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Un any més, el curs ha arribat a la fi. En-

guany, bàsicament, hem pogut fer des-

comptes en llibres, lliurar agendes, pagar 

la sortida "4 anys 4 cims", la meitat de la 

bicicleta del premi de la cursa solidària i, 

sobretot, l'esforç més gran: poder pagar 

la festa de fi de curs. Volem expressar 

gratitud a tots els pares i mares, socis i sò-

cies de l'AMPA, perquè sense el seu su-

port i confiança tot això no s'hauria pogut 

fer. 

Aquest curs acaba la seua funció a la jun-

ta Sònia Ponce. Tots els membres de l'AM-

PA li regraciem la seua dedicació i la se-

ua actitud, sempre ha estat al costat de 

tots en tot allò que ha fet falta. Jo, Maria 

José Oliver, també finalitzo el meu man-

dat al capdavant de l'AMPA, donar les 

gràcies a tots els membres que han estat 

al meu costat durant 6 anys. 

Per últim, voldria donar les gràcies també 

als responsables del bar, administratives, 

secretaria, conserges, a tots els docents 

del centre, junta directiva i, sobretot, a 

Josep Ramon Subirats, director del centre, 

perquè gràcies a tots, i a ell en especial, 

han fet possible que aquests anys fos més 

fàcil la tasca i poder estimar el centre i tot 

el que comporta. 

Maria José Oliver, presidenta 

L’AMPA INFORMA 

El nostre més sincer agraï-

ment i reconeixement a Ma-

ria Josep Altadill per la tasca 

docent i la dedicació tan 

intensa i entusiasta al llarg 

d’una vida dedicada a la 

llengua catalana i al seu en-

senyament. 

Jubilada sí,  i segurament 

amb una motxilla ben plena 

d’activitats i reptes com no-

més ella sap fer. Gaudix de 

la vida. T’ho mereixes. Mol-

tes gràcies i per molts anys. 

JUBILACIÓ MARIA JOSEP ALTADILL 

Finals de maig i primers de juny són tempo-

rada de revista, de Fem Rogle; d’acabar 

de polir el que s’ha recopilat al llarg del 

curs. Nou número, un pas més com a insti-

tut. I així ho han fet alumnes i professores 

que treballen perquè creuen que en la re-

vista de l’institut es plasma l’activitat, el ne-

guit i el nervi del dia a dia. I perquè el pro-

ducte final és la culminació i reflexió posa-

da en comú, entre tots, perquè tots som 

institut. 

Donem les gràcies als alumnes de l’optati-

va i a la professora Tere Izquierdo. Enguany 

també amb l’ajut de Sònia Castelló, perio-

dista i professora que ha fet el màster de 

professorat amb nosaltres.   

Fer revista és obrir-se a un pou de possibili-

tats en un futur; haver treballat en equip, 

aprendre les tècniques adequades, buscar 

la notícia i fer-la visible en un full en blanc... 

seran, ben segur, oportunitats que a la cur-

ta o a la llarga s’aprofitaran. 

Hem participat, un any més, en una gran 

quantitat d’activitats, sortides, participació 

en certàmens... i ens hem implicat en tot 

allò que ens permet projectar el que fem a 

l’aula o fora d’ella en diferents àmbits, en 

diferents terrenys, obrir-nos al món... Final 

de curs i comiats d’alumnes que acaben 

cicles, de professorat que marxa... a tots 

ells molta sort! 

I finalment un reconeixement a la presiden-

ta de l’AMPA, Maria José Oliver Botella, 

que acaba mandat. Moltes gràcies pel teu 

incansable treball i dedicació. L’alumnat, 

el professorat, el personal d’administració i 

serveis i l’AMPA, tots des de la seu espai 

han volgut creure en tirar endavant l’insti-

tut un curs més i això és d’agrair. 

EDITORIAL 
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CONFERÈNCIA ANY FABRA AL CAMPUS UNIVERSITARI TERRES DE L’EBRE 

El dijous 20 de setembre, la pràctica totalitat dels alumnes de 2n de batxillerat, junta-

ment amb la professora de català, Tere Izquierdo, van anar a escoltar una conferèn-

cia a la URV emmarcada en els actes de l’any Fabra. El conferenciant va ser el mateix 

comissari de l’Any Fabra, el doctor en Filologia Catalana, Jordi Ginebra, professor de 

la URV. 

