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EDITORIALS
Sempre se’n van. Els de segon de
Bat sempre se’n van. I se n’han
d’anar. Al mes d’octubre Carme
Ferré escrivia al grup de Facebook
dels de 2n de Bat del curs passat,
que els enyorava, que arribava a
l’aula i ja no hi eren. Ja no hi eren
els monyos de les nadadores, ni
les rialles de les de handbol, ni els
de rem, ni els d’atletisme, ni els
d’esgrima... Sempre se’n van.
Enguany se n’han anat. Ja són
universitaris. 34 alumnes ja són a
diferents universitats (el 97 %
dels presentats) i 8 a cicles superiors. El 86 % van aconseguir el títol
de batxillerat (entre l’alumnat tecnificat, el 96%).
És clar que l’èxit no és fruit de la casualitat. Hi ha al darrere tota
la feina dels pares, dels entrenadors, de la tutoria i de la coordinació pedagògica, de la direcció. Hi ha moltes reunions amb els
pares i mares, hi ha reunions d’equips docent, hi ha juntes d’avaluació, hi ha seguiment via mail, xarxes socials i telèfon... Hi ha
viatges a la universitat, al saló de l’ensenyament, conferències de
diferents universitats, tríptics i informació universitària a la biblioteca... I hi ha la feina d’ells, dels estudiants, aquells que com deia
Carme mai no deceben.
Sempre ens trobem al mes de maig amb una sensació de vertigen, de salt al buit perquè els enviem a una prova externa; la
selectivitat. Vaig demanar de no acompanyar-los per tal de posar
distància a tot l’estrès de les proves i vaig marxar a Horta de Sant
Joan amb alumnes de segon d’ESO. De nit vaig rebre un missatge d’un alumne en què m’agraïa la feina feta perquè l’examen de
català li havia anat molt bé. Aquest és el premi més gran a què
podem aspirar els professors. Vull dir que he rebut missatges
d’agraïment d’alumnes i de pares i mares per la faena feta per
part meua i per part dels altres companys. Aquest feed back en la
nostra comunitat educativa és un actiu potent que ha de continuar.
Als docents ens passa com a Sísif, fundador i rei de Corint, fill
d'Èol i d'Enàrete, navegant i comerciant, però també avariciós,
mentider i assassí de viatgers i caminants. A l'infern Sísif va ser
obligat a empènyer una pedra enorme pendent amunt per un

vessant costerut, però abans d'arribar al cim de la muntanya la
pedra sempre rodava cap avall i Sísif havia de tornar a començar
de nou des del principi. I això és el ens passa als docents. Cada
nou curs hem de tornar a començar. I així ha de ser. I no ens
passa només a nosaltres. La majoria de professions tornen a
començar cada dia: els cuiners, els carters, el personal de la neteja...
La nostra peculiaritat és que també som pigmalions. La tasca
docent és la de Pigmalió, el rei de Xipre que no trobava la dona
que es correspongués amb la seua idea de dona perfecta... de
manera que la va esculpir. Segons explica Ovidi a Les Metamorfosis, Pigmalió havia buscat una esposa de perfecta bellesa i no la
va trobar. A la fi va decidir que no es casaria i que dedicaria tot el
seu temps i l'amor que sentia dins seu a la creació de les estàtues
més boniques. Afrodita, colpida, va dotar de vida l’estàtua Galatea. Els docents actuem com el rei de Xipre, modelem persones
no només pel que els ensenyem sinó perquè els som model.
En My Fair Lady, musical basat en l'obra Pigmalió de George Bernard Shaw, el professor Higgins intenta que la florista Eliza Doolittle deixe de pronunciar amb accent Cockney, per exemple torturant
-la fent-la repetir incessantment "The rain in Spain stays mainly in
the plain", frase que conté cinc mots que el Cockney pronuncia
amb un [aj] en comptes de la pronúncia estàndard [ej]. Però amb
això no en té prou; també li ha d’ensenyar “modos”, la urbanitat.
Encara que convindreu amb mi que d’això bàsicament se n’ha
d’encarregar la família. Entre tots, però, hem de fer que marxen
d’aquí amb el bagatge ben ple de coneixements i d’actituds. Han
de començar el seu particular viatge cap a Ítaca ben ple d’aventures i de coneixences.

Miquel Àngel Llorenç
ALUMNAT A L’ESTRANGER
Als matins que no tinc guàrdia
de pati vaig amb els companys
a esmorzar a la piscina i mirem
com els nostres alumnes de
natació s’estan entrenant.
Quina seria la sorpresa que
avui, 31 d’octubre, ha vingut a
entrenar com si fos la cosa més
normal del món, la Sònia Martínez que va acabar batxillerat
l’any passat i que està estudiant a Budapest la carrera de medicina –segons ella ha vingut a
passar el cap de setmana- i fent memòria..., quina més? Em
diuen que la Marian Blanc està estudiant a Alabama, Cristian
Ravar a Mississipi...
De fet, penso en els que m’han dit que són a l’estranger i la llista
d’antics alumnes seria inesgotable: Meritxell Herrero que fa Farmàcia ha anat a Mèxic a fer el darrer any que allí és equivalent a
la carrera de medicina. Pau Rosselló que ha fet enginyeria informàtica fa un Erasmus a Milà, Víctor Cabello és a Lyon on fa l’últim any d’enginyeria química amb una beca Erasmus, Joan Miralles que també fa un màster d’enginyeria química, li han donat
una beca per anar a estudiar a Colorado. I no en parlem d’Aina
Cid, que és a Ohio estudiant fisioteràpia amb una beca i alterna
el rem amb els estudis.
Les tornes han canviat, no tot ha de ser nefast i més en els
temps que corren i aquells que quan érem joves anàvem a estudiar com a més a la vora, diguem que a Tarragona, a Barcelona, a
València o tal vegada a Saragossa..., ara se’n van a l’altra part
del món. Visca el món globalitzat!

Teresa Ortiga
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NOTÍCIES
Nova parada d’autobús
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el concurs públic de
les obres de construcció de la nova
estació d'autobusos d’Amposta. Un
equipament que millorarà la mobilitat
i l'accessibilitat en transport públic al
municipi, així com la qualitat del servei i el confort dels viatgers. La instal·lació que ara s'impulsa se situarà
a l'oest de la localitat, en concret a la
cruïlla entre l'avinguda de Santa Bàrbara i el carrer Sebastià Juan Arbó,
en uns terrenys que cedirà l'Ajuntament d'Amposta. La nova estació
d’autobusos tindrà una capacitat per
a set andanes, una terminal i un
aparcament exterior per a 39 turismes. Amb una inversió prevista d'1,5
milions d'euros, la previsió és que
puga entrar en funcionament la tardor de 2014. De fet, la nova estació
d'autobusos de la capital del Montsià
era una de les demandes que havia
fet l'Ajuntament d'Amposta en el procés de consultes del nou Pla de Mobilitat de les Terres de l'Ebre. En
aquest sentit, el delegat de la Generalitat, Xavier Pallarès, ha afirmat que
serà una de les poques inversions
que farà el govern a tot Catalunya.

