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Editorial 
A punt ja d’encarar la recta final, us presentem una revista farcida de 
coses interessants: premis, sortides, xerrades, entrevistes... 
 
Cal dir moltes coses de la portada? Els mitjans de comunicació en van 
plens: 800 centenari del rei Jaume I, centenari del naixement de 
l’escriptora catalana Mercè Rodoreda, i cent anys de la construcció de 
l’emblemàtic Palau de la Música Catalana. Ah! quant al públic, ja us 
podeu imaginar... 
  
 
              
                                                                                      Equip de redacció 
 
 
                 Capçalera 
 
                           L’agenda 
 
                           Extraescolars................. 
 
     El personatge     
      
      El centre............................   ........................ 
 
    Les sortides                                                                   
 
                           Les festes.......................... 
 
   L’entrevista  ……………………...................................                                             
 
                            L’article 
 
                            El còmic                                                                             
                             
                            L’enquesta 
 
                            El reportatge........................................ 
 
                            Rodoreda i les flors

 
Equip de redacció: Mercè Oliva, Núria Torres, Andrea Marín, Kevin 
Bermudez, Lorena Castillo, Rosanna Montserrat, Mireia Vázquez, Valeria 
Morales, Genís Herrera, Adrià Alimany, Youssef Barrouhou, Alejandro 
Sorroche, Noemi Enrique. 
  
 
 
 
 

Des de la redacció  us volem agrair les col·laboracions que ens heu 
fet arribar. 
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                                                                 CAPÇALERA 

 
En aquest número hem volgut destacar l’article que ens han fet 
arribar els alumnes de cicles, esperant així encetar una col·laboració, 
a partir d’ara, periòdica. 

PORTA 22 és un espai de Barcelona activa dedicat a la cerca i a la 
informació de les noves professions que estan sorgint a l’actualitat, 
derivades de les canviants necessitats que la societat darrerament 
està patint.  
Entre les eines que ens ofereix PORTA 22, trobem la Intranet, que 
posa a la nostra disposició una fitxa ben documentada per a 
cadascuna de les més de 700 noves professions, que explica 
detalladament quines competències es desenvoluparan en aquesta 
feina, quins estudis fan falta per realitzar aquestes tasques, diferents 
recursos audiovisuals per recolzar aquesta informació i un seguit 
d’informació bastant completa de tot allò que et pugui interessar per 
triar aquesta nova professió. 
Un altra eina que ofereix aquesta intranet és un seguit de recursos 
audiovisuals per anar ben preparat a una entrevista de feina, que et 
proporcionen un seguit de consells per donar una bona impressió a 
l’entrevistador.  
PORTA 22 disposa també d’aules on s’ofereixen cursos totalment 
gratuïts per desenvolupar diferents competències professionals. 
Cal remarcar que uns dels trets negatius de la sortida és que tota la 
informació interessant és a la Intranet, la qual no es pot consultar 
des de casa, i les persones que no tenim temps per desplaçar-nos a 
Barcelona, no tenim un accés còmode a aquesta informació. 
En conclusió, va ser una jornada de cerca, tant de possibles sortides 
professionals per realitzar en acabar la nostra formació com d’estudis 
que ens fan falta per arribar a desenvolupar la feina dels nostres 
somnis. 

Sergi Garcia 
Carolina Martínez 
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No podien faltar a la nostra revista els equips esportius de l’institut, 
ja que s’han format diversos equips i el cadet de futbol sala ha 
guanyat la lliga. 
Aquí tenim totes les modalitats i categories: 
 
Futbol Sala: 
 
Infantil                                                              Cadet 
Partits jugats 
       7                                                                 13 
guanyats: 
    6                                                                    11 
empatats: 
    0                                                                     1 
perduts: 
    1                                                                     0 
 
 
 
 

Enhorabona! 
 
 
 
 
Bàsquet 
 
Cadet  
Partits jugats:                                                            Juvenil 
10                                                                             10 
Guanyats: 
3                                                                               0 
Perduts: 
7                                                                               8 
 
 
 
 

 
Adrián Alimany 
 
 

 

 
         
                                                                                                                  
 



 
 

 

 
 
 
 

            Entrevista a Asunción Giner España (conserge de 
l’institut), Gemma Coll i Irene Romero (secretàries de 
l'institut) i Dolores Martín Ballestera (senyora de la neteja)  

 
1. Quants anys portes treballant a l’institut? 
Porto cinc 
anys, des del 2003. 
 

-Gemma Coll: 1 any 
-Irene Romero: 3 mesos 

3 anys. 

