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“Pregunta’t si el que estàs fent avui 
t’apropa al lloc on vols arribar demà”  

Walt Disney

A l’Institut Joan Oró tota la comunitat educativa 
ha estat partícip d’un procés de reflexió necessari 
i important, un procés que genera noves oportuni-
tats. Ens importa l’avui i el demà, el present que 

teixeix el futur de tots aquests joves.

Ens hem fet moltes preguntes respecte el que som 
com a centre educatiu, quin és el nostre propòsit i 
quines les línies d’acció que ens permeten avançar 
promovent una educació dirigida a desenvolupar 

competències per a la vida. 

En aquesta Ataràxia volem compartir, un cop 
més, una mica d’aquest ser, de les nostres metes, 
objectius i del nostre trajecte. Ens agradaria que 

s’intuís com treballem i acompanyem el nostre 
alumnat mitjançant les pràctiques educatives que 

duem a terme.

L’educació ha de donar resposta individual i 
col•lectiva a reptes globals i a noves realitats. 

Fem-ho possible!!!

Emma Carreras 
Directora de l’Institut Joan Oró

Sumarieditorial

EDITA: INSTITUT JOAN ORÓ
AQUESTA REVISTA HA ESTAT POSSIBLE 

GRÀCIES A LA COL·LABORACIÓ D’ALUMNES, 
PARES, MARES, PAS I PROFESSORS.

DL L 755-1992
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Intercanvi a Alemanya
Alumnes de 2n viatgen a Alemanya 
i comparteixen experiències amb 
alumnes alemanys tot practicant la 
llengua anglesa.

Els alumnes de 1r d’ESO van al camp d’aprenentatge 
de la Noguera i amplien coneixements sobre la 
prehistòria

Celebrem la castanyada

notícies notícies notícies · eso

Els alumnes de 4t visiten l’arxiu històric de Lleida



L’alumnat de 1r 
es transforma en 
contacontes per un 
dia al Frederic Godàs. 
Àmbit lingüístic

Els alumnes de 3r van al camp d’aprenentatge 
de Barcelona

Apassionats per la 
ciència
Dos alumnes de 4t d'ESO del 
nostre centre, Blau Camarasa i Roc 
Bellostas, han estat seleccionats per 
participar en els Camps Científics 
d'Estiu organitzats pel Ministeri 
d'Educació i Ciència. A més a més el 
Roc també participarà del Programa 
Joves i Ciència promogut per la 
Fundació Catalunya la Pedrera.

41a edició del Premi Coca-cola
L’Ona Roure, l’Oriol Huguet, l’Anaïs Garrofé, l’Abril Pinyol, la Mar Solans, la Maria 
Fasheh, la Mireia Gómez, l’Armand López, l‘Anna Bergua, el Roger Sabaté i l’Oriol Viñes, 
alumnes de 2n d’ESO del nostre centre, enguany han estat els nostres representants 
en la 41a Edició del Premi de Relats Breus de la Coca-Cola. I Anaïs Garrofé ha obtingut 
un premi i a gaudit d’un dia a PortAventura on l’ha recollit, enhorabona!

Àmsterdam, viatge de fi 
d’etapa de 4t d’ESO
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 eso · notícies notícies notícies
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Els alumnes de 4t van 
a veure l’obra de teatre 
Max in love

Els alumnes de 1r d’ESO visita l’arxiu 
arqueològic de Lleida i participa en el 
taller “Afrània, una esclava d’Ilerda”

Sortim a esquiar

Els alumnes de 1r viuen l’English 
week a Santa Susanna

L’alumnat de 2n descobreix els tresors amagats de la 
Biblioteca Pública. Àmbit lingüístic

Celebrem carnestoltes

notícies notícies notícies · eso
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XIV edició del Certamen 
Nacional Infantil i 
Juvenil de Lectura en 
Veu Alta
Les representants de 3r d’ESO del 
nostre centre que van participar en 
la primera fase del certamen van ser 
Andrea Palau, Irene Llobera i Andrea 
Serlavós. I l’alumna de 2n d’ESO Abril 
Pinyol va superar la primera fase i va 
participar en la semifinal de la demar-
cació de Lleida.

Taula rodona “I després 
de l’ESO, què?”, a càrrec 
del nostre departament 
d’orientació, per als 
alumnes de 4t

Cicle d’activitats de 
Socials al voltant dels 
bodegons de l’època 
moderna a 3r ESO

Projecte Planeta Aigua. 
Els alumnes de 1r 
visiten la depuradora de 
Lleida i analitzen l’aigua 
del riu Segre

Els alumnes de 4t al 
Museu Morera i a la 
Fundació Sorigué per 
veure i participar de 
l’exposició de l’artista 
Oscar Múñoz 
que duu per títol 
“des/materializaciones”

Wonder a 1r 
d’ESO: comparem 
els llenguatges 
cinematogràfic i literari

 eso · notícies notícies notícies
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Equip de Corfbol

notícies notícies notícies · eso

Els alumnes de 3r i 4t 
participen, un any més, 
en el concurs d’enigmes 
Premi Joan Oró
I els guanyadors d’enguany han estat… 
Irene Llobera (3r d’ESO), Isabel Domin-
go (4t d’ESO) i Dani Calvo (4t d’ESO).

L’alumnat de 2n 
d’ESO visita el 
Museu de les 
Matemàtiques 
de Catalunya

Projecte Els 
invents de 
TBO. 3r d’ESO 
visita el Museu 
de la Ciència i 
la Tècnica de 
Catalunya

Els alumnes de 3r viatgen a Londres
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Segona edició de la Gala cinematogràfica PlanetOró 
amb els alumnes de 1r i amb la presència del 
director de cine i professor Òscar Sánchez

Concert Càsting,

Xerrada del 
periodista 
Enric Pinyol 
amb els 
alumnes de 
1r d’ESO

 eso · notícies notícies notícies

un recorregut pels 
musicals, a càrrec de 
la Banda Municipal 
de Lleida, dirigida 
per l’Amadeu Urrea, 
i la cantant Montse 
Seró, a l’auditori Enric 
Granados. 
Departament de 
música. 3r ESO
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notnotíciesnotícies ·BATXILLERAT
Frankenstein

“Havia de ser esfereïdor, com summament 
esfereïdor havia de ser l’efecte de qualsevol 
temptativa humana de parodiar el merave-
llós mecanisme del Creador del món”

Mary Shelley (1831)

El bé i el mal, la bellesa i la lletjor, el co-
neixement, l’amor, l’odi, la culpabilitat...
prenen forma en els personatges de l’obra 
Frankenstein, de Mary Shelley, adaptada per 
G. Morales i que vam poder veure amb els 
alumnes de batxillerat el dia 7 de març al 
TNC de Barcelona.
Un muntatge escènic sobri i potent que de 
seguida ens va atrapar, unes interpretaci-
ons intenses i impactants.
La visita posterior al temple de la Sagrada 
Família ens va traslladar definitivament a 
la bellesa i el talent creatiu, ara, el d’Antoni 
Gaudí.

Marina Sorribes
Cap del departament de llengua catalana

Els alumnes de 2n de batxillerat va 
anar a veure l’adaptació de l’obra 
de teatre Terra baixa a càrrec de la 
companyia Teatre de ponent

L’alumnat de 2n de batxillerat i l’obra 
Nit de lluna de l’escultor i artista 
lleidatà Leandre Cristòfol.
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Espectaculars xifres de voluntariat al cicle formatiu de grau mitjà de 
conducció d'activitats al medi natural. 20 Esdeveniments, 300 voluntariats, 
3.000 hores

Els alumnes del cicle formatiu de grau superior d’esports participen en 
diferents trobades esportives

 CICLES ·notícies notícies notícies

Intercicles esports col·lectius (pàdel, tenis, rugbi, voleibol, handbol). Sortida de salvament a la platja de Tarragona (pràctica de 
rescat amb moto i zodiac). Trobada multiesportiva del Pla d'Urgell (tasques de monitoratge amb l’alumnat de 1r d’Eso). Intercicles 
d'atletisme, El Prat de Llobregat. Raid intercicles les Franqueses del Vallès.Trobada d'atletisme a Arbeca.



notícies notícies notícies ·DE TOTS

GRISELDA ARTIGAS (CAFEM, Joan Oró)
Modalitat esportiva: BMX (ciclisme)
6 Vegades campiona d’Espanya,
campiona de la copa d’Europa i 
top 10 mundial en BMX.

DANIEL COGUL (CAFEM, Joan Oró)
Modalitat esportiva: Llançament de pes 
(Atletisme). Medalla d’or en el 
campionat de Catalunya

SAÜL CONDE 
(CFGS d’Animació, Joan Oró)
Modalitat esportiva: BMX (Ciclisme)

AARON CEPERO (CAFEM, Joan Oró)
Modalitat esportiva: Judo
Medalla de bronze en el campionat 
d’Espanya junior 2018.

CARLOTA GREGORI 
(CFGS d’Animació INS Joan Oró)
Modalitat esportiva: Futbol Sala
5a posició al mundial de futbol sala 
femení.

ANDREA SERLAVÓS 
(3r d’ESO, Joan Oró)
Campionat de Catalunya d'Hivern 
Infantil a Barcelona 2017. 
4a en 50 m braça, 2a en 100 m braça 
i 2a en 200 m braça.
Campionat d'Espanya d'Hivern 
Infantil a Pontevedra 2018.
8a en 100 m braça i 9a en 200 m 
braça.

DÍDAC SALAS i ROGER VIÑES 
(4t d’ESO, Joan Oró)
Modalitat esportiva: Voleibol
Campions en el campionat 
d’Espanya.  

MARIA ALSINA (1r d’ESO, Joan Oró)
Campionats de Catalunya 2017-2018
6a posició en 800 crol, 5a en 200 papallona, 
6a en 400 estils, 9a en 400 crol, 
1a posició en relleus.
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Els estudiants obtenen premi 
al seu esforç



Francophonie 2018

Convidat per l'editorial Santillana 
Français, el contacontes Samuel 
Mountoumnjou va explicar contes 
africans al nostre centre.
Els alumnes que estudien francès com 
a segona llengua estrangera, no van 
faltar a la cita. Tots vam aprendre...i 
no només la llengua francesa!
Merci beaucoup Samuel, à très 
bientôt!

On va au théâtre!
Le théâtre qui nous offre la 
compagnie de théâtre « La Bohème 
» est bien plus qu'une magnifique et 
amusante représentation devant nos 
élèves de français.

Pour nous, c’est la réponse à ce 
qu’on cherche chaque 
jour, c'est l’ensemble 
d'interactions, diverses 
et changeantes, qui 
s'établissent entre le 
spectateur-étudiant et le 
spectacle.

Département de 
langues étrangères.

Contes africains, tradition orale  et immersion

2 représentations :
12h00 et 13h15

Fils de tradition orale, Samuel est né à l´ouest du Cameroun, dans  
un hameau ayant beaucoup de traditions et de coutumes ancestrales.C’est dans ce contexte que le conteur a grandi, apprenant beaucoup  
de ses parents et de ses grands-parents il fut initié à la narration orale 
dès l´adolescence.
Il est actuellement professeur de langues et médiateur interculturel.

avec le conteur  Samuel Mountoumnjou

L’entrée est libre

SALA D’ACTES INSTITUT JOAN ORO

19 Avril

Grex Magistrorvm "Minerva"
El grup de treball de professors de llatí i grec de la 
província de Lleida ja està consolidat. Al nostre centre 
ens trobem 14 professors de diferents instituts de tota la 
província i estem molt engrescats en la implementació 
del mètode actiu en les nostres aules. Dóna gust poder 
treballar en comú i amb tantes ganes per un objectiu 
que també n'és comú: el fet que els nostres alumnes 
puguin gaudir encara més d'aquestes llengües, però, per 
damunt de tot, que pugin aprendre molt més amb les 
activitats que anem preparant plegats.

