
  

Ho sap tothom, i és profecia 
 

Ho sap tothom, i és profecia. 
la meva mare ho va dir un dia 
quan m´acotxava amb blats lleugers; 
enllà del somni ho repetia 
l´aigua dels astres mitjancers 
i els vidres balbs d’una establia 
Tota d’arrels, al fosc d´un prat: 
a cal fuster hi ha novetat. 
Els qui ballaven per les sales 
surten i guaiten, des del moll, 
un estel nou que passa el coll. 
El coraller ho sap pel pirata 
que amaga els tints en bucs d´escata 
quan crema l´arbre dels escrits; 
al capità d’una fragata 
li ho diu la rosa de les nits. 
l´or i l’escuma d’una mata 
clamen, somnàbuls, pel serrat: 
a cal fuster hi ha novetat. 
     J V Foix 

REVISTATUT 
IES L’ESTATUT                                    RUBÍ DESEMBRE 2009 N.16 
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EDITORIAL 

   En els darrers anys hem  observat importants canvis en el nostre en           
torn: els espais plens de papers, llibres i arxivadors d’abans  s’estan 

convertint en espais oberts on l’element bàsic  és un ordinador on po-
dem trobar gran quantitat de coneixement i informació. La dita:  el sa-

ber no ocupa lloc... sembla ara més adient. 
Tot i els canvis del nostre entorn, la imatge que ens ve al cap quan pen-
sem en els estudiants de secundària  és,  encara, la d’un noi o noia car-

regat de  llibres i amb una carpeta replena de fulls. 
Des d’aquest curs, l’alumnat del nostre institut va canviant aquesta 

imatge: els estudiants de 2n d’ESO han iniciat un projecte d’innovació 
per convertir els llibres digitals i el treball amb l’ordinador en l’eina bà-
sica d’aprenentatge. És el que des del Departament d’Educació es con-

eix com el projecte 1x1. 
Quan entrem en una aula 1x1 del nostre institut, ens trobem 30 nois i 
noies amb un mini portàtil sobre la taula, connectats al seu llibre digi-

tal a través d’internet,  i atenent les explicacions que el seu professor/a 
fa amb l’ajuda del projector  i la pissarra digital. 

Però, darrera d’aquesta imatge de canvi tecnològic hi ha quelcom més:  
l’objectiu és aconseguir una millora en l’assoliment de les competènci-
es bàsiques i una millora dels resultats acadèmics dels estudiants. No 
és un canvi només d’imatge, és un procés de renovació  pedagògica i 

metodològica. 
L’equip de professorat de 2n d’ESO ha hagut de fer front a gran quanti-
tat de dubtes i situacions noves que es generen amb aquesta nova for-
ma de treballar. Per assessorar-se han creat un grup de treball que es 

reuneix setmanalment i que rep el recolzament de l’ICE –Institut de Ci-
ències de l’Educació-. L’assessorament va a càrrec de la catedràtica de 

didàctica de les ciències de la UAB: Neus Sanmartí. 
La intenció del Departament d’Educació és anar ampliant aquest pro-
jecte a més nivells en els propers cursos. La firma del conveni Escuela 
2.0 amb el Ministerio de Educación assegura que aquest és el camí a 

seguir ens els instituts en el futur més immediat.  Com a centre, estem 
orgullosos de ser capdavanters en la innovació pedagògica, seguint la 
tasca engegada el 2005 amb  el nostre primer projecte d’innovació pe-

dagògica  d’educació mediambiental. 
Des d’aquí vull felicitar a tot l’equip docent de  l’Estatut per la seva fei-
na. Estic segura que les famílies sabreu valorar el seu esforç i interès 

en la tasca d’educar i formar als vostres fills i filles. 
 

Rosa Puig, Directora 
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BENVINGUDA ALS ALUMNES DE  
1R D’ESO 
 
El dia 10 de setembre van donar la benvinguda als nous 
alumnes de 1r d’ESO.  
 
Després de les instruccions dels tutors i tutores van fer 
una gimcana per conèixer el centre que va acabar al 
menjador de l’institut, on van fer un pica-pica. 
 
Tots plegats esperem que la vostra entrada al centre us 
agradi i que estigueu còmodes !!!!  
 
Sara  Rodríguez, 3 ESO B 
 
Imatge del pica-pica al menjador de l’institut 
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COLÒNIES DE PRIMER D’ESO:  
CURS 2009/10. 
 