2.T’agrada la teva feina? 
Sí, perquè m’agrada el  
tracte amb la gent, 
sobretot amb els alumnes. 
Cada dia hi ha una cosa 
nova i té la seva part 
gratificant. El tracte amb 
vosaltres ja és molt. 
 
 

Sí, perquè aquí hi ha 
molta diversitat de coses. 
Hi ha diversos tipus de 
feina molt diferents. 
També ens agrada molt el 
tracte amb la gent per la 
finestreta. I a més, això és 
el que hem estudiat i ens 
agrada molt. 
No tenim molta relació 
amb els alumnes, però 
amb el cap ens portem 
molt bé. 

Sí, no està malament, 
però treballaria més a gust 
si els alumnes fossin una 
mica més polits. Per 
exemple, els lavabos del 
pati estan fets una 
porqueria; el paper 
higiènic està escampat pel 
terra i fet un fàstic. També 
ratllen molt les taules i 
cadires amb bolígraf  o 
retolador. I per últim, al 
pati, no llencen mai les 
escombraries a la 
paperera adequada, quasi 
sempre ho llencen al terra. 

3. Has notat canvis des que vas començar fins ara? 
Sí, moltíssims. Per a 
millor, és clar. Per 
 exemple, tot està més 
automatitzat. 

Hem après moltes coses. 
Al principi teníem una 
mica de por i de nervis 
però ja ens hem adaptat. 

 

4. Va canviar la teva feina amb el canvi d’edifici? 
Va augmentar; hi ha           És que nosaltres dues ja        Vaig començar  a 
més alumnes cada any,       vam començar en aquest      treballar en el nou 
més fotocòpies... en            institut i per això no hem      edifici. 
general, més feina.              notat cap canvi. 
5.Què és el que fas exactament en el teu treball? 
Arribo a les 7:30 a l’ins-       - Irene Romero: jo porto la    Netejo totes les                     
titut, (sóc la primera),          part econòmica (nombres)     classes, els lava- 
obro els llums, recullo els      el tema de facturació i la        bos, el pati, els 
diaris, comprovo la sala        comptabilitat.                       vestuaris, secre- 
de professors, encenc les      -Gemma Coll: i jo porto la     taria, els despat- 
fotocopiadores, les càme-      part acadèmica (lletres),       xos...també can- 
res de vídeos, els ordina-      les inscripcions, les ma-        vio les bosses de  
dors i obro les portes            trícules, els llibres d’esco-     les escombraries 
d’accés al centre.                  laritat, el tema de certi-        i les trec quan    
A partit de les 8 he               ficats i atendre per telèfon.     estan plenes.                    
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 d’estar alerta de 
l’entrada. A les 8:15 tanco 
les reixes de l’exterior i 
qui arribi tard s’ha 
d’apuntar amb les seves 
dades. 
També tinc cura de les 
claus, del telèfon, del fax, 
he de fer les fotocòpies i 
he d’estar alerta dels 
alumnes: si s’han fet mal  
els he de curar, de si els 
venen a recollir o si 
necessiten qualsevol altre 
cosa. Però per sort,aquest 
institut,és bastant tranquil 
. 
 

  

6. Podries explicar-nos el teu horari? 
Els dilluns, els dimecres  
i divendres treballo de  
7:30 a 15:00.I els 
dimarts i dijous treballo 
de 7:30 a 13:00 i 
després de 13:00 a 
17:00. 
 

 De dilluns a divendres, 
és a dir, tots els dies 
que hi ha classe, de 17 
a 22 de la nit. 

7. I ara, per últim, podries explicar-nos una anècdota o alguna 
experiència dolenta? 
Un dia normal com  
qualsevol altre vaig 
sortir de casa meva a la  
mateixa hora de sempre 
i vaig arribar a l’institut, 
com sempre, a les 7:45. 
Doncs, quan vaig mirar 
la bossa em vaig trobar 
que m’havia oblidat les 
claus per obrir!!!  
 