Hem entrevistat els alum-

nes Quim Gas, de 2n de 

batxillerat econòmic, i 

Dani Panisello, de 2n de 

batxillerat tecnològic: 

1. Com va anar la confe-

rència? 

Entretinguda, millor del 

que ens pensàvem. 

2. De què va parlar? 

Va explicar la biografia 

de Pompeu Fabra i 

anècdotes del gramàtic 

relacionades amb les Ter-

res de l’Ebre. 

3. Teníeu una imatge de 

Fabra així? 

Sabíem que era impor-

tant però no tant. 

4. Què us va parèixer 

com va parlar el confe-

renciant? 

Va ser bon home: va par-

lar com si fos una classe 

per a nosaltres. 

5. Ens sabríeu dir algun 

llibre de Fabra? 

La Gramàtica i el Diccionari fabrians. 

6. El curs que ve, anireu a fer estudis universitaris?  

Esperem que sí.  

SETEMBRE 2018 
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LA FIGURA DE POMPEU FABRA 
 

Quan vaig venir a viure a Catalunya, de tots els canvis a la meua vida que m’espe-

rava, la influència d’una persona anomenada Pompeu Fabra fou un que no me’l po-

dria haver imaginat mai. Aquest home no només és el responsable del fet que em 

van dir estrangera en lloc d’extranjera quan hi vaig arribar, sinó que també es pot dir 

que és per ell que em considero mig catalana. Ningú hauria pogut codificar la llen-

gua catalana amb el mateix rigor científic que Fabra, de manera que em pregunto 

si, sense ell, hauria adquirit el mateix estatus que avui en dia té. 

Gràcies a la conferència donada pel comissari de l’Any Fabra, Jordi Ginebra, la influ-

ència d’aquest gran home em va ser revelada, juntament amb altres fets que aproxi-

men aquesta figura al meu cor. Per exemple, a l’hora d’escollir la seua carrera, esta-

va sotmès a una certa pressió de triar-ne una de profit per justificar l’esforç econò-

mic. Va acabar estudiant enginyeria a l’hora que s’autoformava en allò que més l’a-

passionava. La seua dedicació és inspirant, tant per aquesta passió com pel seu 

desig per una societat justa, rica i culta. 
Si hagués pogut veure com continuem la batalla per la llengua, com estudiem una 

gramàtica, una ortografia i més aspectes basats en les seues aportacions, com li de-

diquem un any a la seua vida i obra, n’estaria orgullós? Només sé que aquestes ge-

neracions sí que ho estem, per tenir el plaer de celebrar el seu 150è aniversari i la do-

ble victòria del gramàtic i patriota. 
Caitlin Davenport, 2n batxillerat tecnòlogic 

DIA DEL PROJECTE CEL OBERT: DESITJOS 

 

El dijous 20 de setembre els 4 grups de 3r ESO van rebre una xarrada sobre el projecte 

Cel Obert, projecte d’intervencions artístiques que se fa a Tortosa des de fa anys. Hem 

entrevistat Kim Aixendri i Júlia Araujo, de 3r A: 

1. Com va anar la xarrada? 

Va ser divertida i distreta. 

2. Hi heu col·laborat fent alguna activitat? 

Farem una activitat i ho exposarem. 

3. Sobre què anava la xarrada? 

Ens explicaven en què consistia el projecte. 

4. Va ser interessant? 

Sí, ja que és una activitat emprenedora i d’expressió. 

5. Com ho vau passar? 

Ens vam divertir bastant. 

6. Creieu que el projecte durarà molts més anys? 

Sí, perquè és molt original i es poden veure moltes obres xules. 

      Nil Dos Santos i Cinta Roig 
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El dia 4 d´octubre, des de les 8h fins a les 

9:30h, van vindre membres de la la Policia 

Local a fer una xarrada als alumnes de 4t 

d'ESO sobre la pornografia infantil a les xar-

xes. Per saber com va anar i què van dir li 

hem fet cinc preguntes a Júlia Carot i Pau  

Sabaté, tots dos de 4t A:  

1. Ho vau entendre? Sí, era molt interessant. 

2. Vos va agradar? Sí, ens vam adonar que 

hi ha molts de perills. 