DE TOTS·notíciesnotíciesnotÍCIES
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Exposició 
“Artistes catalanes del 

dibuix i la pintura”, 
al nostre centre

3ème, 4ème 
et 1ère année 
Batxillerat

1ère et 2ème 
année de 
l’ESO

Contacontes

Le Rendez-Vous Du Donner Et Du Recevoir
Du Partager Et Du Vivre 
En Français!



Dia escolar de la no violència i la pau

Paradetes de novetats bibliogràfiques, de microrelats fets pels alumnes de 1r 
d’ESO; còpia manuscrita de fragments del Tirant lo Blanc; lliurament de premis 
literaris… Més roses i més llibres!
Podeu llegir els textos guanyadors del nostre premi de poesia i narrativa Agustí 
Ricart en l’apartat daquesta revista anomenat CERTAMEN LITERARI.

Celebrem el nostre Sant Jordi

Nadal 2017-2018

notícies notícies notícies ·DE TOTS
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Cow Parade
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PRODUCTES PRODUCTES PRODUCTES
Educació visual i plàstica. 1r d'ESO

Dinàmiques de cohesió de grup. 1r d'ESO

Tècnica del puntejat

Peixos, de Cèsar Manrique
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...D’AULA AULA AULA
Educació visual i plàstica. 3r d'ESO

Els alumnes de 1r d'ESO 
elaboren el seu recull 
de microrelats.

Creem capses de cereals 

Biografia lectora.
Àmbit lingüístic.
1r d'ESO



SER
Ser emocionalment intel·ligents
Enriquir-se en valors 
Realitzar-se com a persona per a ser feliç 

FER (construir)
Fer junts
Expressar i comunicar
Resoldre de forma creativa

SABER (conèixer)
Superar dificultats
Aprendre a aprendre
Bastir la nostra autonomia
Esperonar la curiositat
Reforçar l’esperit crític

ESTAR (conviure)
Enfortir les nostres habilitats socials
Sumar amb els altres
Treballar  per a la millora de la societat
Aprendre de l’entorn
Resoldre  conflictes reals
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AVUI AVUI AVUI...

L’alumnat, la seva educació i la seva 
formació com a persones és l’element 
nuclear i la raó que justifica tota 
l’activitat del nostre centre educatiu.

Al Joan Oró treballem per fer créixer persones que 
siguin capaces de desenvolupar totes les seves 
potencialitats, tenint en compte els quatre eixos que 
conformen cada identitat: SER, FER, SABER I ESTAR.  

Reimaginem la 
nostra escola, 
repensem l’educació

EL NOSTRE PROPÒSIT
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DESTAQUEM DESTAQUEM DESTAQUEM

Aquest propòsit serà possible treballant diàriament tres grans objectius:

1.- Generar processos perquè l'alumnat aprengui a aprendre i desenvolupi el seu 
esperit crític (per tal de resoldre problemes, conflictes o situacions que se li 
presentin a la vida)

1.1.-  La promoció de pràctiques d'aprenentatge competencial fent ús de les noves 
tecnologies i de diferents enfocaments en què l'alumne sigui el centre de l’aprenentatge: 
metodologies globalitzadores, treball per projectes, treball cooperatiu, aprenentatge basat en 
problemes...
1.2.- La introducció de pràctiques de treball personalitzat. 
1.3.- El paper actiu del  professorat com a facilitador 
de l’aprenentatge.
1.4.- La reorientació de l'avaluació com a eina 
d'aprenentatge: promoció de processos reflexius de què i com 
s'aprèn (coavaluació, autoavaluació ). Ús d'instruments diversos.
1.5.- La promoció de pràctiques que fomentin l'esperit crític i la 
creativitat de l'alumnat generant processos que desenvolupin el 
pensament, la percepció, el sentiment i la intuïció.

2.- Contribuir en l'educació de persones perquè siguin 
més humanes, compromeses i implicades en la millora 
de la societat 

2.1.- L’acompanyament en els processos de creixement 
intel·lectual i personal de l'alumnat. 
2.2.- El paper actiu i de col·laboració de les famílies.
2.3.- El treball de la intel·ligència emocional per prendre 
consciència d'un mateix, regular-se i promoure les habilitats 
socials.

2.4.- L'impuls de pràctiques de servei a la comunitat que 
promoguin accions de compromís cívic per a la millora de la societat. 

2.5.-  L’escola inclusiva. El tractament de la diversitat a partir de 
pràctiques inclusives.

3.- Desenvolupar la competència comunicativa plurilingüe
3.1.- La promoció del tractament integrat de les llengües.
3.2.- La llengua anglesa, una llengua vehicular més en l'aprenentatge de l'alumnat.

ELS 3 GRANS OBJECTIUS DEL CENTRE
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OPINIÓ...
En el nostre institut, de tots els projectes, de totes les 
tasques, de les experiències viscudes dins i fora de l’aula... 
mirem que el nostre alumnat en tregui un aprenentatge. 
Llegim-ne l’opinió, escoltem-ne la veu.

Una trobada massiva d'alumnat de l'optativa de 
cultura clàssica de 4t d'ESO. Un total de 200 alumnes 
de 16 instituts de la província de Lleida. Una crida a 
la importància del Llatí, el Grec i la Cultura Clàssica. 
Una visió real de la vida a la antiga Roma. Un èxit rodó 
de participació, d’organització i de gaudi. L’èxit, però, 
és la satisfacció de veure com els alumnes van gaudir 
de valent, no només passant-s’ho molt bé, sinó també 
havent fet amistats noves i havent aprés moltíssim, 
segons les seves paraules.
El alumnes estaven dividits en grups de diferents 

instituts i van fer dues activitats durant la jornada. 
Per una banda, van completar una gimcana pel parc 
arqueològic i pel museu de Guissona. Per una altra 
banda, van realitzar tres tallers de diferent índole: 
SCRIPTORIVM (escriptura amb tinta i canya com a 
l’antiguitat), VESTIMENTA (vestits de mater i pater 
familias, d’esclaus i de gladiadors), COQVINARIA 
(realització del garum), VNGVENTARIA (perfums) i 
BVLA (realització en cuir d’un amulet que portaven 
penjat al coll els nens romans).

Anna Mayor
Professora de cultura clàssica

Sortida dels alumnes de 
batxillerat a la Tarraco romana
Dijous 19 d'abril els alumnes de llatí i grec de l'institut hem 
anat a Tarragona. D'una banda hem vist la comèdia "Les aus" 
d'Aristòfanes juntament amb altres alumnes d'instituts d'arreu de 
Catalunya; d'altra, hem visitat el circ romà, el pretori i l'amfiteatre. 
A més a més, hem pogut gaudir de la visita a la pedrera romana 
del Mèdol i a l'aqüeducte: unes joies arqueològiques al nostre 
entorn més proper. Un bon dia per xalar amb el món romà.

Congressvs Discipvlorvm
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REFLEXIONS REFLEXIONS REFLEXIONS
Projecte interdisciplinari 
de 4t d’ESO Llatí-Filosofia: 
“Amantes, Amentes?”
Aquest any durant el mes de gener hem aturat les classes 
de 4t d’ESO per tal de fer un projecte interdisciplinari a 
les matèries optatives, agrupades de dos en dos i segons 
l’interès de l’alumnat. El departament d’Humanitats del 
centre va desenvolupar un projecte molt ambiciós basat en 
l’obra del filòsof Plató El Simposi: una obra que tracta en 
forma de diàleg els diferents tipus d'amor; un tema que va 
semblar molt atractiu al grup d’alumnat que el va escollir. 
Vam posar com a títol “AMANTES, AMENTES?” (una 
expressió en llatí que vol dir “els amants, són uns bojos?”), i 
com a eina metodològica fonamental vam utilitzar el DIÀLEG 
SOCRÀTIC, en el seu format de cercle o seminari, tot i que 
també vam treballar altres dinàmiques de grup per donar-
hi suport. De fet, un aspecte important del diàleg socràtic 
és fer palesa i explícita la metacognició de l’alumne en el 
procés d’aprenentatge. A tall d’exemple, l’alumnat s’havia 
d’anar acostumant a fer-se preguntes. L’objectiu final del 
cercle socràtic és formular un discurs crític i consensuat de 
manera conjunta sobre la qüestió que ens ocupava. 
L’objectiu principal del INCEPTVM era tractar de capacitar 
l’alumnat per explorar un text, una obra d’art, un problema o 
experiència i arribar al sentit final d’aquest, per reflexionar-
hi i construir tot seguit, de manera col·laborativa, el nostre 
propi discurs racional sobre la mateixa qüestió. Vam 
intentar desenvolupar la comprensió del tema per part de 
tot el grup, però també la comprensió d’un/a mateix/a a 
través del qüestionament crític de les pròpies creences o 
opinions.
Els productes finals van consistir en la presentació en el 
format triat pel mateix grup, d’un discurs racional sobre 
l’Amor. Alguns van fer un escrit i un discurs oral posterior, 
altres van fer un petit curtmetratge pensat per ells mateixos 
sobre l'Amor; i altres grups van fer, d’una manera molt 
original, un diàleg sobre un tipus d’Amor i el van representar 
com si fos un dels diàlegs del propi Simposi de Platón.

Anna Mayor i David Ruz
Professors de cultura clàssica i de filosofia

 

 

 
 

 
 
 
 

 

PROJECTE 
INTERDISCIPLINARI 

4t d’ESO 

LLATÍ-FILOSOFIA 
Gener 2018 

 
“Amantes, amentes?” 

 
INCEPTVM 

INTER MATERIAS: 
LINGUAM LATINAM – 

PHILOSOPHIAM 
 
 
 

 [Afrodita, deessa de l’amor. 
Museu d’Èfes, Turquia] 

DEPARTAMENT D’HUMANITATS:   -ANA MAYOR ( Llatí, Grec i C. Clàssica )                                     -SÍLVIA PORTÉ ( Filosofia ) 
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Dia Pi
Durant la setmana del 12 al 16 de març els 
alumnes de l’ESO vam fer diferents activitats 
matemàtiques relacionades amb un dels 
nombres més coneguts, el nombre PI. Aquest 
ha estat el segon any que fem aquesta 
celebració.
Els alumnes de 4t vam organitzar una gimcana 
per als alumnes de 3r. Totes les activitats que 
vam preparar les vam relacionar amb algun fet 
curiós del nombre Pi i amb diferents elements 
del pati. Entre altres activitats, els participants 
havien de fer una mena d’escultura que 
tingués la forma del símbol del nombre pi, 
amb qualsevol element del pati, branques, 
pedres, brossa..., calcular àrees i longituds 
de diferents cercles i circumferències que 
es troben al campus, proves de memòria, la 
creació de cadenes de colors codificades amb 
els decimals de pi...
Vàrem passar un dia dedicat a practicar i 
conèixer més aquest nombre.
Per què aquell dia? Fàcil, als Estats Units i 
al Canadà el format per escriure una data és 
primer el mes i després el dia… Per aquesta 
regla, el 14 de març es representa 3.14, el 
començament del nombre pi.
Els alumnes de 4t, durant el primer trimestre 
vam fer una tasca molt divertida, la creació de 
merchandising del dia Pi.
Després d’una exhaustiva pluja d’idees i 
d’analitzar els pros i contres dels diferents 
productes, vam acabar decidint fer una 
llibreta amb l’eslògan d’aquesta setmana de 
celebració.

Genís Fernández

OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ...REFLEXIONS
Racó de llengua de 2n d’ESO
Enguany, els alumnes de 2n d’ESO del 
nostre institut han treballat l’àmbit 
lingüístic (català i castellà) de manera 
globalitzada. 
Ens en parlen:
Aquest mètode d’aprenentatge s’adapta molt més 
a la vida real. Em refereixo a que una vegada al 
trimestre treballem per projectes en grup, això fa 
que aprenem més a treballar cooperativament. És 
molt important saber treballar d’aquesta manera, ja 
que en moltes feines ho has de fer.

Marina Pérez

Per a mi, el funcionament de les classes de Llengua 
és bo. El definiria com a innovador, cooperatiu i, a 
més, ens ajuda a treballar millor i comprendre el 
contingut de classe amb més facilitat.