La dolenta: bé doncs, 
treballar cara al públic té 
coses bones i dolentes, 
generalment la gent és 
bastant amable i 
pacient, però d'altres 
vegades ens podem 
trobar amb alguna 
persona que "no tingui 
un bon dia ", això ens ha 
provocat algun moment 
de tensió. 
I l'anècdota bona: molt 
seguit vénen els alum- 
nes a preguntar i a 
demanar coses, en picar 
a la finestreta i obrir, el 
primer que diuen és 
"profe" i nosaltres 
sempre riem. Ens fa 
gràcia, perquè per més 
que els diem que no ho 
som, quan marxen 
repeteixen:"adéu profe”   

Una experiència dolenta: 
jo sempre he d’anar a 
omplir el cubell al lavabo 
que hi ha al segon pis, 
és a dir, al de dalt i hi ha 
com una espècie de 
bidet que es suposa que 
ningú ha de tocar. Doncs 
bé, un dia que anava a 
omplir el cubell, em vaig 
trobar que hi havia ... 
una CACA allà a sobre 
del bidet!!!! Quin fàstic. 
 
I l’anècdota bona, que 
ara farà un any, el curs 
passat abans de 
setmana santa, vam fer 
una “merendola” les 
noies de la neteja amb 
els de cicles formatius. 



 

 

Concurs de màscares            
 
,  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Enguany la Cindy Ramirez i 
Nouredine Ibrahman, tots dos 
del grup eina, han guanyat el 
primer i segon premi del 
concurs de màscares organitzat  
                                                                 
 
               

           
 
 
 
 
Alguns alumnes de 4rt vam 
realitzar amb motiu del dia de 
la dona, un treball sobre les 
dones matemàtiques, 
científiques, artistes, filòsofes i 
sindicalistes catalanes. La 
professora Fani Gonzàlez ens 
va animar per fer uns murals 
sobre la vida de les dones 
celebres d’aquella època..  
La Núria Solsona va venir a 
explicar-nos algunes coses de 
les dones científiques catalanes 
i  ens va dir que la química 
provenia de la cuina. 
 
Rosanna Montserrat                                                                                            
 
 
 
 

 
 
                                                              
per l’Escola d’Art de Rubí dotat 
de 120 i 60 euros respectiva-  
ment  per a material didàctic . 
 
           

Adrián Alimany  
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El musical Grease triomfa 
 
L’ IES L’Estatut guanya el segon premi a la cinquena edició dels 
Premis d’Experiències Educatives Josep Pallach. Van recollir el premi 
com a coordinadors que eren del projecte els professors Lluïsa 
Beltran i Jaume Feliu.  
Dut a terme el curs 06/07 aquest musical, va tenir un gran èxit. 
L’actuació de 150 alumnes del centre va ser espectacular.  
                                                                       Alejandro Sorroche 
 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

ACTIVITAT DEL GRUP EINA 

 

El nostre institut va signar un 

conveni de cooperació 

educativa amb l’ajuntament, 

pel qual els alumnes del grup 

EINA poden assistir a realitzar 

una pràctica professional i pre- 

laboral en 

l’àmbit de 

la 

jardineria  

a la 

institució 

Municipal  

 

 

 

 

Font del Ferro amb l’objectiu de 

poder combinar i consolidar els 

objectius del pla d’estudis 

portat a terme  al centre.  

Les activitats que realitzen són 

especifiques i concretes d’un 

viver professional i van des de  

reentestar o canvi de test, 

entestar, pinçar, manteniment 

del terreny i tractament del 

substrat, canals de regadiu, fer 

esqueixos i/o separació de 

mata,  ... 

Pilar de la Cueva 

 



 

 

     CAMP D’ APRENENTATGE DEL DELTA DE L’EBRE             
 
 
                 Els alumnes de 2 ESO van estar de colònies els dies 27 28 i 29 
de febrer.  Aquí teniu algunes de les seves impressions:                                 
 
   “Em va encantar el recorregut 

per Tortosa ja que hi havia molts 
llocs per veure. El recorregut en 
bici va ser molt llarg, vam fer 16 
Km. La casa de colònies era molt                      
gran i molt bonica.”                 
Kevin  Pozo       (2n C)        

 
 
 

“Primer de tot vam anar a 
Tortosa, on a cada paret hi  
havia escrits d’algun fet 
important, com la riuada al  
1857 i d’altres d’homenatge 
a algun personatge important. 
També vam visitar un castell i 
a la tarda ja vam arribar a la  
 casa de colònies que estava 
a Sant Carles de la Ràpita. Allà 
vam anar al mirador de la  
Torreta i vam veure amb uns 
prismàtics una vista molt maca. 
Es veien tres coses: 
l’agricultura, tota la població 
I el mar. 
 