Motxilles, nervis, coixins vermells en forma de cor, tot apunt per marxar cap a 
les esperades colònies! 
Gaudíem molt del xivarri a l’autocar fins que uns quilòmetres abans d’arribar a 
Castellar de n’Hug començaren els marejos, fou un moment difícil, no queda-
ven prou bosses i ja ens plantejàvem 
de compartir-les, però, per sort, els re-
volts es van acabar i tornàrem a la nor-
malitat. 
Ens esperaven uns monitors que ens 
van explicar quatre coses bàsiques per 
conèixer el terreny i la zona on ens tro-
bàvem. Tot seguit, la primera i més du-
ra de les excursions: la pujada a la Co-
va de la Tura. Sempre hi havia qui cre-
ia que no ho podria resistir, però com 
diu un expert que habitualment puja a l’Himàlaia “ningú sap fins on pot arribar 
el cos humà fins que no l’exposes a situacions extremes”. La imatge de la cua 
dels valents exploradors en un terreny abrupte des de l’altre costat del camí 
enorgullia els companys i els animava a seguir el mateix ritme. 
Un cop vam arribar al destí, varem col·locar-nos uns cascos per endinsar-nos 
en la foscor de cova, orientats només per una petita llanterna i seguint les 
veus dels companys, varem poder sentir la frisança que devien sentir aquells 
qui vivien en forats similars, i també, a la vegada, admirar la bellesa d’un rat-
penat que creia haver trobat un espai tranquil per fer una becaina. 

Des d’aquella alçada privilegiada varem analit-
zar el terreny, això sí, escoltant les explicacions 
dels experimentats monitors. 
Una pausa per dinar ens va permetre descansar 
per preparar-nos per a la següent caminada, 
aquesta molt més pausada i agradable, un tran-
quil passeig envoltats d’una vegetació especta-
cular que ens conduïa a les Fonts del Llobregat. 
El cansament i les inclemències del temps que 

ens acompanyava, feia que tothom volgués anar a la casa, on un desitjat bere-
nar ens esperava. A més, la curiositat per saber quina seria la distribució de 
les habitacions començava a neguitejar els nostres excursionistes i creava una 
tensió en l’ambient que s’havia de sufocar. 
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El segon dia va començar molt aviat, l’emoció per anar al riu a pescar cuques 

feia que alguns no haguessin pogut dormir les hores que necessitaven, però un 
bon esmorzar els va donar forces suficients per a posar-se les botes i endinsar-
se al riu a fer tots els càlculs necessaris per a omplir el full d’activitats del dia. Es 

van repartir en dos grups, mentre uns estudiaven la flora i la riba, la resta 
s’enfrontava al perill del riu, un cabal ràpid i abundant entorpia les passes dels 
nostres aprenents de biòleg, sense oblidar la perillositat que comporta recollir 

animals del riu per poder-los veure després en el microscopi. 
Enormes escorpins, bestioles de cames llargues que intentaven escapar saltant 
del recipient on havien estat guardats, petites larves devorades pels més grans, 
un espectacle macabre il·luminat per les bombetes del microscopi va fer que tot-
hom gaudís d’una tarda tranquil·la a la casa de la Sala, confiant això sí, que a la 
nit es podrien posar ben mudats per a ballar uns tangos a la llum de la lluna en-
voltats d’una agradable temperatura. 
Últim dia, els monitors van fer unes explicacions fantàstiques de com podíem 
orientar-nos per la muntanya amb un GPS, i som-hi! En grups petits s’havia de 
seguir un recorregut per la muntanya, tothom havia de complir alguna tasca, uns 
recollien plantes, altres dirigirien el grup, els més soferts recollien restes ani-
mals, això sí, amb por de trobar algun animal salvatge que viu en aquella zona 
(tots somiàvem trobar un ós, un llop... però amb tanta cridòria van fugir esperi-
tats cap a la Vall d’Aran). Quan varem tornar a la casa uns macarrons casolans 
ens esperaven per recuperar les energies gastades  i fer-nos més agradable el 
retorn amb l’autocar sense bosses de plàstic. 
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La castanyada 
 

La castanyada és una festa popular de Catalunya que se 
celebra el dia de Tots Sants (1 de novembre), tot i que dar-

rerament se n’ha desplaçat la celebració a la vigília 
d’aquesta diada.  