3. Què penseu del tema de la xarrada? És 

culpable tant la gent que ho grava com la 

que surt als vídeos, encara que en alguns 

casos els que els graven no en tenen la cul-

pa, ja que els amenacen. 

4. Quina informació teníeu abans que vos 

fessen la xarrada? Nosaltres sabíem el bà-

sic, ja que per les notícies surten casos de 

pornografia. 

5. Vos ha paregut una xarrada interessant? 

Sí, perquè tothom té dret a saber el que la 

gent pot arribar a fer per obtindre imatges 

seues a canvi de xantatges, amenaces... 

Carla Llovet i Nil Dos Santos 

A CEL OBERT 

OCTUBRE 2018 

XARRADA PORNOGRAFIA INFANTIL A LES XARXES 
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El dijous 11 d’octubre els alumnes de l’op-

tativa de 2n d’ESO d’Apadrinament lector 

de 2n d’ESO, juntament amb xiquets i xi-

quetes de l’Escola Sant Llàtzer, van anar a 

la Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo a 

compartir lectures i aprendre com és una 

biblioteca. Hem entrevistat Patrícia Álvarez, 

de 2n ESO A: 

 

1. Com es diuen els teus fillols de lectura? 

Aran i Noa. 

2. Com ha anat la sortida amb els teus 

companys i companyes i amb els xiquets i 

xiquetes de Primària? 

Molt bé, molt entretinguda. Ha sigut divertit 

anar-hi tots junts. Hem après tots. 

   Lluís Curto i Gabriel Ferré 

SORTIDA DE L’OPTATIVA D’APADRINAMENT LECTOR A LA BIBLIOTECA  

El dijous 11 d’octubre, l’alumnat de 2n de 

batxillerat, amb el seu professor d’història, 

Josep Ramon Subirats, va fer una sortida al 

Museu de l’Ebre per veure l’exposició «La 

Batalla de l’Ebre, del plànol a la imatge». 

Aquesta exposició es trobava al Museu de 

l’Ebre i va ser creada en motiu del Congrés 

internacional “La Batalla de L’Ebre (1938-

2018)”, celebrat a Tortosa durant aquells 

dies. 

La visita va anar acompanyada de les ex-

plicacions de Roc Salvadó, membre del 

comitè organitzador del congrés, antic pro-

fessor del nostre institut.  

Equip de redacció 

SORTIDA A L’EXPOSICIÓ LA BATALLA 

DE L’EBRE  
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LA FORADADA 1r ESO 

El dilluns 29 d´octubre, els alumnes de 1r 

d´ESO van anar a la Foradada, a la comar-

ca del Montsià. Aquesta excursió   està em-

marcada dins del projecte 4 anys 4 cims del 

nostre institut. Hem preguntat a Denis Darle, 

de 1r C: 

1. T´ha agradat l´excursió? 

Sí, molt.  

2. On vau parar a menjar? 

A un tros on hi havia molta herba, més o 

menys estava a la meitat del camí. 

4. L’excursió, va ser molt llarga o curta? 

Va ser, per a mi, molt llarga. 

5. Com va ser el clima?  

A dalt del cim feia fred, però a mesura que 

anàvem baixant, feia més calor. 

Gabriel Ferré i Lluís Curto 

4 ANYS 4 CIMS 

CARO 2n ESO 

Els alumnes de 2n d’ESO del nostre centre vam anar 

a pujar el cim del Caro, a la nostra comarca del 

Baix Ebre. Vam sortir de l’institut a les 8h. En arribar 

dalt eren les 9:20 h. Ens van portar a un refugi on 

vam organitzar-nos. Després d'una estona caminant 

vam fer cap a una font natural, on vam esmorzar. 

També ens van portar pel mig del bosc. Més tard, 

després d'una estona caminant vam arribar als 

busos. 