Al  dia següent  vam anar amb 
barca, vam veure amb uns 
prismàtics molts ocells 
diferents. També vam 
comprovar que l’aigua de la 
superfície del delta és dolça  i 
la del fons és salada, ho sabem 
perquè vam agafar mostres i 
també vam veure fins on 
arribava la transparència de 
l’aigua. A la tarda vam analitzar 
l’aigua al laboratori i vam 
observar el plàncton amb els 
microscopis. Després vam anar 
a la  llotja, on vam veure com 

es subhastava el peix acabat 
de pescar. 
 
L’últim dia vam anar amb bicis 
a una bassa i vam observar 
amb els prismàtics diferents 
ocells:el corb marí, el martinet, 
els flamencs, ànecs, etc... 

 Va ser molt divertit, encara 
que els profes a la nit no ens 
deixaven sortir.” 
            Andrea Briceño (2n B) 
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El que més em va agradar va ser 
anar amb bici pel Delta de l’Ebre. El 
dimecres, quan vam arribar a la casa 
de colònies, a la nit els nois van 
explicar històries de por i alguns nois 
van anar al llit d’un altre noi” 
          Wirmi Abad (2n A) 
 

 
 
 
“El dijous vam anar amb el vaixell, vam fer unes proves per veure 
com era l’aigua del delta de l’Ebre. Al fons era salada i per sobre 
dolça. A la nit no vam fer cap activitat. Van estar molt bé les 
colònies.” 
                                     Montse Sans (2n C) 
 
 
 “ Les colònies van ser 
interessants però molt curtes. El 
recorregut per Tortosa va ser 
interessant, el mirador i el vaixell 
van estar molt bé. Les crítiques 
són per l’esmorzar, ja que hi 
havia molt poca varietat. A les 
nits es podria haver fet algun joc 
o alguna activitat que els alumnes 
haguessin volgut.” 
 
          Sandra García (2n C)



 

 

 
 
 
 
El dia 17 de febrer els alumnes 
de 4t A d’ESO de l’IES ESTATUT  
vam fer una sortida per l’entorn 
del centre. 
Vam fer una descripció literària 
dels carrers al voltant de 
l’institut. 
Primer ens vam organizar en 
grups de 4 persones i vam 
escollir un carrer. Vam sortir de 
l’institut a les 10:00h i cada 
grup se’n va anar al seu carrer 
corresponent. A les 11:00h vam 
reunir-nos a la Rosa dels vents 
per esmorzar.  
Després cada grup se’n va 
tornar al seu carrer per acabar 
de fer la descripció literària. 
A les 12:15h vam quedar amb 
els professors a Can’Oriol per 
ensenyar-los les nostres 
descripcions literàries. 

Vam quedar sorpresos  
amb una frase que va sortir del 
carrer Einstein que deia: 
“Arbres calbs o amb perruquí”. 
Aquesta frase tan divertida li va 
sortir al Genís Herrera.  
 
 
Alejandro  Sorroche 
Youseff Barrohou 
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El passat vuit d’abril vam anar 
al canal olímpic de Castelldefels 
els alumnes de 4t ESO, 1r 
Batxillerat i algun alumne de 2n 
Batxillerat. 
La sortida va ser entretinguda, i 
vam fer el que tocava: esport. 
Hi havia altres instituts cosa 
que ens va permetre conèixer 
altre gent i fer amics. 
Vam acabar mullats, cremats 
pel sol i ja us podeu imaginar... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palau de la música 
 
 
El  passat 23 de Gener, tots els alumnes de primer vam anar al 
PALAU DE LA MUSICA. Vam veure un concert de jazz i van explicar 
com  va començar aquest tipus de música. L’activitat va durar de  
10:00 a 12:30h. 
                                                              
 
 

                                                                  



 

 

 
 
         Els alumnes de tercer 
d’Eso també vam anar al Palau.                                                                            

       We’re singing in the rain 

 Looking for the luck in the    
            Fontana di Trevi. 

Let’s go to the 
Foro 
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El passat 6 de març els 
alumnes de 2n de Batxillerat, 
acompanyats pel Joel i la 
Raquel, vam començar el 
nostre viatge cap a Roma. 
Tot i que el temps no ens va 
acompanyar gaire, ens ho vam 
passar molt bé. 
Roma és una ciutat encisadora, 
amb molta història a tots els 
seus edificis. A més de les 
arquitectures, escultures i 
pintures dels seus museus, 
Roma també té una bona 
gastronomia (sobretot si ets 
amant de la pasta) i una vida 
nocturna molt activa. 
El nostre hotel era petit però 
acollidor, encara que tant el seu 
servei com el de tots els 
restaurants que vam visitar no 
va ser gaire bo. 
Malauradament totes les coses 
bones s’acaben, i el dia 10 vam 
haver de tornar cap a 
Barcelona. 