 
Com el Halloween als països anglesos, prové d’una antiga 

festa ritual funerària.  
 

Consisteix en un àpat en què es mengen castanyes, pane-
llets, moniatos i fruita confitada; la beguda típica de la 

Castanyada és el moscatell.  
 

Pels volts d’aquesta celebració, les castanyeres venen, al 
carrer, castanyes torrades i calentes, i generalment emboli-

cades en una paperina feta de paper de diari.  
 

En molts llocs, el dia de tots sants, els confiters organitzen 
rifes de panellets i fruita confitada.  
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Halloween 
Halloween o nit de bruixes és una festa que se celebra 
principalment als Estats Units d’Amèrica la nit del 31 

d’octubre. Té l’origen en la festivitat celta del Samhain. 
Samhain era el déu dels morts. 

Antigament s’encenien grans fogueres sobre les muntan-
yes per espantar els esperits malignes. Es creia que les 

ànimes dels morts anaven a visitar les seves antigues ca-
ses per intentar trobar un cos on habitar novament. Ana-
ven acompanyades de bruixes i altres éssers malignes. 
Per això aquella nit no s’encenia cap llum a les cases i 
tothom es vestia com les bruixes o els dimonis per tal 

que cap ànima volgués habitar els seu cos. 
La tradició cristiana fa una celebració per Tots Sants. 

El dia s’asspcia amb els colors foscos i està lligat a sím-
bols com jack-o-lartern. Les activitats típiques de Hallo-
ween són el famós truck or trate i les festes de disfres-
ses, amés de fogueres, visita a cases encantades, les 

bromes, la narració de llegendes urbanes i veure 
pel·lícules de por. 
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Tema 1: Una Metamorfosis 
La Metamorfosi D’Aracne 

1- Fes un resum en deu línies de la Metamorfosi d’Aracne. 

 

Aracne era filla d’un tintorer. Els seus brodats eren tan me-
ravellosos que la gent deia que la  seva habilitat per teixir li 
havia estat concedida per Atenea. Però Aracne tenia un gran 
defecte: era una noia molt vanitosa, deia que ella era la millor 
teixidora del món. Un dia, Aracne no va poder aguantar més i 
va arribar a comparar-se amb Atenea. Atenea va voler donar-
li una lliçó, a Aracne i va baixar des de l'Olimp a la Terra per 
acceptar el seu repte. Va començar el concurs, Aracne i Ate-
nea van estar teixint, Atena va representar als déus olímpics 
amb tota la seva esplendor i Aracne als déus com a bojos i 
borratxos. Quan Atenea va veure el treball d’Aracne insul-
tant els déus, no va poder aguantar més, es va enfadar molt i 
va obrir la tela. Aracne va tenir molta por i es va intentar suï-
cidar. Atenea li va salvar la vida; per castigar-la, la va conver-
tir en aranya i la va condemnar a teixir per sempre més. 
 
2- Busca una imatge que faci referència a aquesta Metamorfosi. 
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Característiques de la tela d’Aranya 
La seda de suport d’una teranyina, que les aranyes fan servir 
per a les seves xarxes i per on  escapen ràpidament d’ocells 
depredadors, és realment cinc vegades més fort per quilo que 
el cable d’acer i més elàstic que el niló. Les propietats de les 
xarxes de teranyines són els resultat de milers de filaments 
rígids de només unes quantes mil milionèsimes de metre 
d’amplada, barrejats amb canals plens de fluid que distribuei-
xen la força de la tensió al llarg de la xarxa. Les aranyes re-
als poden controlar la força de la tensió de les seves xarxes 
variant la concentració relativa de proteïnes, que cris-
tal·litzen, de d’altres que no ho fan. 
 
Un heroi amb els poders de l’Aranya: Spiderman         
 A Els poders d’Spiderman 
  

Sisè sentit (Aràcnid) 
Radar incorporat 
Trepa murs 
Força i agilitat 
Agilitat increïble 
Llança xarxes 
Alt nivell auditiu 
Resistència 
Habilitat combativa 
Gran intel·ligència 
 

B Fonament físic d’un dels poders de l’heroi  
Spiderman  pot penjar-se d’un fil de teranyina ? 

