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Sovint tenim la impressió que el temps corre de 
pressa. Fa no res érem a l’inici de curs, amb el 
cor ple d’esperança i d’inquietud per com aniria 
tot i ja veieu, som a les portes de l’estiu, a punt 
de començar les vacances després d’un curs en 
què hem hagut d'obrir-nos al món digital i a una 
nova manera d'organitzar-nos, de comunicar-
nos, d’escoltar-nos. Estem vivint una situació tan 
excepcional, que la revista no en podia quedar al 
marge.

Durant el tercer trimestre hem trobat a faltar la 
remor del pati, dels passadissos, les entrades i 
sortides de les classes, les rialles, els crits, les 
discussions, les abraçades… el fet de poder 
compartir el temps a l’institut. Però hem tingut 
l’oportunitat de compartir el nostre temps 
canviant la manera de comunicar-nos. A l’institut 
ja treballàvem amb eines digitals, però aquesta 
situació ens ha fet posar-nos les piles, estar 
actius i reciclar-nos en el món digital. Hem obert 
una nova finestra que ens ha permès no aturar-
nos i ara la revista és, una vegada més, testimoni 
d’allò que hem compartit i que hem viscut al Joan 
Oró abans, durant i després del confinament.

Aquest curs ens ha donat a tots i totes 
l’oportunitat d’esforçar-nos al màxim per garantir 
el dret a l'educació del nostre alumnat i alhora 
ha posat de manifest com és d’important cuidar, 
també, la salut emocional i la salut social de les 
persones.

Sí, ja ho veieu, el temps passa de pressa i sembla 
que no pugui ser… A més, volem aprofitar 
l’ocasió per retre homenatge a l’Anna Barta, la 
Divina Miguel, el Pep Farré i el Ricard Atienza 
que aquest curs es jubilen. Ha estat un plaer 
compartir amb ells i elles el temps al Joan Oró. 
La revista és també el mitjà per fer-los l’emotiu 
reconeixement que es mereixen per la seva tasca 
i la seva dedicació al centre i al nostre alumnat 
durant tants anys.

Moltes gràcies i molta sort!.

Imma Romero
Directora



Sumari Notícies
Els alumnes de 1r d'ESO 
aprenen de manera vivencial 
al camp d’aprenentatge de la 
Noguera

Comissió de convivència

Des de la Comissió de Convivència, amb la 
professora Pilar Ichart com a referent, s’ha iniciat el 
projecte de mediació del centre. Dels alumnes de 3r 
sortirà el futur equip de mediadors del centre.
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5a edició de Joves Científics-Science Conference on l'alumnat de 
2n d'ESO presenta els seus treballs científics davant les famílies.

Un grup dels alumnes 
de 2n d’ESO que cursen 
robòtica participen en la 
FIRST LEGO League

XIa Olimpíada de Geologia

Els alumnes de 1r de Batxillerat Enric Masip 
i Andrés García han participat a la XIa edició 
de  l’Olimpíades de Geologia organitzades 
per AEPECT (Asociación Española para la 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra).

Notícies
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http://www.aepect.org/


Anem a esquiar a Port Ainé!

Notícies
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Xerrada per a l’alumnat de 1r de 
batxillerat sobre com enfortir les 
fortaleses a càrrec de la professora 
Mireia Seró i des de l’eix d’orientació 
i del PAT del nostre centre



PlanetOró
Els alumnes de 1r d’ESO han tornat a 
treballar el projecte interlingüístic en què 
aprenen tot allò necessari per crear un 
curtmetratge. I, finalment, hem tornat 
a celebrar la gala del nostre Premi 
cinematogràfic PlanetOró.Enguany,entre 
altres premis, hem atorgat el premi al millor 
curtmetratge a “El bosc de les tenebres”, 
dirigit i interpretat pels alumnes Quim Masip, 
Jan Pijuan, Guillem Eras i Martí Sirera. 

Campanya contra la violència 
masclista i a favor de les diversitats 

Alumnes de l’institut fan campanya 
contra la violència masclista i a 
favor de les diversitats abans del 
confinament i els mossos ens alerten 
de les males pràctiques a les xarxes 
socials i ens animen a seguir els 
seus consells per protegir la nostra 
intimitat.

Notícies
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Visita del Cicle Inicial de Salvament a les 
instal.lacions de l'Aquopolis de la Pineda, 
on el responsable de seguretat del parc 
ens va fer una visita i va explicar als 
alumnes tots els protocols i manera de 
treballar dels socorristes del parc.

L'alumnat del Tècnic de Futbol i Tècnic 
Superior de Futbol van rebre la visita i 
xerrada de l'staff tècnic de l'AEM femení, 
amb el seu entrenador principal, Roger 
Lamesa, exalumne de l'institut. Equip que 
actualment milita en la lliga Reto Iberdrola 
(el que seria la segona divisió estatal).

Participació del Cicle Inicial de Salvament en la competició 
d'Intersalvament 2019 a Esplugues de Llobregat i al 1r 
Catskills de Salvament en el qual l'alumnat va assolir la 3a 
posició d'entre un total de 10 centres.

Cicle Inicial de 
Salvament

Notícies
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Enguany hem tingut la 1a promoció 
2018/20 dels cicles formatius següents:

CFGS d’Ensenyament i 
Animació Socioesportiva

CFGS de Condicionament Físic

Notícies
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Tot i que l’inici del 
confinament ens va agafar 
de ple amb l’inici de les 
rutes i la temporada de 
voluntariat, els professors 
i alumnes de cicles 
formatius d’esport encara 
vam tenir temps fer 
algunes activitats...

Notícies
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Els alumnes de 1r de l'ESO 
participen, al llarg del 
curs, en tallers musicals 
de percussió Africana amb 
Jordi Parés, percussió 
corporal amb Santi 
Serratosa i en l’Improvisa, 
amb Pau Guillamet

Notícies
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https://youtu.be/jciocZNqpDg


Notícies
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Pots veure’l aquí:
https://bit.ly/2YO41Mt

Naia Mayoral de 
2n d'ESO.

Sant Jordi 2020 
Enguany hem celebrat el nostre especial 
Sant Jordi confinat, amb modalitats de 
premis molt interessants. Els alumnes 
podien enviar-nos un vídeo d’una escena 
sobre alguna situació relacionada amb el 
confinament, un arxiu de veu d’un text literari 
de creació pròpia en prosa o vers o vídeo 
celebrant el Sant Jordi.

I els guanyadors han estat: 

Modalitat 1: Samuel Viñuales (4t d’ESO)

Modalitat 2: Jana Boetti (3r d’ESO)

Modalitat 3: Naia Mayoral (2n d’ESO)

Jana Boetti 
de 3r d’ESO.

Vídeo del 
Samuel Viñuales 

de 4t d’ESO.

Pots veure’l aquí:
https://bit.ly/371kxgc

Pots veure’l aquí:
https://bit.ly/2V1MD5w

Si esteu veient la versió digital de la revista, podeu 
clicar a sobre de les imatges per veure els vídeos.!

https://youtu.be/jciocZNqpDg
https://bit.ly/2YO41Mt
https://youtu.be/M_-XsOum2wA


Moments
Educació visual i plàstica

Aquest ha estat el treball que hem fet des 
d’educació visual amb els alumnes de 3r durant 
el confinament. Són tasques de geometria, 
construcció de sòlids i raonaments bàsics sobre el 
pla. Alguns s’ho han passat força bé realitzant els 

Treballs fets a casa des del confinament per l'alumnat de 3r d'ESO.

tetraedres, els hexaedres..., altres han jugat amb 
les peces del Tetris per a projectar una construcció 
amb una funció de servei públic, un museu, una 
biblioteca, un CAP, una escola… Uns projectes 
fantàstics que obren una finestra a més d’un i una.
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Pots veure’l aquí:
https://bit.ly/37fQqTF

Moments

Còmic

Els alumnes de 2n 
han regalat paraules 
en aquests dies de 
confinament.

Us presentem el 
vídeo d'El Despertar! 
enregistrat per la 
nostra Oro's Band

Fa un parell de setmanes els 
integrants de la Oro's Bad van 
decidir tirar endavant la segona 
cançó i ja estan en fase de 
gravació. Molt aviat podrem 
gaudir del seu segon vídeo, 
però mentrestant aquí teniu El 
Despertar.

Pots veure’l aquí:
https://bit.ly/3fxh3FU
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Si esteu veient la versió digital de la revista, podeu 
clicar a sobre de les imatges per veure els vídeos.!

https://drive.google.com/file/d/1Kj5RhWSPlBWukHYX-DGq0RHo6mqs-zxj/view?usp=sharing
https://bit.ly/3dvolYo


Moments

Doing exercise to 
keep fit.

Roger Fernández

I start the day with a 
run through the path.

Maria Alsina

The best way 
to end the day 
is training on a 
makeshift skating 
rink contemplating 
the sunset. It 
makes me feel 
free!

Júlia Pon

Doing the visual 
arts homework

Aleix Culleré

Doing homework so as not to 
keep pace with school rhythm.

Pau Serra

Enjoying the quarantine. 
Playing the piano, for many 
people a simple instrument 
with keys, for me, my best 
hobby.

Maria mayoral

We can see that that’s 
not my best photo, but it 

represents something.

Photography is my 
favorite hobby with it I 

can express many things: 
express how I feel, how I 

am… 

Meanwhile, when I’m 
taking photos to people, 

monuments, artistic 
photo… I am enjoying and 

that’s what I love.

I can say that this is not 
the photography that I’m 

used to practicing. 

Dídac Sanahuja

In this photo I was 
finishing my homework 

of plastic. The homework 
consists in doing a 

“tretrimonis” is to recreate 
the pieces of the famous 

game Tetris.

Els alumnes de 
3r ens mostren 
moments de 
confinament…
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Moments

After a long day sitting in a chair due to 
homework, class online, playing games with 
my family or watching tv, it is important 
move the body. I always do a little physical 
exercise routine in the dining room at home.

Joana Guimbernat

During the confinement 
caused by the 
huge pandemic of 
Coronavirus, I have 
carried on practicing 
my favourite sport, 
rhythmic gymnastics, 
in order to avoid 
possible flexibility 
loses and achieve near 
future purposes. 
#Itrainathome

Abril Gómez Planell
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Educació
visual i 
plàstica

Els alumnes de 1r 
d’ESO expliquen 
gràficament una 
recepta en nou 
passos



Les alumnes de batxillerat han reinterpretat 
alguns dels quadres que hem treballat 
aquest curs. Formava part d’un exercici 
d’imaginació i creativitat que, com podreu 
veure, han realitzat amb gran talent.

Història de l'Art

Moments

El Crit d’Edvard Munch, 
per Judith Llobera.

Dona vestida de Blau, 
de Johanes Vermeer i 
La ratlla verda, de Henri 
Matisse interpretades 
per Mar Bochaca.

Dona i ocell de 
Joan Miró, per 

Anabel Benedé.La mujer que llora 
de Pablo Picasso, 

per Abril Armengol.

El fals mirall, de René Magritte, 
per Fatima Hnini.

«Les obres d'art de Picasso, en concret les obres més cubistes 
em semblen realment apassionants. Són quadres amb un 
nivell d'expressió molt fort i que sento que pots transmetre 
moltíssimes emocions amb tan sols un obra. He escollit "la 
mujer llorando" de Pablo Picasso perquè crec que transmet 
dolor, tristesa, por i ràbia, és a dir un cúmul d'emocions que et 
transmet i et transporta en una altra dimensió. Per això, durant 
aquests temps d'incertesa del confinament, m'ha semblat molt 
adient la recreació d'aquest quadre.» Abril Armengol

El profeta de Pablo Gargallo, 
per Arabella Vaz.

«En recrear aquesta pintura m’he basat més en l’estètica de l’obra original. A partir 
de la manera en que estava composada he representat una escena comuna per a mi. 
El meu esmorzar diari consisteix en una torrada amb tomàquet i un tros de formatge. 
Així que, plasmant aquests elements, he recreat una nit de lluna de Leandro Cristòfol.
Bé, potser seria millor si es digués... un dia de formatge!». Blanca Lamolla.

Nit de lluna de 
Leandre Cristòfol, 
per Blanca 
Lamolla.
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Les pommes masquées 
de René MAGRITTE, per 
Lamin Juwara.

Les profes també hi participen...

Moments
Interpretació de Golconda 

per Anna Marsal. 

Els jugadors de cartes 
de Paul Cézanne, 

per Elisabeth Cardona.

El Guernica de 
Pablo Picasso, 

per Mariona 
Jiménez.

Els amants de René Magritte, 
per Valentina Constantini.

