria de Cadet de 
primer any. La temporada passada Marc, que aleshores 
formava part de l’equip infantil de la Cala, va estar 
convocat 16 vegades i va fer 13 gols. Sergi, que ja era 
rapitenc, 18 vegades amb 3 gols. Acostumen a entrenar 
tres dies a la setmana.

ESPEREM QUE CONTINUÏN SENT TAN 
ACTIUS COM FINS ARA!

                                                  AARÓN PERA I XAVI EFFIO
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Em dic Judit i practico la natació sincronitzada al Club Natació 
Tarraco. La natació sincronitzada és una disciplina esportiva que 
consisteix en fer una coreografia en una piscina, sincronitzats entre 
si els nadadors i amb música subaquàtica. Es pot practicar en 
modalitat femenina, masculina i mixta. Vaig començar fent natació 
als 3-4 anys al Club Natació Amposta. La temporada 2016-17 vaig 
canviar i vaig anar a fer natació a Tarragona. Aleshores, vaig decidir 
canviar d’activitat perquè no m’acabava d’agradar. Vaig descobrir 
que hi podia fer sincronitzada. El primer any compaginava les dues 
coses, però a l’any següent, veient que hi invertia moltes hores, 
vaig decantar-me per la sincronitzada.

Actualment estic a la categoria Infantil, que comprèn des de 1r 
d’ESO (12 anys) fins a 3r d’ESO (15 anys). Els horaris 
d’entrenament són: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 17,30 a 
21h; i dissabte de 10 a 13h.

Pel que fa a les competicions existeixen les següents:

1. Lliga de figures: consisteix a fer postures individuals
2. Balls: poden ser d’equip o combo, solos o duet. Equip: és un ball 
format per vuit nadadores en què totes ballem juntes durant tot el 
ball. Combo: està compost per deu i que té un solo i un duo; en un 
moment de la coreografia un esportista (solo) o dos (duo) té el 
protagonisme i actuen sols a la vegada que la resta els està 
acompanyant. Els solos i els duos només es fan en els campionats 
d’estiu.

Quant a les competicions de balls, se’n fan una  a l'hivern. I de 
figures, quatre. Però quan hi ha una competició de ball, el dia 
abans, a la mateixa piscina, se’n fa una de figures per determinar 
l’ordre de sortida. 

He fet diverses competicions per tot l’estat espanyol. En 
campionats, he estat a Sabadell, Granollers, Barcelona a la piscina 
Sant Jordi i a les Picornell, al Reus Ploms, Saragossa i Lanzarote. A 
Lanzarote (juny de 2019) vam quedar les segones d'Espanya. 
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En relació als mallots, aquests han de complir certs requisits. Un 
d’ells és que no pot sobresortir res i ha de tenir mida de banyador; 
és a dir, que no es poden tenir ni els braços ni les cames cobertes. 
De complements, no podem portar res si no és alguna cosa 
decorativa al monyo. Podem portar les ungles pintades, però 
sempre i quan totes siguin iguals. No podem portar ni arracades ni 
collarets ni anells ni cap complement més. És obligatori que abans 
de cada competició t'ho treguis tot.

Les pinces són necessàries tant per als entrenaments com per a les 
competicions, ja que la seva finalitat és que no t’entri aigua al nas, 
doncs és molt desagradable. Les de competició han de ser de color 
carn, més fosc o més clar, però sempre de color carn. Als 
entrenaments les pots portar com vulguis. Jo concretament n’he 
tingut de rosa, blaves, verdes i grogues.

Tant per entrenar com per competir l’otitis és un problema ja que 
amb el clor pot empitjorar molt. Si no és molt greu, a l’hora 
d’entrenar el més comú és dur dos casquets de silicona. Però a la 
competició és més complicat, l’habitual és llençar-te a la piscina i, 
seguidament, posar-te unes gotes per assecar o, ràpidament, fer-ho 
amb alguna tovallola. Igualment, crec que és un problema que tots 
els/les nedadors/es en general tenim.

Existeixen piscines d’aigua salada. Són més còmodes perquè hi ha 
més visibilitat. Per contra, quan surts de l’aigua és més molest 
perquè et couen més els ulls.

Abans de començar sempre escalfem. Es comença fora de l’aigua. 
Correm, fem esquats, flexions, abdominals… Després, segons 
l’entrenament, fem espagats, etc. Abans de l’entrenament, fem unes 
quantes piscines. Quan acabem l’entrenament, fem una mica de 
lliure per la piscina (seria l’equivalent als estiraments en un altre 
esport).

Considero que és molt positiu fer alguna activitat fora del teu cercle 
d’amistats que tens des de l’escola. Et fa créixer com a persona. Jo, 
concretament, he anat coneixent noies de la meua edat, de més 
grans i de més petites. A banda de les meues amigues del poble tinc 
aquest altre grupet amb qui quedo sempre i quan m’ho permetin les 
restriccions actuals.
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                        JUDIT BRULL
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L’Antonio és un alumne de segon d’ESO, de 13 anys, que practica 
una de les aficions més desconegudes pels adolescents d’avui dia: 
l’origami (papiroflèxia). Aquest nom prové de la paraula japonesa 
"Ori", que significa duplicitat, i de la paraula "Kami", que significa 
paper. La majoria de joves del poble fan futbol, música, kenpo… 
Però pocs es dediquen a aquesta activitat.

L’Antonio la practica des de fa dos anys. La va descobrir de 
casualitat. Un dia que estava avorrit es va dedicar a buscar per 
internet i la va descobrir. L’origami és original del Japó, on va nàixer 
fa molts segles. Va començar per les típiques figures, com la grulla. I 
va anar avançant en dificultat, fins arribar a altres més complicades.

Ens explica, ell mateix, en primera persona:

“Al llarg del temps que porto fent origami he fet més o menys unes 
130 peces; no totes m’han sortit degut a la dificultat que podien 
arribar a tenir alguns dels seus passos, però la qüestió és que, 
almenys, es va intentar.
Jo vaig començar a fer això per voluntat pròpia i, encara així, no he 
vist la necessitat de fer cap curset. I és que això consisteix a anar 
fent fins que et surt sense ajuda de ningú. A poc a poc et van sortint 
les coses; però no tot és tan fàcil.
Si algú en demanés d’ensenyar-l’hi a fer, jo sense cap problema l’hi 
ensenyaria; des del més bàsic fins al més rebuscat que he provat de 
fer. Però depèn de la persona, perquè si vol aprendre-ho i després 
no mostra atenció ni interès, no li val la pena perdre-hi temps.

Actualment, no hi dedico tantes hores perquè tinc altres aficions i no 
tinc tant de temps. Però abans hi dedicava de dues a cinc hores 
diàries; sempre i quan en tingués moltes ganes i temps suficient.”

AFICIONS DE 
L’ALUMNAT
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Hola, sóc la Carla Llambrich i us vull parlar sobre les meves 
aficions. En tinc moltes; algunes d’elles tenen a veure amb el meu 
esport, la gimnàstica rítmica, i d’altres, amb el teatre. 