Yatrum Diane i Aroa Alcover 
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ROQUES DE BENET 4t ESO 

Els alumnes de 4t ESO van fer l'excursió de 4 

anys 4 cims a les Roques de Benet, a la comar-

ca de la Terra Alta. Hem entrevistat Eulàlia Es-

puny, de 4t B,  i Jordi Giménez, de 4t A: 

1. Quin ha sigut l’any que més vos ha agradat? 

L'excursió de 1r d’ESO, a la Foradada. 

2. Em podeu descriure les vistes? 

Des del cim es veia tot Arnes i pujant es veuen 

les roques amb cara de gos. Boniques i impressio-

nants. 

3. Quins professors van anar-hi? 

Felip Monclús, Gemma Molina, Sandra Cugat, 

Rosa Vallès, Cinta Navarro, Jorge Sanz, Carme 

Castellà i Blanca Cugat. 

4. Em podeu dir alguna anècdota? 

Un grup d'alumnes i professors es van perdre. 

5. Com descriuríeu aquesta excursió? 

Cansada, llarga i divertida, perquè vam haver 

d’escalar. 

6. I aquest projecte? 

Molt cansat, emocionant i divertit, ja que ajun-

tem la naturalesa i l’activitat física. 

    Carla Llovet i Cinta Roig 

CARDÓ 3r ESO 
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SUPORT VITAL BÀSIC 

El dimarts 16 d’octubre, en motiu del Dia Europeu de Conscienciació de l’aturada car-

diorespiratòria, els alumnes de 1r de batxillerat van assistir a la plaça de l’Ajuntament de 

Tortosa. Prèviament, a l’institut, s’havien fet tallers de suport vital bàsic per part de la in-

fermera i responsable del Programa Salut i Escola, Sònia Ponce. Hem entrevistat Anna 

Celma i Luis Lucian, de 1r batxillerat humanístic: 

1. Per a quines situacions us van 

preparar? Per si ens trobem una 

persona inconscient. 

2. Creieu que fareu utilitzar 

aquest mètode algun dia? Millor 

que no, però és possible. 

3. Vos veieu capaços de fer-ho 

en una situació real? Ui, ens van 

dir que hem de mantenir la cal-

ma i seguir els passos que ens 

van dir. 

4. Heu fet pràctiques en altres 

escoles? Quines? Quin curs? Sí. 

Cinta Curto, Ferreries, El Temple… 

a 4t de Primària. 

5. Havíeu tractat sobre aquest tema  

abans? Sí, a classes d'Educació Física.      Cinta Roig i Aroa Alcover 

El 19 d’octubre ens va visitar 

el ballarí Roberto Olivan, fun-

dador i director artístic del 

Festival Deltebre Dansa. S’ha 

convertit en un reconegut 

coreògraf català que ha re-

but nombrosos reconeixe-

ments: Premi Nacional de 

Cultura 2014 (Catalunya), 

Premi Ciutat de Barcelona 

2013 (Catalunya), Premi FAD 

Sebastià Gasch de les Arts 

P a r a t e a t r a l s  2 0 1 2 

(Catalunya) i Premi a la 

Creació Contemporània 

SACD 2001 (Bèlgica) de la 

Société des Auteurs et Com-

positeurs Dramatiques, a 

més de diverses nomina-

cions. 

A la xarrada van assistir els 

alumnes de 4t d’ESO del 

centre. Roberto va parlar de 

la seua infància a Tortosa, 

dels seues estudis a l’institut, 

de quan va decidir estudiar 

ball, de com van reaccionar 

a casa seua... Després, va 

parlar dels seus anys a Bar-

celona i a Bèlgica. I com, 

finalment, ha tornat a la 

seua terra. Ara s’ha establit 

a Deltebre. 
 

              Equip de redacció 

XARRADA DEL COREÒGRAF TORTOSÍ ROBERTO OLIVAN 
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NOVEMBRE 2018 

El divendres 9 de novembre, com 

cada curs al nostre centre, hem 

celebrat la festa del Correllengua. 

Una festa on ens reunim tota la co-

munitat educativa. Enguany, tam-

bé, hi han participat els xiquets i 

xiquetes de l’Escola Sant Llàtzer, 

molt actius amb els instruments: els 

tambors i la dolçaina. Juntament 

amb la música, hi havia alumnes 

de 1r d’ESO portant les torxes de la 

llengua. 