Maruja Mallo, nom artístic de Ana María Gómez González, 
pintora surrealista, amiga de Dalí, Lorca, parella de Rafael Albertí 
durant un temps, original, moderna, transgressora, exiliada, 
silenciada i oblidada per partida doble: pels seus companys de 
professió i intel•lectuals amb qui va conviure i compartir ideals 
en l’Espanya republicana, i després pel franquisme. Encara és 
una figura molt desconeguda en la democràcia actual.
Un dels seus quadres que més m’agrada és “la sorpresa del 
trigo” (1936). En una de les seves últimes entrevistes explicà 
que el va pintar fruit de la impressió que s’endugué d’un grup de 
persones que venien caminant des de lluny a Madrid reclamant 
pa durant una manifestació de l’1 de maig de 1936.
En els llibres de text tampoc hi apareix. Us recomano un 
reportatge i un llibre de la Tània Balló, productora i cineasta, 
anomenat “Las sinsombrero”, símbol de la llibertat en una 
època en què es somiava que tot era possible. La guerra civil, 
l’exili i l’oblit li restaren qualsevol protagonisme a aquelles 
dones precursores en el món de la cultura i del pensament 
modern.
El nostre petit homenatge a aquelles grans mestres que van 
revolucionar les arts i les humanitats, des la pintura com ella 
i Remedios Varo, l’escultura com Marga Gil Roëset, la poesia 
com Ernestina de Champourcin i Josefina de la Torre, fins a la 
filosofia com Maria Zambrano, entre tantes altres. Parlar d’elles 
és recordar-les i és a través dels records que les mantenim 
vives. Recordem-les a partir d’ara. Eva Ricard.

«En temps de “guerra viral” vaig voler mostrar el paral·lelisme 
entre la vulnerabilitat de la societat civil en el quadre de Picasso 
El Guernica i la que causa aquesta pandèmia actualment.
Segons el director del Museu Reina Sofia on està actualment 
el quadre, el fet que hi hagi una bombeta encesa en el 
centre transmet la idea de bombardeig nocturn, reflectint la 
desprotecció de la població davant d’un atac en el qual no veu 
l’enemic. 
En la meva interpretació la bombeta és substituïda per la 
representació del COVID-19, un enemic invisible també.
També destaco en el quadre la figura que il·lumina amb un 
quinqué i que, seguint amb la interpretació del director abans 
esmentat, representa la raó , encarnada en la ciència i els seus 
esforços per acabar amb la invisibilitat d’aquest nou enemic. 
Mariona Jiménez

La sorpresa del trigo 
de Maruja Mallo, per 

Eva Ricard.
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L’alumnat de 1r d'ESO ha fet de 
luthiers construint instruments 
musicals amb materials reciclats 
durant el confinament.

Timbal de l'Ares Begué de 1r C.

Guitarra de 
l'Olaya Lozano 
de 1r D.

Guitarra del Guerau de 1r C.

Tambor de la 
Blau Begué de 
1r A.

Xilofon d'ampolles del 
Nil Garreta de 1r B.

Música
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Moments



Des del confinament...

Pots veure’l aquí:
https://youtu.be/a8CrUgBSRiU
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Integrants de l'equip 
de docents i altres 
treballadors de l'institut 
Joan Oró van voler donar 
ànims a tota la comunitat 
educativa mitjançant un 
vídeo col·lectiu simpàtic i 
encoratjador. 

Pots veure’l aquí: 
 https://youtu.be/obRHQN__pw8

Portes obertes virtual 
per conèixer els Cicles de 
Grau Superior del centre.

Pots veure’l aquí: 
https://youtu.be/8L7tiAAqTBM

Presentació del Cicle 
de Grau Mitjà del 
Joan Oró.

Moments
Si esteu veient la versió digital de la revista, podeu 
clicar a sobre de les imatges per veure els vídeos.!

https://youtu.be/obRHQN__pw8
https://youtu.be/a8CrUgBSRiU
https://youtu.be/8L7tiAAqTBM
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Avui destaquem reimaginem la nostra escola, 
repensem l’educació

Es treballen diverses matèries en llengua 
anglesa com a llengua vehicular i de 
manera progressiva al llarg de l’ESO (fins 
arribar al 80% a 4t) i batxillerat.

Reforcem les i garantim la competència 
comunicativa en anglès per a tot 
l’alumnat fins a un 25% del currículum 
en anglès de 1r a 3r d’ESO. 

Una opció d’aprendre una segona 
llengua extrangera al llarg de 
l’ESO i del batxillerat. 

25% Francès

Scratch, impressió 3D,  Arduino...
Una opció d’aprendre el llenguatge 
computacional que connecta el nostre 
alumnat amb el futur tecnològic que 
avui dia ja se’ns fa present.  

Alemany

Robòtica

altres
llenguatges
matèries optatives

Al Joan Oró
impulsem les 
competències 
comunicatives
plurilingües

Des del 2017 el Joan Oró 
som dins del projecte 
Generació Plurilingüe

Immersió 
lingüística 
en anglès

WhatsEp

Batxillerat Plus
Tot l’alumnat del batxillerat fa l’educació 
física en anglès i una unitat didàctica de 
biologia en anglès a 1r i una altra a 2n.

GEP
projecte 

Amb el projecte WhatsEp, a més, es cursen les 
ciències del món contemporani en anglès i 
s’assoleix un nivell equivalent al C1.

Batxillerat Plus
WhatsEp

Es treballen diverses matèries en llengua 
anglesa com a llengua vehicular i de 
manera progressiva al llarg de l’ESO (fins 
arribar al 80% a 4t) i batxillerat.

Reforcem i garantim la competència 
comunicativa en anglès fins a un 
25% del currículum en anglès al 
llarg de l’ESO

Una opció d’aprendre una segona 
llengua extrangera al llarg de 
l’ESO i del batxillerat. 

25% Francès

Al Joan Oró
impulsem les 
competències 
comunicatives
plurilingües

Des del 2017 el Joan Oró 
som dins del projecte 
Generació Plurilingüe

Immersió 
lingüística 
en anglès

WhatsEp

Batxillerat Plus
Tot l’alumnat del batxillerat fa l’educació 
física en anglès i una unitat didàctica de 
biologia en anglès a 1r i una altra a 2n.

GEP
projecte 

Amb el projecte WhatsEp, a més, es cursen les 
ciències del món contemporani en anglès i 
s’assoleix un nivell equivalent al C1.

Batxillerat Plus
WhatsEp

Creixem en la
competència comunicativa,
en diferents moments, amb 
la immersió lingüística en 

l’anglès i utilitzant
codis diversos

• Creixement intel·lectual i personal de l'alumnat 
• Paper actiu i de col·laboració de les famílies
• Intel·ligència emocional per prendre consciència 
d'un mateix, regular-se i promoure les habilitats 
socials
• Pràctiques de servei a la comunitat que promouen 
accions de compromís cívic per a la millora de la 
societat 
• Escola inclusiva

Eduquem persones 
perquè siguin més 

humanes, 
compromeses i 

implicades en la 
millora de la 

societat

2
segon

INSTITUT

LLEIDA

Generem processos 
perquè l'alumnat 

aprengui a aprendre 
i desenvolupi el seu 

esperit crític 

primer1 • Aprenentatge competencial
• Diferents enfocaments essent l’alumne/a el 
centre de l’aprenentatge: metodologies globalitza-
dores, treball per projectes, treball cooperatiu, apre-
nentatge basat en problemes...
• Treball personalitzat
• Professorat com a facilitador de l’aprenentatge
• Avaluació com a eina d'aprenentatge
• Esperit crític i creativitat de l'alumnat

• Promoció del tractament integrat de les llengües.
• La llengua anglesa, una llengua vehicular més en 
l'aprenentatge de l'alumnat.

Desenvolupem la 
competència 
comunicativa 

plurilingüe3tercer

Sabeu quins són els
3 grans objectius
del nostre centre?

Una opció d’aprendre una 
segona llengua extrangera al 
llarg de l’ESO i del batxillerat. 

altres
llenguatges
matèries optatives

Avui destaquem
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Avui destaquem reimaginem la nostra escola, 
repensem l’educació
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manera progressiva al llarg de l’ESO (fins 
arribar al 80% a 4t) i batxillerat.

Reforcem i garantim la competència 
comunicativa en anglès fins a un 
25% del currículum en anglès al 
llarg de l’ESO

Una opció d’aprendre una segona 
llengua extrangera al llarg de 
l’ESO i del batxillerat. 

25% Francès

Al Joan Oró
impulsem les 
competències 
comunicatives
plurilingües

Des del 2017 el Joan Oró 
som dins del projecte 
Generació Plurilingüe

Immersió 
lingüística 
en anglès

WhatsEp

Batxillerat Plus
Tot l’alumnat del batxillerat fa l’educació 
física en anglès i una unitat didàctica de 
biologia en anglès a 1r i una altra a 2n.

GEP
projecte 

Amb el projecte WhatsEp, a més, es cursen les 
ciències del món contemporani en anglès i 
s’assoleix un nivell equivalent al C1.

Batxillerat Plus
WhatsEp

Creixem en la
competència comunicativa,
en diferents moments, amb 
la immersió lingüística en 

l’anglès i utilitzant
codis diversos

• Creixement intel·lectual i personal de l'alumnat 
• Paper actiu i de col·laboració de les famílies
• Intel·ligència emocional per prendre consciència 
d'un mateix, regular-se i promoure les habilitats 
socials
• Pràctiques de servei a la comunitat que promouen 
accions de compromís cívic per a la millora de la 
societat 
• Escola inclusiva

Eduquem persones 
perquè siguin més 

humanes, 
compromeses i 

implicades en la 
millora de la 

societat

2
segon

INSTITUT

LLEIDA

Generem processos 
perquè l'alumnat 

aprengui a aprendre 
i desenvolupi el seu 

esperit crític 

primer1 • Aprenentatge competencial
• Diferents enfocaments essent l’alumne/a el 
centre de l’aprenentatge: metodologies globalitza-
dores, treball per projectes, treball cooperatiu, apre-
nentatge basat en problemes...
• Treball personalitzat
• Professorat com a facilitador de l’aprenentatge
• Avaluació com a eina d'aprenentatge
• Esperit crític i creativitat de l'alumnat

• Promoció del tractament integrat de les llengües.
• La llengua anglesa, una llengua vehicular més en 
l'aprenentatge de l'alumnat.

Desenvolupem la 
competència 
comunicativa 

plurilingüe3tercer

Sabeu quins són els
3 grans objectius
del nostre centre?

Una opció d’aprendre una 
segona llengua extrangera al 
llarg de l’ESO i del batxillerat. 

altres
llenguatges
matèries optatives

reimaginem la nostra escola,
repensem l'educació



Mirades

L’acompanyament en el món educatiu és una peça clau, 
com comenta la Mònica, i l’hem vist reforçada sobretot 
dins l’àmbit de la tutoria en aquests dies de confinament, 
en què la pandèmia ha instaurat una distància forçada 
entre professors i alumnes.

Hem volgut parlar amb les tutores de 1r de batxillerat 
del nostre institut, la Mònica i la Dolors. Sembla que el 
dia no té prou hores per atendre els alumnes, però elles 
posen temps i il·lusió que es traspua en aquestes línies 
del MIRADES.

La Mònica i la Dolors m’expliquen que des de tutoria i en 
l’entorn Meet estan fent tutories online setmanalment 
i tutories individualitzades; també van passar a 
l’alumnat de tutoria un qüestionari quan portaven 
un mes de confinament que constava de tres grans 
apartats (aspectes tecnològica, distribució horària, 
estat anímic). Diuen les tutores que “ens han estat molt 
útils les respostes obtingudes en l’apartat de distribució 
horària i d’estat anímic per tal de poder fer aquest 
acompanyament en moments difícils”.

La Mònica m’explica que les trobades sempre les 
comencen amb un “com estàs..., tot bé?... com 
t’organitzes? A partir d’aquí ja comencen a parlar ells 
i s’esbrina el seu estat d’ànim, quin és el tema que els 
preocupa més...” Parlen de les hores dedicades a fer 
deures, potser massa, “jo últimament no tinc temps ni 
per tocar la guitarra, que és l’únic que desitjo; però els 
deures els he de fer,” diu un alumne de 1r de batxillerat.

Les professores també parlen d’una nova eina, és l’agenda 
de tasques de cada matèria (GoogleSpreadsheet) que 
l’institut ha disposat per a l’organització dels alumnes. 
“Si tots els professors el dilluns i per la taula de Google 
Spreadsheet escriuen les tasques a fer, ens podem 
organitzar la setmana i no viure amb l’angoixa de no 
saber la quantitat de feina que tindrem”; “Però jo crec que 

els deures haurien d’estar més reduïts en proporció amb 
la dificultat. No estic dient que no s›hagin de fer deures, 
sols que si saps que és tema nou o que a la majoria li és 
difícil, no posar tants apartats i deixar que entenguem 
amb temps cada cosa al seu moment”. És pedagògic 
escoltar els alumnes, és una situació nova i tots n’hem 
d’aprendre.

La Dolors em comenta que també s’interessen per altres 
activitats que puguin fer els alumnes i que els pugui 
evadir durant estones. Les respostes majoritàries dels 
alumnes són “navego en xarxes socials, miro sèries al 
NETFLIX i faig esport, faig videotrucades amb els amics 
i amigues, jugo amb la família a jocs, miro pel·lícules en 
família (quan no faig molta feina a la tarda; si no, la miren 
sense mi i em dol)”...