Jo em considero una nena molt activa, sempre he d’estar fent 
coses. Al confinament vaig haver de buscar una solució a aquest 
problema. Vaig decidir crear-me un canal de YouTube amb la meva 
cosina. Em vaig informar, vaig comprar-me el que necessitava 
(trípode, aro de llum...) i una vegada ho vaig tenir tot llest vaig obrir 
el perfil d’Instagram i el canal. És un món únic, coneixes molta gent 
i, sobretot, fas el que t’agrada. Has de dedicar-hi molt de temps i 
això és el que em falla, ja que amb la rítmica i els estudis amb prou 
feines tinc una estoneta per a mi. En aquests moments comptem 
amb 700 subscriptors al canal (LAS CUSIS REVOLTOSAS) i al 
perfil d’Instagram ens queda molt poc per arribar als 2.000 
seguidors. Ja hem tingut els primers “haters”. Jo m’ho prenc com 
una cosa bona ja que tots els que arriben lluny en tenen. No ens 
hem de deixar influenciar per les crítiques. Si a vosaltres us 
agrada, feu-ho. Gravar vídeos em distreu molt, m’ajuda a 
desconnectar. No me’n penediré mai, he fet moltes amistats i he 
passat moments inoblidables amb la meva cosina. Tant de bo 
puguem arribar lluny i complir els nostres objectius.

També m’agrada compartir amb els meus seguidors de Tik Tok el 
meu dia a dia. He començat l’any amb molta energia: cada dia 
enregistro rutines. Estic rebent suport, així que he de continuar a 
tope. Em podeu trobar amb el nom de carlallambrich. Hi he de 
dedicar temps, ja que he de gravar els moments claus del dia, 
posar-hi la veu… Em vaig inspirar en dos tiktokers que amb molt 
de treball han arribat lluny. No em considero encara ni YouTuber ni 
influencer però espero que algun dia tot l’esforç i el treball doni el 
seu fruit.

Deixant de banda tot aquest món de les xarxes socials, també 
m’agrada fer de model. De petita vaig desfilar en diverses 
passarel·les de moda, vaig gravar tres videoclips, dos 
curtmetratges… Vaig haver de deixar-ho ja que el meu pare es va 
posar malalt i m’havia de saltar l’escola per anar a Barcelona, 
Girona… Tot i així, actualment he participat a dues sessions de 
fotos, una amb el fotògraf de la Federació Catalana de Gimnàstica 
Rítmica i,  l’altra,  amb un dels fotògrafs locals que estic ben segura 
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que coneixeu tots, París Pastó.  Aquest món de la moda és molt 
COOL, a mi m’encanta passar pel backstage, estar rodejada de 
càmeres… 

Per últim, m’agrada escriure llibres de fantasia i d’aventura. 
Esperava que aquest Sant Jordi passat podíem treure el primer llibre 
de Las Cusis Revoltosas, però no ha pogut ser. Potser més 
endavant. Tinc molta imaginació i sovint creo les meves pròpies 
aventures. A la quarantena vaig aprofitar per escriure poemes 
basant-me en la situació que estem vivint: paisatges, sentiments… 
Aquí us en deixo un: 

Sueño noche tras noche
buscando el sentido de soñar.
Porqué ¿qué será de un sueño si no se hace 
realidad?
Vivo día tras día 
buscando el sentido de vivir.
Porqué ¿qué será de una vida sin llegar a vivir?

Fins aquí les meves aficions. Gràcies per llegir-me. Si algú està 
interessat en alguna d’elles i em vol preguntar alguna cosa, fer 
alguna col·laboració… Estic disposada a rebre ajudes de tothom. Us 
espero a les xarxes socials, com més serem millor. Consell que us 
dono: si us organitzeu podeu fer tot el que us proposeu i si alguna 
cosa s’ha de deixar per a un altre dia, perquè tenim coses més 
importants com estudiar, es deixa. Hi ha temps per a tot.

                                                                                                     
                                                              

                                                                  CARLA LLAMBRICH
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                                                                 ILYA VELYCHKO
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Des de petit sempre he tingut el somni de dedicar-me al dibuix perquè 
és el que més m’agrada. He treballat moltíssim per poder-ho fer. 
Sempre he practicat copiant els dibuixos dels meus mangas preferits, 
com per exemple Kohei Horikoshi que es el creador de Boku no Hero 
Academia o la creadora de Kimetsu no Yaiba. Sobretot, el que més em 
va inspirar va ser l’anime i manga perquè em sembla molt interessant 
com es pot animar tot tan bé. Per aquest motiu em vaig decantar per 
aquest estil de dibuix.

Algunes de les coses més difícils de dibuixar per a tots normalment 
són les mans. L’anatomia del cos o els peus, per exemple, són molt 
complicats de reproduir perquè costa fer que s’assemblin als reals. És 
per això que molts de dibuixants odien representar aquestes parts del 
cos.

Actualment, estic intentant desenvolupar el meu propi estil de dibuix i la 
base és l’estil manga.

Em dic Illya i faig 3r d’ESO. Des de petit (6-7 anys) sempre m’ha 
agradat molt dibuixar. Tot va començar mirant sèries manga a la 
televisió. A partir d'aquí, em va començar a interessar molt el món del 
dibuix. Quan en tenia 11 vaig començar a practicar molt més per 
perfeccionar aquesta tècnica. Anava a classes de dibuix. 

Els materials utilitzat en aquesta disciplina són: retoladors a base 
d'alcohol, llapis de diferents mides, paper per a aquarel·les, puntafines 
de diferents mides i colors de fusta.

Quan tenia una mica més de nivell, vaig començar a pujar tots els 
meus dibuixos a les xarxes socials: tik tok, instagram, twitter. Però vaig 
deixar de fer-ho perquè no m’acabava de convèncer.
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El meu nom és Roger, i vaig néixer a l’Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa, tot i que al meu DNI posa que ho vaig fer a l’Ametlla de Mar, 
de la qual cosa em sento orgullós, ja que el meu poble no té hospital, i 
per unes poques hores em van considerar de Tortosa.

Soc conscient que fer una autobiografia tenint 13 anys suposa un 
repte, ja que és un espai de temps molt reduït i més encara pel fet que 
no tinc records del període inicial de la meva vida. M’he vist obligat a 
escriure aquesta autobiografia segons les anècdotes i les explicacions 
dels meus pares.

El cert és que fins als 5-6 anys no recordo gaires coses i potser va ser 
a partir de P-5 quan començo a tenir imatges i experiències. Recordo 
que la majoria dels meus companys anaven més avançats en temes 
d’escriptura i lectura, i recordo amb neguit com en la primera classe de 
1r de Primària, la mestra em demanà llegir i només vaig poder 
identificar síl·labes, mentre que la resta de companys podien llegir 
paraules i frases senceres. 

Aquell període de la meva vida fou molt dur per a mi, veure que era 
dels més endarrerits de la classe, fet que em va despertar un interès 
en millorar, estudiant més. Els meus pares també m’apuntaren a unes 
classes de repàs, però tampoc m’ajudaren molt. Tot i això, em deien 
que no em preocupés ja que era de finals d’any i tenia certs 
desavantatges respecte als meus companys.