Mireia Gómez

Penso que aquesta manera de treballar, sense llibre i 
realitzant projectes de llengua catalana i castellana, 
és original i ens resulta més fàcil aprendre. Pel que 
fa al professorat, ens ajuda i encoratja i això fa que 
millorem gaudint de l’assignatura.

Maria Fasheh

Per a mi, poder participar en el nou projecte que 
engloba llengua catalana i llengua castellana és 
tot un privilegi, ja que d’aquesta manera estudiem 
els mateixos continguts de les dues llengües un 
sol cop i no se’ns fa tan pesat. També treballem en 
grup per fer un producte final, això capta la nostra 
atenció i ens motiva a l’hora de treballar. Crec que 
aquest projecte ha estat molt bona idea i espero que 
continuï endavant.

Blau Ibarz 

Ens han ensenyat l’art del treball en equip alhora que 
ampliem cada cop més el nostre coneixement. Les 
classes passen en cinc minuts i el tipus d’estratègia 
que es fa servir a Llengua és molt productiva. Ara, 
que ja som a final de curs, recordo tots els moments 
viscuts a l’aula i dono gràcies. Gràcies per haver-ho 
fet possible.

Júlia Alegre

Trobo aquest canvi molt encertat, que català i 
castellà sigui una sola matèria i sense llibres. 
Aprenem més ràpid i per a mi és molt més fàcil.

Irene Domingo
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Fem Matemàtiques 
El dia 11 d’abril es va celebrar a l’Escola Joc 
de la Bola la segona fase del concurs “Fem 
mates” i van assistir-hi quatre alumnes de 
segon d’ESO prèviament classificats a la 
primera fase: el Bernat Jones, l’Adriana 
López, el Jaume López i el Marc Piqué. 
L’Adriana López relata el que va succeir 
aquell dia:
“Era un dia plujós i gris. Teníem por del que 
ens trobaríem encara que també teníem ganes 
de provar coses noves. Quan vam arribar a 
l’escola ens van donar l’acreditació (un carnet 
amb el nostre nom) i ens van regalar una bossa 
amb una llibreta, un regle, una ampolla d’aigua 
i una poma per esmorzar. 
Vam començar per la prova individual que 
constava de quatre exercicis: dos de geometria 
i dos de proporcionalitat. Després d’aquesta 
prova vam fer una parada per esmorzar coca 
i xocolata. Tot seguit vam fer la prova per 
equips que va consistir a resoldre el màxim de 
problemes possibles en una hora i mitja. En 
total hi havia 16 proves. Cada equip va disposar 
d’un quadern en el qual s’havia d’enganxar 
gomets a mesura que es superaven les proves. 
Com a molt es podien aconseguir tres gomets 
per a cada problema. Donat que algunes eren 
força complicades, es va valorar l’actitud de 
l’alumnat. 
Per acabar, vam assistir a un espectacle 
de màgia i, finalment, es va fer l’entrega de 
premis.”

Projectes de 3r. 
Hi ha química entre 
nosaltres
La química sempre m’ha fascinat, aquell tipus de 
màgia que succeeix quan barreges dos elements 
estranys és encisadora, i encara ho és més quan 
ho pots explicar, això és el que vam fer com a 
producte final del projecte There is chemistry 
between us.
Es tractava de buscar un experiment químic i 
presentar-lo als alumnes de segon. En el nostre 
cas en vam triar un que tractava dos reaccions, 
l’exotèrimica (lliurament de temperatura) i la 
sublimació (canvi d’estat de la matèria). El 
vam titular: Pets d’Unicorn. Els ingredients que 
necessitàvem eren d’aquells típics que pots 
comprar a quilo al súper, Zinc (Zn) i Iode (I). La 
gràcia de l’experiment és que quan es barregen 
els dos elements anteriors i s’hi afegeix una 
gota d’aigua, que actua com a reactant fent 
una REACCIÓ EXOTÈRMICA amb temperatura 
suficient (113º C) com per fer que el iode SUBLIMI 
canviï de l’estat sòlid en què estava a un gas tan 
lila com tòxic (d’aquí ve el “pet de l’unicorn”). 
Mentre fèiem aquesta explicació les atentes 
mirades dels alumnes de segon seguien tot el 
procediment de l’elaboració d’aquesta recepta 
tan “de l’altre món”. La divulgació científica és 
una altra manera de veure la ciència, és una bona 
feina per a la societat, impartir coneixements. 
Aquell dia vaig estar satisfet de la meva tasca.

Enric Masip i Jesús Piqué 
3r d'ESO C

REFLEXIONS REFLEXIONS REFLEXIONS
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Ritmes
El dimarts dia 13 de febrer l’alumnat de 1r d’Eso de l’institut 
Joan Oró va realitzar un taller de djembé i darbuka a càrrec 
del gran percussionista Jordi Parés. Laia Cabús

Primer ens va presentar els instruments, ens va explicar 
com estaven fets i on els havien inventat, després ens va 
ensenyar els diferents sons que tenien i quan ja ho sabíem 
tot vam començar a fer ritmes. Clàudia Bach

Ens va dir que el djembé té quatre sons diferents, però nosaltres 
només en vam tocar dos d’ells. Vam fer molts jocs divertits per 
aprendre ritmes diferents, però el que més em va agradar va 
ser el joc dels salts: quan ell saltava amb els peus junts havíem 
de picar al mig i quan feia un pas normal, havíem de picar a 
dalt. D’aquest fantàstic joc sortien molts ritmes diferents.  
Un dels jocs que em va agradar més va ser un on cadascú 
feia un ritme diferent i els altres l’havíem de repetir. Em va 
agradar perquè vaig poder descobrir que gràcies al taller 
puc fer nous ritmes jo sola. El secret és si repetim un so 
moltes vegades podem fer d’aquell únic i pobre so un ritme 
fantàstic. Marina Miró

Al principi ell era el que feia els ritmes i nosaltres els 
repetíem, però quan ja estàvem fets uns experts vam fer 
els nostres propis ritmes i els vam ensenyar a la resta de la 
classe. Clàudia Bach

Ens va fer un joc que consistia a tocar al ritme que ell 
caminava, saltava o corria. Finalment, cadascú es va 
inventar un ritme i després l'anàvem tocant un per un i els 
altres l'havien d'imitar. Abril Gómez

A mi personalment em va agradar molt l’activitat ja que ell era 
molt graciós i alhora ens ho explicava molt bé. Vaig passar 
una hora molt divertida i vaig aprendre molt. Pau Capell

Em va encantar poder fer aquest taller, ja que vaig poder 
aprendre moltes coses sobre instruments d’una cultura que 
desconeixia i sobretot poder-ho posar a la pràctica amb un 
gran professor com el Pep. Clàudia Bach

Va ser una experiència inoblidable. Abril Gómez

En general, a tots els va agradar molt, tot i que es van 
quedar amb ganes que l’activitat durés més estona, ja que 
així haguéssim pogut fer més coses i experimentar més! 
Gràcies, Jordi, per fer una activitat tan diferent i divertida!. 
Laia Cabus

M’encantaria tornar a repetir el taller, em va agradar molt i el 
recomano. Marina Miró

OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ...REFLEXIONS

Corfbol
El corfbol o korfbal és un esport d'equip i es 
juga entre dos equips que cerquen introduir 
una pilota dins d'una cistella de color groc. 
Els equips són mixts, formats per quatre nois 
i quatre noies, i l'àrea de joc es divideix entre 
les zones d'atac i de defensa. El corfbol, tot i 
ser molt semblant al bàsquet, és una evolució 
del ringbol suec (ringball en anglès). El corfbol 
es basa en els principis de la cooperació, la 
no-violència, la no-especialització, l'habilitat i 
la coeducació. És un dels exemples més clars 
de les possibilitats d'evitar la segregació per 
sexes a l'esport.

Doncs bé, un cop feta aquesta introducció, us 
explicaré el que va passar el dia 24 de maig 
quan dos equips del Joan Oró, juntament 
amb un altre de l'institut Lladonosa, vam anar 
a Barcelona a jugar el torneig de Catalunya 
de corfbol. Aquest torneig es va celebrar 
entre tots els equips guanyadors de les 
trobades celebrades, unes setmanes abans, 
a cada província. Per aquest motiu hi vam 
participar nosaltres, perquè havíem guanyat 
en la categoria infantil a Lleida.

Hi vam participar els dos equips de l'institut 
Joan Oró, l'A el B. Els dos estàvem a la 
categoria Infantil, però no en la mateixa. Quan 
un equip jugava, l'altre animava, i quan veies 
els teus companys com t'animaven, l'estima 
et pujava. Ens animàvem mútuament. Allò sí 
que era un equip.

A Lleida, que ho vam guanyar tot, ens 
animàvem amb totes les nostres ganes, 
i a Barcelona, encara que perdéssim o 
empatéssim, també ens vam animar tot el 
que vam poder.

Poder participar-hi i jugar contra equips 
de tant nivell ha estat una experiència 
inoblidable. I gràcies a això, a tots ens 
han vingut ganes d'anar un altre cop cap a 
Barcelona a passar-nos-ho igual de bé o més.

Joan Rodoreda Pociello 
2n d'ESO B



JUNY 2018  · ATARÀXIA | 23

Reversionem Sant Jordi
LA NUEVA LEYENDA DE SANT JORDI
Hace mucho tiempo, en una población 
denominada Lérida, vivía una gran bestia, un 
dragón. A pesar de su enorme envergadura, 
todas las personas de la ciudad se mofaban de él. 
La razón por la que la gente se reía del dragón 
era bastante surrealista: no podía escupir fuego, 
no poseía ni un solitario diente y no tenía el 
carácter intimidante de los otros dragones, ya 
que era más bien tirando a tímido.
El dragón estaba harto de aquellas burlas 
incesantes, por eso decidió idear un ingenioso 
plan. Consistía en engañar al rey que gobernaba 
aquellas tierras. Le diría que si las faltas de 
respeto no cesaban, llamaría a sus semejantes 
para que arrasaran la ciudad.
El plan se llevó a cabo a la perfección y, por 
fin, el dragón consiguió lo que más anhelaba, que 
dejasen de burlarse de él. Pero también puso una 
condición más, que los ciudadanos de Lérida le 
construyeran una dentadura postiza y que, a 
partir de ese momento, se le apodara Sant Jordi. 

Jeremy Avilés 
2n d'ESO C

EL SANT JORDI DEL SEGLE XXI
Avui, dia 23 d’abril, se celebra Sant Jordi. No 
obstant, és molt trist veure com al segle XXI 
la gent en comptes d’agafar i llegir un llibre el 
descarrega per Internet i és innegable que, com 
a conseqüència d’aquest costum, molts ja no 
deuen saber de què tracta aquesta llegenda tan 
nostrada. 
Senyors i senyores, la història de Sant Jordi no 
va d’una princesa amb un mòbil i un nuvi, no!!! 
Tracta d’una princesa, un príncep i un drac. 
Segur que molts nens i nenes d’avui dia no ho 
saben.
Desperteu!!! Estem (perquè jo també m’incloc) 
ben encantats! Les pantalles ens superen. Segur 
que ja no sabem el que és agafar un llibre i llegir 
fins que ens adormim i això, la veritat, és que és 
molt trist. Però, avui que és Sant Jordi hem de 
fer un petit esforç i llegir abans de dormir.
Sé perfectament que jo no sóc la més indicada 
per parlar sobre això, però crec que és molt 
important que en un dia com avui gaudim de la 
lectura. 