Els presentadors enguany van ser 

alumnes de 4tA: Júlia Aragon i Jor-

di Giménez. Primer, va cantar el 

cantautor català Cesk Freixas. A 

part de peces musicals de la Nova 

Cançó (la cançó protesta dels úl-

tims de la dictadura espanyola), a 

qui anava dedicat el Correllengua 

enguany, el cantant també ens va 

oferir una cançó seua: La cançó 

del final de la Rambla del Poble 

Sec. 

Un grup de professors, acompa-

nyats d’Enric Carbó i la seua guitar-

ra, van cantar tres cançons protes-

ta: Què volen aquesta gent?, de 

Maria del Mar Bonet, Diguem no, 

de Raimon, i una de Sesco Boix. 

Després, tres alumnes de 2n de batxillerat van actuar 

fent un playback del grup de la Nova Cançó, La Trin-

ca. Van representar la cançó Far West, una metàfora 

entre un poble indi i el poble català. 

Com cada curs, els alumnes de 2n d’ESO van ballar la 

jota, ja que forma part també de la programació d’E-

ducació Física de 2n d’ESO. A part, també puntua per 

a l’assignatura de Música. En acabar el ball de la jota, 

els balladors van ser sorpresos per una tropa molt peri-

llosa de pirates (alumnes de batxillerat i professors i pro-

fessores) que els van atacar. 

Per finalitzar l’acte, la professora de català i iniciadora 

d’aquesta festa al centre, Josepa Altadill, va llegir el 

manifest del Correllengua 2018. L’autor del manifest 

d’aquesta edició és el cantant de Txarango, Alguer Mi-

quel. 
Equip de redacció 

CORRELLENGUA 2018 

Institut Cristòfol Despuig           Fem Rogle 10 



 

12 

SORTIDA PRAT DE COMTE 

El dilluns 19 de novembre els alumnes de 1r ESO van fer una sortida a Prat de Comte, a 

la comarca de la Terra Alta. Van anar al Centre d’interpretació a fer una ruta i assistir a 

una xarrada sobre les plantes i els arbres del nostre voltant. Hem entrevistat Alba 

Gayubas, de 1r B , i Elena Weiss, de 1r C: 

1. Sobre què us van parlar? 

De la hidrosfera, les plantes i els ar-

bres. 

2. Què vau fer? 

Ens van parlar de les plantes i els 

arbres del nostre voltant. 

3. Què vau anar a veure? 

Vam anar a un mirador. 

4. Vau fer alguna activitat? 

Ens van asseure dispersos en un ter-

reny i cada u va triar el lloc on es 

volia posar i a partir del lloc on es-

tàvem havíem de fer una llista de 

les plantes i arbres del voltant. 

5. Ho recomaneu a gent d’altres 

cursos o als alumnes que faran 1r 

ESO l’any que ve? 

Sí, i tant, perquè és interessant saber 

una mica més sobre les plantes i els 

arbres del nostre entorn. 

6. Fareu alguna activitat a partir 

d’aquesta xarrada? 

Hem de completar una fitxa sobre 

totes les plantes que ens van ense-

nyar i comentar-ho.  

Cinta Roig 
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La directora de l’Escola de Teatre Munici-

pal, Marga Julià, va vindre al centre a 

coordinar una obra de teatre per la 

igualtat. El dimarts 27 de novembre es va 

estrenar. Hem entrevistat Max Rodríguez, 

de l’optativa de 3r d’ESO de Teatre del 

nostre centre: 

1. Quina és la dinàmica d’aquest taller? 

Marga Julià ha vingut a orientar-nos i 

coordinar una obra sobre la violència de 

gènere. 

2. Hi esteu motivats? 

Sí, molt. 

3. Vos agrada participar-hi? 

És clar que sí, és molt satisfactori. 

4. Esteu a gust fent teatre? 

Sí, molt. A més, estem preparant una obra 

per a la Mostra de Teatre del Baix Ebre. 

   Lluís Curto, Yatrum Diane, 

Gabriel Ferré i Izan Hidalgo 

TEATRE PER LA IGUALTAT 

El divendres 30 de novembre els alumnes 

de 2n d’ESO vam anar a dos poblats ibèrics 

de Tivissa. També ens van portar a un cen-

tre d’interpretació.  