                                          Arrivederci ! 



 

 

 
 
 
 
 
   L’1 de febrer, no és una dia 
qualsevol... 
Es va celebrar el carnestoltes al 
centre. 
Molts dels nois/es de l’Estatut 
es van disfressar per competir 
entre ells. Hi havia 2 proves 
voluntàries: 
- Millor disfressa: consisteix a 
passejar-se davant de tot 
 l’institut i el jurat posa nota i 
elegeix un guanyador. 
- Comparsa: els alumnes fan 
una petita comparsa i la més 
entretinguda, divertida i elegida 
per el jurat guanya. 
El primer premi ni més ni 
menys... 50 € per gastar en el 
racó del llibre!! 
Val la pena, no? 
Van participar molts alumnes, 
uns disfressats de nadons i  
d’altres de monstres, etc. 
No va ser fàcil per el jurat 
elegir un guanyador. En la 

Millor Disfressa van guanyar        
unes alumnes de batxillerat; 
anaven de ‘’McDonals’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I en la comparsa van guanyar 
els MH Crew, un grup de rap, 
format per RapNis ‘’Genís’’ i 
Krom ‘’Víctor’’  

                             

 
 
 
 

 
    
 

 
 
 

           
 
 
 

 
 

 
 

 Energic woman 
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Estan boníssimes! 
i les galetes també 

Insuperables!  
Els millors! 

Jack Sparrow i les seves 
donzelles!! 

Piratas informàtics 

On està el tresor? 

Genís Herrera  



 

 

 

UNA ESCRIPTORA A 
L’IES.... 
 
Els alumnes de 3r ESO van rebre la visita de M. Carme Roca, de la qual 
havien llegit el llibre Kamira.rom. 
Li van fer una entrevista que va sortir al programa de ràdio “Diguescom”, 
aquí teniu el resultat: 
 
 
 
Des de la infantesa li ha agradat llegir i sempre ha tingut temps per 
llegir. 
Es va llicenciar en història. Després va estudiar filologia catalana. 
 
Com es fa un escriptor? Llegint molt o tenint un do? 
 
És difícil de contestar. 
Opino que abans de ser un escriptor ets un gran lector i com a qualsevol 
altre ofici s’ha de treballar molt. 
 
Com s’escriu un llibre? 
 
Quan ja tens una mica de pràctica, a mi el que em va molt bé, primer és 
creure’m la història. Tens una petita idea que et va creixent i que pot ser 
que acabi d’una manera molt diferent de la que has començat, és a dir 
que no tingui res a veure. 
Però  mai no faig una història si  abans no m’he la crec del tot. S’ha de 
treballar molt. 
 
És molt diferent escriure un llibre per a adults que un per a nens? 
  
En el món dels infants es pot escriure de moltíssims temes, però la 
manera  com s’expliquen aquests temes ha de ser més delicada. 
Amb els llibres d’adults tens l’avantatge que et pots deixar anar més 
perquè una persona adulta ja pot entendre tot el que pots explicar. 
 
Quins consells donaries als futurs escriptors? 
 
Primer llegir molt i després escriure molt. És a força d’escriure al paper o 
de colpejar les tecles de l’ordinador que  aprens, a més, és on acabes 
trobant el teu estil. 
No hem de tenir por, mai ens hem de rendir, s’ha d’intentar escriure, i 
segur que s’aprèn alguna cosa.



 

 19 

Creus que els teus llibres serveixen per educar tant els adults 
com els nens? 
 
Jo el que sobretot  tinc és el desig d’explicar una història,  no pretenc 
alliçonar a ningú, per això ja hi ha els pares, els professors... 
Jo sóc una escriptora, ara bé, si se’n pot treure alguna cosa positiva... 
però jo el que vull és explicar una història, res més. 
 
En què et fixes quan has de crear un personatge? 
 