Lucia Mendelsohn 
2n d'ESO D

REFLEXIONS REFLEXIONS REFLEXIONS

QUAN EM VAS DONAR UNA ROSA
La vaig mirar als ulls quan em va donar la rosa, 
brillaven d’emoció i decisió, em va fitar i em va 
explicar que havia collit la flor del seu jardí.
Jo, amb vergonya i timidesa, la vaig agafar; era 
vermella com la sang i bonica com la persona que me 
l’havia brindat. Ella era la meva millor amiga des de 
feia temps i aquell Sant Jordi em va donar una rosa 
en silenci i amb amabilitat.
Semblava una princesa, amb una corona de cabells 
vermells.
Quan ja tenia la flor entre les mans, la vaig olorar 
i el perfum que desprenia era com màgia. De sobte, 
vaig pensar amb el cor i no amb el cap i li vaig fer 
un petó. El cor m’anava a mil i gairebé no l’havia 
tocat...
Vaig tancar els ulls intentant tastar aquell instant 
màgic, vaig somriure i, sense mirar-la, vaig saber 
que ella també somreia. 
Nosaltres no ho sabíem, però aquell Sant Jordi seria 
el primer de molts. Nosaltres, innocents, no sabíem 
que estàvem declarant el nostre amor

Mireia Gómez 
2n d'ESO D
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Juanlolo, el robot del futuro
9 de marzo del 1.000.000.000 A.C
Querido diario:
Hoy he venido a la época de los dinosaurios a saludar a mi gran amigo Berni, un T-rex. 
Pero mi visita no fue del todo complacedora, Berni se asustó al verme llegar de la 
nada y se cayó encima de mi máquina del tiempo. Eso quería decir que tendría que 
recorrer toda la historia hasta llegar al futuro. Me enfadé tanto con él que lo convertí 
en combustible fósil con mi rayo para que aprendiera la lección del tito Juanlolo.
Bueno, diario, te voy dejando que ya me estoy arrepintiendo de haber matado a Berni. 
7 de setiembre del 20.000 A.C.
Querido diario:
Hoy ha sido un gran día, he conocido a un grupo de cromañones. Compartimos cueva 
y los ayudé a cazar morsas siberianas. La verdad es que la carne de morsa estaba 
buenísima. 
He visto que tienen unos árboles mucho más diferentes de los que tenemos en el día 
de hoy, debido al cambio climático. Además he visto que no malgastaban tanto el 
agua como ahora, porque el agua en esa época era mucho más escasa.
Ahora voy a ir a encender un fuego para pasar la noche, porque en esta época la 
temperatura no es que sea muy elevada. Mañana te seguiré explicando lo que haré. 
Adiós estimadísimo diario.
25 de junio del 31 A.C.
Querido diario:
Hoy he viajado al antiguo egipcio y he dado una vuelta rápida por el río Nilo. Cuando 
he acabado he ido directamente a visitar unas cuantas pirámides. Una vez he salido 
de una de ellas me han explicado una cosa terrible: Cleopatra se había suicidado con 
un veneno. Lo que hice fue ir directamente al lugar de los hechos, a su palacio. Allí 
me encontré a una de sus sirvientas, que me explicó con más detalles lo que pasó. En 
ese momento me enamoré de ella y me dijo que se llamaba Juanlola. Qué casualidad 
¿no?, el mismo nombre que yo pero para chica.
Dejando esa tontería de Juanlola, me fui a una choza destruida para descansar, ya 
que no tenía ningún amigo en esa época, y no podía ir a ninguna casa a dormir.
Mañana te explicaré más cosas, hasta luego.
1 de enero del 1
Querido diario:
Por fin ya hemos llegado al año 1 después de Cristo. He viajado a Belén para ver 
a Jesucristo, y de vuelta pasé por Roma, para visitar la ciudad y ver una lucha de 
gladiadores. Yo pensaba que estas peleas eran únicas de esa época, pero la verdad 
es que se parecían mucho a las peleas de mi barrio. 
Después del espectáculo me fui a visitar varias estructuras romanas como 
acueductos, teatros, anfiteatros, templos, termas, etc. 
La verdad, querido diario, es que me siento muy solo y aburrido, pero la parte positiva 
es que ahora puedo volver a visitar lo que pasó en la historia gracias a Berni.
Bueno te dejo ya que voy a descansar.

20 de agosto del917
Querido diario:
Ya he llegado a la edad medieval, cosa que me hace muy feliz porque cada vez 
falta menos tiempo para llegar a mi época. En la edad media, había muchos reyes, 
caballeros, princesas, nobles… y guerras. En este momento la ciudad donde me 
hospedo está en guerra y hay un poco de lío en la ciudad, la muchedumbre está 
contenta porque sus tropas han ganado la última batalla.
Te voy dejando ya que tengo que ir a ayudar al ejército, mis habilidades del futuro 
hacen que nadie me pueda hacer nada, pero he de tener cuidado, aun pensarán 

El que més m’agrada 
del treball per 
projectes
Aquest any he començat l’institut. Primer estava 
una mica nerviosa pel treball per projectes, però 
ara que ja porto quasi tot el curs em trobo molt 
a gust i m’he divertit moltíssim!! De fet de tot el 
que fem a l’institut el que més m’ha agradat ha 
sigut això, perquè et permet aprendre d’una altra 
manera i fa que les coses se’t quedin més.
Per a mi, el millor del treball per projectes és que 
no estàvem tot el temps amb el llibre, ja que hem 
anat al laboratori, hem fet activitats d’estar drets, 
analitzar plànols... Per això hem après molt més.
Una altra cosa a destacar és que el treball es fa 
en grups per la qual cosa la feina es fa més a gust 
i ens ha permès conèixer-nos millor els uns als 
altres.
Ara estem treballant un projecte que es diu 
“Els arbres del nostre camp escolar”, on tot i 
que sembla que va d’arbres també hem après 
geolocalització, com orientar-nos, interpretar 
plànols i diferents tipus de mapes... El producte 
final que haurem de crear és un museu virtual dels 
arbres del camp escolar.
El projecte que més m’ha agradat ha estat “A walk 
through history” ja que el producte final era un joc 
de taula sobre una civilització i, tot i que era en 
anglès els professors ens van ajudar molt i no ens 
va costar gaire.
Definitivament ha estat un gran any!!!

Mireia Castilla 
1r ESO E

Los alumnos de 1º, en el marco de proyectos interlingüísticos, 
tenían el encargo de escribir un diario de un personaje inventado que 
viajaba al largo de todos los contenidos trabajados en la asignatura 
de proyectos. Aquí tenéis un ejemplo.
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que soy un brujo y me quemarán en la hoguera, pero, pensándolo bien, eso 
tampoco me afectaría, soy ignifugo.
Hasta mañana.
21 de noviembre del 1492
Querido diario:
Ya he llegado a la edad moderna, exactamente en el 1492. Me he 
teletransportado hasta América para deshacerme de Colón. Puede parecer 
cruel, pero no podía permitir que le pusieran ese horroroso nombre a ese 
continente, a partir de ahora se llamará Juanlolandia. Además la fama de 
descubrir un continente es tentadora.
Al final me he sentido generoso porque les ofrecí a Colón y a su tripulación 
que si me hacían caso podrían regresar sanos y salvos a su casa, pero me 
han llevado la contraria e han intentado deshacerse de mí con unas simples 
espaditas. Así que han tenido que aprender la lección del tito Juanlolo. 
Espero que esto no suponga un gran cambio en la historia y que simplemente 
el nombre de Colón sea sustituido por el nombre Juanlolo.
15 de julio de 1969
Querido diario:
Por fin he llegado a la época del primer viaje a la Luna, esta vez no intentaré 
recibir la gloria, pero con mi plan maestro me haré pasar por Armstrong y yo 
seré quien viajará a la Luna.
Tengo ganas de ver las constelaciones de este presente, ya que son diferentes 
a las de mi presente, porque con el tiempo estrellas se murieron y dejaron de 
brillar, en cambio otras nacieron formando nuevas constelaciones.
25 de julio de 1969
Querido diario:
La operación salió bien, me hice pasar por Armstrong, visité la Luna hicimos 
fotos, recogimos roca lunar, observé constelaciones…
Lo malo fue que encontraron al Armstrong real encerrado en el armario de su 
oficina y les contó que le había secuestrado. Ahora que soy un fugitivo, creo 
que debería darles una lección, a esos bastardos.
Ahora mismo me encuentro en China, ya que el país es super grande, creo 
que no me encontrarán nunca. Me he hecho amigo de un chino llamado 
PitAngüila, un chico muy raro pero a la vez amable.
Te voy dejando, que acaban de llegar los de la justicia norteamericana a mi 
pueblo.
21 de mayo de 2018
Querido diario:
Acabo de salir de prisión, ya tocaba, llevaba 30 años en prisión. Los policías 
que me pillaron hace 30 años tuvieron suerte de no recibir una lección del 
tito Juanlolo.
Estaba a punto de llegar al futuro, solo me faltaban 120 años más y por fin 
me vengaría de los humanos que me habían metido en la cárcel, bueno esos 
ya estarán muertos, así que lo pagaran sus descendientes. 
16 de agosto de 2138
Querido diario:
El plan ha funcionado, la mitad de la humanidad ya ha muerto, el plan ha 
sido envenenar el agua potable y ellos como siempre han hecho el ciclo de 
recolección, pero ni sus máquinas del futuro han podido filtrar el veneno robot.
Me acabo de dar cuenta que he arruinado el mundo, me vuelvo al pasado 
para salvar la humanidad de mí mismo, de hecho ya lo he hecho varias veces 
en el pasado, hasta mañana diario

Miquel Agustí, Daniel Amo i Pau Capell, 1r ESO

Séjour en France 2018 
25, 26 et 27 avril!

Finalement le séjour linguistique en France est 
arrivé! Très tôt, le matin, nous sommes partis 
de Lleida pour aller visiter beaucoup de coins 
touristiques et très beaux. On nous a proposé 
des jeux de piste, des chasses au trésor, des 
visites guidées à pied et d’autres à vélo ou 
même en bateau… Des monuments, des villes, 
des salins, des aquariums, des remparts, des 
écluses du canal du Midi…partout on a profité 
des jours splendides. 
L’objectif : se débrouiller en français pour 
connaitre un peu les villes de Pézenas, 
Montpellier, Aigues-Mortes, Béziers et 
Perpignan et surtout avoir envie d’y aller à 
nouveau.
Résultat : Trop bien! On a profité beaucoup! 
Génial !

Alba, Judith i Dídac
Élèves de la 4ème année ESO
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Cultivamos nuestro 
huerto
Cuando voy al huerto encuentro una verja con una 
puerta. Si la abrimos dentro tienes que bajar por unas 
escaleras. Al bajar encuentras palots. Hay 18 y en 
ellos los alumnos están cultivando fresas, lechugas y 
tomates, también hay agua para regar y regaderas. El 
huerto està rodeado de árboles pequeños y grandes, 
para proteger del sol a las plantas.
A mi me gusta el huerto porque siempre me ha 
gustado cultivar mis propias plantas y cuidarlas bien. 

Binta Mame, 3r ESO A.

Nuestro huerto está detrás del instituto y al principio 
hay una valla de hierro que lo rodea todo.
Después al entrar hay unas escaleras que tenemos 
que bajar y entonces lo primero que vemos son 18 
palots con frutas y hortalizas. Además hay una 
regadera en el suelo que sirve para regar las frutas y 
hortalizas.
A mí me gusta ir al huerto porque hago cosas al aire 
libre y es divertido. 

Lassana Jallow, 3r ESO A.

OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ...REFLEXIONS

Congrés dels joves 
científics a Lleida

El dia 3 de maig vam presentar un treball de recerca sobre les 
algues del riu Segre al congrés de Joves Científics que es va 
fer a la Universitat de Lleida. Va ser una experiència molt in-
teressant. Vam estar treballant durant un mes i mig buscant 
informació, fent proves i preparant una presentació. Tot cercant 
una resposta a la pregunta “Per què hi ha tantes algues al riu 
Segre?”. I és que, quan vam començar a documentar-nos, ens 
vam adonar que realment és un problema. 
Finalment vam descobrir que la canalització del riu ha provocat 

una falta de bosc de ribera, que el llit del riu és molt regular i 
que hi ha molt poc cabal, entre altres inconvenients. Aquests 
fan que les algues creixin sense problemes, i no impedeixen el 
seu arrelament.
Tota la feina, però, va tenir una molt bona recompensa, que va 
ser exposar el nostre treball davant de conferenciants d’altres 
instituts i davant de la resta d’alumnat de segon d’ESO del Joan 
Oró. Ens van valorar la conferència de manera molt positiva!