Ja ho dèiem en començar aquesta conversa amb les 
tutores, la part emocional és molt important, per això 
en les videoconferències van introduint preguntes per 
saber com es troben. La Mònica els repeteix que “és 
important que no perdis l’hàbit de treball, no et desanimis 
que ja queda poc....però ja saps que si cal demanar-me 
ajuda o al professor de matèria, és important que ho 
facis”... La Mònica matisa que “no han aprofitat aquesta 
opció excepte en comptades ocasions. Són responsables. 
Però des del meu punt de vista és bo que sàpiguen que 
en un moment donat es pot demanar ajuda, que no és 
tan greu per la nota (la qual cosa els preocupa força) i 
que entenem que la situació és canviant i complicada. 
La Dolors afegeix escolta, “ara que ja ha passat un mes 
de confinament, com et sents en aquest moment tan 
complicat: tranquil, resignat, irascible, irritat, avorrit...?” 
Les respostes són diverses, però en general ho porten 
força bé, “molt tranquil·la, ja m’hi he acostumat; mai 
m’he atabalat per estar a casa, m’hi sento molt còmoda”; 
sí, cada cop soc més conscient del que està passant”; 
“primer estava tranquil, pensant que tot se solucionaria 

“En aquestes circumstàncies tan i tan 
particulars en alguna ocasió els temes 

acadèmics s’han barrejat amb una forta part 
emocional. Personalment a mi també m’han 

ajudat les videoconfèrencies per sentir-me més 
a prop d’ells (la qual cosa m’agrada molt) i per 

fer un bon acompanyament”

Tutoria
1r de batxillerat
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vincle i un bon ambient per tal que els alumnes expressin 
el que necessitin, n’hi ha que es preocupen pel temari, 
per si a 2n de batxillerat hauran de treballar més i més 
de pressa, altres fan les seves peticions personals, altres 
miren de traure’n un aprenentatge, altres són agraïts 
malgrat tot..., “una proposa és que per a la setmana que 
ens deixin sortir de casa 2 hores (si ens deixen sortir) 
podeu no manar tanta feina, siusplau”; “encara que 
aquesta situació és bastant complicada i ens ha fet fer 
molts sacrificis, crec que és una possibilitat d’adonar-nos 
que ens hem de cuidar molt més i que de cada situació 
menys positiva podem aprendre com organitzar-nos, com 
controlar l’estrès i altres coses que ens poden ajudar en el 
futur”; “agraeixo que us preocupeu pels alumnes”...

I una trobada virtual acaba per començar-ne altres, no 
sabem fins quan, sempre amb una paraula amable de 
les tutores, “m’ha agradat veure’t...fas bona cara (t’has 
canviat el pentinat?...t’has aprimat?...deu ser la càmera)...
cuida’t molt i ja saps, busca espais per a tu també

Una abraçada

Mirades

prou ràpidament, ara estic estre confús i despreocupat, 
el que hagi de passar, passarà; a

més d’estar-me a casa, poc més puc fer per ajudar en la 
situació”; “al principi estava molt angoixada per no poder 
sortir de casa, ara que he adquirit un horari diari estic 
súper a gust i em sento bé”; “estic força desbordat amb 
la feina de l’institut i el tdr, però no estic molt preocupat 
pel virus, em preocupa més el tdr”.

I és que el treball de recerca “és un tema recurrent 
en les tutories individuals”, ens explica la Mònica. 
“Es tracta d’un treball al qual tenen molt respecte. 
Sempre comencen amb moltes ganes, sovint una mica 
perduts i a poc a poc van encaminant-se. Aquest any 
les circumstàncies no han ajudat gaire; en ocasions ho 
han viscut com una feina extra. Uns quants han volgut 
fer tutoria per consultar, revisar-ho junts, demanar 
suggeriments o centrar el tema. En aquest sentit les 
videoconferències han estat un suport important i ho 
han valorat molt positivament.”

Les converses amb l’alumnat han de fluir, i cal crear 

Alumne: Jan Pena,
batxillerat de ciència i tecnologia.

Tutora: Mónica Elía
Alumna: Maria Duran, 

batxillerat científic.

Tutora: Dolors Llas Alumna: Andreea Salamon, 
batxillerat social.
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22 d’abril de 2020
Han passat gairebé 5 setmanes des del dia que 
“suposadament” havíem de sortir de casa i tornar a 
la normalitat. Jo quan ho van dir, m’ho vaig creure. 
Fins i tot em vaig posar contenta perquè els últims 
dies d’insti anava molt estressada i vaig pensar que 
era el que necessitava. Em vaig deixar enganyar 
pel que havien dit les autoritats sanitàries sense 
ser conscient que a la Xina portaven molt més de 
tres setmanes tancats a casa. Què podia fer que 
fos diferent en el nostre cas, quan es tractava de la 
mateixa malaltia? Després d’això, han dit dos o tres 
vegades que el confinament arribava al final. L’última 
notícia és que el dia 11 de maig podrem quedar amb 
amics i familiars, si no ho tinc entès malament. Però 
ara, jo ja no me’n refio i, sincerament, ja no m’ho crec. 
Tampoc és que pensi tot el dia en negatiu. Com diu 
una frase d’una cançó que m’agrada “I’m gonna hope 
for the best, but prepare for the worst”. Clar que no em 
faria falta qüestionar-m’ho tot tant si em fos més fàcil 
saber la realitat de la nostra situació. Però jo creia que 
la realitat, en aquest cas, la controlaven les autoritats 
sanitàries, i hem vist que no - “a Espanya només 
tindrem un o dos casos controlats de Coronavirus” “el 
CoVid-19 només és mortal per gent gran o gent amb 
patologies prèvies” - com podem arribar a saber si una 
cosa en concret és certa? Doncs la mateixa pregunta 
es va fer Descartes. Tot i que probablement ell no se 
la va acabar fent a causa de portar 42 dies tancat a 
casa, sinó perquè s’ho plantejava de debò. Aquest 
filòsof francès deia que totes tenim conviccions 
pròpies degudes a les circumstàncies en les quals 
hem viscut, però òbviament, no totes són certes, 
sinó que han estat influenciades per altres factors: 
família, entorn, amics, experiències… I la solució que 
va trobar per distingir la realitat, va ser anar al principi 
de totes les conviccions del món. El principi de tot. 

Vull dir, teòricament, sona molt guai això del principi 
dels principis, però a la pràctica, anar a buscar quina 
va ser la primera convicció, em sembla, disculpant el 
vocabulari, una matada. Pobre Descartes. No, jo no 
pretenc buscar l’origen de tot, que porto molts dies 
tancada, però no tants. El que sí que puc buscar, però, 
és l’inici de la informació que rebo. D’on surten tots 
els missatges, tots els àudios d’infermeres, totes les 
fotografies. I a partir d’aquí serà cosa meva decidir si 
m’ho crec o no. 
29 d’abril de 2020
Una acció és una cosa que passa perquè hem volgut 
que passi. 
L’altre dia van fer un reportatge per la tele on les 
llogateres demanaven més temps per pagar el lloguer, 
a causa de la falta d’ingressos. Però aquestes no són 
les úniques que tenen problemes, les treballadores 
del sector cultural i turístic també pateixen, ja que 
les obertures completes no seran, en el pitjor dels 
casos, fins el 2022. Sumant-li, és clar, tota la gent 
que ha estat despatxada de les seves empreses. Al 
final, parlem d’un gran nombre d’afectades. Jo, com a 
persona que es vol dedicar a l’art i la cultura, em trobo 
sovint en contacte amb persones d’aquest mateix 
món. [...]
El que més ràbia em fa és que, entre tot això, el que 
està mantenint la gent viva aquests dies - a part del 
menjar i l’aigua, és clar - és la música, les pel·lícules, 
els concerts per Instagram, llegir, escriure, dibuixar, 
tocar un instrument… Ara sí no? Què important és l’art, 
com ens ajuda en el nostre dia a dia, emocionalment, 
ens permet viatjar sense moure’ns de casa. [...]
Les accions tenen conseqüències, i ara mateix molta 
gent està patint les conseqüències de les accions 
dels que dirigeixen el país. Gent que ara està sense 
feina, potser amb una família, potser no, però patint 

Dins l’assignatura optativa de Filosofia de 4t d’ESO, 
i seguint amb el Projecte de Filosofia 3/18, els 
alumnes han escrit un diari del confinament. Un 
dels objectius ha estat continuar reflexionant de 
manera autònoma i racional al voltant de què som 
els éssers humans i quin és el nostre lloc en aquest 
món, què podem o no saber de la realitat, i com 
ens hem de comportar individualment i col•lectiva. 

Diari de Confinament
4t ESO

Però la finalitat principal del diari ha tingut més 
a veure amb l’autoconeixement i la cura, amb el 
valor terapèutic de traduir a paraules els nostres 
anhels, neguits i sensacions, i amb la possibilitat 
de mantenir un contacte estret, íntim fins i tot, amb 
l’alumnat, per tal de saber com vivia aquesta situació 
d’excepcionalitat i acompanyar-lo en tot allò que 
ens fos possible. Espero que els hagi ajudat.

Sílvia Porté i Capdevila
(professora)

A continuació en trobareu fragments a tall d’exemple...
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per què passarà demà. El component social és el que 
fa, de fet, que les accions tinguin conseqüència, és 
a dir, abans d’actuar, per tal que la teva acció estigui 
basada en bones raons i sigui, per tant, racional, 
hauries de pensar en com afectarà la teva decisió als 
altres. Dic “hauries” perquè gent com Sòcrates pensa 
que si sabem que hem de fer perquè la nostra acció 
sigui bona, ho fem, que ningú fa mai alguna cosa 
sabent que està malament, vaja. Jo, en canvi, penso 
que Sòcrates s’enduria més d’una decepció. Tampoc 
estic del tot d’acord amb l’altra cara de la moneda, 
Nietzsche, que diu que només actuem per instint. 
No, jo crec que els humans, en ser humans, podem 
pensar i desenvolupar una moral. Ara bé, crec que 
a l’hora d’aplicar-ho, alguns es fan els desentesos, i 
surten amb excuses. Per posar un exemple, no donen 
ajudes perquè no ho saben fer millor, no pas perquè 
vulguin el mal a ningú, ara bé, tampoc s’aparten de la 
via perquè si alguna cosa tenen clara és que si a algú 
no li volen el mal, és a ells mateixos.
6 de maig de 2020
Personalment, m’encanta la gent. M’encanta estar 
envoltada de persones i sovint em trobo a mi mateixa 
sorpresa per les relacions que som capaços d’establir 

entre nosaltres, ja sigui en poc o molt temps, i la 
manera com ens marquen. Per exemple, jo he crescut 
sense la gent de l’institut a la meva vida, les vaig 
conèixer quan ja era més gran, però ara no m’imagino 
el meu dia a dia sense algunes d’aquestes persones. 
Clar que tampoc era capaç d’imaginar-me no veure 
els meus companys de primària cada dia, i al final, la 
vida segueix i punt. El que vull dir amb això és que 
les persones, més concretament les relacions que 
estableixen entre elles, em semblen molt interessants. 
Em sembla curiós com ens trobem, ens escollim, ens 
juntem, ens separem… [...] Creixem quan formem 
noves relacions, ja que són aquestes les que ens 
aporten nous coneixements i diferents tipus d’afecte. 
[...]
Però aquest és un altre tema i jo avui venia a parlar 
de l’amor, i de com crec que el confinament canvia 
algunes coses al respecte. L’amor és una d’aquestes 
relacions socials que deia que em semblen tan 
curioses. Sorgeix, de fet, quan la nostra identitat 
troba punts en comú amb la identitat d’una altra 
persona. Molts filòsofs han parlat de l’amor. Alguns 
com si fos la resposta al gran dubte de l’existència 
humana, Erich Fromm; altres com si fos un conflicte 
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més causat per la interacció interpersonal, Jean-Paul 
Sartre. Però deixant de banda que sigui bo o dolent 
Zygmunt Bauman deia que l’amor, actualment, és 
“amor líquid”. Amor líquid referint-se a que en la 
nostra societat hi preval l’experiència immediata, la 
superficialitat, i no ens agrada el compromís. Sembla 
que ens espanti l’amor com l’havíem conegut fins ara. 
Les nostres vides, avui en dia, canvien ràpid. En un 
segon, un missatge, una trucada, et poden canviar 
per sempre. Ens movem ràpid, esperem respostes 
ràpides, estimem ràpid, i poc. Però des que estem 
aquí tancades, les coses no son tan ràpides com ens 
agradaria. I em pregunto si el fet que no ens puguem 
veure, que ens haguem de trobar a faltar, que ens 
haguem de preocupar de trucar-nos per mantenir el 
contacte; no està canviant alguna cosa en les nostres 
relacions. Em pregunto si és veritat el que diu tothom, 
que ara valorarem més una carícia, un petó, o si quan 
puguem sortir tornarem a buscar aquest amor líquid. 
Jo tinc clar que per mi, les abraçades seran diferents a 
partir d’ara. La meva concepció del temps, també. Vull 
que en sortir tot vagi més a poc a poc, per recuperar el 
temps tancada a casa, que també ha passat molt a poc 
a poc. No sé si esperar que l’altra gent pensi igual que jo, 
segurament no hauria de fer-ho. Però si les relacions són 
les que ens aporten nous coneixements, aïllar-me d’elles 
també m’ha fet aprendre. No vull estimar ràpid.