Youssra Loumar , 3r C i
Raquel Alonso 3r B

Terratrèmols a la costa
La nit del dijous 3 d’octubre hi va haver
un terratrèmol de 4’1 graus a l’escala
de Ritchter entre Vinaròs i Alcanar.
Alguns veïns de la zona han dit:
“Nosaltres creiem que les injeccions de
gas les fan a la nit, perquè si no, no ens
expliquem com els sismes poden ser a
aquestes hores”. Uns altres diuen: ”No
entenem què estan fent amb la planta
de gas, però que paren”. Les persones
que viuen en els llocs més alts de les
poblacions ho senten més. “Al principi

només escoltàvem cruixir el parquet”,
assegura la mestra Carmina, que viu a
Alcanar, “però el tremolor ara, se sent
per tota la casa”. Montse Rosales que
viu a la Ràpita es pregunta: “Per què
se sent més a la nit?”.
S’han proposat de fer una sèrie de
manifestacions contra la injecció de
gas a la planta de petroli per tal d’aturar aquests sismes, entre aquestes
persones es troben membres dels
ajuntaments i la plataforma de defensa de les Terres de l’Ebre.

sobre les mesures que s’han de prendre
en cas de moviment sísmic.

Nora Rossi, 3r B

La festa de corder
Nosaltres l’anomenem Eid-ul-adha. Un
dia abans a la nit totes les noies es
posen henna
a les mans i si volen,
també en els peus.

Segons veus ben informades Florentino Pérez, president del Real Madrid,
presideix l’empresa que hi ha al darrere d’això.

Susana Borja, 3r ESO-C

Més de tres-cents manifestants es van
concentrar davant de l’ajuntament per
protestar. Entre ells hi havia representants de L’Ajuntament i la Plataforma
de Defensa de les Terres de la Sènia.
Des del terratrèmol de 3,9 es troben
molt preocupats, però ara per ara, el
més gran ha estat el de 4,2.
L’anomenat “Projecte Castor” amb una
inversió de 1200 milions d’euros tracta d‘ aprofitar un pou antic petrolífer
de 1750 metres de profunditat sota el
nivell del mar per emmagatzemar i
distribuir fins un terç de la demanda
de gas del sistema estatal durant 50
dies. Les injeccions de gas han produït
més de 300 terratrèmols de baixa
intensitat. El ministeri d’Indústria va
ordenar la setmana passada que aturessin el procés d’ injeccions de gas.
Al centre ja se’ns està prevenint per a
un possible terratrèmol, i els tutors
estan informant tots els seus alumnes

Les mares preparen el menjar: dolços,
flams, pastissos, etc. També preparem
la roba especial, la planxem per anar
ben mudats....El dia de la festa ens
aixequem ben d’hora els germans i el
pare, els oncles, els avis... I van a la
mesquita a resar i mentrestant les noies
ens preparem i ens posem la roba de
mudar i ens posem guapes i quan vénen els germans grans i tota la família,
regalen a les seves filles i fills petits
diners com a regal de la festa... I després mengen alguna llepolia i van a fora
en una casa a part a matar el corder o
la vaca Qurbani. Però no la maten els
avis o els pares. L’animal el maten les
persones que en saben...I després les
xiques i els xics van amb els seus amics
i amigues a passar-ho bé. I aquest dia
tots dinem junts i fem un menjar especial... I a la nit tothom amb les famílies
van a algun parc a divertir-se.

Nawal Azeem, 3r B
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NOUS ESPORTS
L’any anterior es van incorporar al
nostre institut uns alumnes que malgrat no estar tecnificats comparteixen
la mateixa filosofia i l’esperit de treball de l’institut de Tecnificació de les
Terres de l’Ebre.
El punt en comú en tots aquests
alumnes de tennis, dansa, vela i bàsquet -aquests últims incorporats en
aquest curs 2013-2014– és que vulguin assolir unes determinades fites
tant en el món esportiu com en el
món acadèmic.

Laura Garcia, 4t E

Teresa Ortiga
Cristian Ferré i Genís Gisbert, 4t E

Ivan Asensio
Alumnes de dansa

ÚLTIMS VIDEOJOCS
Fa pocs anys, els videojocs, tenien
poca importància, però en els últims
5 anys, els jocs han passat de ser un
“hobbie” a ser un treball, perquè avui
dia, hi ha gent que per guanyar tornejos guanya milions d’euros. També
s’han convertit en un esport.
Les principals empreses de consoles
i videojocs són SONY, Microsoft i
Valve. Cadascuna d’aquestes, té la
seva consola: Sony, té la Playstati-

Carla i Marta Munté

on®; Microsoft té la Xbox® i Valve
es dedica als jocs de PC i prompte
posarà a la venda la “Steam Box”.
Dintre de poc, s’estrenarà la pròxima
generació de videoconsoles i jocs.
Amb aquesta generació ens vindran
grans jocs amb gràfics impressionants, tant que els personatges que
apareixeran als videojocs i el seu
entorn, semblaran persones reals i
escenaris reals, els jocs que obriran
la nova generació, seran: Watch
Dogs, Titanfall, Battlefield 4, Call of
Duty Ghosts, Tom Clancy’s The Division, Assasin’s Creed Black Flag i
The Crew.

Albert Roglán, 4t E

a la generació actual, ja que no
tothom podrà comprar-se les noves
consoles i volen gaudir dels jocs,
encara que estiguin més limitats per
a la generació actual.
La generació actual, s’ha tancat
amb la sortida de grans jocs molt
ben fets, que pareix que la consola
vagi a explotar. Sense dubte, els
millors jocs que ens ha portat
aquesta generació son: Grand Theft
Auto 5, The Last Of Us, Beyound Two
Souls, Assasin’s Creed 3, Crysis 3,
Battlefield 3, Far Cry 3 i Rayman
Legends

Jordi Sánchez, 3r A

Tots aquests jocs sortiran també per
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L’ENTRADA A L’INSTITUT
Vaig entrar en aquell institut enorme, amb molta llum,
amb unes escales i passadissos amplis. Al principi feia
bastant por perquè havia passat tant de temps al col·legi,
on em trobava com a casa, perquè els professors et cuidaven i t'ajudaven sempre. Per això tenia por que l’institut
no fos igual. Aquell primer dia va ser una mica fred. Cap
professor no et coneixia i sempre estaven passant llista i
dient el que faríem en aquell curs. A la meitat dels companys els coneixia; als altres els vaig anar coneixent amb
el pas dels dies. La mestra de mates era una santa. Era
tranquil·la i amb una paciència inesgotable. Ens explicava
les coses trenta vegades i si no ho enteníem, doncs trenta més.

Era tranquil·la i amb una
paciència inesgotable. Ens
explicava les coses trenta vegades
i si no ho enteníem, doncs trenta
més.

Quan vaig entrar a l’institut, la veritat, no em vaig sentir
estrany, no vaig notar tant i tant el canvi. Pel que fa als
companys, a uns els coneixia del col·le, als altres del catecisme, als altres de les estades, als altres pels pares, que
eren amics, i als altres, no va ser difícil conèixer-los. De
totes les persones que vaig conèixer, de la que més me’n
recordo és de Mar. No ens vam caure gens bé i ara som
tan amics… Pel que fa als mestres, també molt bé. No
eren tan dolents com m’imaginava, ni un pèl!, T’ajudaven
en tot el que fes falta. El pati estava bé, al principi no fèiem molta pinya que diguéssem, però al cap de no res ja
estàvem tots els dies tots junts parlant.

“Al primer assaig, em vaig emocionar una
mica, no vaig bufar la flauta; vaig preferir
escoltar la música”

Lucia era la coordinadora. Una dona amable, una mica
nerviosa i parladora. Sempre tenia calor i a totes bandes
la veies amb el seu ventall i amb la pinça (llapis) al cabell.
La mestra de català era la millor persona que havia vist
mai. Ens va posar una pel·li una mica traumàtica, però els
seus “corrillos” quan anava a agafar a algú que jugava a
l'ordinador eren bestials. Era tranquil·la i divertida, en fi,
una bona mestra. D'educació Física teníem Josep Maria,
un professor estricte però que et tractava bé quan tenies
els teus problemes.