El cert és que, a poc a poc, la situació va anar canviant, els suficients 
es van anar convertint a poquet a poquet en béns, i els béns en 
notables, almenys fins a 3r de Primària. Reconec que en els cursos de 
3r i 4t de Primària no vaig estar molt concentrat en els estudis. Gran 
part d’aquest temps el vaig invertir davant d’una pantalla, fet que no va 
impedir-me estudiar, tot i que va provocar que no hi emprés tot el 
temps que hauria hagut d’estar en els estudis. Durant aquests anys, 
gràcies als meus pares i els meus avis, vaig aconseguir deixar de part 
els videojocs i tornar-me a concentrar en la feina.

Un fet que no he mencionat anteriorment, i que almenys li voldria 
dedicar un paràgraf d’aquesta biografia, és que tota la meva vida, 
exceptuant el període que he estat a l’institut, sempre he estat un dels 
més ‘’dolents’’ en l’apartat d’educació física. No se’m donava gens bé, 
la gran majoria de nois i noies em guanyaven en totes les activitats que 
tinguessin a veure amb l’apartat físic.  
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Com tampoc m’agradà el futbol, mai no vaig decidir practicar-lo. Els 
únics dos esports que he practicat oficialment en tota la meva vida han 
sigut: el volei i el kenpo-karate (aquest últim l’explicaré més 
detalladament després). He de reconèixer que el volei mai ha sigut un 
esport que m’agradés molt, tot i que tampoc em desagrada. Em vaig 
apuntar principalment pels meus pares, ja que em recomanaren 
practicar-lo, per a fer alguna activitat física durant la setmana. Així va 
ser: durant dos anys de la meva vida anava dos cops per setmana als 
entrenaments de volei, he de mencionar que tampoc se’m donava 
gens bé. A 5è de Primària vaig decidir no fer-ne més.

Anteriorment, he mencionat el kenpo-karate com un esport, però més 
correctament hauria d’anomenar-lo com una art marcial. Va ser a 3r de 
Primària quan vaig decidir, per primer cop, apuntar-me a classes de 
kenpo-karate, ja que el meu pare també s’hi havia apuntat feia poc, i 
em despertà una curiositat aquella pràctica. La veritat és que des de 
llavors mai no he deixat de fer-ne, ja que m’agrada molt, i he notat que 
m’ha fet millorar la psicomotricitat i la coordinació, alhora que em dona 
una certa seguretat a mi mateix. De moment, ja soc cinturó verd; estic 
a cinc nivells superiors al blanc.

Continuant amb el tema de l’estudi, a partir de 3r de Primària vaig notar 
una certa facilitat en l’estudi, i també tot em semblava més interessant. 
I les notes també van anar millorant. Tot i que, com he mencionat 
abans, en els períodes de 3r i 4t pràcticament no ho van fer; gairebé 
totes es van quedar en notables i, de vegades, en algun excel·lent.

De llavors fins ara, les notes han anat augmentat fins a les que tinc 
avui en dia. També he de dir que he anat complementant els estudis 
amb cursos ordinografia, classes d'anglès, lectura habitual, algun curs 
més relacionat amb la informàtica...

El canvi de Primària a l’institut em preocupava molt, ja que pensava 
que tot seria molt diferent, però finalment ha estat un canvi menys 
traumàtic del que m’esperava, i fins i tot positiu en alguns aspectes. 
Vaig notar una mica més de dificultat, però això passa tots els cops que 
passes de curs.

El període de 5è i 6è fou molt monòton, així que tan sols els comentaré 
per damunt. Aquests dos anys de la meva vida no foren tan importants 
coms els de 3è i 4t, almenys per a mi. Ja que, per a mi, un dels canvis 
més importants educativament parlant foren els cursos de 2n i 3è de 
Primària. Doncs vaig notar una gran diferència; en canvi, pràcticament 
no vaig notar-ne entre 4t i 5è, ni de 5è a 6è.

PDF Compressor Free Version PDF Compressor Free Version 



  

 

Un tema del qual no he parlat anteriorment, ja sigui perquè no me n’he 
recordat o perquè no he vist convenient parlar-ne, és sobre els temes 
de tipus familiar. He tingut una estreta relació amb els meus pares i els 
meus avis materns, de l’Ametlla de Mar. Els tinc molt d’afecte, ja que 
he compartit moltes hores i experiències amb ells.

Pel que fa als avis paterns, no he estat tant amb ells, principalment 
perquè l’avi va morir quan tot just jo tenia 4 anys. Com que estudio a la 
Cala, és en caps de setmana i a les vacances quan estic amb la meva 
àvia; ja sigui en algun dinar durant l’any, o la Nit de Nadal, nit en la qual 
ens reunim tota la família.

La meva mare és propietària d’una petita botiga d’animals i plantes i el 
meu pare és agent rural.  A més, el meu pare té una finca d’oliveres a 
la qual hi vaig de tant en tant. Quan hi vaig l’ajudo amb les oliveres, ja 
sigui traient bordissos o podant-los. Però, normalment, em dedico a 
cuidar un hort que tenim allí. Com segurament sabreu, un hort dona 
molta feina. Tot i així estic molt satisfet, ja que aquest anys hem pogut 
collir bledes, faves, patates, cebes, alls, tomàquets, albergínies, 
pebrots...

Per l’altra part, la meva mare també té una finca va adquirir ja fa uns 
anys. Tot i així, ha començat a cuidar-se’n enguany. Per a ajudar-la, 
aquest any he sigut jo qui li n’ha tret els bordissos. He de dir que això 
ho faig perquè vull fer-ho, no perquè m’obliguin. Justament al contrari, 
ells em van recomanar no fer-ho; tot i així, vaig insistir-hi fins que m’hi 
van deixar.

Aquests anys, tot i que molts de projectes que tenia pensats fer no els 
he pogut tirar endavant degut a la Covid-19, he dut a terme moltes 
altres coses que mai no hauria fet si no fos perquè vaig estar molt de 
temps a casa. Tot i dir això, hauria preferit, jo i tothom, que això de la 
pandèmia mai no hagués existit.

                                                                                      

                                                                                  ROGER SOTA 
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AFICIONS DE   
  L’ALUMNAT
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Em dic Pol, vaig a primer d’ESO i inc 13 anys.

La meva aició és fer igures amb l’embolcall del Mini Babybel. 
Vaig descobrir-ho un dia que, per accident, el vaig començar a 
modelar. Primer vaig fer un personatge d’un joc, ja fa dos anys, 
i des d'aquell dia que esic fent diferents igures.

Tinc fets un vaixell de pesca, un cotxe de fórmula 1, un avió, un 
cotxe d’un altre joc i l'úlim ha sigut un jugador de bàsquet. 
També he fet el superheroi de Marvel Deadpool. Algunes de 
les igures les penjo a les xarxes socials i d’altres, no.

Vam descobrir que Mini Babybel tenia un compte d’Instagram 
i cada vegada que penjava alguna cosa l’eiquetàvem.

Si algú te alguna aició desconeguda com la meva, l’animo que 
l’expliqui.
 

                                                                            
                         

  

                                                    
                                                                    POL LLAMBRICH
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MARI CRUZ
La Mari Cruz és una persona polifacètica molt 
estimada al nostre centre, perquè a banda de dur 
endavant la cantina de l’institut fins al desembre, 
enguany està desenvolupant altres tasques 
importantíssimes, també.     