M’ha de captivar, m’ha d’agradar, me l’he de fer meu, tant si és un 
home o una dona, un noi o una noia, un nen o una nena, però m’ha 
d’agradar, m’ha de captivar la seva personalitat.  
M’agraden sobretot els personatges que lluiten, que els poden anar 
malament les coses, però que sempre intenten tirar endavant, no  
m’agraden gens els personatges covards, que s’abandonen en una 
situació negativa. 
 
Els teus personatges estan extrets de fets reals 
com el de la Kamira.rom per exemple? 
 
Alguns sí, és a dir, parteixo d’un punt de partida 
d’algun personatge que he conegut, que he tractat 
amb ell... 
Però tots són personatges que podrien ser de carn i 
ossos. 
 
Els teus llibres estan relacionats amb el teu 
estat emocional? 
 
Crec que sí, és a dir, segur. Per això, a vegades, a mi el que em va molt 
bé és tenir més d’una història començada: una d’humor, una de ficció... 
Ara bé, si estic escrivint alguna història d’humor, no vol dir que estigui 
contenta, sinó tot el contrari, perquè per a mi és com una teràpia, 
m’anima. 
 
Com et fas per conciliar la teva vida laboral amb la teva vida 
familiar? 
 
Això es una mica complicat, però tinc la sort que tots accepten que porto 
una vida un mica peculiar, és a dir, entenen que a vegades per exemple 
no dini o dini més tard, també el que faig és que procuro unir la meva 
vida laboral amb la personal, així doncs si estic fent el sopar i se m’acut 
una idea, en aquell moment no tinc temps d’escriure-ho però ho anoto 
en un paper i més tard ho redacto bé. 

       Rosanna Montserrat i Mireia  Vazquez



 

 

          
El parkour, actualment, no es considerat com un esport sinó com una part de la cultura 
urbana ,disciplina, o filosofia de vida , que consisteix a seguir  un camí que pot ser pel medi 
natural o pel medi urbà superant obstacles que es poden presentar en el nostre recorregut
com murs , baranes, desnivells... aquest traçat es realitza amb les capacitats del nostre cos 
sense cap altre eina que la voluntat pròpia i unes bones sabatilles. 
La paraula parkour prové de “parcour” que vol dir “recorregut” en francès, i el practicant 
del parkour s’anomena “traceur” i en femení “traceuse”. 
Aquesta disciplina va ser creada per el francès Dabid Belle y Sébastien Foucan que van 
començar a practicar aquesta filosofia a França concretament a la ciutat de Lisses. El lema 
del parkour es “ser i durar”. 
Per un traceur mai hi ha obstacles només hi ha un camí recte a seguir. Aquesta disciplina 
requereix molta concentració i precisió en els moviments  i no només això sinó que també 
s’ha de tenir un ànim per autosuperació  i treure les pors de sobre. Els traceurs 
s’encarreguen d’organitzar R.T. que son les anomenades reunions de traceurs que 
consisteixen en una quedada de practicants del parkour per agrupar-se i realitzar aquesta 
activitat en grup. Cal dir que  un dels objectius del parkour es fluir i combinar els 
moviments, i  altre objectiu es superar-se a un mateix y no competir amb els altres ,per què 
gairebé sempre això crea conflictes que poden acabar en baralles. Cada vegada hi ha mes 
gent que s’interessa pel parkour per que els moviments criden l’atenció i estèticament pot 
ser espectacular i agradable per la vista. 
Des d’un punt de vista que nois/es comencin a practicar el parkour  pot ser positiu per que 
es una manera de relacionar-se socialment amb altres persones i fer altres amistats, però 
des de un altre punt de vista hi ha gent que s’interessa pel parkour pel fet de tenir mes 
habilitat a l’hora de robar, pintar a llocs on es inaccessible el pas de les persones, poder 
escapar de la policia sense cap problema.... I tot això l’únic que provoca es que s’agafi una 
mala imatge del parkour . 
Tots els moviments que es realitzen requereixen gran concentració i si creus que el 
moviment que vols realitzar et sortirà malament, possiblement sigui així, per què si des  
d’un primer moment no realitzes la visualització del moviment, la  exactitud d’aquest no 
serà la mateixa. En el moment que estàs efectuant un moviment la concentració ha de ser 
màxima i en el cap no pot haver-hi cap altre cosa que una visió clara del moviment perquè
un petit error a vegades pot tenir grans conseqüències. Practicar parkour a la llarga pot 
provocar seriosos problemes d’esquena, i moltissims traceurs han tingut que deixar o 
apartar la disciplina o filosofia del parkour per culpa de problemes físics que impedeixen 
seguir practicant. Fa poc menys d’un any a Barcelona va morir un traceur que practicant un 
moviment va caure des de una altura de 5m aproximadament, com a conseqüència de la 
seva mort es va organitzar una R.T. a Barcelona on van acudir traceurs de tota Catalunya. 
Cal remarcar que el conjunt de acrobàcies aèries anomenades “tricks”  com frontflips, 
backflips, wallflips, aerials, árabes, etc. No formen part del parkour sinó que es una altre 
filosofia ja que aquestes li treuen la fluïdesa als moviments del parkour es a dir que resten 
velocitat i constant. 
El parkour no deixa de ser una manera de veure la vida en què pots superar-te, guanyar 
forma física i conèixer a altres persones, a més, és una bona manera de fer esport d’una 
forma diferent. 
Adrià Valero *un ex-traceur* 
Mireia Vàzquez Sierra 
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Joel Esparza (professor de matemàtiques) Jonhatan Pinargote (alumne de 
1er bat.) Aurora Ros Vélez (mare d’una alumna de 4t B) 
 