Abril Pinyol (4t d’ESO).

Primers dies
Quan ens van dir que es cancel·laven les classes 
recordo que em vaig posar molt contenta. Pensava 
que podria quedar amb els meus amics quan volgués 
i que a sobre no tindríem deures. Però una setmana 
de confinament ja va ser suficient perquè desitgés 
que tot tornés a la normalitat. Sempre he dit que el 
que més odio en aquesta vida és la rutina però ara 
donaria el que fos per tornar a aquesta rutina que tant 
he odiat. Els primers dies de confinament no estava 
molt bé anímicament, va ser com un cop de realitat, 
em vaig adonar que no veuria els meus amics ni a 
part de la meva família en un temps, i que tampoc 
podria sortir al carrer. Després d’això ja em vaig trobar 
millor i em vaig anar acostumant al confinament.

Últimes dues setmanes:
La setmana passada ho vaig passar bastant malament, 
ja són molts dies de confinament i comença a cansar. 
Estava baixa d’ànims i no tenia ganes de fer res. La 
meva mare treballa als matins i em passo tot el matí 
sola, això fa que em posi a pensar en coses que em 

fan “por” per dir-ho d’alguna manera, com per exemple 
les malalties. Sóc una persona que mai m’ha agradat 
parlar de malalties, i anar a un hospital em produeix 
angoixa. Durant aquest temps de confinament només 
es veuen vídeos de sanitaris i gent malalta, i això feia 
que jo m’angoixés més. No veia el final de tot aquest 
malson i cada dia que passava em pesava més que 
l’anterior. 
Aquesta setmana ja estic molt millor. El fet que 
puguem sortir al carrer una hora al dia m’ha ajudat 
molt. Surto cada tarda a fer una volta pel barri amb ma 
mare i parlem de les nostres coses. Aquesta hora és la 
millor del dia perquè m’oblido de tot el que m’angoixa, 
m’adono que tot el que em preocupa és producte del 
confinament. Quan surto al carrer recupero les forces 
i veig que tot això a poc a poc s’està acabant. El que 
estem vivint m’està ajudant a afrontar-me a les meves 
pors i als meus sentiments, també estic aprenent a 
deixar passar els mals pensaments. Quan aquests 
pensaments em venen em recordo a mi mateixa que 
tot és producte del meu cervell, que quan surto al 
carrer tot se’m passa i que és normal tenir moments 
dolents després de tots aquets dies tancada a casa. 
El confinament també m’ha fet adonar-me de la sort 
que tinc i m’ha ajudat a madurar una mica. Penso 
en les discussions absurdes que hem tingut amb 
les amigues o amb tots els cops que quedàvem i no 
deixàvem de mirar el mòbil. Quan puguem tornar a 
aquedar tot això canviarà, tot i que al llarg del temps 
tornarem a fer el mateix que fèiem abans. Però 
estic segura que tots i totes hem après alguna cosa 
d’aquesta situació i que quan ens tornem a veure tot 
seguirà igual però nosaltres haurem crescut com a 
persones.

Laia Martínez (4t d’ESO)

15 de maig
Avui fa dos mesos que estem confinats , però com 
sabeu ja no és un confinament total, perquè ara han 
sortit noves normes per poder sortir amb nous horaris, 
i això m’ha fet pensar en què és més important: les 
normes sanitàries o els valors que tenim nosaltres i 
que hem anat cultivant durant tot aquest temps per 
poder tenir una bona vida? .Dic això ara perquè l’altre 
dia estava passejant i vaig veure un nen petit que va 
caure de la bicicleta, i la gent que passava per allí tenia 
por d’ajudar-lo, perquè tenien por del virus... Jo el vaig 
anar a ajudar, encara que hagués trencat les normes. 
Finalment, només volia saber: si vosaltres haguéssiu 
estat al meu lloc, l’haguéssiu ajudat o no? 

Lamira Hmanan (4t d’ESO)
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ens hi hem anat adaptant. Jo, la 
veritat, és que mai m’ho hauria 
imaginat tot això. També m’he après 
a organitzar millor, ja que m’arriben 
moltes tasques per diferents llocs i 
he de saber organitzar-me si ho vull 
entregar tot.
Hem de pensar que això està sent 
un aprenentatge més per a la nostra 
vida.

Irene Sánchez Massamunt
1r ESO C

Aquest primer any a l'institut 
ha estat atípic. Primer perquè 
afrontava el canvi de primària a 
secundària, cosa que va anar força 
bé, fins al moment que va començar 
el confinament a casa. La veritat és 
que he estat una mica estressada 
els primers dies perquè no saps 
què passarà i com anirà el tema 
dels deures, però quan ja portes uns 
quants dies t'acabes acostumant a 
la nova rutina i a mi, personalment, 
m’ha anat bé aquesta nova situació 
per organitzar-me el treball diari.

Marta Navarra Yeguas
1r ESO C

Per mi, primer d’ESO ha estat un any 
molt diferent però inoblidable.
He conegut moltíssima gent nova, 
he après molt i m’ho he passat molt 
bé. La veritat és que no m’ha costat 
gaire adaptar-m'hi.   
M’agradaria poder haver acabat 
el curs i poder fer l’English Week, 
l'excursió de la qual tothom m’havia 
parlat tan bé. Però a causa del 
confinament produït per la COVID-19 
no ha pogut ser així, i el curs l’estem 
acabant virtualment. Això està sent 
una experiència nova i diferent per 
a tots nosaltres però, a poc a poc, 

Aquest primer 
any a l’institut... 

Reflexions
1r ESO

π confinat

12 de març del 2020. En 
un departament es respira 
ambient festiu. Falta un 
dia. Tot està preparat. 
Professors i alumnes 
de tots els cursos hem 
treballat de valent per a 
poder festejar la nostra 
gran jornada amb tots els 
membres del Joan Oró. 
El dia π. La festa de les 
matemàtiques.
Però tot es trunca. El temps 
es deté a l’institut i mai 
arriba aquest divendres 
13 de març. La il·lusió es 
transforma en decepció. 
L’alegria en incertesa. Els 
nervis en por. 
Allà al nostre centre va 
quedar el somni, com 
també hi va quedar el 
nostre símbol, l’imponent 
π creat pels alumnes de 1r 
d’ESO, el superb amfitrió.
Plantat al vestíbul, ha 
complert pacientment el 
seu propi confinament. 
Testimoni impertorbable 
de la detenció del temps, 
s’ha convertit en el nostre 
emblema de resistència i 
esperança. 

Departament de 
matemàtiques

Des del primer dia que vaig 
començar al Joan Oro m'he sentit 
molt acollit pel professorat, els 
companys de classe, els companys 
de la banda... Des del primer minut 
ja em vaig sentir a gust! Cada cop 
vaig anar coneixent més gent, 
amics i companys.... i gaudint de la 
vida a l'Institut. I llavors va arribar 
el confinament. Al principi era per 
dues setmanes i fins i tot podia 
semblar divertit! Però quan es van 
anar allargant les dates... perdre'ns 
l’English Week que ens feia tanta 
emoció... Tot plegat es va fer molt 
estrany! I... ja han passat dos 
mesos! I a pesar de tot el que estem 
vivint amb la crisi del COVID-19 i de 
les seves conseqüències en puc 
treure coses positives. Ha estat una 
experiència nova i molt diferent de 
les altres. Aprendre a fer classes 
online, conèixer noves plataformes 
i maneres diferents de fer les 
tasques i sobretot poder seguir 
interaccionant amb els professors i 
els companys via online! Hem hagut 
d'adaptar-nos a la situació i seguir 
endavant fent classe de la millor 
manera possible. Ha estat tot un 
repte per a nosaltres! I trobo que 
ens n'estem sortint força bé!

Martí Sirera Romeu
1r ESO C
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Hola, bon dia a tots i a totes, soc la Gina Tarragó, una 
alumna de 1r ESO A i ara us explicaré que hem fet la meva 
classe de projectes durant la quarantena i quins projectes 
hem fet.
Les primeres setmanes no vam començar cap projecte 
nou perquè ens vam quedar a mitges del que estàvem 
fent a classe. L’únic que ens va caler fer a casa va ser el 
producte final que era un joc de taula relacionat amb el 
projecte Walk Through History. 
Un cop acabat el projecte, en vam començar un de nou 
que es deia “Els arbres del camp escolar”. Quan es van 
dir que faríem aquest projecte sobre les plantes ens 
vam quedar una mica confosos perquè no en sabíem 
gaires coses, però gràcies a la Mariona i a la Mercè, 
que son les nostres professores, vam aprendre molt: 
les coordenades geogràfiques, que ens serveixen per 
situar-nos i saber on som, perquè el món està dividit 
entre unes línies imaginàries que es diuen meridians i 
paral·lels; per exemple, si jo em perdo a l’Oceà Atlàntic 
i tinc un controlador que envia senyals, és més fàcil que 
em trobin. També hem après els conceptes de latitud i 
longitud.
Dins aquest projecte vam fer diferents dinàmiques, 
per exemple vam agafar una planta que teníem a casa 
i vam investigar-ne el seu nom científic, el seu nom en 
català, quines son les coordenades, de quina família és 
i moltes més característiques, però jo vaig tenir un petit 
problema i va ser que se’m va morir la planta que estava 
investigant. Llavors en vaig agafar una altra i vaig tornar 
a començar de nou. Tot i això, però, vaig aprendre més 
coses de les plantes, i per últim el producte final va ser 
gravar-nos a nosaltres mateixos explicant la planta i 
ensenyant-la detalladament amb les seves fulles, la tija, 
etcètera.

L’assignatura de projectes confinada des de la 
mirada d’una alumna de 1r d’ESO...

Aquestes imatges són exemples 
d’e-books que recullen el treball que 

explica la Gina Tarragó.

I també podeu 
consultar el de 

l’alumna de 1r B, 
Berta Manau

Pots veure'l aquí: 
https://bit.ly/3i4RBsp

Pots veure’l aquí: https://bit.ly/3eN8BkE

Projectes
1r ESO

Pots veure’l aquí: https://bit.ly/2NJqLIx
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Pots veure'l aquí: 
https://bit.ly/2VlfC4J

6. Despertar la masa y estirarla el rodillo, moldear las 
medias lunas, colocarlas en la bandeja del horno.
7. Precalentar el horno mientras bailas una cumbia.
8. Hornear las medias lunas hasta que estén bien 
doradas y canten.
9. Sacarlas del horno realizando la croqueta, 
intentando no caerte y protegiendo las medias lunas.
10. Una vez colocadas en un cuenco 
dorado con purpurina, debemos 
intentar que las medias 
lunas no se escapen volando

Olaya Lozano (1r D d’ESO)

THE PEACH JAM OF CONFINEMENT
The the peach jam of confinement is different, why? because it isn't a simple 
jam. What I mean is that is has done at this special moment that we are living 
now and also it has been done with interest.
I've discover that the sugar not only does it serve to put it on cakes, but also it 
can preserve food. The problem is that the jam is done with a lot of sugar, so to 
do it healthier I put brown sugar and now it isn't so fatty.
Also I've learnt how to do the vacuum when I close the jam jars and with this 
technique you won't have moldy jam.
What I mean is that with a simple recipe you can learn a lot of new things you 
could not imagine you could learn while you cooking.

Txell (1r d’ESO)

RECETA PARA ESTAR SIEMPRE ALEGRES
1. Coger un bol de aluminio y batir cuatro 
huevos de colores de pavo real bailando la 
samba.
2. Añadir 500 g de polvos picapica y un vaso 
de leche de burra.
3. Esparcir 150 g de azúcar glas y seguidamente 
subirse a la silla y deja caer un sobre de levadura 
desde el cielo.
4. Bajar de la silla, amasar fuerte batuqueando hasta 
formar una masa homogénea 
5. Poner a dormir o reposar durante media 
hora. 

Agraïm als egipcis la idea 
de conservar la fruita fent-
ne melmelada i a Cortázar la 
genialitat de transformar un 
text aparentment funcional en 
un joc creatiu. Gràcies a ells, 
els alumnes de 1r d’ESO han 
pogut experimentar amb la 
màgia de la cuina... i la de les 
paraules.

Conserven la fruita 
amb la dolçor del sucre 

Conserven el bon humor

Cuinen paraulesA delicious yogurt sauce

Receptes per al cos i l’ànima
Els alumnes de 1r d’ESO treballen el text instructiu des de 
projectes i des de l’àmbit lingüístic. A projectes, descobreixen 
com conservar els aliments, mentre que a llengua ens expliquen 
com "conservar" l’estat d’ànim durant el confinament.

Projectes
1r ESO
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L’activitat que vam realitzar al CaixaForum va ser de totes 
la que més em va agradar perquè va ser molt divertida. Els 
instruments no eren com els que toquen als concerts o a 
les orquestres: hi havien ipads, un theremin, una mena de 
antena que em va sorprendre molt perquè no havia vist mai 
aquest tipus d’instrument i molts més. El Pau Guillamet, 
més ben conegut com Guillamino, era un noi molt enrotllat i 
em va agradar com ens ho va explicar tot. Al començament, 
sense parlar i amb els emojis, cosa que em va fer bastanta 
gracia. Sincerament, vaig gaudir molt fent aquesta activitat 
i tornaria a realitzar-la.