Des de gener, després d’ajudar la Carme a l’hora del 
pati, va a fer la neteja dels banys, els poms de les 
portes i les baranes. Quan acaba se’n va cap a casa. 
A la tarda, hi torna, ara ja amb l’ajuda de la Vanessa. 
Totes dues són les que netegen l’institut. És molt 
important el treball que fan, sobretot aquest curs, que 
ho hem de tindre tot més net i desinfectat. Per això cal 
que tots ens consciencem per conservar les coses 
netes i no embrutar.

Gràcies, Mari Cruz, i sort en la nova feina!

              AARÓN PERA / KRISTIAN ARNAAUDOV
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LA CARME
La Carme és una dona valenta i emprenedora i, actualment, és la 
nostra nova caninera, que subsitueix la Mari Cruz, que ha passat de 
caninera a personal de neteja del nostre centre. Viu aquí al poble 
(l’Ametlla de Mar) i ens ha contat una mica allò que fa a la canina.

Comença a les 8:00 del maí i acaba a les 14:00. Gairebé a diari fa 
entrepans freds i calents. Dilluns fa entrepans de bacon calents. 
Dimarts, de truita de patata (pot ser en tapa o en entrepà). Dimecres 
són de llonganissa. Dijous hi ha truita de verdures. I, per acabar la 
setmana, divendres hi ha la pizza. Hi ha una gran llista d’apuntats que 
no volen quedar-se sense. També es fan pastes com donuts, 
croissants i xurrets de xocolata. Tant mestres com alumnes van a la 
canina a prendre el cafè, comprar alguna cosa per menjar...

Cada maí, la Mari Cruz va a ajudar-la durant una hora 
aproximadament.

Per poder entrar a portar la canina va presentar un pla de treball. En 
aquest projecte també té previst fer el pica-pica dels diversos 
esdeveniments, inals de curs, festes de graduació i festetes que 
sempre han ingut lloc al centre. De moment, aquests actes estan 
posposats per quan acabi aquesta situació de pandèmia que estem 
vivint.
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BARANES
El dia 26 de març els alumnes de 4t i els encarregats de la 
revista del centre vam anar d'excursió a veure les noves 
instal·lacions del port. La seva novetat és que hi han posat 
unes baranes d’alumini per tenir més protecció i perquè hi 
hagi un disseny molt més modern i agradable a la vista i al 
passeig. El camí porta fins a la farola, encara que l’accés al 
final de tot està tancat per evitar accidents. 

Aquest passeig va per la part de dalt d’on estan totes les 
barques de pesca: des de les més petites (arrossegament) 
fins a les més grans (tonyineres). S’hi pot anar de dia; en 
canvi a la nit tanquen l'accés d’entrada. El que sí que es pot 
contemplar de nit, és la gran il·luminació que hi han posat. 
També hi han distribuït diferents papereres per tenir cura 
de l’entorn.

Esperem que la població i el turistes siguin respectuosos amb 
la conservació d’aquest espai públic. A més, desitgem que les 
mascotes no vagin soles a fer les seves necessitats, doncs ja 
s’hi han detectat alguns llocs bruts.

                  
                                       KRISTIAN ARNAAUDOV I LLUBER LLUEN 
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COPS AMAGATS 
DELS PROFES

ROMANCE VIEJO DE MALA      ROMANCE VIEJO DE MALA      
ESTRELLA  (anònim)ESTRELLA  (anònim)

Oído en nuestros jardines de Amida a principios de la década 
de los treinta del pasado siglo. Sirva como muestra de la 
popularidad de Valle-Inclán y de la vitalidad del romance.
DEDICAT ALS ALUMNES DE 2N DE BATXILLERAT I ALS DE 

3R DE L’ESO (CURS  2020-21)

Oíd ilustres villanos,
la historia de un vate ciego,
Max Estrella, por más señas, 
un Homero madrileño ,
cráneo privilegiado,               
cuyo reciente paseo
vía crucis  se tornó.
Fue guiado por su perro, 
llamado don Latino,
por locales de bureo.                      
El vate no poseía
ni un mojado chubasquero
para resguardo del frío.
Para este menda Morfeo
sempiterno sueño le dio.                   
De este modo a su escudero
mejoró su incierta suerte
gracias a un feliz sorteo
lotero que sí premió
el billete que el sabueso                     
en su pecho custodiaba
con la cartera del dueño,
por prevención de un delito, 
yaciendo Max en el suelo, 
enfermo,ya, sin terapia,                    
sin del perro valimiento,
 este se lo apropió.
         

PDF Compressor Free Version PDF Compressor Free Version 



  

Lo anterior a su sepelio
digno fue de comentario,
pues un alemán muy risueño           
con porte muy serio dijo:
“Este muerto no está muerto; 
a enterrar no se lo lleven.”
El desconsuelo del duelo
está sentencia aumentó.                   
De regreso del entierro,
dos grandes figuras nobles
con los dos sepultureros
hablan elocuentemente
de lo fugaz del afecto                        
de todos los familiares
respecto al fatal deceso
de quien vivo les unía
relación de parentesco.
 Otros detalles subrayo                      
del preclaro suceso:
Max Estrella, fugaz vate, 
por desorden fue preso,
en oscuro calabozo,
allí aquende del obrero        
fue un discurso incisivo
el que llevó con Mateo,
del paria catalán nombre.
Fue aqueste catalán reo 
un muy notable augur                    
de su destino postrero: 
tiroteado en las calles
con fuga como pretexto; 
serían de ello testigos
una madre y su hijo muerto            
cerca de nuestro poeta. 
¿Y quién hoy les  relata  esto?
Este eximio escritor manco, 
barba cana, serio gesto,
apodado Valle-Inclán                                
que, cual galaico hechicero,
descontento con el mundo, 
crea de teatro un género
nuevo, crítico, deforme,
que de lo real espejo                          
es como los anteojos                        
del original Quevedo. 
Aquel lo bautizó ya 
con el nombre de esperpento. 
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QUI ÉS QUI?
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PICALLETRES
Enguany ha estat el primer any que tres alumnes participants al 
Picalletres de la televisió han quedat semifinalistes.

Marc Borràs, Marina Brull i Roger Sota, són els tres alumnes de 
tercer d’ESO que van representar l’INS Candelera. Ens van 
comentar que van tenir molts de nervis, sobretot al 
començament del programa.

Dos dies abans van competir, a més, un altre grup de l’institut 
format per Ariadna Sánchez, Adriana Pérez i Júlia Badiu. Però 
no van arribar a classificar-se per a les semifinals.

Cada dia practicaven una estoneta, a més de mirar programes 
d’edicions passades per veure el funcionament del programa.

Aquest concurs té tres nivells. En el primer nivell s’han de 
lletrejar paraules fàcils. A mesura que avancen els nivells, la 
dificultat de les paraules és més gran. Entre nivells hi ha una 
prova per detectar barbarismes o paraules mal escrites. I en 
aquesta edició també hi havia una prova de pronoms febles.