 

1. Quins creus que són els factors o motius responsables que hi hagi 
fracàs escolar? 
JE:  El principal motiu, jo diria que és que s’han deixat de valorar els estudis 
per part de tota la societat incloent alumnes i sobretot pares. Els continus 
canvis de sistemes educatius i el fet que en aquesta societat la gent busca 
diners fàcils (futbolista, model...) 

 
JP:  Doncs, no estudiar, fer el mandrós, aixecar-se tard, distraure's a classe, 
faltar-li el respecte als professors, el suport dels teus pares, no entretenir-te 
amb l'ordinador (messenger...). 

 
A: Jo crec que el fracàs escolar es produeix en gran mesura pel desinterès 
en l’aprenentatge i la falta d’actitud que mostren els alumnes davant situa- 
cions que requereixen esforç. Per això el fracàs és també de tots els que 
som responsables de la seva educació. Els canvis de la nostra societat actual 
marcada per un elevat consumisme i el predomini de les noves tecnologies 
demanen una ràpida resposta en tots els camps educatius, començant pel 
familiar, que no sempre es dóna. 
 

2. Què creus, que el fracàs escolar ha anat creixent amb el pas dels 
anys o pel contrari, disminuint? A què creus que és degut? 
JE: Ha augmentat. Una gran majoria dels pares desconeixen el dia a dia dels 
seus fills. Hi han pares que volen ser amics dels seus fills i no els posen els 
límits convenients ja que no es porten com a pares sinó com a “amics”. 
Abans el pare o la mare (però era sempre un dels 2) anava a treballar i 
l’altre es quedava a casa cuidant els fills i treballant a casa. 
 
JP: Augmentant, per les influències dels amics. La mateixa persona pensa 
que és el millor però no s’adona que en prendre cert camí no aconseguiria 
arribar a un futur bo i agradable. 

         No et sentis fracasat perquè pots donar molt més del que dónes. Cada                        
vegada és més comú entre els alumnes perquè estan més per altres coses 
que pels estudis i a més cada vegada treballen de més joves. 
 
A. No ho podria assegurar, però tinc la sensació que més aviat ha 
augmentat. El que sí puc afirmar que abans es respectava més als 
professors, cosa que facilitava d’alguna manera la comunicació. 

 
3. Què faries per tal de solucionar aquest problema? 

JE: Per part dels pares, inculcar als fills la cultura de l’esforç i que fessin que 
els fills valoressin el fet de tenir uns estudis. I que les decisions sobre 
l’organització de l’ensenyament les prenguessin persones que treballen dia a 
dia als instituts i col·legis. 
 
JP: Estudiar més i canviar d’idees, amistats.. 
 
A: Des de l’àmbit familiar, dedicar més temps als nostres fills i des de 
l’àmbit escolar crear nous espais que despertin l’interès i la motivació tenint 
en compte la societat en què vivim. 
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Creus que els estudis són el 
més important per al teu 
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PROJECTE ESCOLA 
VERDA  

 
El  nostre centre té un projecte de 
medi ambient, és un projecte 
d’innovació que ens van concedir 
per a tres cursos. Aquest és el  
tercer any i l’objectiu és integrar 
el centre a l’entorn i conscienciar a 
tota la comunitat educativa sobre 
el respecte al medi i millorar les 
actituds envers els residus. Aquest 
curs encara tenim un objectiu, que 
és que tot l’alumnat sigui capaç de 
reciclar correctament perquè costa 
molt que llencin la brossa als                                                               
contenidors corresponents.               
 