Merce Hierro, 3r A

Jo, m’asseia amb Maria, la meua cosina, i he de reconèixer que ens portàvem bé a totes les assignatures.
Em va agradar molt l’orquestra. Recordo el primer assaig,
em vaig emocionar una mica, era molt bonic. Estava a
punt de bufar la flauta però no vaig poder, vaig preferir
centrar-me a escoltar la melodia que creaven entre tots
els instruments.
La mestra de català era superbona, ens deixava corda
però “pillava” a tots els “listillos” de seguida.
La tutora em va ajudar molt i Lucia també, realment van
ser les que ens
van guiar pel
nostre
primer
curs, i encara ho
fan. S’agraeix.

Josep Conde,
3r A
6

El primer dia de l’institut era un dia no molt calorós, encara recordo com anava vestida. El primer que vaig fer va
ser buscar les llistes per veure amb qui anava a classe, i
quan les mirava em trobo una xiqueta que em diu:
“Marina, tu aniràs a la meua classe!”.

aquesta mena d’activitats.

Andrea Fernàndez Corella, 3r A

En aquell moment no sabia com reaccionar. Per què sabia
el meu nom? De què em coneixia? Després em va començar a quadrar tot. Feia 15 dies o així, em van afegir a un
grup al Facebook que es deia Institut de Tecnificació. Núria Martin, que ja la coneixia una mica d’abans els va dir
als seus companys que em posessin al grup perquè seria
“la nova”.
A partir d’aquell dia, vaig conèixer bastantes persones,
que resulta que ja ens havíem conegut molt abans. Maria
Conde, juntament amb algunes xiquetes més vam ser
companyes de guarderia, Josep Conde i jo anàvem a classes de ball junts. Al principi tenia una sensació estranya,
perquè jo no coneixia a ningú, però a poc a poc les coses
van anar canviant i ara ja me’ls conec a tots!

MARC MARQUEZ

L’única diferència amb el col·legi on jo anava va ser l’horari i la forma de fer les classes. De les instal·lacions no em
puc queixar, és un institut nou, no hi ha cap desperfecte
però no ens aniria malament un bar, a part de les màquines.
Dels professor tampoc em puc queixar. Potser un més
estricte que l’altre però, en general, tots bastant bé.

Marina Castell Bel, 3r A

CAPEJADES A ALFARA
La plataforma impulsora de la ILP antitaurina va denunciar el juliol del 2012 davant les Conselleries d’Interior i
Agricultura que s’estava violant la llei per celebrar a finques privades espectacles taurins per als turistes, anomenats “palpentes”, on toregen els bous amb capa, crossa i
banderilles de fusta per decidir si s’han de destinar a
places o a l’escorxador. La plataforma va demanar un
recurs per demanar la suspensió immediata d’aquestes
corregudes. La Conselleria d’Interior entén que l’activitat
prohibeix les corrides i ha anunciat sancions que van dels
400 euros fins als 2000. Els ramaders i l’ajuntament es
mostren indignats per la sanció i al·leguen que les actuacions són font d’ingressos per al territori, creen llocs de
treball i suposen un gran dinamisme econòmic.
Amb tot, amb aquesta denúncia es podrà determinar si
aquestes activitats s’ajusten a la normativa vigent sobre

Marc Márquez un jove pilot nascut a Cervera (La Segarra),
va pujar per primera vegada a una moto quan tenia 4
anys. Va guanyar l’Open RACC 50 i el 2004 va conèixer
l’Emilio Alzamora i va iniciar la relació amb la família
Monlau. Amb 15 anys va guanyar el seu primer mundial
de 125 cc amb l’equip KTM. El 2010 va aconseguir ser el
campió del món de moto 2.
Finalment ha aconseguit batre un dels molts records sent
el pilot més jove a guanyar el mundial de MGP. S’ha proclamat campió al gran premi de València. Amb els seus
20 anys ha passat a la història

Adrià Vázquez, 3r B
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CONTES
CARÀCTER
Érem totes tres assegudes, esperant
el nostre torn. La noia, bonica, malcarada, amb cara de despit i de fàstic.
La mare amb els ulls abaixats, capficada.
Jo passo pàgina a la revista, que ni
em va ni em ve. La noia s’aixeca de
sobte i es mira la mare.
—Me`n vaig! –I se’n va. Tanca la
porta amb un cop, però abans s’ha
mirat la mare amb una ullada meitat
llàstima, meitat tedi.
La mare acusa el cop de porta i em
mira de reüll; fa un somriure evasiu.
—Té molt de caràcter. –S’excusa. El
somriure li llisca per l’esquerra dels
llavis i hi fa cap a la faldilla, on s’entortolliga. Li’n torno un de lleuger i
sense compromís com a contrapès.
Tenir caràcter és el pretext per a
perdre els estris i comportar-se com
a un li dóna la gana? Alçar la veu,
aixecar el cap, ens dóna més raó o
suplanta la que no tenim? De veres,
imposar-nos, potenciar el gest, manifesta més caràcter? M’ho qüestiono.
M’inclino a pensar que més aviat
seria saber no perdre la identitat;
tenir l’habilitat de no ser capciosos
amb nosaltres mateixos, de mirarnos de camisa endins i veure el que
hi ha. Potser d’intentar trobar l’equilibri entre el cervell i el cor, guaitar-nos
a l’espill sense sentir vergonya.
Em miro la mare sense aixecar els
ulls de la revista, en sóc conscient de
la seva presència.
Dues persones assegudes esbrinant
cadascuna la seva cabòria.
I em pregunto, molt caràcter de quina mena?

a les escales del CAP. Es veu més
petit que fa uns dies, però és el
mateix, el meu pare. Compacte,
sòlid, ferm. Em mira i em somriu. Si,
és el de sempre una mica més reduït. Ja no és jove, jo tampoc. Som dos
adults cadascú amb la seva edat.
M’agafa per l’espatlla i me n’adono
que es recolza discretament. És
afecte i necessitat a la vegada. M’agrada. De cop torno a tenir tretze
anys i em disposo perquè em faci
reflexions, una xerrada pare-fill.
La consulta és freda, massa. I el
metge seriós i fred també. Concerten tots dos.

vergonya. Jo tinc ganes d’escanyarla, d’aixafar-la i donar-la-hi al metge
com a ofrena, pobre portador de la
notícia.
Ens aixequem tots dos, jo més abatut perquè no m’ho imaginava; ell
més lleuger perquè ja s’ho rumiava.
Desfem amb un altre tarannà el
camí que ambdós hem fet fa gairebé una hora.
S’atura i em mira als ulls, fa el somriure conegut (encara).
“Mai no t’oblides qui sóc, jo faré el
que podré.”

El resultat és el que és, qüestió de
temps, a la fi.

Em cau l’ànima a terra, l’arreplego i
la hi poso a la butxaca. El dia és
llarg.

Pèrdua de memòria, desconcert,
confusió, no sentir-se dintre de la
seva pell. Doncs això.