Júlia Alegre, Mireia Gómez, Martí Sol, 
Javier Lorente i Abril Pinyol  
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cries d'òliba durant algunes setmanes (això 
s’anomena "hacking"), els vam alimentar i 
els vam poder observar amb una webcam 
que estava dins de la seva caixa niu.
Mentrestant, vam estudiar un munt de co-
ses sobre les òlibes! Les seves curiositats, 
les habilitats, la nutrició, la reproducció, 
la funció d'interacció i, finalment, algunes 
de les causes del perquè estan en perill i possibles solucions, una 
d'elles, el mateix CRF Vallcalent. Vam visitar aquest centre i un dels 
treballadors ens va explicar alguns fets sobre diferents aus (princi-
palment rapinyaires), tortugues, guineus, cérvols i fins i tot cabres. 
Com a anècdota, podem dir que ens vam trobar un corb bastant di-
vertit i peculiar anomenat Pepe i també una guineu ben bonica ano-
menada Peuets.
Va ser una experiència molt bona.
Però encara queda alguna cosa per explicar! El nostre projecte final 
sobre aquests fantàstics ocells! Preparar un vídeo que mostrés tots 
els nostres coneixements adquirits durant el projecte i, per descomp-
tat, no oblidar afegir la situació de les òlibes, perquè, com he dit, 
estan en perill i hem de fer que la gent ho sàpiga i com podem formar 
part de la solució.
Personalment, crec que els vídeos de la nostra classe estaven bas-
tant bé, tot i que això no vol dir que siguin totalment bons. Encara 
hem de millorar en els sectors de l'edició, el tema de massa / massa 
menys i en la creativitat. Suposo que només triga un temps i pràctica 
i, finalment, anirem millorant a poc a poc.
De totes maneres, ha estat un bon projecte!.

Eugenia Cid

...El hacking dut a terme al centre ha involucrat tot l’alumnat, des 
dels més porucs als més acostumats a l’àmbit natural. Han hagut de 
criar les petites òlibes durant l’últim mes, donar-los de menjar cada 
dia i observar tots els comportaments. Ara les òlibes ja son amb la 
porta oberta per començar una nova vida fora. 
...Tots els alumnes han après alguna cosa dins aquest projecte, no 
només acadèmic sinó també de responsabilitat...

Maria Casals

...A partir de les experiències viscudes, amb aquest projecte hem 
ampliat el coneixement del món d’aquestes aus i això ho hem treba-
llat sense adonar-nos-en... Ares Falcón

Crec que poder veure el que és una òliba de tan a prop fa més in-
teressant i motivant treballar coses sobre elles. I a l’hora hem pres 
consciencia de la situació en la qual es troben aquests ocells.

Carla Lapuente

REFLEXIONS REFLEXIONS REFLEXIONS
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The Barn Owl Project
Com ja sabeu, al Joan Oró cada trimestre es fan dos projectes com 
a assignatura de ciències, tecnologia i matemàtiques. Els alumnes 
de 3r d’ESO a principis de l’últim trimestre hem treballat les òlibes. 
Però, això sona una mica estrany, no? Un projecte parlant només d’un 
tipus d’au? Doncs bé, hem pogut aprendre moltes coses essencials i, 
a més a més, pràctiques.
Dins el projecte hem après sobre el nostre cos que ja ens tocava 
aclarir. De nutrients com les proteïnes, les vitamines, els carbohi-
drats, l’aigua i els minerals, hem pogut entendre per a què serveixen, 
que ens passa quan en mengem massa o poca quantitat i on els 
podem trobar. Però, com els aconseguim? Qui o què els porta al lloc 
corresponent del nostre cos? Aquest va ser un altre tema important 
que vam estudiar: la nutrició. Ara ja sabem exactament per quines 
parts passa el menjar, com i quan. També sabem que el nostre cos 
utilitza tant la química com la mecànica més del que ens pensem 
(mecànica quan els músculs ens ajuden a moure el menjar i química 
quan s’utilitzen àcids i altres substàncies per acabar de fer-lo miques 
i poder treure amb facilitat allò que no volem). Us he explicat ja que 
sabem com funciona el nostre sistema circulatori? Dons sí, també el 
vam aprendre. I el respiratori i... l'excretori. En fi, també fa falta parlar 
sobre el tema del qual surt el nom del projecte: les òlibes. Sí, també 
ens vam centrar en les seves parts del cos, externes o internes i la 
seva alimentació. Vam tenir tres cries d’òliba en una caseta a les 
quals cada dia donàvem menjar. Tot i així, vam donar més importàn-
cia a un tema actual i cada cop més polèmic: estan en perill? Què 
podem fer per ajudar-les?
... vam poder entendre amb facilitat com estem fent mal a aquesta 
au. No en som conscients. No, no ÉREM conscients. 
Després de treballar aquest projecte ja sabem què hem de fer, d’una 
manera molt clara. No ho sabem gràcies a un llibre de text, ni per 
haver-ho memoritzat. Ho hem pogut entendre amb tots els sentits i 
ens agradaria que els altres ho féssiu de la mateixa manera.

Jaris Guixé Tomàs

Tot va començar quan el Centre de recuperació de fauna salvatge de 
Vallcalent ens va proposar un repte: convertir-nos en experts de l'au 
rapinyaire nocturna, l'òliba comú. Animals famosos en llibres com 
Harry Potter, amb habilitats sorprenents però en perill.
També el centre ens va donar l'oportunitat de tenir cura de tres petites 

Projecte 3r d'ESO
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OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ...REFLEXIONS

My English Week
16th April: our first day
Dear diary,
Today is the first day in Santa Susanna. The journey took us 
nearly three hours. I was a little nervous but now I’m OK! When we 
arrived, we went to the bungalows and then we had lunch. I didn’t 
really like the food. Our bungalow is so nice! It has two floors and 
a little kitchen. I will sleep on the second floor, for me it’s OK!
In the afternoon, we introduced ourselves, participated in many 
activities and we learnt vocabulary about games. I have felt good 
all day
Then I had a shower in the bungalow, got ready to go to the 
restaurant and then to the disco!!!
See you tomorrow!
Bye!.

Júlia Pon

Monday 16th April
Dear diary,
Today we started the trip at half past 8. The journey was very 
funny, but the route was very long. In the bus, I felt very nervous 
and happy.
When we arrived, the first thing I did was exploring the bungalow 
(my bungalow). After that, I learnt an expression that is “give me 
5 turn to the right, down low, too slow”.
After we arrived and met the English monitors, I felt very calmed 
and happy, because the monitors were very funny and friendly, 
and the activities very enjoyable and productive.

Irina Juárez

17th April: Our second day
Dear diary,
Today was my second day at Santa Susanna. I woke up at 7 
o’clock and I continued talking with my friends. At 8 o’clock we 
met Jorge and he was surprised because we weren’t sleeping. 
We went to the restaurant to have breakfast at 8.40. Later we 
went horse riding .My horse was white and his name was “Bone”. 
We did orientation too. After that, we had lunch. After ,lunch, we 
danced; it was a bit ridiculous but if you do it with friends, it is 
hilarious. I enjoyed the day.

Pol Suarez

18th April
Dear diary,
Yesterday I went to sleep at 23:30. Before going to sleep, I was 
five minutes in the disco, but as I didn’t like dancing and singing, 
I came back to the bungalow. During the day, I have spoken 
English with the teachers in the activities, we did some games 
and activities in the sea, and in the afternoon, we made a game 
of lovers and wedding, and also me went to the swimming pool.
I love all the activities that we have done today.
Good night.

Laia Cabús

18th April: our third day
Dear diary,
Today I was a little bit tired because yesterday I went to sleep at 
1.30; we danced a lot in the disco!! 
In the morning, we went to the beach to do a lot of activities: 
paddle surf, Kayak, pedalos… It was very funny! But the water was 
so cold!
Before lunch, I played “a,e,I,o,u” and volleyball with my friends. 
After lunch, we had a “wedding” in groups and later, we went to 
the swimming-pool. The water was very nice, so I swam a lot. 
Now, I’m here, in my bed, writing about the good things that 
happened today.
See you tomorrow.

Júlia Llanes

19th April: Our fourth day
Dear diary,
Today it was a bit colder than the other days but it was a very 
good day. We had breakfast and, after that, we did an activity that 
was FANTASTIC; we did it with our friends. Then we had lunch 
and later… ADVENTURE!!! My favourite activity until now.
In the afternoon, some girls fell off a house when we were writing 
the diary; this event was horrible.
We had dinner and we went to the disco.

Pol Prunera

20th April: Our last day
Lovely diary,
Today I was so sad because it was my last day in the English 
week. I woke up at 8.00. I I had cereals for breakfast. At 10.00, we 
went to the beach to play games. When we finished the games, 
we went to the swimming pool. We had lunch and we came back 
to Lleida. When we arrived, my parents were there to give me a 
big kiss! 
The English week has been the best experience in my life!.

Marina Miró
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REFLEXIONS REFLEXIONS REFLEXIONS
Emprenedoria
En el marc de l’assignatura d’emprenedoria, els alumnes de 4t vam 
fer una sortida a la CEEILleida. 
Vaig veure quines empreses treballaven i vaig aprendre quins eren els 
primers passos que havíem de fer per poder fer realitat la nostra idea i 
que el més important no era tenir molts recursos sinó tenir una idea bona i 
innovadora. Josep Bieto
... com a exemple, vam conèixer una empresa que es diu Inech 3D, ens va 
agradar molt la manera de treballar que tenen. Natàlia Perau 
Vam veure les instal·lacions i ens van explicar de què es tractava. Vaig veure 
què feien en l’empresa 3D i com van arribar en el punt en què es troben. 
Alba Viso
En aquesta sortida m’ho vaig passar molt bé; crec que vaig aprendre molt el 
que fan al CEEILleida, sobretot em va agradar que ens posessin un exemple 
d’una empresa que ja ha triomfat i d’una que s’està incubant. Eddy Rojas 
També ens sobrava temps per agafar el bus i vam anar a fer una petita visita 
a l’institut Caparrella, on ens van explicar uns cicles tecnològics. Alicja 
Nanowska
...ens van convèncer que si nosaltres volem, res és impossible, que no 
es necessiten molts requisits per muntar la teva pròpia empresa, mentre 
tinguis una bona idea. Fàtima Hnini

A l’aula d’acollida 
aprenem el català de 
manera “natural” 
A l’aula d’acollida decorem la classe d’acord a l’estació 
de l’any.
Per Nadal, abans de cagar el Tió, vam pintar boles i 
vam fer un arbre amb la frase “Bon Nadal a tots” en els 
idiomes dels alumnes de l’aula mentre parlàvem de les 
festes i tradicions nadalenques. 
A la primavera hem fet flors i papallones. Les flors 
estan fetes amb taps reciclats d’ampolles d’aigua i les 
hem enganxat al paper de color verd i hem dibuixat la 
tija i les fulles. Després hem pintat les papallones amb 
retoladors i colors de fusta i les hem empegat damunt 
les flors.
Ha estat molt divertit!

Alaa Chebib i Carol, 1r d'ESO 
Valeria Fernández, Carol i Nabil Chebib, 2n d'ESO

Zohaib i Adil i Youness, 4t d'ESO

Sortida 3r A 
Dins l’assignatura de l’àmbit cientificotecnològic vam treballar 
tot el tema de l'alimentació i hem après diferents coses, com per 
exemple: per què serveixen els aliments, quins són els tipus de 
nutrients i les seves funcions, les tècniques de conservació dels 
aliments... 
Aprofitant tot això, vam fer una visita a un supermercat on vam 
analitzar la composició nutricional de les etiquetes de cada 
producte d'una dieta equilibrada que havíem elaborat abans a 
l’aula.
A més a més, a l’assignatura vam treballar el 2x1 i les ofertes per 
després valorar el preu dels aliments a l’hora de fer una compra. 
Vam acabar de recopilar les dades que necessitàvem per poder 
lliurar el treball i ens vam fer una foto de grup. Va ser un dia 
divertit on vam poder aprendre allò que havíem vist abans a l'aula.