Malgrat no haver-se classificat per a la final, els alumnes ho 
van fer molt bé i la puntuació va anar molt justa.

Aquí podem veure els dos grups mentre s’esperaven per poder 
entrar a plató:

                    XAVI EFFIO
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Al mes de gener vam fer unes cartes els alumnes 
de 3r ESO  per als alumnes del mateix curs de l’Ins 
Màrius Torres (Lleida).      
     
El departament de Català va pensar de fer un 
intercanvi, però ja que la COVID-19 no ens ha 
deixat fer-lo de manera presencial l’hem fet a través 
de cartes.

A la primera correspondència ens hem presentat: 
hem parlat del nostre poble, del barri, de la casa/pis, 
dels membres de la família, de com és la nostra 
habitació, de com ens va en els estudis i de quines 
activitats extraescolars practiquem. A més, els hem 
informat de què faríem si poguessin vindre a 
conèixer-nos en persona.   
                
Esperem que aquesta presa de contacte no es 
quedi amb aquestes primeres epístoles i en pugui 
sorgir una amistat.

INTERCANVI AMB LLEIDA

          
          ERIKA PINEDA I LAURA BUENDIA
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CONCURS CONCURS 
COCA-COLACOCA-COLA

Des de fa més de 40 anys que cada curs hi ha un 
premi de redacció de català i de castellà. Ja fa 
temps que hi participem des del centre. 

Enguany el certamen de Català s’ha fet el dia 5 de 
març i el de castellà, el dia 12. Anteriorment, 
s’havia anat a l’Institut Despuig a Tortosa. Aquest 
curs, arran de la pandèmia i les restriccions no s’hi 
ha pogut anar. Així, s’ha hagut de concursar al 
centre, en una aula adequada per a l’alumnat. 

                       AARÓN PERA
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CARNESTOLTES

Enguany, la pandèmia marca un abans i un després en la celebració 
del Carnaval i no han tingut lloc els actes tradicionals, com la rua de 
la Llar d’Infants Xerinola i de l’Escola Sant Jordi o la gran festa del 
cap de setmana amb la rua pel nostre poble. En lloc d’aquests actes 
la festa s’ha desenvolupat dins de cada centre i en un format reduït, 
seguint amb totes les mesures de seguretat.

A l’institut Candelera, divendres 12 de febrer es va donar permís 
perquè l’alumnat pogués vindre disfressat. Aquí us deixem una 
mostra de la participació de part de la comunitat educativa.

   

               MOUHAMADOU THIAM
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DIA DE LA 
DONA

EL DIA  8 DE MARÇ EL DIA  8 DE MARÇ 

El Dia Internacional de la Dona del 8 de març va ser declarat per les Nacions El Dia Internacional de la Dona del 8 de març va ser declarat per les Nacions 
Unides el 1975. Uns anys més tard es va convertir en el Dia Internacional de la Unides el 1975. Uns anys més tard es va convertir en el Dia Internacional de la 
Dona i la Pau Internacional. Als Estats Units se celebra oficialment tan sols des de Dona i la Pau Internacional. Als Estats Units se celebra oficialment tan sols des de 
1994, malgrat que és en aquell país on es troben els orígens de la 1994, malgrat que és en aquell país on es troben els orígens de la 
commemoració.commemoració.

L’explicació més versemblant es remunta a mitjans del segle XIX, en plena L’explicació més versemblant es remunta a mitjans del segle XIX, en plena 
revolució industrial. El 8 de març del 1857, milers de treballadores tèxtils van revolució industrial. El 8 de març del 1857, milers de treballadores tèxtils van 
decidir sortir als carrers de Nova York amb el lema ‘Pa i roses’ per protestar per decidir sortir als carrers de Nova York amb el lema ‘Pa i roses’ per protestar per 
les míseres condicions laborals i reivindicar una retallada de l’horari i la fi del les míseres condicions laborals i reivindicar una retallada de l’horari i la fi del 
treball infantil. Va ser una de les primeres manifestacions per lluitar pels seus treball infantil. Va ser una de les primeres manifestacions per lluitar pels seus 
drets, i diferents moviments, successos i mobilitzacions, com la vaga de les drets, i diferents moviments, successos i mobilitzacions, com la vaga de les 
camisetes de 1909, es van succeir a partir de llavors. L’episodi també va servir de camisetes de 1909, es van succeir a partir de llavors. L’episodi també va servir de 
referència per fixar la data del Dia Internacional de la Dona el 8 de març.     referència per fixar la data del Dia Internacional de la Dona el 8 de març.     

El capítol més cruent de la lluita pels drets de la dona es va produir, no obstant El capítol més cruent de la lluita pels drets de la dona es va produir, no obstant 
això, el 25 de març de 1911, quan es va incendiar la fàbrica de camises Triangle això, el 25 de març de 1911, quan es va incendiar la fàbrica de camises Triangle 
Shirtwaist de Nova York. Un total de 123 dones i 23 homes van morir. La majoria Shirtwaist de Nova York. Un total de 123 dones i 23 homes van morir. La majoria 
eren joves immigrants d’entre 14 i 23 anys.eren joves immigrants d’entre 14 i 23 anys.

El color lila és el color representatiu d’aquest dia, i el que adopten les dones o els El color lila és el color representatiu d’aquest dia, i el que adopten les dones o els 
edificis com a signe de la reivindicació. Va ser el color que el 1908 utilitzaven les edificis com a signe de la reivindicació. Va ser el color que el 1908 utilitzaven les 
sufragistes angleses. Els 60 i els 70 les dones socialistes van escollir aquest color sufragistes angleses. Els 60 i els 70 les dones socialistes van escollir aquest color 
com a símbol de la lluita feminista i posteriorment se’l va associar a la jornada que com a símbol de la lluita feminista i posteriorment se’l va associar a la jornada que 
se celebra cada 8 de març. se celebra cada 8 de març. 

  EL DIA DE LA DONA A L’AMETLLA DE MAREL DIA DE LA DONA A L’AMETLLA DE MAR          

Ja que aquest any la COVID-19 no ens ha permès de fer moltes coses, l’únic que Ja que aquest any la COVID-19 no ens ha permès de fer moltes coses, l’únic que 
es va poder dur a terme és una passejada feminista que va anar des de es va poder dur a terme és una passejada feminista que va anar des de 
l’Ajuntament a la platja de l’Alguer. Quan es va arribar a la platja es va fer el l’Ajuntament a la platja de l’Alguer. Quan es va arribar a la platja es va fer el 
símbol de la dona amb dones, i algun home, vestides de lila.    símbol de la dona amb dones, i algun home, vestides de lila.    

Al nostre centre s’hi van penjar murals en què s’hi explica el treball de les dones Al nostre centre s’hi van penjar murals en què s’hi explica el treball de les dones 
en diferents camps (de la literatura, la ciència, el periodisme…). Això sí, donant un en diferents camps (de la literatura, la ciència, el periodisme…). Això sí, donant un 
veritable protagonisme al color lila.veritable protagonisme al color lila.

 ERIKA PINEDA I LAURA BUENDIA
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PROFES QUE 
HAN SIGUT 

PARES
Durant els cursos 2019-20 i 2020-21 hi ha hagut 
tres professors que han sigut pares. El primer que 
va nàixer va ser el Narcís, fill de Toni Castro, el 
profe del PFI. El nen és del mes de juny de 2020. 