Yolanda Llambrich

Serà pausat i lent, i amb l’ajuda de
l’entorn tardarà més. Però és bàsicament, qüestió de temps.
L’ombra de la malaltia voleteja al
seu voltant i s’allotja al costat del
seu coll. S’instal·la entre tots dos i
ens mira a la cara amb desdeny,
ara a l’un, ara a l’altre sense cap

JOCS AL CARRER
En el meu barri des de fa un
temps igual com a la
pel·lícula Gran Torino de Clint
Eastwood, les cases s’han
anat fent velles igualment
com la gent. El pas imperceptible del temps per als qui
vivim aquí sembla que no
hagi passat, però si mires
detalladament veus una sèrie d’escrostonaments a les
parets de les cases deshabitades i els edificis van caient
a poc a poc. Hom diria que
persones i cases vagin deteriorant-se al mateix temps,
plenes de xacres i d’arrugues.

QÜESTIÓ DE TEMPS
Em truca a la feina i no ho fa mai.
M’alerta. “Acompanya’m al metge,
pots?” Quedem en l’hora. Ens trobem
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Llista musical del timbre!
No és per ofendre, però la música
que hi ha actualment al timbre de
l’institut, ... potser ens hem quedat una mica, com diria,
“desfasats”? Crec que estem en
un institut amb gent jove, professors moderns... , per tant, ens
haurem d’actualitzar en música.
El que proposem seria això: a partir de segon cicle, les classes A i
Tecnificació (si volen) escolliran
cada mes les cançons del timbre,
posant uns encarregats per a cada classe. Aquests “encarregats”
de la música escollirien les cançons cada mes.
Llista música timbre:
- I'ts time, Imagine Dragons
- Roar, Katy Perry

- Blurrend Lines, Robin Thinke
- Can't hold us, Macklemore
- Wrecking Ball, Miley Cirus
- La la la, Naughty boy
- You make me, Avicii
- Hey brothers, Avicii
- Animals, Martin
- Best song ever, 1D
- Cero, Dani Martin
- I love It, Icona Pop
- Tresaure, Bruno Mars
- Play Hard, David Guetta
- Radioactive, Imagine Dragons
-I need your Love, Calvin Harris
-Feat, Ellie Goulding
-Trift Shop, Macklemore-& Ryan
Lewis
- Girlfriend, Abraham Mateo
-Pan y mantequilla, Efecto pasi-

Quantitativament a tot aquest davallament d’edificis, el soroll del carrer no minva, perquè malgrat tot
i les vicissituds de la crisi, els cotxes passen rabent
fent soroll i gastant gasolina o gasoil. I aquí ve el
més important, només “passen”, no s’aturen i això
no dóna vida, més aviat crec que la destrueix perquè les fums i els sorolls no són gaire saludables.
Però, tot no és negatiu perquè amb la davallada de
la gent, uns altres estadants han anat a ocupar algunes d’aquestes cases deshabitades i velles i amb
aquestes persones han dut al barri un signe de vida
i enrenou de xiquets al carrer....
En el meu carrer –és un passatge– feia molts anys
que ja no sentíem cap crit de xiquet; semblava com
si les veus infantils haguessin desaparegut del mapa i només sentíem els cotxes que passaven de pas
per anar a comprar a cuita-corrents. Tot el rebombori que se sentia era artificial; però vet aquí, que
des de fa una temporada sentim veus de nens que
juguen amb el patinet, “a bous”, un joc ben tradicio-

llo
-Troublemaker, Olly Murs feat.
Flo rida
- Die Young, Ke$ha
- Diamonds, Rihanna
-Locked of heaven, Bruno Mars
- Try, Pink
- Señorita, Abraham Mateo
- Come & Get it, Selena Gomez
- I wish, Cher Lloyd
- Wings, Little Mix
- Love somebody, Maroon 5
- Do or die, 30 Seconds to mars
-Cups, Anna Kendrik
- Grenade, Bruno Mars
-Tokio, Els Catarres

Raquel Tomàs, 3r A

nal de les nostres terres, amb la bicicleta... És a
dir, se’m fa difícil però semblen “jocs de carrer”,
els mateixos que jugàvem fa vint-i-cinc anys.
És curiós que juguen “a bous” uns nens que han
vingut d’altres indrets i també és molt difícil d’entendre que entre ells la llengua per jugar i de relació sigui el català, perquè com s’hauria entès això
fa uns quants anys?
L’explicació és que empren el català a l’escola,
amb els jocs que han après al pati. I el que fan és
imitar, imiten el que fan al pati de les escoles, els
jocs que han après quan juguen amb altres nens i
això és així i prou; per tant, em dic a mi mateixa,
que visquin aquests jocs de carrer si és que amb
això ens han donat l’oportunitat de fer una
“renovació generacional”.

Teresa Ortiga Mulet
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Entrevista a Max Grau
Max Grau Sants, coordinador dels cicles esportius. Acaba de fer els 40
anys. Aquest senienc va fer el batxillerat a Tortosa. Està llicenciat en Educació Física per la Universitat de Barcelona.
Quan eres petit què t’agradava més?
M’agradava molt l’esport.
Quin esport t’agradava més? I quin menys? Per què?
L’esport que m’agradava més era l’atletisme; també el taekwondo. I el que menys ...
cap, perquè tots m’agradaven.
Quan vas decidir que volies ser professor? Per què?
Vaig decidir que volia ser professor en acabar la carrera, perquè fins llavors no ho
tenia clar. A partir de fer les primeres substitucions vaig veure que m’agradava.
En quin esport t’has especialitzat?
M’he especialitzat en Rugby.
Com motives els teus alumnes?
Dient-los que es concentren, que tenen el futur en joc.
T’agrada treballar en aquest institut?
Sí.
Has guanyat cap premi?
No.
Tens algun lema en la vida?
Si un problema té solució no cal preocupar-se perquè s’arreglarà i si no té solució
tampoc has de preocupar-te. En tinc un altre: Sempre endavant.
En quants instituts has treballat?
En bastants: l’IES Camí de Mar, l’IES Pons d’Ícart a Tarragona, l’IES Sant Pere i Sant
Pau, també de Tarragona, l’IES Roquetes, l’IES de l’Ebre, l’IES Joaquim Bau, l’IES
Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona, l’IES les Planes de Santa Bàrbara, l’IES de Flix, l’IES
Montsià, l’IES Baix Penedès del Vendrell, l’IES Andreu Nin, també del Vendrell i ara
estic al de Tecnificació.
Abans de ser professor has treballat en alguna cosa més? En què?
Sí, treballava de bomber a les campanyes d’estiu; després a l’Ajuntament de la Sènia.
També vaig treballar a l’escola esportiva municipal de la Sénia.
Quins llocs has visitat? Quins t’agradarien visitar?
He visitat: Kenia, Illes Mauricio, França, Àustria, Itàlia i Alemanya. M’agradaria visitar
Estats Units, Canadà i Tanzània.
Com et definiries?
Uf!!! Crec que sóc bona persona i també crec que sóc bastant lògic i responsable.
Quina creus que és la teua millor qualitat? I la pitjor?
La millor qualitat que tinc és que no em sap mal treballar i la pitjor, que sóc poc constant, depèn en quines coses o en quins moments.
Què valores de la teua professió? Per què?
Valoro motivar l’alumnat en la formació, que sigueu conscients que és important. Com
a professors ens agrada que aconseguiu els reptes que us fiquem i que realment
aprofiteu perquè a vegades no sou prou conscients.
Moltes gràcies Max!

Nora Rossi López i Susana Borja Cortes
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NOVETATS CINEMA
Sinsajo 1 (Mockingjay, Los juegos del
hambre)

Las Crónicas de Narnia: El Sobrino del Mago

Dia de l’estrena:
21/11/2014

Dia de l’estrena: 14 de desembre de
2013

Director: Francis Lawrence

Director: C.S Lewis

Un film molt esperat pels
lectors d’aquesta triloga. De
moment hi ha molt bones

Per als que ja han vist les altres
pel·lícules, serà una fantàstica estrena.