Vam sortir a les 8.00h a l’institut. Vam anar-

hi en dos autobusos. Ens van dividir en dos 

grups. Després d’esmorzar a la plaça de 

l’Església de Tivissa, van vindre dos guies 

que ens van explicar la història de l’església 

gòtica tivissana, dins de l’església n’hi ha 

una altra. Ens van explicar els arcs antics 

que encara avui es poden veure dins d’al-

gunes cases. Vam anar a la plaça del Ca-

ragol, on tancaven la gent infectada per 

la pesta. Després vam anar al Centre d’In-

terpretació de Tivissa on ens van ensenyar 

el Tresor de Tivissa. És una caixa amb joies, 

plats i coberteria antics. Algunes d’aques-

tes restes les van trobar els pagesos de la 

zona excavant. Posteriorment, l’autobús 

ens va traslladar al poblat ibèric on uns ar-

queòlegs ens van explicar com eren les ca-

ses abans. Hi havia restes de cases dels 

íbers, destruïdes i cremades pels romans. El 

grup de professionals de l’arqueologia 

també ens van ensenyar com classificaven 

la terra per trobar-hi més restes. També ens 

van parlar de grans torres que rodejaven el 

nucli urbà i de com la gent autòctona, per 

tal de poder comerciar, van fer un port 

amb troncs i pedres. 
Equip de redacció 

SORTIDA AL POBLAT IBÈRIC DE TIVISSA 
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DESEMBRE 2018 

ESQUIADA A MASELLA 

Des del dia 11 de desembre fins al dia 13, els alumnes 

del centre que es van voler inscriure a l'esquiada van 

anar a les pistes d'esquí de Masella. Vam sortir de l’ins-

titut a les 5:30h i vam arribar a les 11:00h aproximada-

ment. Vam deixar les maletes i vam anar a buscar el 

material. A les 11:30h començàvem les classes amb 

els monitors fins a les 13:30h (teníem temps lliure a les 

pistes abans i després de començar les classes). A l’a-

cabar vam anar a l’hotel on ens van donar les claus 

de les habitacions. A la tarda teníem temps lliure i po-

díem fer el que volíem (la majoria vam anar a la pisci-

na climatitzada). La primera nit es va fer karaoke i des-

prés vam anar a la discoteca.  

La segona tarda vam fer zumba i després una gimca-

na. Havíem de buscar coses per tot l’hotel, una de les 

proves era inventar-nos un ball cada grup i els altres 

els puntuaven i els tres primers tenien un premi. La se-

gona nit vam fer uns jocs i a l’acabar-los, vam posar 

OT a les televisions dels bars i ens vam posar quasi tots 

als sofàs a mirar-ho. El tercer dia vam haver de viatjar 

abans d’hora perquè va ploure durant tot el matí i va 

vindre un llevaneus per tal que tots els autobusos es-

colars es poguessen moure. A les 17:00h vam anar a 

buscar les maletes i vam marxar cap a Tortosa. A les 

21:45h vam arribar a l'institut. 

Cinta Roig 

TALLER DE PREVENCIÓ DE LES MALALTIES DE TRANSMISSIÓ SEXUAL 

El dijous 13 de desembre els alumnes de 4t van fer un taller sobre prevenció de les 

malalties de transmissió sexual amb Isabel Fort, membre de la fundació Doctor Ferran. 

Hem entrevistat Carla Roig i Núria Miralles, de 4t A: 

1. Creieu que s’hauria de fer a tots els cursos? Per què? 

Sí, perquè és un tema molt important  i necessari de conèixer. 

2. Sobre quines malalties us van parlar? 

Sobre la sida, principalment, i després ens van donar altres exemples de malalties. 

3. Quins consells vos van donar? 

A l’hora de fer sexe usar protecció... 

4. Quines malalties vos fan més temor i respecte? 

La sida, ja que és molt difícil curar-la i és mortal. 

5. Què us va semblar la informació que vos van donar? 

Com ja hem dit, molt necessària. 