Aquest projecte ens permet 
treballar amb els alumnes fent-los 
relacionar-se amb la conservació 
del medi i que tots puguem 
millorar les nostres actituds i 
veure si quan els alumnes surtin 
del centre, aconsegueixen un 
millor comportament com a 
ciutadans. 
 
Hi ha una comissió de professors i 
des de final de curs passat, volem 
consolidar la comissió d’alumnes 
de medi ambient. 
 
Escola Verda: Les escoles verdes 
són centres que tenen com a 
prioritat educar en el respecte i la 
conservació del l’entorn i que 
l’alumnat sigui capaç de tenir 
actituds positives i de respecte.  
Aquest curs el nostre col·legi 
intenta aconseguir el projecte 
escola verda. 
 
 
 

Al centre estem fent activitats 
relacionades amb l’entorn. Hem 
fet un petit jardinet de plantes  
aromàtiques, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
els de 1r d’ESO planten l’arbre    
de la promoció, 

 
 tenim un hort  

                                                                     
 i a cada classe hi ha una planta. 
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PUNT EDU 
 
Aquest projecte consisteix a potenciar la biblioteca escolar com un 
espai de recursos, on trobar tot tipus de documents per a l’alumnat 
professorat i PAS, amb la intenció que l’alumnat es formi com a 
persona autònoma i construeixi el seu coneixement.  
Aquest projecte ens el donen per tres cursos, del 2007-2010, 
demanaven que la biblioteca estigués integrada en l’ensenyament. 
És un projecte molt bo, perquè el centre en surt beneficiat en tenir la 
biblioteca millor condicionada i s’esforça per oferir millor servei i per 
incentivar la lectura. Ens han donat 3.600 documents, un augment 
considerable comparat amb l’any passat que en teníem 2.000. 
L’horari s’ha ampliat; enguany obrim cada tarda de 17-19h, gràcies a 
l’ajuda de l’Ajuntament, que té contractada una bibliotecària 
especialitzada que supervisa i ajuda a unificar els criteris de totes les 
biblioteques escolars. 
Pot venir tothom qui vulgui, però només poden agafar el préstec els 
alumnes que tinguin carnet.  
El professorat encarregat gestiona i promou la biblioteca junt amb la 
comissió de les biblioteques que hi participen. La persona 
encarregada principalment s’ha format per treballar en aquest 
projecte, i després ha de presentar una memòria. 
La principal encarregada d’aquest projecte és la Ruth Hull, ja que fa 
uns anys va estudiar biblioteconomia i documentació i li va semblar 
un projecte molt interessant i molt bo per a la biblioteca del centre. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

            



 

 

              Gravats amb Raül Morales 
 
 
En motiu del centenari del naixement de la Mercè Rodoreda, hem 
estat treballant descripcions de flors fetes per aquesta autora. 
 
Flor vergonya: 
Mentre ells es separen de la poncella per fer-se flor, ella se’ls espolsa. 
No vol ésser flor. No vol que la retratin. 
 
 
Flor de mel:  
Té el calze ple de mel. És una flor adormida, una mica fora del temps. 
Les abelles van i vénen. S’hi acosten. Amb la pota cullera agafen la 
mel i omplen tupins i perols. Algunes moren emmelades. Tot molt de 
pressa, amb molta agitació. Quan el calze queda buit de mel i respira, 
la flor es mor. I en neixen de noves. I vinga abelles! 
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Flor d’aigua: 
S’obre ran de l’aigua més neta del món: la dels llacs, que és feta 
d’esponja de neu. és petita, blanca-vori, melissa tarongí. És una flor 
que beu. Els pètals fan cullera, recullen l’aigua, quan són ben plens 
s’ajunten de pressa en poncella perquè l’aigua no vessi i se la beuen. 
Desprès es baden mandrosets i reposen. Quan estant descansats, 
tornen a beure. Cada nit fan igual. A l’acabament de la florida la 
planta arronsa les tiges i deixa les seves minyones, les flors, soles 
amb l’aigua . Tot el profit de tant i tant beure era per a la planta. Per 
a les flors no-res. Només la gran feinada, la mica de frescor a dintre i 
un cementiri blau. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I han sortit a la premsa... 
 

 
 