Kevin, 3r d'ESO
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A què no podem 
renunciar les famílies 
en el marc d’una 
escola ideal?

OPINIÓ OPINIÓ OPINIÓ...mirades

Per Fina Mora Matges 
Ara per ara tots som conscients de la societat en què vivim. 
Una societat canviant en què hem evolucionat al llarg dels anys. 
Són molts els canvis als quals està sotmesa; els nous models 
de família, la incorporació al món professional de la dona, els 
canvis en els models professionals de la gent que s’incorpora al 
món del treball i tants i tants altres.
Aquest nou model de ciutadans requereix de persones autònomes 
i emprenedores, d’esperit crític i solidari, responsables amb ells 
mateixos i amb l’entorn. I com no, que sàpiguen treballar en equip, 
amb uns bons valors i habilitats socials. En definitiva, persones 
formades en l’àmbit acadèmic i sobretot en el personal.
A tots els pares ens inquieta que l’escola estigui a l’alçada. 
L’Institut suposa una de les etapes més importants de la seva 
vida on es formaran i s’assentaran les bases de les personetes 
que seran en un futur i d’on haurien de sorgir adults autònoms i 
emprenedors. I les nostres escoles i instituts són allà intentant 
donar resposta a les noves necessitats educatives.
L’actual projecte de centre de l’IES Joan Oró -fugint de l’aplicació 
de les metodologies tradicionals d’aprenentatge- ha transformat 
el seu model educatiu incorporant el treball per projectes. 
Aproximadament un cop al trimestre als pares se’ns convida a 
gaudir de l’exposició d’algun d’aquests projectes. És llavors quan 
ens adonem del recorregut que han fet per arribar al producte 
final d’aquests treballs. Arribat a aquest punt, és quan es veu 
-normalment a partir d’un procés creatiu- com el treball en equip 
obté els seus fruits. També de l’aprofundiment que s’ha fet en 
els continguts i les matèries assolint nivells competencials 
excel·lents. I és a aquesta sensació de gran satisfacció a la 
qual les famílies no volem renunciar. Veure en les cares dels 
nostres fills i filles la satisfacció personal pel repte aconseguit 

és insuperable. També ho és veure el seu dia a dia, com de forma 
motivadora i dinàmica van ampliant el seu currículum i on ells en 
són els protagonistes.
Aquesta forma de treballar també implica nous reptes per als 
alumnes. De vegades treballar en equip no és fàcil. Implica 
compromís, acceptació de rols dins l’equip, acceptació de 
les limitacions d’un mateix, pànic escènic davant el repte que 
suposa engegar un procés creatiu. I con no, explorar noves 
capacitats personals de les quals moltes vegades ells mateixos 
no es creien capaços. Això els fa sortir de la seva zona de confort 
i els fa adquirir noves habilitats i competències.
També vull constatar el grau d’implicació del professorat en 
aquest nou model d’escola ja que és bàsic en el guiatge de 
l’aprenentatge i bàsic per garantir-ne l’èxit. També com exemple 
a seguir per als alumnes davant els nous reptes exigits.
No voldria acabar sense remarcar que, deixant a banda l’àmbit 
acadèmic, crec que com a pares no podem renunciar a una 
escola que sàpiga aprofitar les idees i les iniciatives dels 
alumnes. Així com, dels seus interessos i motivacions per 
desenvolupar un aprenentatge basat en la interacció amb el 
món que els envolta. Volem una escola que tingui en compte 
les necessitats i ritmes individuals de cada alumne, sense 
discriminar les seves característiques personals, i que garanteixi 
la igualtat d’oportunitats. 
En definitiva, el centre ha de vetllar perquè predomini un clima 
positiu i de confiança, que motivi, estimuli i fomenti el creixement 
i el desenvolupament dels alumnes en tot moment.

“L’educació no consisteix en omplir un càntir sinó en 
encendre un foc.” William Butle Yeats.

“L’educació no consisteix en omplir un càntir sinó 
en encendre un foc.” William Butle Yeats
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mirades MIRADES MIRADES

Per Elionor Vilalta i Francesc Català 
Acceptem el repte de plantejar-nos aquesta 
pregunta amb el sentit més responsable 
possible, perquè d’entrada, el que diríem 
és que no podem renunciar a res. Amb 
tot creiem que si ens hi posem, podrem 
prioritzar sobre el que no podem ni volem 
renunciar.
Ser educat amb uns valors de generositat 
i respecte
Una de les coses que pot arribar a estimular 
més l’aprenentatge i el benestar dels nostres 
fills a l’Institut és trobar-se amb un entorn 
acollidor, en què s’hi respiri un ambient de 
confiança entre companys. A partir d’aquí la 
convivència entre els professors, personal 
d’administració i serveis i l’alumnat serà una 
experiència enriquidora que facilitarà el flux 
d’aprenentatges i la resolució dels possibles 
conflictes que inevitablement sorgeixen.
Les edats en les quals es desenvolupa la 
seua estada al centre són d’una intensitat tal 
que poden afectar moltíssim cada alumne, 
la seua estada al centre i també la vida 
familiar. No és fàcil ni pels nois i noies, ni per 
les famílies, poder canalitzar, conduir i fins 
i tot entendre els canvis que es produeixen 
en aquesta edat. Només amb grans dosis 
de paciència, confiança mútua i molt de 
diàleg es poden evitar els distanciaments 
que sempre es produeixen entre els adults 
i els nostres fills.
En una època que tot ens aboca a pensar 
que ens hem d’espavilar i “buscar-nos la 
vida” per aconseguir allò que volem, des 
del centre encertadament es fa treballar als 
nois i noies en equip, és llavors el moment 
ideal d’analitzar els comportaments que 

cadascú ha tingut vers els altres i si ha estat 
generós en aquests o ho hauria pogut ser 
més. Això també ens portaria preguntar-nos 
per les dinàmiques de grup, són acceptats 
els nostres fills en el seu entorn? Se senten 
confiats a l’hora de crear dinàmiques? O 
bé quan ho fan és per inèrcia i aplicant 
una teoria de comportament, que després 
funciona o no per afinitats més que per 
actituds.
El valor de la diversitat
Inclusivitat, exclusió, respecte per la 
diferència, marginació, integració... aquests 
mots ens porten a realitats que els nostres 
fills i filles poden viure en l’estada a l’Institut. 
El seu procés de maduració els portarà 
a situacions que no els seran fàcils de 
gestionar, el sentiment de sentir-se rebutjat 
o criticat, pot portar els nostres joves a un 
tancament o a una fugida endavant per 
salvar la situació. Una cura especial en 
l’observació d’aquestes dinàmiques i poder 
enfocar solucions a través de xerrades i 
tallers, pot fer que s’enforteixin els sentiment 
de grup tot i la diversitat, amb la realitat que 
té cadascú i l’estat de maduració de cada 
noi i noia.
Ni tontos ni llestos: la competitivitat que 
s’ha empeltat en la nostra societat, fa que 
es caigui fàcilment al parany de creure’s 
més llest que els altres o que un tiri la 
tovallola davant de les dificultats que poden 
comportar els estudis i la seua progressiva 
complicació. Un respecte pel valor que cada 
alumne pot aportar al grup, amb la percepció 
que tothom hi trobarà el seu lloc, pot fer que 
les dinàmiques siguin àgils i l’acceptació 
dels companys més desfavorits sigui més 
fàcil.

La connexió amb el seu entorn
El consum, l’excés d’informació, les xarxes 
socials... ens té connectats a una realitat 
que no sempre és la real. Els nostres fills 
descobreixen el món a través del seu 
telèfon mòbil i es converteix en una eina 
imprescindible per la seua vida. L’esport, les 
sortides a la natura, les estades a l’estranger 
són eines que aportaran vivències que els 
connecten de veritat amb el seu entorn, 
amb els seus companys i professors. Cal 
posar molt èmfasi en crear dinàmiques 
d’aprofitament d’aquestes i observar què 
aporten als nostres fills i filles, si no malgrat 
la intenció sigui la convivència, aprendre 
en entorns diferents i sortir de la rutina la 
realitat pot anar cap a un oci superficial en 
què se cerca l’esbarjo i no l’aprenentatge.
El respecte pel medi ambient també és un 
valor irrenunciable, en un moment en què 
els recursos ambientals estan amenaçats 
per motius diversos, la qualitat de l’aire 
malmesa per la nostra forma de viure en què 
el transport amb cotxe impera, l’educació 
pel respecte i no malbaratament dels 
recursos naturals com l’aigua, les diferents 
fonts d’energia, materials de classe com el 
paper han de ser vistos com una oportunitat 
per millorar el nostre món diari i el futur. 
Potenciar el transport col·lectiu o la bicicleta 
pot crear uns hàbits saludables que 
perduraran en la seua vida i la visió del món 
que tindran. I alhora els farà conscients que 
si no hi participem tots no podrem millorar 
el problema. Amb la visió que fent petites 
accions i canvis d’actituds podem millorar 
moltes coses, ens trobarem amb uns fills 
que prendran consciència del món en què 
viuen la seua fragilitat i la importància 
de convertir-se en activistes d’aquesta 
defensa. A partir d’aquí amb la vivència 
diària d’aquest compromís i connexió amb 
l’entorn la maduració com a persones es 
produirà amb harmonia cap a la terra que els 
acull i per extensió amb la societat en què 
viuen... la qual ells estan descobrint i vivint 
amb el seu dia a dia a l’Institut que és la seua 
font d’experimentació i de creixement.
És suficient?
Segurament, en l’intent de reeixir en el 
repte plantejat a l’inici d’aquest escrit, hem 
teoritzat força i potser no hem aportat 
idees que ja la majoria de famílies no hàgim 
desitjat o pensat per als nostres fills. Però 
posar-les en ordre i pensar-hi des d’aquestes 
ratlles creiem que pot ajudar a reforçar-
les i tenir-les presents. Nosaltres no hi 
renunciarem! 
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Això ja s’acaba…
Sí, sí…, ho dic bé!

Han passat 42 anys des que vaig 
començar a fer classes de biologia; 
d’aquests, 39 a l’IES Joan Oró de 
Lleida, i ara sento una sensació de 
tristesa en veure que aquesta etapa 
s’està acabant.

De tots aquests anys viscuts al vostre 
costat, guardo un bon record de 
totes aquelles persones que m’han 
ajudat i recolzat en moments molt 
difícils d’afrontar. També recordo 
amb entusiasme tots els viatges fets 
amb els alumnes a Itàlia, Londres, 
París, Munich..., que em van aportar 
vivències enriquidores i em van 
permetre conèixer millor els meus 
companys.

Ara començarà una nova etapa plena 
d’incerteses amb molts interrogants i 
això em fa una mica de por.

Vull acabar tot dient: “That’s all folks!”

Maria Teresa Jauset i Berrocal 
Catedràtica de Biologia

Solstici
Reconduïm-la a poc a poc, la vida,
a poc a poc i amb molta confiança,
no pas pels vells topants ni per dreceres
grandiloqüents, sinó pel discretíssim
camí del fer i desfer de cada dia.
Reconduïm-la amb dubtes i projectes,
i amb turpituds, anhels i defallences,
humanament, entre brogit i angoixes,
pel gorg dels anys que ens correspon de viure.
En solitud, però no solitaris,
reconduïm la vida amb la certesa
que cap esforç no cau en terra eixorca.
Dia vindrà que algú beurà a mans plenes
l’aigua de llum que brolli de les pedres
d’aquest temps nou que ara esculpim nosaltres

Miquel Martí i Pol

Són molts els alumnes que durant tots 
aquests anys han gaudit de les teves 
classes, i en representació d’ells, dos 
alumnes de 2n de batxillerat del nostre 
centre han volgut expressar-se...

Teresa, tots els teus companys docents i 
membres del PAS et volem agrair tants anys 
d’aprenentatges, tants anys de convivència, 

tants anys d’experiències compartides, 
entreteixides, tants anys de coneixences...