Carla Luque

Ens va ensenyar a fer servir la imaginació per a compondre 
una melodia. En general, em va agradar bastant i crec que 
també els va agradar a la resta.

Dídac Cipriano

Em va agradar molt que tota la classe participés.
Aixa Mejía

Personalment, l’excursió em va encantar. El Pau Guillamet, 
o més conegut per Guillamino, ho explicava tot super bé. 
A més, els instruments eren molt fàcils de tocar. No eren 
els habituals tipus guitarra o flauta, eren instruments 
més moderns. Per exemple, el theremin, que sonava quan 
apropaves la mà a l’antena. Per a mi va ser la millor excursió 
que hem fet a música. 

Joana Arcarons

Es tractava de treballar molt en equip. Vam poder tocar 
diferents ritmes amb l’ajuda d’un director. El director era qui 
ens deia quan havíem de començar o acabar, ens marcava 
el ritme i sobretot ens ajudava a anar tots coordinats. 
Em va agradar moltíssim, vaig descobrir que m’agrada 
improvisar i fer música improvisada.

Blau Urbiola

A mi, el que més em va agradar va ser cantar. Al principi 
estava nerviosa perquè pensava “cantaré malament, 
faré galls”, però el Pau em va dir que el micròfon podia 
distorsionar la veu i fer tons diferents de manera que quan 
cantava se sentia una veu diferent. Era jo la que cantava 
però la veu era de robot i em va fer molta gracia. M’ho vaig 
passar molt bé.

Sívia López
Va ser una activitat molt lúdica i divertida. Vam fer 
improvisacions en dos grups diferents i al final ho vam 
gravar. Els instruments que hi havia eren una mica 
estranys (taula de so, baix i caixa de ritmes, theremin, sons 
enregistrats a l’ipod...) i les veus es podien modificar. Sense 
dubte, una experiència extraordinària.

Paula Serrano

He gaudit molt fent aquest taller, perquè no solament 
hem fet música, sinó que també hem après el llenguatge 
musical més a fons.
El que més m’ha agradat d’aquesta sortida ha sigut 
l’experiència de poder crear la nostra pròpia música.

Bea Razoare

Taller Improvisa al 
Caixafòrum de Lleida

Música
2n ESO

La improvisació, la creativitat i la imaginació, el coneixement dels elements 
del llenguatge musical com la pulsació, l’harmonia, la planificació de 
l’estructura de la peça i, sobretot, deixar-se anar per fluir amb la música 
tocant o cantant van ser els ingredients bàsics d’un taller molt divertit que va 
agradar molt, com podreu veure en els comentaris dels seus protagonistes:

Durant la primera setmana de 
març, l’alumnat de 2n d’ESO ha 
participat al taller Improvisa al 
Caixafòrum de Lleida de la mà 
del músic, locutor i productor 
musical Pau Guillaumet, 
conegut també amb el nom 
artístic de Guillamino. Ens en 
parlen.
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Taller Percussió Corporal 
amb el Santi Serratosa.
L’alumnat de 2n d’ESO ha viscut 
l’experiència de la percussió corporal 
de la mà del Santi Serratosa, músic i 
bateria de Els Gossos. Va ser una hora 
molt divertida i intensa (no havies de 
badar, si no et desconcentraves i et 
perdies), on vam posar a prova tantes 
coses alhora…!: coordinació, lateritat, 
sentit del ritme, musicalitat, atenció, 
memòria, treball en grup, sincronicitat, 
ball, … Els experts en el tema diuen 
que la percussió corporal estimula 
les funcions congnitives del cervell, 
especialmente les funcions executives. 
Probablement deu ser així, perquè 
el nostre cap treia fum! El Santi va 
ensenyar-nos una coreografia que 
l’alumnat va mostrar a la resta de 
l’institut pel festival de Nadal i que va 
quedar molt bonica. Sou uns craks!

Taller de percussió africana amb 
Jordi Parés.
Els alumnes de 1r d’ESO en parlen.
El passat 16 de gener, va venir el Jordi Parés, un músic 
gironí molt simpàtic i graciós, a fer-nos un taller de percussió 
africana amb el djembé i la darbukka.
La darbukka és un instrument de percussió d’origen àrab. 
Tan sols té una membrana i una forma de copa. S'utilitzava 
fang per fer la caixa I pell de cabra per fer la membrana.
En canvi, el djembé va néixer a l’antic imperi de Mali. 
Tradicionalment el djembé era tocat per homes i és 
considerat un dels primers membranòfons que va existir al 
món.

Blau Begué

Després de presentar-se, el Jordi ens va explicar com eren 
el djembé i la darbukka, per què servien i quins sons podíem 
fer amb ells. Ell anava fent ritmes i després nosaltres els 
repetíem. Primer uns tocaven la darbukka i els altres, el 
djembé i després de mitja hora ens canviàvem perquè tots 
poguéssim provar els dos instruments.

Edurne Ruiz

Sincerament, jo pensava que seria una mica avorrit, però 
no, la veritat, és que ha estat molt guai i súper entretingut. 
Hem pogut tocar diferents tipus d'instruments i hem 
après a tocar alguns ritmes, com el del reggaeton. A més, 
tots hem pogut inventar-nos un ritme i que els nostres 
companys el repetissin. En general, aquesta activitat m'ha 
semblat molt divertida.

Aran Badia

En Jordi era molt divertit i feia moltes bromes.
Ens va ensenyar com fer un so agut i un so més greu, i ens 
va ensenyar què era un ritme, i tothom se’n va inventar un.

Nil Palau

El Jordi era molt simpàtic i explicava les cosa amb molta 
energia. La participació va ser màxima i m'ho vaig passar 
genial.

Lucía Vera

Els experts en 
el tema diuen 
que la percussió 
corporal estimula 
les funcions 
congnitives del 
cervell (...)
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Aquest període de la meva vida està 
essent un dels més significatius i 
l’estic aprofitant al màxim. Tinc la 
sensació que és com una espècie de 
metamorfosi que m’està permetent 
reflexionar per poder esbrinar qui 
és aquest “jo” que porto a dins.

Roc Bellostas Carreras

De debò hem d’estirar més el braç 
que la màniga? Sortir al carrer 
i sentir l’aire a la cara és molt 
gratificant, d’això tothom n’és 
conscient, però no tothom ha 
pensat que el fet de no posar-se 
una mascareta i no respectar les 
mesures de prevenció pot suposar 
la vida d’una altra persona.

Blau Camarasa Linde

El Coronavirus m’ha fet adonar 
que s’han de valorar les petites 
coses del dia a dia, com ara les 
cares de son de les teves amigues 
a la primera hora de classe, perquè 
potser aquell moment diari que 
consideraves normal, passarà a ser, 
sense que te n’adonis, un record 
llunyà en el qual pensaràs amb 
nostàlgia per sempre més.

Isabel Domingo Martorell 

Si molt s’allarga aquesta situació, 
conservaré la salut, però potser 
perdré quelcom més important, la 
família i el poder gaudir de l’estima 
i el suport que aquesta m’aporta.

Carles Puigfel Camarasa 

El confinament m'ha ensenyat 
moltes coses que primerament no 
m'esperava, des de tenir por a un 
virus que en un principi semblava 
inofensiu, fins a preparar-me per al 
futur, no solament des de l'àmbit 
acadèmic, sinó també personal.

Núria Pifarré Sangrà 

Necessito obrir un nou forat a la 
paret i així sortir de la repetitiva 
vista de la mateixa finestra. Els 
colors dels blocs de l’altra banda 
de carrer ja els tinc apresos de 
memòria i, fins i tot, em sembla que 
cada dia passa el mateix ocell.

Pau Gené Mora 

Així, de manera forçada, m’he vist 
aïllada de tot allò que passava 
darrere la finestra i les parets de 
casa meva. En conseqüència, he 
passat més temps amb mi que mai 
i he descobert que, així, amb mi 
mateixa, és quan sóc jo. 

Blanca Lamolla Seró

La Covid-19 ens ha truncat una part 
del nostre destí i de les nostres 
il·lusions. Hem passat per diferents 
fases (alegria, incertesa, angoixa, 
estrès...), per tot el que comporta 
no saber com s’acabarà el curs, si 
es farà la selectivitat i quan... En 
definitiva, un futur intangible.

Clàudia Mateo Villoria 

Aquest confinament ha estat difícil, 
però és veritat que hem d’adaptar-
nos i superar els nous reptes del 
nostre dia a dia.

Paola López Mercado 

Comentaris com “m’he trobat a 
mi mateixa”, “la meva manera 
d’entendre la vida ha canviat”, 
“ara sóc qui realment vull ser” han 
estat els protagonistes de la meva 
desescalada. Podria dir que m’he 
vist oprimida per la manca de 
confiança en mi mateixa o, millor 
dit, en l’excés d’hipocresia dels 
altres.

Mar Bochaca Pons

El confinament m’ha ajudat a 
descobrir com soc. Al principi creia 
que la feina em sobrepassaria i que 
no seria suficientment responsable 
per organitzar-me, però m’he 
sorprès al veure que he pogut 
compaginar-ho tot. I gràcies a això 
sé que vingui el que vingui l’any que 
ve, estic preparada i ho superaré.

Alba Duaigües Majós 

Aquest virus ha posat en escac 
el nostre país, ha atacat la nostra 
forma de viure i ha afectat tant la 
nostra salut física com mental. És 
clau fer cas a les autoritats per tal 
de poder sortir d’aquesta presó al 
més aviat possible.

Roger Viñes Botargues 

Aquesta crisi m’ha fet reflexionar 
sobre la desigualtat. Per què jo 
podré anar millor preparada als 
exàmens d’accés universitaris que 
una alumna que, per les condicions 
que siguin, ha de cuidar de les 
seves germanes o no pot adquirir 
un ordinador personal?

Abril Armengol Palomino 

Personalment, considero que les 
orles són un acte simbòlic que 
tots estem esperant i l’utilitzem 
per evadir-nos de la pena de 
l’acomiadament. És per això què 
és tant important per a alguns que 
tinguin lloc.

Anna Marsal Iglesias 

Tot i que és positiu romandre 
confinat perquè es redueixen les 
transmissions, estar-ho tants dies 
produeix esgotament. Per tant, crec 
que s’haurien d’aixecar algunes 
limitacions per tal de no perdre els 
costums.

Arnau Canal Llovera

Tot i que el curs s’ha vist afectat i 
les dificultats han estat evidents, 
crec que de tot se’n pot treure la 
part positiva i que el centre ha 
sabut minimitzar l’impacte de la 
pandèmia.

Joel Parés 

Després de 7 anys al centre, ha estat 
el curs més dur, ja que hem tingut 
molta feina, durant l’últim trimestre, 
a causa del fet que el coronavirus 
no ens ha permès anar a classe i 
tot plegat s’ha fet complicat perquè 
tenim les PAU d'aquí ben poc.

Guillem Monyarch Íñiguez

Els primers dies del confinament, 
tot creient que només duraria un 
parell de setmanes, no em vaig 
sentir gaire diferent que durant la 
resta del curs. Quan es va començar 
a allargar, però, no vaig poder evitar 
pensar per què havia de passar 
aquest any.