L’elevada força de tensió d’una aranya real li permet su-
portar un pes de més de nou mil quilos per centímetre qua-
drat, en conseqüència i d’acord amb les lleis de Newton, 
del moviment, és del tot possible que Spiderman pugui anar 
d’un edifici a un altre, detenir un tren que ha perdut el 
control, o faixar una cuirassa o prova de bales amb estre-
tes fibres de xarxes. 
       Alumnes de llatí, 4 ESO 
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. L’IES l’Estatut guanya tots els Premis del  

Concurs CREATIVA’T 2009 
        

Cada any, des d’en fa cinc, l’Ajuntament de Rubí convoca als IES de 
la ciutat per tal que l’alumnat d’entre 12 i 16 anys expressi la seva 
opinió. Aquesta activitat  forma part de les activitats organitzades al 
voltant del Dia Internacional contra la violència de gènere.  

L’objectiu és presentar una creació d’un document PowerPoint que re-
flecteixi la situació actual de les dones que pateixen maltractaments i 
com la joventut hi pot intervenir.  

El jurat de creactiva’t ha d’ escollir tres guanyadors als quals se’ls en-
tregarà un premi depenent de la posició en la que hagi quedat, el pri-
mer premi serà atorgat amb un valor d’ uns 300€, el segon  200 i el 
100. 

Des de fa un parell d’anys, el nostre institut ha guanyat el primer premi 
d’aquest concurs. El 2008 les guanyadores del primer premi van ser 
Sagrida Roncero, Rosa M. Martínez i Elisa Toro que van guanyar amb 
el treball titulat: Estimar no és matar, i el 2007  el primer premi se’l 
van emportar  Lorena Castillo i Dagiseth Pizarro i el segon premi va ser 
atorgat a Núria Ruana i Sandra Fortes. 

Els premis van ser entregats el dimecres 18 de novembre del 2009  a 
les 4 de la tarda a l’auditori del edifici Rubí +D. 

En arribar allà, els van fer uns comentaris sobre els power’s, després 
van presentar-ne alguns.   

Aquest any tots els premis han estat atorgats a l’IES Estatut. 

El 3er se l’ha endut la Melani Bosch, el 2n la Sonia Fernández 
i l’Itziar Gili i el 1r, la Sara Rodríguez i la Andrea Briceño .  

Sara Rodríguez, 3 ESO B            Moltes felicitats!!! 
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Entrevista a l’Hèctor Escriche,  
 

- 
 

L’alumne  
Hèctor Escriche  
de l’IES l’Estatut  
va concursar  
al Worldskill  
de Canadà. 
 
 
 
 
 
Bon dia Hèctor! 
 
1– Quan vas començar  
a estudiar a l’IES l’Estatut? 
Vaig començar l'any 2005.  
 
2- Què has estudiat? 
En els cursos 2005/2006 i 2006/2007 vaig estudiar el grau mitjà d'in-
formàtica Explotació de Sistemes Informàtics, tot seguit, en els cursos 
2007/2008 i 2008/2009 vaig continuar amb els estudis de grau superi-
or d'Administració de Sistemes Informàtics. 
 
3 – Per què vas decidir triar aquests estudis? 
La informàtica és una temàtica que m'agrada des que era petit, i als 9 
anys ja vaig començar a interessar-m’hi; no va ser fins acabar l'ESO que 
vaig decantar-me per estudiar informàtica. Com que volia dedicar els 
meus estudis totalment a aquesta carrera, vaig descartar la possibilitat 
de fer batxillerat i vaig decantar-me per  realitzar els cicles de grau 
mitjà i grau superior d'informàtica. 
 
4-Com et vas assabentar del Concurs del Canadà? 
M'ho va comentar la meva tutora -la Milagros Machio-, a principis del 
curs passat, mitjançant la pàgina del xtec, on feien referència als cam-
pionats regionals d'oficis. 
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5-Explica’ns una mica en què consisteix. 
La prova -tant en el campionat regional, com al nacional i en el mundial- 
consisteix en la creació d'una plana web, partint de zero, és a dir, realit-
zar tota la part gràfica de la pàgina amb algun programa de disseny (en el 
meu cas, Photoshop i Fireworks), i complementar-la amb la part funcional, 
bases de dades, programació estructurada amb PHP, HTML, JavaScript 
i CSS. 
Tota aquesta prova està subdividida en 4 mòduls en els quals es repartei-
xen les tasques. 
 