El segon, és fill de l’Albert de Matemàtiques i de la 
Neus de Ciències. Ell és el Biel i va sortir de la 
panxa al febrer d’enguany. Tant la Neus i l’Albert 
com el Toni, han estat pares per primer cop. I quin 
encert, que han tingut el mateix tots, un nen.
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Per altra banda, al setembre en tindrem un altre 
encara, de xiquet: l’Àlex. La seua futura mama és 
la Sarai Pastó. T’esperem, Àlex!

                    KRISTIAN ARNAAUDOV
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PFI AUX. OBRA 
INTERIOR I 

PINTURA
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PFI AUX. OBRA 
INTERIOR I 

PINTURA
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PFI AUX. OBRA 
INTERIOR I 

PINTURA
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PFI AUX. OBRA 
INTERIOR I 

PINTURA

                           A. J. CASTRO
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DIVERSIÓ DEL 
JOVENT

L’estiu passat, el de l’any 2020, els joves de la nostra edat ens 
vam haver de reinventar.
 
A causa de tot el que vam passar per la Covid-19 els joves vam 
haver d'actuar d’una manera diferent a l'habitual en algunes 
situacions. Quan ens vam confinar al principi estàvem contents 
perquè podíem descansar. Però avançaven les setmanes i 
cada dia que passava era més pesat i més avorrit. La majoria 
de la gent jugava a jocs de taula amb els seus pares, perquè 
molts d’ells tampoc no anaven a treballar. També hi ha joves 
que van aprofitar per jugar més estona a la play. Però alguns 
també feien manualitats amb paper i moltes coses creatives. 

Si s’havia d’anar a comprar s’havia de dur mascareta. Que poc 
ens pensàvem que la continuaríem portant durant més d’un 
any seguit!

En arribar l’estiu ja vam poder sortir de casa amb una relativa 
normalitat. Quan s'ajuntava molta gent no s’havien de formar 
aglomeracions. Alguns dies no podíem anar a la platja perquè 
hi havia un aforament limitat. Cada vegada que entràvem en 
una botiga o un restaurant (entre d’altres llocs) ens havíem de 
posar gel desinfectant i també ens podien prendre la 
temperatura. També havíem d’esperar per poder-hi entrar 
degut a l’aforament. Algunes d’aquestes normes pensàvem 
que passarien durant el curs escolar; però no ha estat així. És 
més, moltes de les restriccions han anat modificant-se a 
mesura que pujava o baixava la incidència de la Covid-19.

Crec que, com que aquesta situació no se sap quan acabarà, 
caldrien una sèrie d’instal·lacions per poder divertir-nos. Els 
adolescents i nens/joves en general necessitaríem més pistes 
per poder jugar. Al centre del poble només hi ha una pista, que 
és de bàsquet, i no està en les millors condicions. Els joves 
que intenten anar-hi a jugar molts dies se'n van sense fer-ho 
perquè la troben ocupada per altres que juguen a futbol a la 
pista. Per practicar el futbol no es pot entrar ni a l’institut ni a 
l’escola. A més, al camp hi ha entrenaments de dilluns a 
divendres. 
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   Des de la revista, animem que l’Ajuntament es replantegi    
aquestes situacions!

      AARÓN PERA

També estaria bé tenir una piscina comunitària perquè a la dels 
càmpings ens hem de colar i si ens veuen ens fan fora. Hi ha 
gent a qui no li agrada la platja i s’empipa perquè no hi ha 
piscina pública.

Una altra opció que demanàvem els joves era la construcció 
d’un skatepark per anar amb skate o l’scooter, ja que la gent 
havia d’anar amb tren a l’Hospitalet de l’Infant a passar la tarda 
i molts de pares no volien que els seus fills hi anessin sols. 
Actualment, ja tenim la pista que demanàvem, però hi han 
sorgit diversos problemes. El que en principi semblava un lloc 
per tal que els adolescents anessin a patinar, s’ha convertit en 
un lloc per anar amb nens més petits. I ara, tornaria a fer falta 
construir una altra pista que tingués més dificultat. Així, es 
podrien atendre totes les necessitats. No es poden comparar 
els nens i les nenes de 8-12 anys amb adolescents que estan 
acostumats a fer salts més complicats. 
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Discord és una aplicació de veu per IP gratuïta dissenyada per 
a comunitats de Videojocs Discord. S'executa en Windows, 
Mac Os, iOS, Android... 

El llançament públic de Discord va ser al maig de 2015. Es va 
fer popular a través dels jugadors d’eSports i dels tornejos 
LAN, i de llocs d’streaming com Twitch Tv. 

El 10 d'agost de 2017, Discord va anunciar públicament el 
llançament de la funcionalitat "Vídeo trucada i pantalla 
compartida". El 5 d'octubre de 2017, Discord va llançar la 
funcionalitat de videotrucades i ús compartit de pantalles a tots 
els seus usuaris. El novembre de 2017, Discord ja tenia més 
de 87 milions d'usuaris, i pensem que es va crear el 6 de març 
del 2015. El concepte de Discord va venir del director executiu 
Jason Citron, que havia fundat OpenFeint, una plataforma de 
jocs socials per a dispositius mòbils. Finalment, va vendre 
OpenFeint aGREE el 2011 per 104 milions de dòlars, que va 
invertir per fundar Hammer & Chisel, un estudi de 
desenvolupament de jocs, el 2012.   

MODES ENTRE EL 
JOVENT
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●

TikTok, també conegut com a Douyin a la Xina, és una aplicació per a iOS i Android per crear i TikTok, també conegut com a Douyin a la Xina, és una aplicació per a iOS i Android per crear i 

comparir vídeos curts. L’aplicació es va llançar a Douyin, Xina, el setembre de 2016 i es va comparir vídeos curts. L’aplicació es va llançar a Douyin, Xina, el setembre de 2016 i es va 

introduir als mercats estrangers en forma de Tik Tok un any després. És la plataforma de introduir als mercats estrangers en forma de Tik Tok un any després. És la plataforma de 

vídeo curta líder a Àsia, els Estats Units i a la resta del món. El 2018 l’aplicació es va vídeo curta líder a Àsia, els Estats Units i a la resta del món. El 2018 l’aplicació es va 

popularitzar i es va converir, popularitzar i es va converir, a l’octubre del 2018, en l’aplicació més descarregada dels Estats a l’octubre del 2018, en l’aplicació més descarregada dels Estats 

Units. Està disponible en més de 150 mercats i admet 75 idiomes. L’aplicació permet als Units. Està disponible en més de 150 mercats i admet 75 idiomes. L’aplicació permet als 

usuaris crear vídeos musicals curts de 3 a 15 segons i vídeos de bucle de 3 a 60 segons. Al usuaris crear vídeos musicals curts de 3 a 15 segons i vídeos de bucle de 3 a 60 segons. Al 

juliol de 2018, l’aplicació tenia més de 500 milions d’usuaris a tot el mónjuliol de 2018, l’aplicació tenia més de 500 milions d’usuaris a tot el món