Judith Llobera Ribera

Cabòries de confinament
2n BATXILLERAT 
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La idea fantasiosa d'una escola, 
on la professora de català 
parla mentre esmorzes un bon 
croissant, sense haver-te tret de 
damunt encara els llençols del 
llit, s'ha convertit en el malson 
de tota estudiant.
Vivim en una gàbia, anomenada 
casa, on cada dia és dilluns. 
Robots cansats de fer les 
tasques en un teclat que encara 
està calent d'ahir, viuen amb la 
certesa que demà hauran de 
tornar a matinar, dinar, treballar 
i dormir, com si la vida fos una 
cadena de muntatge, destinats 
a una constant monotonia. 
La nostra major aventura és 
saltar-nos el confinament per 
menjar unes pipes a la plaça del 
poble i la nostra por és veure 
la brillantor del nostre estiu 
desfer-se a través la finestra de 
l'habitació.
En un món aïllat de relacions 
humanes és quan ens adonem 
de les conseqüències dels 
nostres desigs, del pecat 
de la nostra mandra i de la 
importància d'una abraçada 
sense guants ni mascareta

Elisabeth Cardona Ollé

Educació Física

Encallades 
en el nostre somni

Els campionats de l’hora del pati
Van passant els anys, els alumnes i els professors, però allò que sempre 
està present i s’ha consolidat al nostre institut és el torneig de futbol sala 
durant el primer trimestre. Aquest curs, la intenció era continuar amb el 
campionat de Corfbol abans de Setmana Santa, i acabar amb el de Voleibol 
durant el tercer trimestre. La situació viscuda amb la COVID-19, però, ha fet 
que no hagi sigut possible disputar els tornejos de Corfbol i Voleibol. 
Cal ressaltar que, per primera vegada, l’organització del campionat ha estat 
inscrita dins el programa Aprenentatge i Prestació de Serveis a la comunitat 
(APS) que es duu a terme a 4t d’ESO. Com a alumnes que hem participat 
en aquest programa ens ha tocat realitzar les tasques de confecció dels 
calendaris, l’organització i arbitratge dels partits, la difusió del campionat... 
Quan s’atansa l’octubre comença la curiositat de saber quin dia s’iniciarà el 
campionat i quins equips el disputaran. Cada any l’interès augmenta. Però, 
a què es degut tanta passió pel futbol? La resposta a aquesta pregunta és 
senzilla. El futbol amaga una màgia que atrapa a centenars d’alumnes de 
l’institut i fa que desenes d’equips intentin guanyar el trofeu cada any. La 
conseqüència és que cada jornada la grada està plena de gom a gom.
El torneig de futbol sala de l’IES Joan Oró està dividit en dues categories: 
en una hi juguen els alumnes de 1r i 2n d’ESO, i en l’altra l’alumnat de 3r 
d’ESO fins a 2n de Batxillerat. En la primera categoria van participar un 
total de 8 equips i en la segona, 7 equips (3 de 4t, 1 de 3r i 1 de batxillerat.)
La composició dels equips és de 5 jugadors al camp, entre ells un porter. A 
més a més, pot haver-hi fins a 4 jugadors suplents. Per tal de promoure la 
participació de tots els jugadors és obligatori que tots ells participin durant 
el partit. En aquest sentit cal realitzar canvis de jugadors cada cert temps. 
La principal finalitat d’aquests tornejos és fomentar la pràctica d’activitat 
física i que tothom pugui gaudir de l’esport a l’hora d’esbarjo. És per això 
que esperem que aquesta proposta es pugui mantenir en els propers anys 
i que els alumnes tinguin la possibilitat de continuar gaudint d’aquests 
tornejos.
Per acabar, tot i que ens trobem en una situació una mica complexa 
d’explicar, des del grup d’organitzadors us volem enviar un missatge 
d’ànim, especialment a aquelles persones que estiguin passant moments 
difícils durant aquesta quarantena. 

Oriol Huguet, Albert Arànega i Aleix Ibars
Alumnes i organitzadors de 4t
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No sé si la Covid-19 canviarà la nostra manera de viure, 
ensenyar, produir, relacionar-nos, o només serà un breu 
parèntesi en la nostra cursa desenfrenada cap a no se sap on.
M’agradaria que tothom prengués consciència de l’extrema 
fragilitat de l’ésser humà i de com ens és de necessari trobar 
sentit a les nostres accions molt més enllà de les fútils 
metes materialistes que semblem haver-nos marcat com a 
objectius màxims a la vida. Aquest dies, he pogut comprovar 
en primera persona com de privilegiat sóc amb els meus 
escassos bens materials però la meva immensa llibertat, pel 
sol fet de viure en un petit llogaret a cavall entre el Segrià i 
les Garrigues: “l’única riquesa és la Llibertat!”, proclamaven 
els revolucionaris.
Les imatges de platges i passeigs, ara que toca 
“desconfinament”, són prou eloqüents del nul canvi de 
mentalitat produït en el corpus social.
La Covid-19 hauria de ser una oportunitat que l’atzar ens 
ofereix per canviar paradigmes i models, com per exemple 
el model educatiu actual. Perquè, si en algun moment va 
ser adient d’organitzar l’alumnat per cursos, classes, fileres 
i taules, amb un rígid control del temps marcat per timbres 
i sirenes que indicaven què calia fer en cada moment del 
dia escolar, si aquest model servia per preparar la nostra 
jovenalla per ingressar al món del treball, ara ja no.
Napoleon es ventava de saber què feia en cada moment un 
infant francès, essent com era ultracentralista el seu model 
educatiu. Aquella societat de la Revolució Industrial no és, 
però, la societat de la Revolució Informàtica. Napoleon no té 
raó de ser avui...
La pandèmia obligarà a disposar de més espai, temps i 
docents. I després?...Tant esforç i recursos no tindran una 
continuïtat fins a la propera crisi?. N’hi haurà més de crisis: 
sanitàries, climàtiques, econòmiques... Per què no convertir 
aquests durs moments en l’excusa perfecta per canviar 
de model, per adaptar-nos al segle XXI? Si hem de deixar 
d’avaluar per continguts, procediments i actituds, i fer-ho 
per competències, per què no som valents per fer el pas 
necessari i destruir els cursos, aules, fileres i taules?.
L’institut Joan Oró ha fet una aposta decidida pel treball per 
projectes, marc pedagògic que supera la classe magistral i 
situa l’alumne com a subjecte central del seu aprenentatge. 
I si féssim un pas endavant? Cal convertir les aules en 
espais merament físics de treball, incentivar la concurrència 
multidisciplinar entre alumnes de diferents edats i/o nivells, 
apostar molt fort per una excel·lent connectivitat informàtica, 
trencar els horaris rígids i atendre, individualment o en petits 
grups, tots i cadascun dels nens i nenes d’ESO. 
Si la crisi de la Covid-19 es queda només en un fracassat 
intent de fer ensenyament telemàtic, haurem perdut 
l’oportunitat, altre cop, d’agafar el tren del nostre futur.

Francesc Barrachina, professor del Joan Oró.

El dia de demàCicles

Ha arribat l'hora 
d ’a c o m i a d a r - n o s 
d'aquest gran 
institut i professors, 
encara que potser 
no de la manera 
que haguéssim 
volgut. En nom dels 
alumnes de segon 
d'Ensenyament i 
Animació Socioesportiva volem recordar tots 
els moments viscuts en aquest centre. Des 
del primer any que vam començar, on ens 
vam trobar amb els companys i companyes 
que han fet amb nosaltres aquest camí i a 
professorat com la Noèlia i la seva bogeria, 
el Pep i la seva saviesa xulesca, el Raül que 
ens va ensenyar a nedar sense "manguitos", 
la Cira i la paciència que la caracteritza, 
el Macià i el seu ordre que el fa especial, 
Yolanda amb el seu anglès meravellós que 
ens ha fet aprendre molt i el Ricard amb la 
tranquil·litat que l'acompanya. En especial 
recordem aquest segon any, un any molt 
diferent en el qual potser tot no han estat 
riures i del qual no hem pogut gaudir al cent 
per cent. De totes maneres agraïm de tot 
cor la feina del professorat i treballadors de 
l'institut que cal dir que han estat a l'altura i en 
especial al Joel "el del bar", que ha sigut com 
un company més del cicle, un amic. Gràcies 
Pep.G per la diversitat d'esports que ens has 
fet aprendre, a tu Marc per la teva bondat, 
a la Vanessa per ser tan propera en tan poc 
temps i a l'Oliva per la motivació que ens has 
aportat i que ens ha ajudat a saber per on 
caminar. Per últim, no ens volem oblidar dels 
nostres estimats tutor i tutora Jordi Rexach 
i Anna Barta, heu sigut un pilar fonamental 
durant aquests anys, ens heu sabut recolzar 
quan tocava, ens heu entès, però també ens 
heu fet gaudir al màxim d'aquest cicle. I amb 
tot això diem adéu a milers de records que 
romandran amb nosaltres de per vida, moltes 
gràcies de tot cor. 

L'alumnat de 2n A.

Promoció d'Ensenyament
i Animació Socioesportiva 
2018- 2020
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clau i acaben extraviant-se general i cavall enmig de 
la refrega, o bé la vaca que remuga al prat cobert 
de roselles en mig de la més feliç de les inòpies...), 
viurà, vulgui o no la seva tragèdia, comèdia o drama 
particular. Si no és així, preguem per tal que la 
ignorància el segueixi fent feliç, o si més no, menys 
dissortat.
D'altra banda penso que ser massa conscient del 
fet de deambular per l'existència pot comportar una 
angoixa innecessària, un problema de magnitud 
còsmica, de profunditat insondable, jo diria d'abast 
gairebé oceànic: ser imprescindible o passar 
desapercebut. Aquest és el veritable, perdurable i 
únic dilema o qüestió. La coneguda i desafortunada 
frase d'aquell impostor illetrat anomenat 
Shakespeare, "ser o no ser", només és la primera i 
molt poc agraciada d'un monòleg o soliloqui llarg i 
soporífer escrit i perpetrat perquè fos recitat per un 
malalt hipocondríac anomenat Hamlet.
Ben mirat el fet de "ser o no ser" no n'és cap de 
qüestió o dilema. És una imbecil·litat monumental, 
perquè "ser", el que es diu "ser" no té res d'especial: 
ets i estàs des del moment què neixes, i si no hi ets 
no et cal patir. Hamlet, príncep de Dinamarca, es va 
caracteritzar pel seu excés de reflexió improductiva, 
per la seva manca d'acció, i per una perllongada 
introspecció, inaguantablement eterna per tots 
els qui han llegit el llibre. La seva vida era com un 
llarguíssim examen extraordinari on avaluava els 
avantatges i desavantatges de les coses que li 
passaven pel terrat, i això, al cap i a la fi, no deixa de 
ser una forma inconscient d'evitar qualsevol decisió 
davant la por al fracàs i fins i tot a l'èxit. Hamlet 
hauria de rumiar al prat acompanyat de la vaca. 
Fa dies un bon company em parlava de l'acte de fluir, 
de la fluïdesa de la vida i del simple fet de passar. 
Potser és aquesta la proposta més assenyada del 
que ha de ser el paradigma de l'existència. Jo no 
n'estic molt segur de saber que significa tot això i 
tant em fot, però recordo que als voltants dels anys 
setanta, a les pantalles dels cinemes d'arreu del 
món un xinès baixet i escanyolit clavava garrotades, 
trompades i mastegots de manera immisericorde. 
Un dia, en una entrevista que li varen fer fora de 
plató sobre la filosofia oriental i la seva repercussió 
en el món occidental en va clavar una de forta quan 
va dir: siguis aigua, amic meu...! 
A tots vosaltres, salut! Tot aquest escrit és només el 
que deia al principi: una divagació.
Ja em disculpareu...

Pep Farré, professor dels cicles formatius d’esport.

Una divagació
“Jo no sóc un que passa...”
Així s'acaba el llibre que porta per títol "Les escales 
de Llevant", d'un escriptor libanès el nom del qual 
ara no recordo. El llibre ens explica la relació entre 
dues persones d'ètnia diferent en un país amb un 
enfrontament social fortíssim, relació que amb el 
temps i les circumstàncies pròpies de la narració 
resulta ser més poderosa que la mateixa Història, 
entesa en aquest cas com el passat dels éssers 
humans i no com el que succeeix en un grapat 
de fulls enganxats... vides creuades, diríem, amb 
complexitat sentimental, llicència per estimar i 
passar al mateix temps pel turment d'una incertesa 
que manté l'ànim del lector suspès fins a l'última 
paraula. Com acabarà, què passarà?... doncs com 
sempre, és a dir acabant i passant el que hagi de 
passar.
Sempre hi ha coses que passen i, vulguem o no, 
res no deixa de passar fins que s'acaba. El simple 
bategar del cor, la passió amagada de dues dones 
que s'estimen a l'Àfrica subsahariana qui sap fins 
quan, la rauxa inconscient d'aquells embriacs que 
trontollant de matinada es juren amistat eterna, i 
en llevar-se al tard amb mal de cos i ànima abjuren 
solemnement del deute contret, la insalvable 
lentitud del pagament d'una hipoteca, la finalització 
d'aquells estudis començats amb incertesa un dia 
que ja s'ha fet llunyà, les coses que no ens deixen en 
pau fins que també s'acaben, la vida en general (o en 
particular si fa més gràcia) en són alguns exemples.
Crec que el fet de passar per una circumstància 
com ho és la de la pròpia vida (que és la més 
circumstancial de totes les peripècies, ocurrències 
i, perdoneu la redundància o el pleonasme, 
circumstàncies altre cop, hagudes i per haver) és un 
fet molt més complex del que es podria imaginar. De 
vegades adquireix una aparença d'intranscendència 
mòrbida, tova, d'una blanor que li és propera a la gent 
escollida pels déus. D'altres vegades sembla un fet 
purament accidental, com si s'hagués produït amb 
indiferència o indolència, amb una abúlia propera al 
mutisme acinètic, que diuen els metges, o com deia 
Josep Pla, amb una mirada i actitud bovines, talment 
la vaca que pastura de manera assossegada perquè 
el temps i les circumstàncies se li escapen de 
l'intel·lecte, o superen, feliçment, la seva capacitat de 
reflexió, judici, observació, valoració, etc., propietats 
immutables i irrenunciables de qualsevol ésser que 
estigui immers en la comèdia, drama i tragèdia de 
l'existència d'ell mateix i dels qui l'envolten. Sigui 
qui sigui aquest ésser (pot ser un altre general de 
brigada que perd una guerra perquè perd una batalla 
perquè el seu cavall perd una ferradura que perd un 
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Last year we did The Passion Project in the 
subject of English. We could do the final 
product we wanted. Firstly, we didn't know 
what to do, but we realised our passion was 
music, so we decided to make a cover. One 
singed the song and the other played the 
piano. The final product was amazing and 
we felt very proud of ourselves of it. This 
project was one of the school tasks we liked 
the most.