Piratas del Caribe 5. (Dead men tell no tales)
Dia de l’estrena: A l’estiu del 2016 als Estats Units.
Director: Joachim Rønning i Espen Sandberg
Una pel·lícula molt esperada pels fans del meravellós
Jhonny Deep. També hi ha unes bones expectatives i
segur que serà un èxit.

Cincuenta sombras de
Grey
Dia de l’estrena: 1 d’agost de 2014
Directora: Sam Taylor- Johnson
Una pel·lícula molt esperada després del llibre que ha impressionat
milers de lectors.

Capitán América: el soldado de invierno
Dia de l’estrena: 2014
Director: Anthony Russo
Després de Los vengadores,
arriba Capitán América intentant-se adaptar al món
modern. No és molt esperada, però de seguida que
surti tindrà bastant fama.

Kill Bill (Vol.3)
Dia de l’estrena: Està previst al 2014.
Director: QuentinTarantino
Esperada pels fans de Tarantino i les
seves excel·lents películ·les.

Marina Castell i Josep Conde, 3r A
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BIBLIOTECA
El guanyador del premi del mes
d’octubre del concurs “Vine a la
biblio” ha estat l’alumne de Primer d’ESO Jaume Margalef Rieres. L’entrega del premi, un llibre,
es va realitzar durant l’acte de les
“Lectures terrorífiques”, el passat
30 d’octubre.
Jaume Margalef Rieres, de 1r ESO
-A, ens ha fet arribar la seva opinió sobre un dels llibres que ha
llegit aquest estiu: El nom del
vent:

“El seu autor és Patrick Rothfuss. Tracta d’un home que
es diu Khove, d’ofici taverner que, de gran, decideix contar la història de la seva vida.
És un relat ple de passió, tristesa, heroisme i sobretot de
màgia. Però per això ha de començar per la seva infància
amb una troupe d’artistes, descriure’ns la seva família,
els anys en què fou lladre, quan va ser a Tarbean i quan
arriba en una gran ciutat, on anirà a la universitat per
poder trobar totes les respostes que estava buscant fins
aleshores…”
Gràcies, Jaume, pel teu consell!

ENTREVISTES
LECTURES TERRORIFIQUES

Hem entrevistat uns quants alumnes sobre la festa de Halloween celebrada aquí a l’institut.
Quan es va fer?
Es va fer el dimecres després del pati.

El passat dimecres 30 d’octubre
es van celebrar a
la Bilioteca del
centre per segon
any les Lectures
Terrorífiques, per
commemorar la
festivitat de la
Castanyada. Els
alumnes de 1r
d’ESO van ser de
nou els protagonistes, amb la col·laboració de l’alumna de
3r Tamara Grimaldi, que va fer de mestra de cerimònies,
obrint l’acte i llegint un relat escrit per ella mateixa. Tot
seguit van llegir fragments de lectures de por els alumnes
Faiza Zaman, Tarik Halli, Alba García, Andy Gaona, Nadia
el Habchi i Andrea Forcadell, de 1r d’ESO B i Yaiza Ferré,
Nerea Bonet, Aitor Senar, Eva Duran, Aaron Corcuera,
Marina Garcia i Ramon German, de 1r d’ESO A, en castellà, en català i en anglès.
Per acabar l’acte, i després de lliurar-los un petit detall
per la por passada amb ells, ja que anaven, com es veu
en la foto, ben disfressats, es va fer entrega del 1r premi
Vine a la Biblio, que va guanyar l’alumne de 1r Jaume
Margalef Rieres.
Agraïm la col·laboració de les professores Rosa Aguilar,
Pilar Elena Monllaó i Montse Rosales, que van fer la selecció i preparació de les lectures.

Anna Bel

Quins alumnes van participar?
Van participar els alumnes de 1r d’ESO i una alumna de 3r.
Que es va fer?
Es van llegir històries de por en anglès, català i castellà.
Per què es va fer?
Per a celebrar Halloween aquí dins a l’institut.
Què vau sentir en sortir a llegir?
1r ESO A: Marina: Molts nervis. Ramón: Estava molt nerviós però
després em vaig sentir millor ja que la gent no parlava i prestava
atenció.
1r ESO B: Nadia (va llegir en anglès): Vaig sentir vergonya. Tarik
(va llegir en català): Només vaig sentir una mica de vergonya al
principi. Andy (va llegir en castellà): Em vaig sentir molt tímid.
Com anàveu vestits?
Anàvem vestits normals amb la nostra roba. Només ens anaven
donant un barret de bruixa al que llegia.
Avalueu la festa de l’1 al 10 i digueu el perquè.
Marina: Un 8 perquè les històries no feien por. Ramon: Un 8 a
part del que ha dit la Marina que no feien por, ens van donar les
històries poc temps abans i no ens les vam poder preparar.
Nàdia: Un 9. A mi em va agradar molt perquè va ser entretingut i
va ser una classe diferent. Tarik: Un 10, encara que les històries
no fessin por no passa res. Va ser entretingut i diferent i vam
acabar prompte de llegir i ens van deixar sortir fora a jugar a
futbol. Andy: Un 7. Crec que llegien molt ràpid i, en donar les
històries una estona abans, no es van entendre. El bo va ser
que ens van donar llaminadures en acabar.
Tots els alumnes que vam entrevistar van dir que la història que
els va agradar més va ser la d’una noia que es diu Tamara Grimaldi que va llegir una història escrita per ella.
Tamara Grimaldi: Jo vaig llegir en castellà i puntuaria la festa
amb un 7 perquè no és com es fa als Estats Units; com es fa
allà agradaria més a tots. Jo crec que l’any que ve es podria
millorar. Si els professors volen, podríem fer un recorregut per
l’institut com si fos un túnel del terror per cada aula.

Raquel Tomàs i Tamara Torrens
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MALALTIES NEURODEGENERATIVES
Enguany la Marató de TV3 del dia 15 de
desembre ha estat dedicada a les malalties
neurodegeneratives.
Intentaré explicar la transcendència d’aquest
tipus de malalties, ja que la majoria encara
no tenen cura. Hem de solidaritzar-nos amb
els esforços dedicats a investigar-les.
La paraula Neurodegenerativa significa:
Neuro: neurona: cèl·lula cerebral Degenerativa: degenerar: Evolucionar cap a un
estat inferior o pitjor Perdre un progressivament les qualitats de la seva espècie Això ja
ens dóna una idea aproximada d’on estem i
que volem dir amb aquest nom.
Aquestes malalties són cròniques i progressives del sistema nerviós central ocasionades
per la pèrdua continuada de neurones del
cervell i de la medul·la espinal. Afecten
activitats que el nostre cos realitza com
l’equilibri, moviment, parlar, respirar i
funcions cardíaques. Moltes són genètiques
però també hi ha altres causes que la poden
provocar com l’alcoholisme, tumors, embòlies, virus o toxines. Altres cops, es desconeix l’etiologia.
1.-MALALTIA D’ALZHEIMER (MA)
És la forma més comú de demència. Sol
començar després dels 60 anys. Hi ha predisposició genètica (augmenta el risc si
altres persones de la família la tenen).