L’aplicació mòbil Tik Tok permet als usuaris crear els seus propis vídeos curts, normalment L’aplicació mòbil Tik Tok permet als usuaris crear els seus propis vídeos curts, normalment 

amb música de fons. El vídeo es pot accelerar, anar més lent o editar mitjançant iltres. Per amb música de fons. El vídeo es pot accelerar, anar més lent o editar mitjançant iltres. Per 

uilitzar l'aplicació per crear vídeos musicals, els usuaris poden seleccionar música de fons uilitzar l'aplicació per crear vídeos musicals, els usuaris poden seleccionar música de fons 

d'entre diversos gèneres musicals, editar-los amb iltres i gravar un vídeo ajustat a la velocitat d'entre diversos gèneres musicals, editar-los amb iltres i gravar un vídeo ajustat a la velocitat 

de 15 segons per comparir-lo abans de penjar-lo (bé amb altres usuaris de Tik Tok o a altres de 15 segons per comparir-lo abans de penjar-lo (bé amb altres usuaris de Tik Tok o a altres 

plataformes socials). La funció de "reacció" permet als usuaris enregistrar-la en un vídeo plataformes socials). La funció de "reacció" permet als usuaris enregistrar-la en un vídeo 

concret en una peita inestra que es pot moure per la pantalla. Aquesta funció "duo" permet concret en una peita inestra que es pot moure per la pantalla. Aquesta funció "duo" permet 

a l'usuari gravar un vídeo secundari a un altre vídeo.a l'usuari gravar un vídeo secundari a un altre vídeo.

L'aplicació permet als usuaris conigurar el seu compte com a "privat". El coningut d’aquests L'aplicació permet als usuaris conigurar el seu compte com a "privat". El coningut d’aquests 

comptes és visible a Tik Tok, però l’usuari el bloqueja perquè el itular del compte no té dret comptes és visible a Tik Tok, però l’usuari el bloqueja perquè el itular del compte no té dret 

a visualitzar-lo. Els usuaris poden triar si volen interactuar amb altres usuaris o simplement a visualitzar-lo. Els usuaris poden triar si volen interactuar amb altres usuaris o simplement 

amb els seus "amics" a través de l'aplicació mitjançant comentaris, missatges, "reaccions" o amb els seus "amics" a través de l'aplicació mitjançant comentaris, missatges, "reaccions" o 

vídeos "duo".  Abans de ik tok, hi havia una altra plataforma d’aquest esil: Musical·ly.vídeos "duo".  Abans de ik tok, hi havia una altra plataforma d’aquest esil: Musical·ly.
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Instagram és una xarxa social especialitzada, una aplicació Instagram és una xarxa social especialitzada, una aplicació 

mòbil web gratuïta (desenvolupada per Kevin Systrom i Mike mòbil web gratuïta (desenvolupada per Kevin Systrom i Mike 

Krieger, l'any 2010) per compartir imatges i vídeos. L'aplicació Krieger, l'any 2010) per compartir imatges i vídeos. L'aplicació 

permet als usuaris/àries fer fotografies, aplicar filtres i marcs (si permet als usuaris/àries fer fotografies, aplicar filtres i marcs (si 

ho desitgen) i, finalment, mostrar-les a les seves amistats o ho desitgen) i, finalment, mostrar-les a les seves amistats o 

seguidors, ja sigui a la mateixa plataforma o a diverses xarxes seguidors, ja sigui a la mateixa plataforma o a diverses xarxes 

socials. Instagram va ser dissenyada (originàriament per a socials. Instagram va ser dissenyada (originàriament per a 

iPhone, l’iPad i l’iPod touch (amb el sistema iOS 3.0.2 o iPhone, l’iPad i l’iPod touch (amb el sistema iOS 3.0.2 o 

superior), per fer-ne possible la descàrrega des de l'App Store i superior), per fer-ne possible la descàrrega des de l'App Store i 

des de la seva pàgina web. A principis d'abril de 2012, se’n va des de la seva pàgina web. A principis d'abril de 2012, se’n va 

publicar una versió per a Android i, actualment, també està publicar una versió per a Android i, actualment, també està 

disponible per descarregar des de Google Play. Des de la seva disponible per descarregar des de Google Play. Des de la seva 

creació, Instagram ha tingut una gran popularitat. Al mes de creació, Instagram ha tingut una gran popularitat. Al mes de 

novembre de 2011 tenia 12 milions de seguidors i, actualment, novembre de 2011 tenia 12 milions de seguidors i, actualment, 

l'aplicació té més de 100 milions d'usuaris actius. Permet als l'aplicació té més de 100 milions d'usuaris actius. Permet als 

usuaris pujar fotos i vídeos que es poden editar amb diversos usuaris pujar fotos i vídeos que es poden editar amb diversos 

filtres i que s’organitzen amb etiquetes i informació d’ubicació. filtres i que s’organitzen amb etiquetes i informació d’ubicació. 

Les publicacions d'un compte es poden compartir públicament o Les publicacions d'un compte es poden compartir públicament o 

amb seguidors prèviament aprovats. Els usuaris poden navegar amb seguidors prèviament aprovats. Els usuaris poden navegar 

pel contingut d’altres usuaris mitjançant etiquetes i ubicacions.    pel contingut d’altres usuaris mitjançant etiquetes i ubicacions.    
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Twitch,  també coneguda com a TwitchTv, és una plataforma Twitch,  també coneguda com a TwitchTv, és una plataforma 
que ofereix un servei d’streaming de vídeo en viu propietat que ofereix un servei d’streaming de vídeo en viu propietat 
d’Amazon. Presentat al juny de 2011 com un subproducte d’Amazon. Presentat al juny de 2011 com un subproducte 
d’una altra plataforma d’streaming d'interès general, JustinTv, d’una altra plataforma d’streaming d'interès general, JustinTv, 
el lloc principalment s’enfoca als videojocs. El contingut del el lloc principalment s’enfoca als videojocs. El contingut del 
lloc pot ser vist en directe o a la carta.lloc pot ser vist en directe o a la carta.

A mitjan 2013, el lloc aconsegueix una mitjana de 43 milions A mitjan 2013, el lloc aconsegueix una mitjana de 43 milions 
d'espectadors mensuals i, al febrer de 2014 va ser d'espectadors mensuals i, al febrer de 2014 va ser 
considerada la quarta font principal de trànsit a Internet als considerada la quarta font principal de trànsit a Internet als 
Estats Units. Al mateix temps la matriu de JustinTv va ser Estats Units. Al mateix temps la matriu de JustinTv va ser 
canviada de nom, Twitch Interactive, per representar el canvi canviada de nom, Twitch Interactive, per representar el canvi 
en les seves prioritats. JustinTv va ser tancat l’agost del en les seves prioritats. JustinTv va ser tancat l’agost del 
2014.2014.