Cinta Roig i Nil Dos Santos 
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SORTIDA A LES XI JORNADES DEL VOLUNTARIAT 

El dia 14 de desembre els alumnes 

de 4t B van anar a participar en les 

jornades de voluntariat al Pavelló Fi-

ral de Remolins.Van fer activitats i ta-

llers amb els monitors. Per saber -ne 

més informació, hem fet unes pre-

guntes a Eulàlia Espuny i Martí Carot: 

 

1. Com ha anat  la jornada? 

Ens ho hem  passat  molt bé. 

 

2. Quines activitats heu fet? 

Scape room, rimes solidàries, jocs 

amb dilemes, etcètera. 

 

2. Tornaríeu  a repetir-ho? 

Sí, creiem  que  és productiu. 

 

3. Si vos  diguessen  de fer la mateixa 

activitat tots els cursos, la faríeu? 

És clar que sí. Ens vam divertir molt i 

ens agrada col·laborar en tot. 

 
Dayeska Parrales i Carla Llovet 

CONTOLOGÍA DEL  

CANTAUTOR EMILIANO  

VALDEOLIVAS 

El dia 13 de desembre, 

l’alumnat de 3r d’ESO a pri-

mera hora i de 4t d’ESO des-

prés del pati va assistir a l’es-

pectacle Contología del 

cantautor i professor de Llen-

gua espanyola Emiliano Val-

deolivas. Aquesta activitat 

està organitzat pel departa-

ment de Castellà. 

El cantautor, que ja ens ha 

visitat en altres ocasions, va 

fer una passejada per la 

història de la poesia castella-

na musicant i cantant poe-

mes. 

 
                 Equip de redacció 

http://www.emilianovaldeolivas.com/
http://www.emilianovaldeolivas.com/
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SORTIDA AL MUSEU D’HISTÒRIA 

DE CATALUNYA 

El dimecres 19 de desembre, els 

alumnes de 4t van anar a Barcelo-

na per tal de visitar el Museu d'His-

tòria de Catalunya. He preguntat a 

Carla Roig i a Núria Miralles, de 4t 

A, com va anar: 

1. Què vau fer? 

Vam anar al Museu d'Història i vam 

fer una activitat sobre l'època in-

dustrial a Catalunya. Fins i tot, al-

guns, ens vam vestir com la gent 

de l’època. 

2. Què vau aprendre? 

Com convivien en una societat in-

justa. 

3. Hi tornaríeu a anar? 

Sí, i tant! 

4. Vos va semblar interessant? Per 

què? 

Bastant, perquè al fer-nos vestir com la gent d’aquell moment era més fàcil adonar-se 

de com vivien en la societat industrial i com estava distribuïda la societat de Barcelona. 

          Cinta Roig 

TALLER DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

El dilluns 17 de desembre els alumnes de 3r i 

de 4t van rebre un taller de ciència i tecnolo-

gia. Els tallers, els va fer el professor d'Engi-

nyeria Química de la URV, Laureano Jimé-

nez. Hem preguntat a Maria Bonet, de 3r A, i 

a Samuel Chávez, de 3r D: 

1. De què tractava? 

Sobre la ciència, la tecnologia i la química. 

2. Vos ajudarà per triar el 4t que voldríeu fer? 

Depèn de si ja ho tenim clar o hi estem inde-

cisos. 

3. S’hauria de repetir als alumnes que l’any 

que ve faran 3r? 

Sí, perquè es divertiran amb els experiments. 

4. Què va ser el més interessant? 

El primer experiment: van mesclar diversos ingredients i van fer una massa gelatinosa. 

 

Cinta Roig i Nil Dos Santos 
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TALLERS CAMPUS SESCELADES URV BATXI-

LLERAT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

El dia 19 de desembre l’alumnat de 1r i 2n de 

batxillerat, tant el científic de la salut, com el tec-

nològic, va anar al Campus Sescelades de la 

URV, a Tarragona, a conèixer el lloc, les aules, i, 

amb bata blanca, poder assistir a xarrades i ta-

llers. Una experiència preuniversitària. 

L’alumnat tecnològic va participar en la pràctica 

“Per a què serveixen els alerons en els automòbils 

de competició”. 

L’alumnat científic de 2n va participar en una 

pràctica sobre l’adsorció i el de 1r en una altra 

sobre microalgues. 