 
6-Per què vas decidir participar en aquest concurs? 
Inicialment, vaig decidir participar-hi per veure com era l'experiència, co-
nèixer a més gent que es dedica al mateix que jo i poder compartir conei-
xements. Ara bé, un cop passada l'etapa regional, que era un objectiu, pe-
rò tampoc m'ho esperava, ja vaig anar amb l'objectiu d’ aconseguir el bit-
llet al Canadà -al campionat nacional-. Aquests campionats són molt bones 
referències a l'hora d'afegir-ho al currículum personal.  
 
7-Què ha significat per a tu participar en aquesta experiència? 
Una gran meta personal i demostrar-me a mi mateix fins on puc arribar. I 
com n’és d’important l’esforç. 
 
8- En quina posició vas quedar? 
Vaig quedar en la posició 15 amb una puntuació de 73/100, a 9 punts del 
primer. En general tota la classificació va quedar molt igualada, així que 
ens vam poder sentir tots com a guanyadors. 
 
9-Quin treball vas presentar? Per què? 
El treball a presentar era el mateix per a tots, una pàgina web corporativa 
per a buscar feina. Cadascun de nosaltres hi vam donar el nostre estil 
personal, ara bé, jo vaig trencar una mica amb la temàtica corporativa per 
a fer un disseny més amigable. Us adjunto una imatge del disseny final de 
la plana. 
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 10-Quin és el teu objectiu a partir d’ara? 
De moment, aprovar la carrera universitària que he iniciat aquest any, i fer créi-
xer la meva empresa, on estic treballant. 
 
11-Creus que haver participat en aquest concurs t’obre portes per aconseguir 
treballs importants? Com quin? 
Aquests concursos, sempre són una referència més per al currículum personal, i 
ajuden a trobar millors ofertes de treball. Alguns exemples de feines que m'han 
proposat, arrel dels diferents campionats són: la direcció de grups de treball, 
responsable del departament de sistemes, etc.  
Com ja comentava amb anterioritat, a dia d'avui prefereixo seguir treballant per 
a mi mateix. 
 
12-A part d’estudiar tens algun compromís laboral? 
Si, sóc soci de “La Pera Llimonera”, una empresa en la que ens dediquem al dis-
seny i desenvolupament web amb eines de programari lliure (Open Source), com 
és el cas de Magnòlia CMS. 
 
Podeu veure més informació de l'empresa a la nostra pàgina web: 
www.somoslaperalimonera.com 
 
- Moltes gràcies, Hèctor, per la teva col·laboració!! 
 

A vosaltres! 
 
Andrea Rogel  i  Brenda Franco, 3 ESO C 
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FEM COMPOSTATGE 
 

El compostatge és un procés d’acceleració de la descom-
posició  aeròbica de la matèria orgància de les deixalles 
domèstiques, que condueix a l’obtenció d’una mena 
d’humus aprofitable per a l’agricultura. 
 
Com fem el compostatge a l’institut? 
 
Al pati hi tenim uns conte-
nidors de compostatge que 
podeu veure a la imatge. 
 
El Guillem Comas de 1r 
d’ESO, que dina a l’institut,  
s’encarrega cada dia de re-
collir la part verda de les 
restes del menjador i portar-la al contenidor.  
A dins es van fent capes de restes de menjador i d’herba 
seca, recollida al pati,  alternativament. Al cap de sis me-
sos aproximadament obtindrem el compostatge que ser-
virà per nodrir l’hort del centre. 
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PROJECTE LLIBRE DIGITAL 

 
INTRODUCCIÓ 

 
El llibre digital és la versió digital i electrònica del llibre convencional en pa-
per, però també el projecte que estem fent a l’IES l’Estatut, a 2n d’ESO.  
 
Tot l’alumnat de 2n d’ESO disposa d’un ordinador miniportàtil amb el qual tre-
balla. 
 
Aquest projecte està encaminat a anar apropant l’alumnat als ordinadors i a 
les noves tecnologies, per preparar-los per la societat del coneixement i de la 
informació. 
 

Entrevista als  alumnes de 2n ESO: 
Naomi i Huda, de 2n C  i Laura Puig, de 2n A 

 
P- Què preferiu, els llibres en paper o bé el projecte de llibres digitals? 

      R- El llibre en paper, perquè amb el llibre digital va malament es para i 
ens   distraiem molt. 