Teresa Jauset

Aquest fi de curs hauríem d’estar contents 
que arribi l’estiu, les vacances...i ho estem! 
Però hi ha una cosa que, en canvi, no ens 
fa tan feliços, i és que marxis tu, Teresa. 

Has estat una professora, persona, amiga 
i, a vegades, fins i tot mare i metgessa 

de 10. Et trobarem moltíssim a faltar, les 
teves fitxes, les teves classes, les llibre-
tes, però sobretot la teva presència amb 

aquell somriure que il·luminava també els 
dies més negres. Esperem que segueixis 
transmetent alegria pertot arreu on vagis, 

que portis sempre un somriure dibuixat a la 
cara i, sobretot, que no ens oblidis.

Laura Oprinca
Teresa, moltes gràcies per aquest curs 

meravellós; les teves classes han estat di-
vertides i entenedores. Gràcies per fer que 
m’interessés per l’assignatura ciències de 

la terra. Espero que et vagi molt bé. Gràcies 
de nou, profe!

Seni Jamanca



Les roses franques
He vist unes roses - d´un vermell pujat, 
d´un vermell negrós - d´un vermell morat. 
Penjaven gronxant-se - del mur d´un jardí; 
ningú les pot heure - no es poden collir; 
són les roses lliures - de la servitud,
són les roses franques, - no paguen tribut. 
Ni de baix s´abasten - ni de dalt estant: 
el gipó o el gerro - no se’n gaudiran.
Brillà el sol veuran-les - desde lluny la gent, 
donaran la flaire - de bon grat del vent; 
mes cap mà atrevida - les apomarà
ni aleana humana - les mustigarà.
Són lliures, són pures, - són del vent i el sol.
Passaran la vida - gronxant-se i rient i 
abrusades se les emportarà el vent.

Joan Maragall

ENTREVISTAENTREVISTAENTREVISTA
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Melcior

A ell, que durant tantes hores ha posat 
color de natura al nostre institut, 

cadascú de nosaltres li regalem una 
paraula que ens recorda a ell.

El nostre estimat jardiner, 
company i amic Melcior 

es jubila

Un grup de nois i noies de 3r i 4t d’ESO han fet l’hort del nostre centre. 
Es veu que els ha agradat això de fer créixer plantes. Tant, que han 
decidit saber-ne més i han preguntat al nostre jardiner, el Melcior 
A l’hort podem plantar qualsevol tipus de planta?

Sí. 
Perquè vas decidir ser jardiner? 

Per circumstàncies i ara ja m'agrada. 
Ho consideres un hobbie?

Més que un hobbie és una feina, però sí... 
Es necessita molta preparació per ser jardiner?

Una mica de manya i de ganes. 
Quines eines bàsiques es necessita? 

Doncs un rampill, rasclet, pala, una regadora, clot i un cabàs. 
Un jardiner té moltes tasques?

Sí, en té força, i més si es treballa en un institut!
Si ets jardiner treballes donant-li importància al temps?

No tant com es pensen.
Quines plantes necessiten sol per créixer?

Totes les plantes. Per a la fruita es necessita molt sol i per als 
tomàquets també.

Que t’agrada cultivar?
Tot, totes les plantes són boniques i tenen el seu encant.

En quina estació de l’any és millor sembrar? 
A la primavera.

Ara és primavera, quines plantes van bé per a aquesta època? 
En aquesta època totes van bé, es bona època per plantar. 

Quant temps tarden a créixer les plantes i hortalisses? 
Cada cosa demana el seu temps, per exemple l´enciam tarda vint dies.

Quines eines necessitem per plantar-los? 
Aixadeta, plantador i poca cosa més.

Moltes gràcies per la teva atenció, t’ho agraïm molt. 
Moltes gràcies a vosaltres. 
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ALGUNS DELS NOSTRES 
ALUMNES ACABEN UNA 
ETAPA... I EN COMENCEN
UNA ALTRA! 4t d'ESO

BAtxillerat



cicle formatiu de grau superior
d’animació d’activitats físiques i esportives

cicle formatiu de grau mitjà
de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural
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ENHORABONA I...
Bona sort a totes i a tots!



CERTaMEN
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A continuació us mostrem els textos guanyadors en el 
Premi Agustí Ricart 2018 , el nostre certamen literari. 
Gaudiu-ne!

Premi Narrativa. 1r cicle d’ESO Premi Narrativa. 2r cicle d’ESO

Tikva, la crua realitat
Em dic Marlene, bé, en realitat el meu nom és Tikva. Els meus 
pares eren gent de pau, adinerats i, com la majoria dels jueus, 
amb esperit valent. Vivíem a Polònia, concretament a la ciutat 
de Poznan. Era una ciutat preciosa, plena de color i d'alegria. 
Malauradament tot va canviar el 6 de gener de 1940, un dia 
que mai oblidaré. 
Aquell dia estava jugant amb els meus germans petits de 
quatre anys quan el pare va arribar de la feina molt angoixat. 
La seva cara em deia que alguna cosa no anava bé, es notava 
la por que amagava darrere aquells ulls tristos. Jo, una nena 
d'onze anys, innocent, li vaig preguntar si passava alguna 
cosa. Ell em va abraçar i em va mirar als ulls. Recordo cada 
paraula, cada síl·laba. 
- Reina, recordes aquelles boniques orenetes que veiem cada 
dia de camí a l'escola? Doncs avui he vist com uns nens en 
capturaven unes quantes i les ficaven dins una gàbia de filfer-
ro espinós. No he pogut suportar sentir els seus crits i veure 
la seva cara de desesperació. Elles l'únic que volen és la lli-
bertat.
-Però... com pot ser, pare?, ningú és capaç de fer aquesta 
atrocitat - vaig començar a plorar, el que no sabia és que 
aquelles llàgrimes no havien vist tot allò que el futur m'havia 
preparat; aquells plors tan sols eren el començament d'un 
malson que tardaria molt a deixar-me volar.
Me'n vaig anar a dormir, no podia comprendre la situació. 
Amb el poc que havia viscut, el món ja se'm començava a 
engolir. Crec que la cara del pare és el que més m'havia ensor-
rat, mai l'havia vist així. A mitjanit em va vindre a despertar la 
mare, era estrany perquè mai em despertava tan d'hora. Em 
va dir que no m'espantés, però havia de preparar-me la male-
ta sense fer soroll. En aquell moment sentia la por recorrent 
per les cames i braços, on anàvem? La veritat és que ni jo ni 
ningú havia de saber on ens dirigíem. Li vaig preguntar a la 
mare què volien aconseguir marxant de casa i deixant enrere 
el que m'havia fet créixer. Ella, acariciant-me la mà, em va 
explicar que solament teníem un objectiu, poder ser lliures i 
sentir-nos com realment érem. Tan sols es podia aconseguir 
d'una manera, seguint el camí cap a la llibertat.
Van ser dies durs, de tristesa, valentia, desesperació i a la 
vegada d'esperança. Vam estar caminant durant sis set-
manes, dia rere dia, menjàvem el just per poder sobreviure. 
Finalment vam aconseguir arribar als Pirineus, si creuàvem 
les muntanyes ens hauríem salvat. Un dels bessons s'havia 
posat malalt, les nits al ras jugaven males passades. La mare 
estava desolada, bruta i cansada. En Manel s'estava morint 
i ningú hi podia fer res. M'hagués agradat poder creuar els 
monts amb tota la família, però ja era massa tard per volar. 
Estaven tancats dins la gàbia, massa dèbils per continuar. Em 
trobava sola, tot el que em quedava era el meu nom en jueu, 
esperança.

Blau Camarasa
2n d’ESO

Enamorar-se...
Ja era massa tard. Havia perdut el bus, no tenia bateria al mòbil, m’ha-
via deixat les claus de casa darrere del pany i, a sobre, m’havia oblidat 
de reservar taula al restaurant més bo i bonic de la ciutat. No podia ser 
veritat! L’havia conegut feia dues setmanes i a la primera cita ja em 
passava tot això!
- A veure Joan, pensa una mica amb el cap. Te'n recordes d’on vivia? 
Caca! Anava borratxo la nit que la vaig acompanyar a casa! Ja sé, la 
trucaré des d'una cabina telefònica! No, que ja s’han extingit! Doncs... 
Ja ho tinc! Aniré a la plaça on havíem quedat, amb el següent bus! Bé, 
Joan, bé! 
Vaig arribar a la plaça i allí la tenia, la Sílvia, amb un somriure d’orella 
a orella. Al principi pensava que era per mi, però em vaig adonar que 
no ho era. Aquest era pel Xavi. No m’ho podia creure, vaig veure com 
s’apropaven i es feien un petó a la boca! Però si és el meu millor amic! 
De sobte, vaig sentir la seva veu darrere meu. Com? Un moment. La 
seva veu? Com podia ser que l’estigués veient i, al mateix moment, la 
seva veu vingués del meu darrere?
- Què, son una monada, eh! – va dir la Sílvia tan tranquil·la. – Escolta, 
com és que no m’agafes al telèfon, que no el...
- Què!? – vaig dir interrompent-la. - Però si sou iguals!
- Ah! – va començar a riure ella. – Es que no t’ho havia explicat, saps 
que tinc una germana bessona?
- Doncs no – vaig dir més tranquil. – Quin susto, Sílvia! Pensava que 
m’estaves ficant les banyes!
- No, mai de la vida! – em va dir rient.
Els dos van començar a riure com uns bojos fins que la Sílvia va dir:
- I què? On em portes a dinar?
- Al Princess, el restaurant més bo i bonic de la ciutat!
- Ohh! Però suposo que has reservat, no?
- Bueno... 
- Què vol dir això?
- Mira, és que m’he deixat el mòbil a casa des de bon matí, perquè he 
sortit a comprar el diari i he pensat “Home, no necessito el mòbil” i 
saps què m’ha passat? Que m’he deixat les claus darrere el pany de 
casa!
- Ostres! Quina mala sort! – va dir ella. – Doncs has tingut sort perquè 
porto sushi al meu cotxe!
- Sushi? – va dir en Joan.
- Sí, sushi. És que en menjo cada dia.
Una altra vegada, ens trobàvem els dos rient. Vam anar cap al seu cotxe 
i ens vam seure en un banc que hi havia just al costat. Vam començar a 
menjar sense poder parar de riure amb tantes anècdotes de la família, 
dels viatges, ... Fins que ens vam adonar que ja s’havia acabat tot el 
sushi. Sense cap motiu, es va fer un silenci en tota la ciutat. Aleshores, 
em vaig adonar que era l’oportunitat ideal per fer-li un petó i...
- Doncs així va anar, fills, així ens vam enamorar la mare i jo. Menjant 
sushi!
I tota la família es va posar a riure com si no hi hagués demà.

Anna Lamolla
1r d’ESO
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Extracte de 
"Memòries del 
teu psicòleg"
És més divertit del que em pensava, això. Tot et dóna una 
mica de cosa, la primera vegada que t'ho planteges i, al 
moment de començar-ho, t'ho repenses, i hi haurà gent 
que es fa enrere, però jo no sóc un d'ells. 
El gran avantatge d'ésser un psicòleg és que aquests in-
feliços vénen aquí pensant-se que afluixant uns quants 
feixos de bitllets faré la seva miserable vida una mica 
menys desgraciada. Bé, en certa manera els ajudo. Evi-
dentment no hi he utilitzat les meves eines personals en 
més de dues ocasions, són instruments massa exclusius 
per a una acció que podria ser titllada de “vulgar”. Totes 
setanta-vuit ocasions foren diferents, des de desafortu-
nats accidents, de trànsit, passejades en indrets poc re-
comanables per a algú amb tals quantitats de narcòtics 
o alcohol a la sang. Crec que els més divertits van ser el 
suïcidi i l'explosió de gas.
Bé, si la teva agudesa mental s'equipara a la mitjana, hau-
ràs trobat una falla substancial en els meus antropofòbics 
traçats (si no t'havia passat pel cap que, evidentment, es-
tava parlant d'assassinats, millor no continuïs, no arriba-
ries a comprendre la meva situació); no, evidentment que 
les meves víctimes no eren clients meus, tinc massa con-
tactes per exposar-me d'una manera tan directa, excepte 
el primer cas. 
Fou una sensació de tal poder assaborir com Maine Lhem 
exhalava el seu últim sospir mancat ja de tota esperança, 
penedint-se de les paraules que em va confiar a la consul-
ta, on admetia no sentir un objectiu per a la seva existèn-
cia, ni trobar cap activitat ni cap persona que li encengués 
ni que fos una petita espurna d’il·lusió. Lhem estava mor-
ta en vida i jo només vaig equiparar-li aquest sentiment 
amb el seu estat físic, no sóc dolent, simplement ensenyo 
a seleccionar les paraules adequades.