Al setembre de 2014, Twitch va ser comprada per Amazon Al setembre de 2014, Twitch va ser comprada per Amazon 
per 970.000.000 de dòlars. Quan JustinTv va ser estrenat al per 970.000.000 de dòlars. Quan JustinTv va ser estrenat al 
2007 per Justin Kan i Emmett Shear, el lloc va ser dividit en 2007 per Justin Kan i Emmett Shear, el lloc va ser dividit en 
diferents categories de contingut. La categoria de videojocs diferents categories de contingut. La categoria de videojocs 
va créixer ràpidament i es va convertir en el contingut més va créixer ràpidament i es va convertir en el contingut més 
popular de la pàgina. La companyia va decidir convertir-la en popular de la pàgina. La companyia va decidir convertir-la en 
un subproducte enfocat només als videojocs, TwitchTv, un subproducte enfocat només als videojocs, TwitchTv, 
inspirat pel terme "twitch gameplay" (referit al temps de inspirat pel terme "twitch gameplay" (referit al temps de 
reacció dels jugadors). Va ser estrenat oficialment com una reacció dels jugadors). Va ser estrenat oficialment com una 
beta pública el 6 de juny de 2011. Des d'aquest moment, beta pública el 6 de juny de 2011. Des d'aquest moment, 
Twitch ha produït més de 35 milions de visites per mes. Twitch ha produït més de 35 milions de visites per mes. 
Actualment, té al voltant de 80 treballadors i la seva seu es Actualment, té al voltant de 80 treballadors i la seva seu es 
troba a San Francisco. Twitch ha rebut suport d'algunes troba a San Francisco. Twitch ha rebut suport d'algunes 
inversions significants de capital emprenedor, de 15 milions inversions significants de capital emprenedor, de 15 milions 
de dòlars al 2012 i de 20 milions al 2013. de dòlars al 2012 i de 20 milions al 2013. 

ERIKA PINEDA I LLUBER LLUEN
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VITRALL
Uns i unes  alumnes de 4t ESO han fet un vitrall al vidre de 
l’institut. Concretament, han estat la Mariona Gibert, el Sergi 
Pons, la Marycielo Lluen i la Sònia López.

A la professora de Visual i plàstica se li va encarregar que fes 
fer a l’alumnat uns dissenys de vitralls. D’entre tots els 
presentats se’n va escollir un per ficar-lo al vidre. Finalment, es 
va triar el de Sergi Pons, que havia fet un disseny basat en la 
mar. 

El treball dels nois i les noies consisteix a passar el disseny del 
paper al vidre. La tasca es du a terme amb materials especials, 
com la cinta de plom i les pintures de vidre. Una vegada 
acabat, tothom a l’institut el podrà contemplar. 

Aquest projecte es va posar en marxa a principi del segon 
trimestre d’aquest curs. 

    ERIKA PINEDA I LAURA BUENDIA

PDF Compressor Free Version PDF Compressor Free Version 



  

SARAI
Aquest any la Sarai ha vingut al centre i és mestra a l’Aula d’acollida.Aquest any la Sarai ha vingut al centre i és mestra a l’Aula d’acollida.

L’Aula d’acollida és un punt de suport de treball constant amb una interacció oral conínua. L’Aula d’acollida és un punt de suport de treball constant amb una interacció oral conínua. 

Permet una atenció personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. El Permet una atenció personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana. El 

centre intenta, sempre sigui possible, que ingui grups peits. A parir de les classes treballa, centre intenta, sempre sigui possible, que ingui grups peits. A parir de les classes treballa, 

primerament, ensenyant les accions més quoidianes, vocabulari bàsic, etc. Intenta reforçar primerament, ensenyant les accions més quoidianes, vocabulari bàsic, etc. Intenta reforçar 

l’acivitat entre els alumnes, la relació i la connexió entre ells i elles i la comunicació oral.l’acivitat entre els alumnes, la relació i la connexió entre ells i elles i la comunicació oral.

Té onze alumnes de diferents edats. Té alumnes de Romania, del Senegal, del Regne Unit, de Té onze alumnes de diferents edats. Té alumnes de Romania, del Senegal, del Regne Unit, de 

França, de Bèlgica i de Bulgària.França, de Bèlgica i de Bulgària.

Cada alumne té unes hores diferents, depèn de les necessitats i el nivell que ingui. Els Cada alumne té unes hores diferents, depèn de les necessitats i el nivell que ingui. Els 

xiquets solen rebre un suport d’entre 2-4 hores a la setmana. xiquets solen rebre un suport d’entre 2-4 hores a la setmana. 

A part del català la Sarai també es dedica a fer una hora de lectura de Castellà a 1r d’ESO.  A part del català la Sarai també es dedica a fer una hora de lectura de Castellà a 1r d’ESO.  

A més a més, ins i tot ha sigut mestra de Castellà a 4t d’ESO.A més a més, ins i tot ha sigut mestra de Castellà a 4t d’ESO.   

FENT PANELLETSFENT PANELLETS
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ERIKA PINEDA
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PASSATEMPS
Endevinalles

TÍTOL: EL MORT I EL PAGÈS

ENUNCIAT: Un pagès troba un cadàver al mig del 
camp i, al costat del cos, un paquet tancat.

PREGUNTA: Qui ha matat el desconegut?

**********************************************************

TÍTOL: ARITMÈTICA 

ENUNCIAT: 2 + 11 = 1

PREGUNTA: En quina mena de cas aquesta 
operació és exacta? 

**********************************************************

TÍTOL: EL CONDUCTOR D’AUTOBÚS

ENUNCIAT: Ets conductor d'autobús i avui 
condueixes un autobús de la línia 24. Reculls 10 
persones i en baixen 4, reculls 15 i en baixen 7, 
pugen 9 persones més.

PREGUNTA: De quin color té els ulls el conductor?
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TÍTOL: ARITMÈTICA 
RESPOSTA: Quan es tracta d’hores. Si s’afegeixen 
dues hores a les onze, serà la una.

TÍTOL: EL CONDUCTOR D’AUTOBÚS
RESPOSTA: Els mateixos que tu, perquè tu ets el 
conductor.

                                      KRISTIAN ARNAAUDOV

SOLUCIONS ALS PASSATEMPS:

TÍTOL: EL MORT I EL PAGÈS
RESPOSTA: Ningú. Era paracaigudista... i es va 
oblidar d’obrir el paracaigudes! PDF Compressor Free Version PDF Compressor Free Version 



ORLES

1R ESO A      MARIOLA TORRALBO

1R ESO B      M. JOSÉ VAQUERO
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          1R ESO C      ALBERT SAMARRA

2N ESO A          ANA SEGURA
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    2N ESO C    SUSANNA CASTELL

         2N ESO B     JAUME MARTÍ
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3R ESO A      LLUÍS SABATÉ

    3R ESO B      MARIA DÍAZ
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      4T ESO A      MARC AIXARCH

4T ESO B      JUAN DE DIOS ABAD
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        4T ESO D           ROSA CID

       4T ESO C     SUSANNA VALLS
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PFI               JOSÉ CASTRO

     CICLE FORMATIU       EVA DE CID
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      1R BAT A  FERRAN ERRANDO

1R BAT B     ABELARDO PÉREZ
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   2N BAT A       SUSANA HERNÁNDEZ 
                         JAVI SÁNCHEZ

 2N  BAT B       ANNA COLLDEFORNS
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INS Candelera
Av. de l’U d’Octubre, 2 
43860 l’Ametlla de Mar
977 45 64 42
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