P- Creieu que  aprendreu  millor amb el projecte de llibres digitals? 
R- Encara no ho sabem. 

P- A quines matèries utilitzeu el llibre digital? 
R- En totes, menys Educació Física, religió o alternativa, i optativa. 

P- Alguna vegada els professors us han enxampat mirant altres pàgines? 
      R- Sí, moltes vegades. 

P- Penseu que seria útil per a tots els cursos ? 
R- Sí 

P- Com ho feu per estudiar per als exàmens? 
R- Amb els apunts i la versió impresa. 

P- Quant us va costar l’ordinador? 
R- Ens va costar 150€. 

P- Quines característiques té el vostre ordinador? 
R- Té càmera, és petit, és manejable, té wifi, porta  bluetooth, i no pe-
sa gens. 

P- Els exàmens també els feu a l’ordinador? 
      R- No. 
10.P- Encara feu servir la llibreta? 

R- Sí, de tant en tant. En anglès, moltes vegades, i també la fem servir 
com a càstig. 

 
Keyla Mendoza, 3 ESO A i Cinthya Pinargote, 3 ESO C 
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Esports extraescolars  
a l’IES l’Estatut:  
Estem fent futbol. El que es vol apuntar ha de pa-
gar 85 euros. Entrenem els dimarts i els dijous de 
5:45 fins a les 7:00, aquí a  l’institut.  
Els dissabtes juguem partits contra instituts de 
Terrassa o d’aquí, de Rubí.  Una vegada juguem a 
fora de l’institut i una altra vegada aquí a 
l’institut: cada partit guanyat val 3 punts, empatat 
1 i perdut 0. Qui guanyi la lliga, juga la copa Ca-
talunya. 
Yassine Aaydoun, 3 ESO B  
 
Esports  
a l’IES l’Estatut 
Els tres tercers d’ESO, a educació física, fem aroesport.  
Aquesta activitat consisteix en fer figures humanes amb mú-
sica de fons, però els passos han d’anar coordinats amb la 
cançó que cada grup esculli. 
Perquè l’activitat surti bé els passos han de quedar nets i el 
temps entre les figures han d’estar complert amb ball. 
La cançó ha de durar com a mínim 2 minuts i perquè la presen-
tació de l’activitat sigui millor els alumnes han d’anar amb ro-
ba semblant o que la coreografia es relacioni amb un tema de-
terminat. 
Cada membre del grup ha de participar, no tots han de fer 
una mateixa figura però ningú pot estar sense fer res. 
A l’hora de puntuar, el professor compta el treball individual i 
treball en grup. 
Carol Sánchez González,  3ESO A 
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Charo Martín/ Antònia Fusté/ Esteban López/ Núria Garriga/ Fernando Berard/ Josep Maria Gracia/ 
Jesús García/ César Nano/  Alexandra Bonet/ Josep Maria Gessé/ Alícia Cadenas/ Maribel Tarrés/ 
Montse Abella/ Núria Clua/ Raquel Puga/ Ruth Hull/ Mar Martín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Religions i excursions     J   El seu cgnom no respon a la seva seriositat 
 són les seves passions.        a la foto queda demostrat que 
            els anys la mateixa cara li han deixat. 
B L’anglès i el projecte digital 
 la fan estar sempre igual.    K   De petitona ja apuntava maneres... 
             Hello!   Hello!! 
C Com que a la biblioteca      
 no hi entren gats,      L   La cèl·lula i el microscopi són el seu camp 
          entre llibres la trobaràs.         Si no és a batxillerat  
             fent guàrdia l’hauràs trobat. 
D Amb boqueta de pinyó 
          fa les classes en la llengua de Napoleó.  M   De petita fa cara de trapella. 
              de més gran li agrada jugar  
E       Amunt i avall, avall i amunt.         amb la llengua oral i escrita. 
         Ha canviat el seu cavall 
         per l’acollida i la mediació    N   A la feina no ve amb el banyador.     
             Si voleu una clau, demaneu-li si us plau. 
F       Amb mirada interessant, dia rere dia, 
          vetlla números, albarans i factures   O  Ho coordina tot i més 
          per a millores futures.          amb pedagogia i autonomia 
                       i sense cap falta d’ortigrafia. 
G       De petitona, agafava la palma amb la mà. 
          De més grandeta, t’orienta i t’escolta   P   Entre muntanyes retallades 
          perquè en treguis profit el dia de demà.       i arnes de mel 
             us fa anar a l’Imax a peu. 
H Entre les alumnes, és tot un personatge 
 a cavall entre el Lazarillo      Q   Canvia les nines per operacions fines, 
 i Don Quijote de la Mancha.         I sense embuts 
             Fa bons treballs en grups! 
I A la foto, és el més petit de tots. 
 Ep! La seva assignatura coincideix amb 
 el nom d’un programa de màxima audiència a la televisió. 