Dani Calvo
4t d’ESO

Finn, el pirata sumergido
Me estaba mareando en aquel barco. El Senua no paraba de balancearse 
de un lado a otro y cada vez tenía más ganas de vomitar. La sirena que 
habíamos capturado me miraba con cara de desprecio. La habría matado 
si el capitán no me lo hubiera impedido. No paraba de quejarse y hacer 
ruidos molestos. A pesar de ello, aquel monstruo tenía un gran valor en el 
mercado y si solo traíamos su cadáver, entonces dirían que es de mentira 
y no nos pagarían casi nada.
 ¡Finn, deja esos mapas y ve a ayudar a John el cojo con los 
barriles de ron! - gritó el contramaestre Guillermo el tuerto. - ¡El capitán 
lo ordena!
 Guillermo tenía un ojo de cristal que siempre me miraba fija-
mente, independientemente del resto de su rostro. Se rumoreaban histo-
rias muy siniestras sobre ese orbe cristalino.
 Una vez terminé de ayudar a John, me fui a mi pequeño es-
critorio, que el capitán me había cedido, y seguí trazando el rumbo de 
nuestro próximo viaje. El trayecto de vuelta prometía ser calmado.
 Por las rendijas de la madera del techo cayó una carta moja-
da. La cogí y miré si tenía destinatario para entregarla sin demora. Sin 
embargo, no había nada escrito en el exterior. Llevado por el ansia, abrí 
la carta y la leí. Al parecer era una carta de socorro por parte de la sirena 
que, desesperadamente, había escrito cuando nadie la veía.
 ¡Menudo bicho más culto! – pensé.
Como era de esperar de tal criatura, la tentación de ayudarla era gran-
de. Aún y así me resistí e informé al capitán de la situación. Enfurecido, 
Andrés Barba Larga salió a cubierta y ordenó al contramaestre azotar 
con el látigo a la sirena. Guillermo salió a buscar su látigo para darle 
su merecido. Era una persona cruel pero… siempre hace falta una mano 
firme en un barco.
 Un par de días más tarde ya estábamos en la Isla Tucán para 
cobrar nuestra recompensa. Fuimos a desembarcar. Bill el navajas le-
vantó la pecera de la sirena como si nada y acompañó al capitán y a dos 
piratas más hasta el lugar del que, supuestamente, habían de traer un 
enorme cofre lleno de monedas de oro. Pero, curiosamente, sólo volvió 
la sirena. Se reía de nosotros nadando a toda velocidad. Sin darme cuen-
ta, movido por una fuerza superior a mí, me tiré de cabeza al mar. Pocos 
segundos más tarde me percaté del enorme error que había cometido 
pues noté unas escamas rodeando mi cuerpo y empujándome hasta el 
fondo del mar.
 Me desperté en una playa aparentemente desierta. ¿Dónde me 
encontraba? ¿Qué día era? Miré a mi alrededor y no vi a nadie, así que me 
fui a dar un paseo por la Isla para intentar descubrir qué estaba pasando. 
Algo me molestaba en la pierna izquierda, concretamente en la zona del 
bolsillo delantero. Rebusqué en mi bolsillo y saqué una bola de papel que 
pareció acabar siendo otra carta de la hermosa criatura. En ella explica-
ba que no todas las sirenas son como cuentan las leyendas. También 
decía que me había salvado y que me encontraba en la parte trasera de 
la Isla Rocosa. No muy lejos de mí podría encontrar un pequeño pueblo 
hecho de chozas en el que buscar refugio. Finalmente, ella explicaba que 
si quisiera dar con ella sólo tendría que sumergirme en el fondo del mar 
y dejarme llevar hasta quedar inconsciente.

Joan Griñán
4t d’ESO
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La indecisió
Quan em poso a rumiar
què vull ser de gran,
no puc fer res més
que estar tot el dia dubtant.

M’agradaria ser Vivaldi
i melodies composar,
o també podria ser Amstrong
i l’Univers explorar.

Podria ser Cervantes
i històries narrar,
o podria intentar ser Einstein
i la ciència investigar.

A vegades tinc la sensació
que tot està inventat,
i no sé a la vida
quin lloc per mi serà adequat.

Però per sort
hi ha gent al meu voltant
que quan arribi el moment
em podrà estar aconsellant.

Jana Boetti
1r d’ESO

Con las horas, el olor a petricor, los tonos de luz iridiscentes y 
el ruido melifluo de la lluvia se habían desvanecido y los pájaros 
volvían a emprender el vuelo.
Recuerdo ese superfluo momento, me sentía sin rumbo, sin hogar, 
sin plumas en medio del frío. Ya ni siquiera había hojas en los 
árboles, ni néctar, ni amor. Recuerdo el dolor amargo del caer, el 
suplicio de mis heridas, los pasados humores sombríos del resto 
de la volatería.... Estaba claro que no pertenecíamos a la misma 
especie a pesar de todos los aleteos que habíamos vivido desde 
que se quebró el frágil caparazón. 
Ya no podía visitar flores, batir mis alas, y mi corazón que antes 
latía a mil doscientos por minuto, estaba sucumbiendo. No tenía 

Premi Poesia. 1r cicle d’ESO Premi Poesia. Batxillerat

Ocaso
Cuando los rostros se tornan grises
Cuando olvidas el destino
Cuando lloras recordando cicatrices
Cuando todo lo das por perdido.

¡Cuántas amistades perdidas por mirar hacia otro lado!
¡Cuántas experiencias ajenas por sentirse intimidado!
¡Cuántas caras amables la mente habrá olvidado!
¡Cuántas noches esperando a que llegue el final dictado!

Sueños entre lecho y lecho
Palabras de caramelo deshecho
Besos sabor a despecho
Llantos de hombre insatisfecho.

Vivas vivo
Vivas muerto
Vivas fugitivo
Vivas liberto
Sólo hay un final para nuestro derivo
Que para todos es cierto
Y por los mismos compartido

Enric Ormo 
2n de Batxillerat

Premi Poesia. 2n cicle d’ESO

Ojalá
Qué pena que no sea tu necesidad,
sé que deseas tu único y propio tiempo.
Ojalá no fueras, tú, mi mitad
y al que debo recordar en cada momento.

No te preocupes por mí, me cuido sola,
pero te aviso que no soy yo quien controla.
La confianza siempre regresa con el tiempo
aunque a nosotros nos basta con un momento.

quién lo soñara
quién lo quisiese
¡Nunca lo diría!

quién le gustara 
quién lo sintiese
¡Siempre lo tendría!

Mar Bochaca 
4t d’ESO

rama alguna en la que posarme, desistí a ser un colibrí fuerte por 
el mero hecho de que mi bandada me había abandonado. Una 
bandada de águilas, buitres y gansos. 
Y allí en medio de la soledad comprendí que debía amarme más 
que nadie y que nunca. Debía amarme con heridas, con alas más 
grandes o más pequeñas, sin plumas, con estrías, curvas, cabello 
largo, corto o sin ello… Comprendí que no debía estancarme en el 
verbo sobrevivir y debía empezar a vivir, a volar, a amar.
Aprendí tras desgarradoras heridas que hay lazos que se 
descomponen y que algunos pasan tan rápido que parecen estrellas 
fugaces.

Carme Camí 
2n de Batxillerat

Como pájaro herido
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Liars
“When I look at myself in the mirror, I see a young girl. 
A teenager with blond hair and blue eyes. A popular girl 
with a lot of friends and a popular boyfriend. A girl that 
always wears shorts or skinny jeans. But I don’t want to 
be that girl. 
At school, I was a clever and smart girl, and I was always 
studying because I wanted to have the best marks of 
the class. I didn’t have a lot of friends, but I was always 
happy. Then, I went to high school. The first year, I learnt 
that if you want to have friends, you mustn’t be a clever 
and smart girl. You should be a blond-haired silly girl 
and you should be a cheerleader if you want to have a 
handsome boyfriend.”
-That isn’t true! - thought Daniela while she closed the 
book and got up from the sofa. She was very angry 
because she was reading this book and she thought that 
it wasn’t correct. 
-High school is not a place like that. You don’t have to be 
popular if you want to have friends at my high school. – 
said Daniela.
 All the films and books that talk about high schools 
show that the high school is a horrible place where if you 
aren’t a cheerleader you are alone. I want to change that; 
if I don’t, next year’s students will be scared. I am going 
to write a letter to all the cinema directors and writers 
that make films and write books for young children:
Dear director,
I think that you have an incorrect idea about what a high 
school is. You say that it is a horrible place where you 
have no friends unless you are a blond-haired silly girl 
in the group of cheerleaders, and you are wrong. I go to 
high school and it is a fantastic place where you have 
friends and the teachers help you if you need it.
So, I would like you to stop making those films and to 
stop scaring children who will go to high school next 
year.
Best regards,
Daniela Sun Queslin

Jana Boetti  
1r d'ESO

Dear Emily
Dear Emily,
I don’t really know what I’m doing. I don’t even know if I should be 
writing to you. Still, I am. I hope I’m able to finish this letter without 
crying but I make no promises.
Can you hear me? All my life I’ve had this question in my head and it 
won’t go away, so now I’m finally asking it to you: Can you hear me? 
Can you see me? When I was just a girl, I used to talk to you when 
I was alone in bed, right before falling asleep. I talked about my 
worries, my happiness... I know it’s nonsense to talk to the dead but 
I wished, I hoped, that you would answer me somehow. You never 
did. Or maybe I couldn’t see it.
Now I’m writing to you for a whole different reason.
I’m dying, Emily.
And I’m afraid.
I can’t talk to anyone. Everyone acts like I’m perfectly healthy. They 
try to make me happy, and I appreciate it, but I can’t feel normal 
when I’m living on a hospital bed. My shaved head reminds me of my 
illness every time I look at my reflection in a mirror. Every day, I feel 
my life slipping away through my fingers.
I’m worried about what will happen to mum and dad when I’m gone. 
Twenty years ago, they had two girls. Their princesses. One of them 
died only five hours after. The other one lived her life alone: she 
loved, she laughed, she cried… But her life was stolen by a terrible 
disease.
I wonder what’s worse.
I constantly dream about you. Don’t ask me how I know it’s you. I 
just know it. Mum used to say that two twins always find a way to be 
together. Even if it’s just in dreams.
I’m trying to convince myself that this place where I’m heading will 
be better than this world. It must be: you’re there.
I imagine death so much that it feels more like a memory. Will it be 
like Neverland, a place where dreams come true, a paradise to spend 
eternity in? Then, you must be like Peter Pan: the girl who didn’t grow 
up. She never had the chance.
I’m waiting for you, Peter Pan. Every night, I leave the window 
open and imagine you, flying into my room. You’re looking for your 
shadow. I imagine you’ll smile when you see me lying in this bed. 
Then you’ll take my hand and we’ll both fly away from this world. 
And as we fly, I’ll start to feel stronger and my disease will just be a 
distant memory. Then, it’ll appear, right before our eyes. The second 
star to the right and straight ahead until dawn.
Neverland.
Home.
With you, dying will be an awfully big adventure.
I must go now. I guess I’ll see you soon.
Love from your sister,
Sarah. 

Irene Llobera  
3r d'ESO
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