Afecta les parts del cervell que controla el
pensament, la memòria i el llenguatge. Les
persones amb MA tenen dificultats per
recordar coses que han passat recentment o
noms de gent que coneixen. Amb el temps
els símptomes empitjoren no reconeixen els
propis familiars o tenen dificultats per parlar, llegir, escriure... No hi ha cap tractament que pugui aturar la malaltia, però
alguns fàrmacs poden ajudar a impedir per

un temps que els símptomes empitjoren.
2.-ESCLEROSI LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)
Ataca les neurones i fa que falle la transmissió d’ordres del cervell cap a la medul·la, impedint així controlar els moviments. Afecta més a homes que a dones
d’edat entre 40 i 60 anys. Es desconeix la
causa que la provoca. Es manifesta per
dificultat per caminar o córrer, escriure o

mes en moviments i, pèrdua de memòria.
Empitjora amb el temps. No té cura
7.- MALALTIA DE PARKINSON
Les neurones produeixen una substància
química anomenada dopamina. Aquesta
envia senyals que ajuden a coordinar els
moviments. En la malaltia de Parkinson la
producció de dopamina està afectada. No
es coneix l’origen del danys neuronals que
comporta l’alteració de producció de
dopamina. Més freqüent en homes majors
de 60 anys. Es manifesta per: tremolor de
mans, braços, cames, mandíbula i cara.
Rigidesa de braços, cames i tronc. Lentitud de moviments. Problemes d’equilibri i
coordinació. Tampoc no té cura. Els estudis van encaminats a millorar el tractament quirúrgic.

parlar i progressa cap a la immobilitat i la
necessitat de respirador No té cura. Les
medicines poden millorar els símptomes i
perllongar la supervivència.
3.-ATAXIA DE FRIEDREICH (AF)
Malaltia hereditària. Afecta la medul·la
espinal i els nervis que controlen els moviments dels braços i cames Els símptomes
s’inicien entre els 5 i els 15 anys. Evolució
lenta. El símptoma principal és atàxia,
que significa dificultat per coordinar els
moviments. Ho veurem per l’aparició de
dificultat per caminar, debilitat muscular,
problemes per parlar... No té cura. Cal
fisioteràpia, aparells ortopèdics i cirurgia
per tal de tractar-ne els símptomes.
4.-MALALTIA DE HUNTINGTON
Malaltia hereditària. Les persones naixen
amb el gen defectuós però els símptomes
no apareixen fins els 30 o 40 anys: moviments descontrolats i problemes d’equilibri i després dificultats per tragar, parlar o
caminar. No té cura. És important el
consell i l’estudi genètic .
6.-DEMÈNCIA DE LEWY
És una de les causes més comunes de
demència en gent gran. Sol començar
entre els 50 i els 85 anys. Es produeix per
acumulació d’unes estructures anòmales
anomenades Cossos de Lewy en certes
parts del cervell. Provoca canvis en l’estat
d’alerta i atenció, al·lucinacions, proble-

8.-ATROFIA MUSCULAR ESPINAL
És una malaltia genètica. Serà molt important l’estudi i el consell genètic. Té diferents formes d’afectació. Es pot manifestar des del naixement però també hi ha
formes de presentació adulta. Es manifesta
per la dificultat per controlar els músculs.
Afecta la capacitat per gatejar, respirar,
engolir o el control del cap. No té cura
Més que conèixer aquests noms un tant
estranys, el que interessa és saber identificar els símptomes que ens poden fer sospitar que ens trobem davant d’un procés
neurodegeneratiu, però sobretot, entendre que encara queda molt per fer i
per investigar. Si aquest escrit ajuda
per solidaritzar-nos amb la MARATÓ de
TV3, haurà complert la seva finalitat.
Gràcies a tots!
AMPA ITEC.

Dra MªJosé Rallo
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EL CARAGOL POMA
El Pomacea Insularum, més ben
conegut com a Caragol Poma (o maçana com es diu aquí a les Terres de
l’Ebre) és procedent d’una extensa
àrea de sud-amèrica està considerada una de les espècies invasores més
perjudicials pels danys que causa als
nostres cultius d’arròs. Es tracta d’una espècie herbívora molt voraç, que
afecta greument els vegetals i algues
aquàtiques per la seva ingesta. Així,
les espècies vegetals com l’arròs són
les principals afectades especialment
en les seves bases primerenques de
creixement.
El dany principal, es dona lloc quan la
planta està creixent. Els danys poden
arribar a ser entre un 60% i 90% Un
cop aquesta ha crescut el cargol no li
pot causar cap efecte negatiu.
És un mol·lusc gasteròpode. És desplaça principalment per un medi
aquàtic, però també és pot desplaçar
pel medi terrestre, ja que de fet, és
allí on pon els seus ous. Disposen
d’una respiració branquial i pulmonal,
segons on es trobin. S’alimenten de
plantes amb fàcil digestió, i una curiositat és que se desplaça contra corrent.
Els cargols adults posen els ous en

masses compactes sota
terra o en la
vegetació
aquàtica fora
de
l’aigua.
Els ous són
de color rosa
- vermellosos
brillants
i
amb
el
temps adquireixen un to blanquinós. A les dos
setmanes eclosionen els ous i surten els cargols juvenils. En 2-3 mesos els juvenils maduren sexualment i ja estan llestos per reproduirse. Un exemplar adult pot arribar als
15 cm de longitud.
Aquests animals, són molt resistents, així que difícilment és poden
eliminar. Una forma d’eliminar-los,
seria prevenir que s’introdueixi als
camps de cultiu mitjançant barreres
físiques (malles i tubs) a les entrades i sortides d’aigua. Si entra, una
bona mesura seria l’assecament del
camp immediatament després de la
collita i efectuar la recol·lecció manual.

Merce Hierro i
Raquel Tomàs, 3r A

La lluita al Delta per
eradicar el caragol poma
Des de fa uns quatre anys sentim pels
mitjans de comunicació com la plaga
del caragol poma segueix expandint-se
pels arrossars de les terres de l’Ebre i
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el combat contra aquesta espècie invasora sembla que no tingui fi. Una de les
mesures que s’hauria de fer seria d’assecar tots aquells terrenys on es trobi
aquest mol·lusc durant l’hivern que és
quan es deixen els camps inundats amb
aigua.
De moment aquesta plaga ja es troba
aproximadament a 10.000 hectàrees
del marge esquerre de l’Ebre. Segons la
Unió de Pagesos va advertir que “els
agricultors no tenen per què assumir el
cost d'aquesta penalització en les ajudes agroambientals. Ara el que fa falta
és tasca política i gestions», va afirmar
Dani Forcadell, representant del sector
arrossaire del sindicat .
Finalment, ha començat aquest dilluns
11 de novembre, el pla de xoc per eradicar el caragol de l’hemidelta esquerre.
L’operació es farà amb el buidatge d’aquestes terres de desguassos i canals,
amb l’ajut de bombes, per posteriorment introduir aigua salada a unes
2.000 hectàrees d’arrossars. Aquesta
mesura d’introduir aigua salada del mar
es farà amb unes bombes especials.
Creuen que amb 20 dies d’inundació
dels camps amb aigua del mar, n’hi
haurà prou per eliminar aquesta plaga.