Irene Seró and Isabel Baiget.

Last year, our English teacher asked us to 
work on a projects' final product in which we 
had to expose our hugest passions.
When we thought about our passions, 
we realised we loved all kind of creative 
stuff related with the internet, but mostly 
recording and editing videos. That's why 
we chose to do a youtube video as our final 
product, in which we could talk, record and 
perform diferent roles (something that we 
both really enjoy, too). In fact, we had so 
much fun making it, as we were creating 
something we could be proud of.

 Ares Falcón and Marc Vico.

Passion Project
Des del confinament i en l’àmbit de l’assignatura d’anglès, els alumnes de 2n de 
batxillerat s’expressen en forma de diari i de poema. Gaudiu-ne.

Have you ever tried to connect a novel with one of your passions? This is what they did some 4th ESO 
students in their PASSION PROJECTS, an idea adapted from Emily Aierstok (@aierstokELA).

A PASSION PROJECT for independent reading is a project that reflects not only the joy that your reading 
brings to you, but it also reflects other things that bring you happiness. 

If art brings you joy, create a masterpiece drawing that reflects the themes in your novel. 

If music brings you joy, write and record a song that reflects the plot, conflict or characters from the story. 

The key is to personalise this project so that it reflects what brings you joy in reading and beyond.

Here you have their point of view 
of the project:

“Nothing great was ever achieved without enthusiasm!” Let’s create 
something special, letting our natural interests point the way!

(Ralph Waldo Emerson)
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Tot va començar el dijous
12 de març. 
Recordo l’últim dia de classe quan ens van informar 
de l’estat d’alarma. Quant ens ho van comunicar a tots 
els alumnes, marxàvem cap a casa molt contents i 
eufòrics, ens pensàvem que era com un avançament 
de les vacances d’estiu, només serien quinze dies...

No era conscient del que suposaria, sense gaire 
informació, ni tampoc m’hagués imaginat mai 
les conseqüències que la COVID-19 ha deixat. El 
confinament, les mesures de protecció, l’acabament de 
les classes presencials als instituts. El fet de no poder 
fer abraçades a la família, als amics, als companys...

Durant el confinament, va haver molta germanor i 
solidaritat. Els veïns es van unir més que mai des dels 
balcons. Des dels balcons aplaudíem cada dia a les vuit 
del vespre als sanitaris en agraïment. Posaven música 
i cantaven.

La meva mare va estar malalta amb símptomes de 
COVID. En aquells moments estàvem a la segona fase 
del virus, no hi havia test per fer-li la prova, els pocs que 
hi havia eren per als sanitaris. Sabia tot el que estava 
passant, molta gent moria o es posava malalta i els 
serveis sanitaris estaven col•lapsats. 

Vaig tenir una barreja de sentiments, tristesa, por, 
ràbia..., no teníem la certesa que la meva mare tingués 
el virus.

Em vaig haver de responsabilitzar per primer cop de les 
tasques de casa i també cuinar.

Afortunadament, passats quinze dies la meva mare 
es va recuperar. Em vaig centrar en les tasques de 
l’institut.

Va arribar el maig!

Van començar a aixecar el confinament per fases, per 
setmanes i quinzenes. Tot anava molt a poc a poc, però 
quin descans!, tot començava a tornar una mica a la 
normalitat.

Ara gaudeixo d’aquelles petites coses rutinàries que 
abans no valorava, passejar, anar amb bici, treure a 
passejar la gossa...

No sabem quan tindrem la vacuna, diuen que potser en 
un any. 

De vegades vivim situacions complicades. Estic 
convençuda que la COVID-19 serà inoblidable per a tots 
sigui quina sigui l’experiència que hagi viscut cadascú 
de nosaltres.

Alumna anònima.

COVID-19

Save The World
S ilence is your new friend
T ells my mother every day
A ll I want is feel the sun
Y ou do not know how I miss the warm
H ome is being like a prison
O h, there is no worse comparison
M y hopes of stopping it every second
E nding the nightmare depends on your action

– Blau Camarasa Linde.

All In This Together
Nothing wakes you up

like losing who you love
Recalling all the times

when you cried and you laughed
But let me tell you something
Everything’s gonna be alright
And even before you know it

we’ll be going back out
So let’s all stay home

and take care of each other
cause now once and for all
“We’re all in this together”

– Judith Llobera.
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Thanks, Coronavirus
We are going through a situation 
which we all find very strange, and 
if we were not living it now, surely, 
we would not be able to imagine it. 
In our world, there is a virus called 
COVID-19 which is affecting a large 
part of the population all over the 
world. The virus infects everybody, 
also there is a great risk of mortality 
especially in people of an advanced 
age, or people who suffer from 
breathing problems, diabetes, 
heart problems… This situation has 
affected us all a lot because we 
have been confined for two months 
at home without going outside 
and without being able to see our 
families and friends. Children have 
been doing online lessons, studying 
and doing homework from home. 
Working under these conditions has 
not been easy for anyone. 

I remember the last day of class as 
if it were yesterday. We were in the 
playground, people were talking 
about how the coronavirus had 
reached Lleida, I had a hard time 
believing it. Then, we went up to 
class and the teacher announced 
that classes had been cancelled. 
I remember that we were jumping 
and screaming with excitement 
because we thought it would be a 
kind of vacation. Some weeks later, 
I realized that it was more than what 
I had thought before, because it was 
expanding all over the world very 
quickly. This situation caused me a 
lot of confusion, because it seemed 
as if we were living in a parallel 
world: empty bars and restaurants, 
closed shops and deserted roads.

However, I have to say that not 
everything in this pandemic has 
been bad. I believe that it has helped 
me to value much more what I have.
Ares Rosado.

Confinement experiences
3rd of ESO students

During These Months Of 
Confinement…
During these months of confinement, 
I have realized a lot of things. Well, 
first of all I thought this period of 
staying at home without going out 
would be really hard and boring as, 
especially teenagers, we are used 
to hanging out with friends almost 
every day and to practice different 
extracurricular activities during the 
week, only stopping at home to eat 
and sleep. But, as days have passed, 
we have got used to spending our 
days video calling friends, watching 
series, doing work from school, 
staying with our families, cooking, 
or doing some exercise at home. 
Little by little, these activities have 
become a routine and, as every 
human in the world, we have got 
used to that routine. From my point 
of view, this pandemic has helped 
us realize how well we are with our 
families and how much we must 
care and be prepared for things that 
we have never expected they would 
happen. Moreover, I am not saying 
staying at home has been okay as I 
think the physical contact with our 
friends is very important, but I am 
saying that from all the things we 
expected at the beginning, it has 
been much better. Anna Lamolla.

Reflexions

My Confinement
When I was told that a new alarm 
state was programmed for the 
next weeks, a sensation of panic 
manifested as many negligent 
thoughts were on my mind. What 
would I do with my life? No more 
high school, no more hanging out 
with my friendships.

However, not everything was that 
hopeless. I counted to three and I 
breathed, while telling myself that 
this issue could become a new 
opportunity to learn. 

The confinement has been a great 
journey for me to develop new habits 
since I got infinite leisure time. I 
was finally able to cook a recipe, or 
to perform those exercises I saved 
on internet in order to do them 
"someday". The alarm state was 
going to last more than two weeks, 
hence, I had to make the best of it. 
Instead of spending the entire day 
complaining, I opened my notebook 
and studied a new language. 

We have not ever experienced life 
in this way and it is not easy for 
everyone. I miss all my friends and, 
additionally, there is a small part 
of me that notices the absence 
of going to high school. Let's just 
take a little breath and do our 
best while everything progresses. 
Sandra Yang López Ramos.

How Am I In Confinement
Firstly, I hoped that in Spain the virus would not affect so much but as the days 
were passing by, I was more worried about our future. The days were going on 
and the news were getting worse too, but I had tasks to complete so I spent 
the time working, reading and chatting with my friend by social media or by 
FaceTime. I wasn’t all day at home as I live in a village and I could go to walk 
my dog, but I didn’t like the fact that I only could see my friends by a screen. 
So, when the sixty-three days passed, and the phase 1 was established the 
first thing that I did was call my best friend and we made plans to ride our 
bikes together. I was the most grateful person the moment that I saw her and I 
started crying because we had spent all this horror with health and happiness, 
so finally I could see her and laugh as in the old times. Sonia Sales.
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COVID-19
My personal experience at home during the coronavirus quarantine has been 
gratifying and very good, because it has allowed me to share with my family 
the moments from my daily life different from those while working or studying, 
when we do not usually manage to share or do things together. During this 
quarantine we have had good conversations on different topics, we have 
watched movies together, we have prepared easy and delicious meals among 
all, we have also helped each other with school tasks and cleaning the home. 
We have even played sports together and have had good times together during 
this quarantine. We have also met with some friends again to go out to practice 
sports and talk for a while to have fun, helping us to displace fears about the 
presence of the coronavirus in the world and increase our faith that we will 
soon get out of this situation. Aina Pedrol.

My Experience Of The Confinament
It all started when we were told to that there would be no more classes for the 
reason of COVID-19. At first, I thought it would be nothing, that in few weeks 
we would be able to return to normality, but those two weeks became longer 
than we thought, in fact they continue. Honestly, when we were told they would 
cancel classes I thought it made no sense, that it was not necessary, but as 
the days passed I saw that things were getting more complicated and that all 
security measures were really important, because a lot of people were dying . 
At first, I could not believe it and I did not know how to spend so much time at 
home. But I was able to entertain myself by doing video calls with friends and 
family, playing board games or cooking, but most of the day doing homework. 

I think we have been able to see that now we miss everything we did not want 
to do for laziness before, either going to see family members, going somewhere 
or, specially, not being able to see the people you love. This confinement has 
made us see that we need each other more than we think. We must learn to 
value things. Aschale Luque.

My confinement
The confinement has been an unexpected incident which has surprised 
everyone and has taught us a lot of things we did not consider before all this 
happened. 

In Spain, most people love to have contact with other people. Giving kisses in 
the cheeks when we meet someone, giving hugs or shaking hands were things 
that we did every day without thinking, taking for granted that it would always 
be like this. We did not notice how important this is for our daily life. 

When all started, I thought it would not be that much to be some days without 
having all this, but when some days of confinement passed, I realized that it 
would be really hard not to be able to give a hug to my friends or to stay all 
these days without seeing them. In the beginning, I thought that either calls 
or video calls would be a solution to this problem, but as the time goes by, I 
feel like all these things are more and more insufficient, and I feel that I want 
to have a real hug with my friends rather than giving a “virtual hug”. It is a fact 
that having all this technology is a chance to keep in contact with our friends, 
but no call can replace the physical contact we had. Júlia Reinoso.

Ataràxia- School 
Magazine
This year 2020, we thought it was 
going to be a year like any other, 
until a virus appeared and there 
was a global pandemic. This virus, 
called Covid-19, arrived in Spain 
between 14th and 18th February 
and in Catalonia, between 2nd and 
4th March. On March 14th, if I am 
not mistaken, all schools and high 
schools in Catalonia closed.

Personally, I had some rather bad 
first two weeks as I was not used to 
the situation. Gradually the duties 
were added. When Easter passed, 
we started taking classes online, 
and the truth is they are very cool. 
It must also be said, that from 
the teachers, we can be grateful, 
because if we have any questions, 
either via email, or virtually, they 
help you in everything you need. 
I also think that confinement is 
helping me grow both as a person 
and mentally, and to really value the 
little things we did not value before 
and enjoy every moment of life.

All this unique experience in life is 
helping many people and I think 
that, as soon as everything returns 
to normal, the way of thinking 
will have changed in different 
aspects and in different people. 
Paula Vargas Cereijo.
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Treballadora, discreta, amable, eixeri-
da, disposada, alegre, responsable... 
N'hi ha tantes de paraules boniques 
que et descriuen... Ets la marca de la 
casa i ja pots tenir per segur que et 
trobarem moooolt a faltar! Gaudeix al 
màxim d'aquest nou començament
Núria Santiveri.

Deu fer 20 anys que la conec, i 14 que 
tinc la sort de treballar ben a prop, al 
seu costat. Així que, tot just conèi-
xer la meitat de la seva trajectòria en 
aquesta casa, em puc aventurar a dir 
d’ella coses bones. Com a treballado-
ra, la llista de qualificatius positius se 
m’esgota incansable, proactiva, reso-
lutiva, responsable, patidora, confia-
ble, implicada, exigent amb si matei-
xa..., segur que en podria trobar uns 
quants més.
I com a persona, una dona intel·ligent, 
atenta, amable, pacient, humil…, una 
bona companya amb qui poder comp-
tar quan van mal dades.
Ha sigut un plaer poder comptar amb 
ella i si d’alguna cosa estic ben segur 
és que, com a treballadora, la troba-
rem a faltar, i com a persona, sempre 
la rebrem amb un somriure quan vin-
gui a visitar-nos a casa seva.
Alberto Garcia.

Treballadora incansable, formigueta, 
pacient, sempre jove, alegre, activa, 
elegant i sensible. Ha estat un ver-
dader plaer treballar amb tu, Divina, 
gràcies per ser tan entranyable i per 
tenir-te al costat, sempre. 
Emma Carreras.