Si relaciones les pistes amb les fotografies podràs saber  
quina cara feien de petits 
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  AULA D’ACOLLIDA 
 
 

Introducció 
 
L’objectiu de l’aula d’ acollida és ensenyar a parlar català 
als nois/es que acaben d’arribar a Catalunya. 
 
L’alumnat de l’aula d’ acollida de l’ IES L’Estatut prové de diversos 
països: Colòmbia, Bolívia, Equador, República Dominicana, Vene-
çuela, Perú, Xile, Marroc, la Xina, Rússia, Romania, Paraguai, Se-
negal. 
 
Les professores es diuen Alícia i Carme. 
 
Les professores els presenten el grup de classe i els companys li 
han de presentar els companys i les companyes. 
 
Els nois i les noies fan activitats com: jocs, parlar, fer activitats a 
l’ordinador, fer teatre, parlar dels llocs, els costums i la cultura 
dels països d’origen. 
 
Entrevista  

1 alumne/a acabat d’arribar: Carolina 
1 alumne/a acabat d’arribar: Daniel 
Les professores: L’Alícia i la Carme 
 
 

ENTREVISTA ALS ALUMNES:  
DANIEL, DE 2N D’ESO I CAROLINA, DE 1R D’ESO 
 
T’agrada acollida? 
   Sí, perquè t’ajuden. 
 
Quant de temps portes a Espanya? 

Dos anys i mig (C); des que ha començat el curs (D). 
 

Has tingut dificultat per aprendre a parla català? 
No. 

 
Yassine Aaydoun, Bella Romero i Luis Alberto Valdivia, 3 ESO B. 

 

A 

U 

L 

A 

 

D’ 

A 

C 

O 

L 

L 

I 

D 

A 



19 

ENTREVISTA A L’ALÍCIA CADENES  
I A LA CARME OBIOLS,  
PROFESSORES DE L’AULA D’ACOLLIDA 
 

T’agrada la teva feina? 
A-Sí,molt, perquè m’agrada veure com aprenen els alumnes i 
també perquè m’agrada jugar amb ells. 
C-Sí, m’agrada molt. 
 
T’hagués agradat fer una altra feina? 
A-No, m’agrada aquesta feina des de molt jove. 
C-Sí, a més d’aquesta m’agrada investigar. 
 
Quin és l’objectiu de l’aula de acollida? 
A/C-És fer que l’alumnat que ve d’ altres països aprenguin la 
llengua catalana i els nostres costums, i com estem organitzats. 
 
Quin aspecte destacaries dels teus alumnes? 
A-Que la majoria són persones que vénen amb ganes de treba-
llar i integrar-se. 
C-Que tots tenen coses bones i al ser grups més reduïts, el trac-
te és més proper. 
 
Quant de temps fa que fas de professora d’acollida? 
A-Ara fa cinc anys. A més, també faig classes de català i de so-
cials. 
C-Aquest és el tercer curs. A més sóc tutora de 1r d’ESO i tam-
bé faig classes de català. 
Tens algun contacte amb algun exalumne teu de l’aula 
d’acollida? 
A-Sí, tinc contacte amb els primers alumnes amb qui vaig co-
mençar a treballar. 
C- Sí, amb un alumne del curs passat. 
 
Saps quina és la seva activitat actual? Treballen? Estudien? 
A-Tots treballen i estan casats amb fills. 
C- Sí, en aquest moment estan estudiant. 
 
Hi ha algun/a alumne/a de l’aula d’acollida que hagi marxat al 
seu país i després hagi tornat a classe? 
A-Només un. 
C –Sí. 
 
Digues de quines nacionalitats són els alumnes de l’aula 
d’acollida? 
A/C-Equador, Bolívia, Colòmbia, Veneçuela, Xile, Marroc, Xina, 
Senegal i Mali. 
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