La redacció
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BATEIG DELS XIQUELOS I XIQUELES
DELS DELTA

El nom va sorgir entre un grup de gent
que amb la il·lusió de crear una gran
colla va iniciar un projecte per formar
nous castellers i castelleres. La colla
es va començar a crear a partir d’alguns castellers de la colla “La Sagrada Família”, que amb mol d’esforç i
perseverança han aconseguit tot això.
Al principi hi anava molt poca gent, i
la veritat , això no els va frenar a continuar avant. Es van afegir amics,
coneguts i familiars, tot seguit d’una
cadena de persones amb alguna relació. Al cap d’un temps la colla es va
començar a donar a conèixer apareixent en petites actuacions, com el
tast de vi entre d’altres fires i esdeveniments. Els assajos es feien al casal
d’Amposta, però la colla va anar creixent i ens van traslladar a la sala
annexa del pavelló. La gent, que ja
ens havia vingut a veure en alguna
actuació, va venir a provar-ho i la
colla va créixer més i alhora els seus
castells. El sostre del pavelló frenava
el creixement dels castells i l’amplada
de la pinya. Una vegada més vam ser
traslladats, aquest cop al pavelló firal.
A poc a poc els castellers van formarse, van millorar i el resultat va ser el
més esperat: “el bateig”. Estrenar les
camises i així el “logo” va ser un honor per a tots els components d’aquella petita gran colla, comptant així
com a colla castellera de Catalunya.
L’actuació, acompanyada dels “Nens
del Vendrell” i de “La Sagrada Família” va començar amb dos pilars de
cada colla. Es van anar alternant però

la cosa va anar així: Els Xiqüelos,
van fer un 3 de 6, un 4 de 6 i un 3
de 7 amb agulla. Els Nens del Vendrell, van fer un 3 de 7 un 4 de 7 i
un 4 de 7 amb agulla. La Sagrada
Família no va voler ser menys i va
fer un 3 de 7, un 4 de 7. Les actuacions van concloure amb 11 pilars
de 3 amb banderes de tots els pobles. Els castellers orgullosos, van
continuar amb la festa, i es van
reunir tots a sopar. Tot seguit van
ballar al ritme d’alguns grups musicals. Així es va acabar el dia del
bateig de la colla castellera de les
nostres terres.

Ara bé el més injust és que a aquells
nens no els ha caigut cap càstig, ni
tan sols una trista multa, però encara
que hagués sigut un adult tampoc no
hauria passat res. Moltes coses així
solen passar i a molta gent no li importa gens ni mica.
No només maltracten els gossos,
també els cavalls i molts animals
més.
Igualtat Animal ha denunciat
el maltractament a gossos i gats a la

Xina, que són robats als seus amos
per acabar al mercat, segons assegura l'organització, que ha investigat
durant tres setmanes el comerç de
carn d'aquests animals en aquest
país. En el curs de les seves investigacions, en la campanya 'Sense veu',
afirma que alguns grangers han reconegut que capturen gossos als carrers i els venen als mercats, i incompleixen així les normes del comerç
d'animals del país asiàtic.

Raquel Alonso, 3r B

Andrea Fernández, 3r A

TRAVALENGUAS
MALTRACTAMENT ANIMAL
El maltractament animal, desgraciadament, és un crim legal. Alguns
humans maltracten els animals per
diversió: un dels espectacles més
habituals a Espanya són els de
braus. Cada any se sacrifiquen
molts animals per diversió.
Una de les notícies més impactants
és aquella que explica que uns
nens, per diversió, van ficar un petard a la boca d’un gos abandonat i
li van posar cinta adhesiva a la boca
perquè no pogués obrir-la. L’animal
no va poder sobreviure.

En la gran ciudad de Pamplona
hay una plaza. En la plaza hay
una esquina. En la esquina hay
una casa. En la casa hay una
sala. En la sala hay una mesa. En
la mesa hay una taza. En la taza
hay una leche. En la leche hay
una nata. En la nata hay un mosca. Ni la mosca en la nata, ni
nata en la leche, ni la leche en la
taza, ni la taza en la mesa, ni la
mesa en la sala, ni la sala en la
casa ni la casa en la esquina, ni
la esquina en la plaza, ni la plaza
en la gran ciudad de Pamplona.

Luisa F. Velásquez, 3r B
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AN INTERESTING PLACE

An interesting place I have visited
One evening, I was reading one of my favorite books, when
all started to twirl, and suddenly I appeared at Hogwarts;
school of witchcraft and wizardry.
I was outside gazing at his huge and ancient façade, when
a wizard asked me if I’d like to visit the place. “Of course!” I
said. The inside of the castle was amazing. The magic was
surrounding every room, even the great hall, where the
ceiling was bewitched and it was snowing.
Finally we went to see the twilight at the astronomy tower.
The views were so incredible, that we saw the whole valley.
Unfortunately I fell from it. It was 200 meters high, but
instead of waking up on the ground, I woke up on my bed.
It was just a dream.

Nisa Pujol, 2n Bat

ESMORZARS SOLIDARIS

REOBRE LA CIMENTERA

Entre tantes empreses que fan un ERO i d’altres que tanquen o que es traslladen a un altre país, fa alegria que
després de més d’un any de tancament, torni a posar-se
en marxa la fàbrica de ciment d’Alcanar.
En un principi es posaran en funcionament dos dels tres
forns de la fàbrica. Una trentena d’empleats se’ls ha ofert
de tornar a treballar a la planta del Montsià, ja que havien
marxat a altres llocs on també tenien feina: a Morata, a
les Illes Balears, al país valencià... La planta treballarà
amb unes 70 persones, encara que amb una reducció del
salari d’un 25%.
Segons Vanesa Esquerra, presidenta del comitè de la fàbrica, s’exportarà aquest ciment a països com ara el Brasil. De moment només es produirà clínquer, una única
matèria de ciment extreta de les roques.
Els treballadors confien que amb l’esforç que han fet amb
la reducció de salari entre d’altres, Cemex tiri endavant.
Segons la presidenta del comitè d'empresa. "Està tot una
mica a l'aire, arrenquem i esperem que, amb la inversió
que es vol fer, es pugui continuar, però no tenim un garantia de l'empresa que això sigui per X temps"... S’espera
que amb la recerca de nous clients per a l’exportació , la
viabilitat i el futur d’aquesta planta sigui possible.

La redacció

Els xiquets i les xiquetes de 3r B i C van iniciar els esmorzars solidari per a la Marató el passat 30 d’octubre.
Els diferents grups han portat diferents menjars com ara:
pizza, pastís, sucs de fruita, cóc, etc i els venien per 1€
(per exemple un tros de pastís i un suc, o un tros de pizza
o qualsevol tros com de cóc acompanyat d’un suc.
Molta gent ha col·laborat i se’ls està agraïts perquè amb
l’ajuda dels mestres i els alumnes van recaptar en estes
setmanes una bona quantitat de diners, però encara no
s’acaba i si algú està interessat pot anar a comprar i a
passar un bon moment de plaer, però ràpid que s’acaben!
Dayanna Sánchez i Arnold Brandon Vásquez
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TALLERS SOBRE
ECONOMIA FINANCERA
En l’actual marc
economicofinancer,
més que mai, cal
oferir coneixements
financers a diversos
col·lectius i en diferents nivells, però
molt especialment a
escoles i adolescents. Per aquest motiu, l’Institut de Tecnificació ha planificat la possibilitat d’impartir educació financera bàsica a
alumnes de 4rt d’ESO del nostre centre.