Gràcies, Divina.

Per defensar a consciència el cas-
tell de Secretaria. Sempre a l’aguait 
de les embranzides informàtiques, 
de les impaciències de l’alumnat, 
del professorat… (Què en som de 
pesats a vegades!)

Sempre a punt, col·laboradora acti-
va en el bon funcionament del cen-
tre. Divertida en les sortides. Asse-
nyada en les converses. Amable i 
generosa en el dia a dia compartit 
durant tants anys. Gràcies!

Marina Sorribes.

Divina, eres una compañera y ami-
ga genial, sabes escuchar, animar 
y reír fuerte cuando más se nece-
sita. He tenido mucha suerte de 
poder compartir contigo cafés y 
chocolates en el instituto. Espero 
que en la nueva etapa no dejemos 
de compartirlos, sea donde sea. 
Un fuerte abrazo "carinyet". 

Mónica E.

Ha estat un plaer “baixar”, perquè sabies que a secretaria petaries la 
xerrada que ajudava a desconnectar en el dia a dia tan intens a l’ins-
titut. Aquell reducte, tan estressant alhora, a nosaltres sempre ens ha 
semblat un recés, perquè la mirada de la Divina somreia només veure’t 
entrar-hi. Gràcies pels moments, Divina. Sabràs gaudir de les petites 
coses que aniran omplint la teva vida. Sempre amb nosaltres.
Tot l’equip docent, PAS i tots els companys et regalem unes paraules, 
paraules que ens recorden a tu:



Lligant paraules 
per un comiat

L’Anna, el Pep i el Ricard el curs vinent ja 
no estaran al departament d’esport del 
nostre centre. Torno a rellegir la frase 
anterior per prendre consciència i poder 
enllaçar unes poques frases que estiguin 
a l’alçada de la seva vàlua. Sé que em 
quedaré molt lluny i és per això que 

decideixo fer-ho curt.
La saviesa popular ens diu que el valor 
de la petjada d’una persona es demostra 
preguntant-se si el que s’ha viscut és 
mereix una repetició. O dit d’un altra 
manera més empàtica: et posaries a 
la seva pell per reviure el seu pas dins 
aquest col·lectiu que formem l’Ins. Joan 
Oró? La resposta no deixa lloc a dubtes, 
ho faria en qualsevol dels quatre que, 
des de la diferència i la singularitat de 
cadascú, sempre han aportat el seu gra 
de sorra des de l’esforç i l’ajut mutu en 
el bastiment i el reforçament d’aquesta 
magnífica comunitat educativa que 

conformem tots plegats.
Em capfico en la primera línia i sé que 
m’he equivocat. L’esmena és clara: la seua 
presència no crec que desaparegui mai.

Macià Pelegrí Sarlé en nom de l’equip de 
professorat d’Educació Física i FP.
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Amb 5 anys vaig entrar dins el sistema educatiu, i ja no 
n´he sortit. Sembla que em va agradar força, jajaja... 
Primer com a estudiant a Lleida i després a Barcelona, on 
vaig fer 4 cursos de medecina. Una crisi vocacional em 
va fer tornar a Lleida, i amb 20 anys començava una nova 
etapa en l’àmbit esportiu. Durant 10 anys vaig combinar 
els cursos de formació d’entrenadora de gimnàstica 
rítmica, la tasca d’entrenadora al club Patrícia i a diferents 
escoles de Lleida, la docència en centres de primària i els 
estudis d’Inef, que feia poc havien començat a impartir-se 
a Lleida. Finalment, comença la docència als instituts de 
Secundària, passant per diferents centres fins arribar aquí, 
a l’institut Joan Oró, ara fa ja 18 anys!!!

Quan hi vaig arribar, feia 2 anys que s’havia implantat 
el cfgs d’animació d’activitats físiques i tan sols érem 4 
professors amb plaça definitiva. Vam formar ràpidament 
un gran equip, ple d’il·lusions i projectes, que va anar 
creixent a poc a poc fins arribar a la gran família actual.

Em sento infinitament afortunada d’haver treballat en 
l’àmbit educatiu, un àmbit professional gens competitiu, 
gens materialista, on allò que és important són els valors 
humans, valors que intentem transmetre als nostres 
alumnes i, on tots els que hi treballem, personal docent 
i no docent, ens tractem com iguals. Una professió que 
m’ha permès dedicar temps a la meva altra passió, la 
meva família, i poder gaudir del creixement dels meus fills.

No hi ha llibres per ensenyar a ser bons professors. La 
dedicació, la il·lusió, l’amor, l’abnegació, la comprensió, 
són eines necessàries per a aconseguir el millor dels 
nostres alumnes. En aquests moments tan complicats, 
cal intentar buscar noves propostes d’ensenyament per a 
aconseguir un món millor, en el qual valors com el respecte, 
la solidaritat, la tolerància, la bondat, la col·laboració, 
la responsabilitat.... siguin els eixos fonamentals. No 
oblidem que els nostres alumnes són el nostre futur.

Gràcies a tota la comunicat educativa, que sempre m’ha 
fet sentir estimada!

Anna Bartra, professora de cicles d'esport.

Anna, Pep 
i Ricard



Sarah Barlett is studying Spanish and Catalan at 
Newcastle University. She has been our language 
assistant this year thanks to the Innovation 
Project GEP that the school is involved in. 
Judith Llobera, a student from 2nd Batxillerat, 
interviewed her to find out about her experience 
in our school.
Judith: You’ve been living in Lleida for some months 
and I would like to ask you a few questions about this 
experience
Sarah: Sure.
Judith: With which two adjectives would you describe 
your experience in Lleida and in Joan Oró in particular?
Sarah: I’d say different from I expected and very 
interesting in terms of learning about Catalan traditions 
and customs and things like that.
Judith: What’s your opinion about the students and their 
level of oral English?
Sarah: Very high. Yeah, It was the first thing I realised. 
They were just able to understand me and speak back. 
They all used English basically. It’s something I’m not 
really familiar with cause in the UK when someone is 
learning languages no one is really good as we only have 
a couple hours a week and that’s not enough. We start 
quite late which is another thing that I think that foreign 
countries do better than us. I really like how you .. some 
of the students are taught all in English and that’s such 
a good idea. You can clearly see the positive effect it 
has. So, yeah, a very high level of English in this school
Judith: How did the lockdown situation change your life, 
affect your life?
Sarah: Well, I have to come back to the UK. That was 

the main thing. My university said that all years abroad 
were cancelled. Yeah, that was a big disappointment 
really because my year abroad was quite short. Two and 
a half months cause in terms of being immersed in the 
culture and language is a bit too short. Yeah probably 
that’s the fact that my language suffered probably quite 
a lot as I am not really able to practice as much as if I 
would have been. And yeah I’ve been carrying on with 
the lessons with the students but other than that just 
I’m leading a boring life really. 
Judith: As all of us really. How did you enjoy your stay in 
Lleida? Did you like the city?
Sarah: I think it is really nice. I didn’t have a lot of nice 
weather. The first three weeks were quite nice but then 
it was just very windy. But was good for me ‘cause I 
don’t like much hot weather. And the city has a really 
nice size, I found. I think that if I have been placed in 
Barcelona or somewhere else, I would have been lost 
the whole time. Lleida is a small friendly All the people 
are very welcoming. Yeah, really nice.
Judith: Do you have any anecdote that you would like to 
highlight during this period in Lleida?
Sarah: I don’t know ... I’d probably say eh when I went to 
Barcelona for the weekend. It was like in the first moth 
of me being here and my boyfriend came for a visit. It 
was the weekend of the protests and all the riots yeah it 
was an experience to say the least. We we survived so 
it was fun.
Judith: I know you have been studying Catalan apart from 
Spanish, do you think it is an easy language or is it more 
difficult than Spanish?
Sarah: I think with me knowing some Spanish and I 
also know a little bit of French It helped me a lot since I 
hadn’t realised how similar it was to French. I also didn’t 
realise how different it was to Spanish. And yeah it was 
quite hard I think the accent quite a difficult thing… keep 
remembering how to pronounce a word in Catalan even 
if it was similar in Spanish you have to pronounce it 
differently. Yeah it was harder than I expected. A lot of 
people in the UK actually think it is more similar.
Judith: So, what is the most difficult thing about learning 
Catalan?
Sarah: Two things I struggle with: the articles. I find 
them quite tricky like you don’t have it in Spanish but like 
“la meva” uff I can’t remember it and the double l sound, 
I mean, I’ve lived in Lleida. I can’t say it.
Judith: Well, many people have the same problems so 
don’t worry. And to end this interview I would like to thank 
you in behalf of all the students because you have helped 
us to improve our oral skills and our spoken English so 
thank you so much
Sarah: It’s been my pleasure.

The Interview

Entrevista
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Com es troben els sanitaris de primera línia anímicament? 
Els sanitaris hem passat per diferents moments en 
aquests tres mesos que portem de pandèmia. Al 
principi, més aviat espantats i esgotats per la feina 
que ens superava en quantitat, i en tot, ja que hi havia 
molta incertesa sobre quina era la millor estratègia 
de tractament i quin seria el pronòstic a curt termini. 
Passades les primeres setmanes de confusió, les coses 
anaven bé, els pacients començaven a millorar i vam 
anar agafant confiança de nou en nosaltres i en el 
sistema. 
Si hi hagués un rebrot, creus que la sanitat pública estaria 
preparada? 
No sabem la resposta, però probablement molt més 
que en el primer pic de contagiats, ara que coneixem 
“l’enemic”, i també perquè hem rebut material per poder 
atendre els pacients en millors condicions i per protegir-
nos nosaltres mateixos. 
Et sents sol, a l’hospital quan estàs amb els malalts? Què 
és el que us fa més por de tota aquesta situació? 
Entre nosaltres és un tema que hem parlat, sí que ens 
sentíem sols quan no hi havia material per a tots, no 
teníem protocols oficials a seguir i a la UCI no teníem 
suficients llits. Però la medicina ho és així, et trobes 
sempre una mica sol davant del pacient i davant de la 
malaltia. 
El que ens feia més por és no poder garantir que es feia 
el màxim per a cada pacient en no tenir ni l’experiència 
ni les tècniques que es necessitaven. 
Un altre tema de gran preocupació era evitar el contagi 
dels pacients ingressats NO COVID.
En algun moment d'aquesta pandèmia t'has plantejat 
deixar d'anar a treballar per por a contagiar-te de la 
malaltia? 
No!

Hauries pensat mai que t’estaries jugant la vida en un 
hospital? 
No crec que tinguem la sensació d’haver-nos jugat la 
vida, en tot cas, no més del que suposa ser metge o ser 
sanitari, sempre assumeixes un risc a l’exposar-te a un 
malalt que no saps quina malaltia té. 
Creus que la situació és estable als centres de salut? 
Desconec la situació als Centres de Salut. 
Imagino que hauran aprés moltes coses en aquests 
tres mesos i ara estaran intentant recuperar l’ordre i les 
rutines amb els seus pacients.
Quantes hores extra has hagut de fer aquests mesos, per 
causa del coronavirus? 
Durant aquests mesos hem treballat més hores, la feina 
ens ha sobrepassat, a més a més, hem doblat el nombre 
de guàrdies. Però tothom ha fet un esforç important per 
ajudar a sortir d’aquesta situació.
Et fa sentir millor estar treballant en aquests moments 
ajudant tanta gent? O potser preferiries no viure tant risc? 
Jo sí, em sento privilegiada de poder treballar i ajudar 
la gent.
Malgrat tots els infectats i morts que hi ha hagut, pots 
treure alguna cosa positiva sobre aquesta pandèmia? 
Ha estat la millor part, veure la solidaritat de tantes 
persones i empreses, la comprensió de les famílies, 
l’afecte i la sensibilitat del personal d’infermeria amb els 
pacients....
Creus que aquest virus estarà entre nosaltres durant molt 
de temps? Algun dia es trobarà la cura per a aquest virus? 
És probable que aquest virus ja no marxi, i que a poc a 
poc anem trobant vacunes i tractaments més efectius 
que ens ajudaran a tractar-lo.
Moltes gràcies pel teu temps, que ens consta que ara 
més que mai és un tresor molt preuat.

En primera línia
Els alumnes de 2n d’ESO han volgut formular una pregunta als 
sanitaris que estan treballant a primera línia contra la covid-19. 
Són moltes les preguntes que es fan, i en aquesta entrevista 
aglutinem les seves inquietuds en aquest moment difícil. 
Tenim la sort que entre els pares i mares d’aquests alumnes hi 
ha Ana Pérez, que treballa com a metgessa de Medicina Interna 
a l’Hospital de Santa Maria i s’ha avingut a donar resposta a les 
preguntes dels nostres alumnes.
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Extraordinaris

Cicle Formatiu De Grau Superior
d’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES 
I ESPORTIVES.

Cicle Formatiu De Grau Superior
de CONDICIONAMENT FÍSIC.

Cicle Formatiu De Grau Mitjà
de CONDUCCIÓ EN EL MEDI NATURAL.

CFGM
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Treballem per una 
educació de qualitat,

en un entorn pedagògic 
innovador i col·laboratiu 
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