Aquest projecte d’alfabetització i educació financera s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals
(OCDE, Unió Europea), per tal de dotar la ciutadania de
millors competències per gestionar i augmentar els estalvis i evitar episodis de sobrendeutament i el risc d’exclusió

financera. EFEC és un projecte que neix seguint les recomanacions de la Comissió Europea (programa Comenius).
Al nostre país l’entitat organitzadora és l’IEF -Institut d’Estudis Financers- la qual compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya -Departament d’Ensenyament i Departament d’Economia i Coneixement- així com d’Entitats
financeres com el BBVA, la Caixa, el Banc de Sabadell i la
Caixa d’Enginyers.
Un dels objectius principals que es marca és apropar el
llenguatge tècnic de les finances als alumnes de 4t d’ESO
amb la finalitat prenguin consciència de l’ús dels diners i
que entenguin l’operativa financera bàsica.

Per aconseguir aquest objectius s’imparteixen una sèrie
de tallers (5) de
contingut bàsicament pràctic: planificació
financera
personal i estalvi a
llarg termini, selecció de productes
financers d’estalvi i
d’inversió, productes de crèdit, gestió
dels pressupostos
personals, consum
intel·ligent, apartats d’una nòmina i referència als tipus
de canvi.
Els tallers es basen en material pedagògic dissenyat per
l’IEF i s’imparteixen per professionals del món financer
que prèviament han rebut una formació específica impartida pels membres de l’IEF.

Aquesta concurrència d’institucions i persones fan que el
món laboral s’apropi als estudiants essent el resultat
positiu per a totes les parts que hi participen.

La redacció
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Des
d’Alabama
‘Londres, Brussel·les, Nova
York, Paris... Ahà! Atlanta! L’he
trobada mama, és cap allí!’
Nerviosíssima, acompanyada
dels meus pares, la meva germana i, per grata sorpresa, per les meves millors amigues,
arrossegava el maletot per l’aeroport de Barcelona buscant la porta en què embarcaria cap a una nova etapa de
la meva vida.

lers de quilòmetres de casa, trobar-me gent molt diferent
o haver de conviure amb altres maneres de fer i de ser…
Enfrontar-me a un canvi cultural i social molt gran.
No negaré que no tingués por, perquè mentiria. Estava
morta de por! Però, allunyar-me de la meva ‘zona de seguretat’, de la vida que controlava i em coneixia, va ser el
que em deia que havia de marxar. Aquesta por va ser la
que em va ajudar a prendre la decisió. Vaig creure que la
por era com a una senyal… que valia la pena arriscar-me.
I, com em va dir la meva mare en el seu moment: ‘If it
scares you, it might be a good thing to try. Just go for it’.

Marian Blanch Morrissey, Jacksonville State University. Alabama, USA

El curs de 2n de BATX és, probablement, el més dur per a
tothom. Em preparava per a la universitat i no sabia exactament quina. El meu desig i pel que lluitava era anar lluny
de casa, començar una nova aventura. Després d’algun
entrebanc i dificultat intentant treure les notes necessàries, em van oferir la possibilitat de continuar entrenant i
estudiant als grans United States of America.
És cert, no tot va ser tan dur… també vaig sortir de festa
amb els amics però, mai vaig deixar de treballar per fer
del meu desig, una realitat. Tenia molt clar el que volia i,
encara que en determinats moments dubtava si seria
capaç de fer-ho realitat, no vaig deixar-ho córrer. Vaig insistir per tal que ho fos. La clau de tot va ser creure-m’ho i
treballar.
Sabia que no em quedaria a Amposta o a Altafulla tota la
vida i, volia marxar lluny, arriscar-me. Molta gent em diu
valenta per fer un pas tan gran com aquest; marxar a mi-

Al principi, aquest viatge estava programat per a 4t d’ESO i
batxillerat perquè eren final de cicle. Els altres cursos vam tenir
“sort”, ja que faltava gent i van obrir el viatge per a tots. Recordo que quan ens ho van venir a explicar era dijous llarder. Com
era primera hora del matí encara estava adormida però els ulls
se’m van obrir de cop. Viatjar a Londres era un dels meus majors somnis i em feia molta il·lusió. A l’hora següent, Montse
ens ho va explicar millor perquè ho poguéssim dir a casa, ja
que encara no teníem cap paper informatiu. Jo sabia segur que
volia anar, però el que faltava era que els meus pares em deixessin i m’ho paguessin. No estava segura del que em dirien
però tot era provar-ho. Els ho vaig explicar i com sempre em
van dir ‘ho hem de parlar’. En arribar un dia a casa em va vindre ma mare amb un rebut del banc i em va dir ‘dóna-li’l a
Montse que és per al viatge a Londres’. Per fi! Podria anar a
Londres! Encara faltava molt per aquell 25 de juny que agafaríem l’avió. Els dies van passar ràpid i, quan em vaig adonar, ja
estava fent la maleta. El dia 25 vam quedar tots els que anà-

18

vem al viatge davant l’institut per anar a l’estació de tren. I com
no, ens havia de passar alguna cosa, per poc perdem el tren. El
viatge de tren es va fer pesat. En arribar a l’aeroport vam tramitar tots els papers i les maletes. Mentre esperàvem que es
fessin les dos per embarcar, Carme ens va ensenyar les lliures,
la moneda d’allí. Era la primera vegada que viatjava en avió i
estava nerviosa. El viatge es va fer curt (unes 2 hores). De
l’aeroport vam agarrar l’autobús i vam anar directament a un
poblet que es deia St Albans. Era un poble petit i amb gent una
mica rara... A St Albans vam anar a veure com una mena de
catedral. En especial el primer dia només ens vam dedicar a
anar a St Albans i després a trobar-nos amb les famílies. Com
no sabia com seria la família ni res m’entrava pànic i crec que
tots estàvem igual... Jo compartia la casa amb Estel i la dona
que ens va tocar era molt simpàtica. Primer ens vam mig espantar pel gos perquè era bastant gran però al final va resultar
ser afectuós. Cada matí quedàvem en un aparcament a les 8
del matí per passar el dia fora. A la casa només esmorzàvem,
sopàvem i dormíem. El segon dia vam anar al Big Ben, al riu
Tàmesi, Westminster, the Houses of the Parliament. També
vam passar per davant de Downing Street ja que no es pot
entrar. Vam anar corrents cap al Buckingham Palace per veure
el canvi de guàrdia. Després de dinar vam anar a The British
Museum. El tercer dia, vam anar a The National Gallery, a Tra-
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falgar Square, que és on es troba el museu, i a Picadilly Circus. Mentre
anàvem a Covent Garden, ens vam trobar gent molt rara. Va començar a
ploure. Com fèiem prompte, el conductor de l’autobús, ens va portar a
Wembley. El quart dia ens va ploure més. Primer vam anar a Harrods, al
Natural History Museum i a la la jogueteria Hamleys. El cinquè dia, vam
anar a Tower Bridge, el vam travessar i vam caminar fins al London Eye.
Mentre estàvem caminant en un dels punts que ens vam parar per
descansar ens vam trobar amb uns de Santa Bàrbara. Ens vam trobar
molta gent que tocava pel carrer. Davant del TATE, abans d’entrar, ens
vam parar a escoltar una noia que tocava el violí de meravella. Tots li vam
tirar alguna cosa de diners. Vam estar un parell d’hores al museu. Quan
vam sortir, vam dinar. Al costat del London Eye, vam visitar una mena de
museu de cera. No vam pujar, perquè la cua era llarga i no teníem temps.
Era l’última nit que passàvem a la casa amb la família i això causava una
mica de llàstima. L’últim dia ens el vam passar a Candem Town. Ens van
avisar que vigiléssim les bosses perquè, en ser com una mena de mercat
al carrer, era més fàcil que et robessin. A la una del migdia ja vam
marxar. Tornàvem cap a casa...

Maria Conde Pellisa, 3r A
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SU LOGO AQUÍ
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