Equip de redacció 

XARRADA ALCOHOLISME 

El dia 21 de desembre els alum-

nes de 2n d’ESO de l’institut  

vam rebre una xarrada sobre 

alcoholisme. 

El primer que ens van preguntar 

va ser si sabíem què era l’alco-

hol. Ens va interessar molt el te-

ma perquè vam aprendre so-

bre la quantitat que podem o 

no consumir. Ens va agradar la xarrada perquè hem après coses que no pensàvem que 

sabíem sobre l’alcohol. 

I ens hem adonat que teníem pensaments i idees molt errònies. 

Joaquín Moreno i Dayeska Parrales 
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ACTIVITATS 21 DESEMBRE 

 

El divendres abans de marxar de vacances de Nadal va ser molt actiu: gimcana durant 

tot el matí, amb diferents activitats esportives. Els grups classe, com a equips, van xalar 

molt. També vam tindre un campionat de guinyot, hi van participar professores i alum-

nes. A la biblioteca, es van repartir els premis del concurs de Microrelats de terror. I, al 

final, les notes i cap a casa. 

 
Equip de redacció 

Institut Cristòfol Despuig           Fem Rogle 10 
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GENER 2019 

PREMI BOOKTRÀILER MATAR UN ROSSINYOL 

El curs passat vam presentar diferents vídeos al 

Viquilletra 2017-2018. 

Un d’ells, sobre l’obra Matar un rossinyol de Har-

per Lee, del grup PAMM, integrat per Mariam 

Ouacif, Paula Ruiz, Anna Subirats i Maria Subirats, 

coordinat per les professores Begoña López i Cin-

ta Cabrera, han quedat finalistes. 

El divendres 11 de gener quatre alumnes de 4t d’ 

ESO van anar a recollir el premi. Per saber-ne més 

informació hem preguntat a Anna Subirats com 

va anar tot:  

1. Per què vau triar aquest llibre? 

Perquè una de les companyes se l'havia llegit i 

ens va agradar el tema: el racisme. 

2. Com us vau sentir al saber que vau quedar fi-

nalistes?  

Supercontentes i emocionades ja que no sempre 

s'aconsegueix i perquè ens ho havíem currat molt. 

3. Com vau fer el booktràiler? 

Amb el mòbil, comprant el material necessari, el 

qual ens va costar molt de trobar. I després vam 

gravar per Tortosa i a l'hort de casa d’unes com-

panyes del grup. 

4. Hi va haver molta gent a la recollida de premis? 

Pensàvem que hi hauria més gent. Tot i que al ser 

a Barcelona, i alguns érem de més lluny, hi anà-

vem només els mestres i alumnes. 

5. Com va ser anar a recollir el premi? 

Al principi, quan vam veure els booktràilers, ens vam quedar al·lucinant ja que tots eren 

impressionants, gravats amb drons, il·luminació... i tot això el nostre no ho tenia. Al cap 

d'una estona, se'ns va fer avorrida, quan ens va tocar a nosaltres vam sortir i jo, perso-

nalment, ja pensava que ens donarien el 3r premi, ja que els altres dos estaven molt 

ben fets. 

6. Com us vau sentir un cop a Barcelona? 

Bastant nervioses però amb ganes d'arribar a la biblioteca on es feia l'entrega. 

Carla Llovet i Cinta Roig 

https://agora.xtec.cat/insdespuig/actualitat/booktrailers-presentats-a-viquilletra-2018/
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TALLER COHESIÓ DE GRUP 3r D’ESO 

El dimecres 15 de gener, els alumnes de 3r d’ESO van rebre un taller de cohesió de 

grup. Aquests tallers, enguany, els reben els grups classe, les diferents tutories del centre, 

a mans del psicòleg tortosí Oriol Altés. Hem entrevistat Ana Paula Amorelli, de 3r C: 

1. De què us han parlat ?  

Ens vam parlar del respecte i les relacions entre els diferents membres del grup. 

2. T’has sentit identificada amb el tema de què vos ha parlat Oriol? 

Sí, m’hi vaig sentir identificada perquè  ho visc cada dia. Dono el que vull rebre. 

3. La xarrada, vos ha fet reflexionar? 

Em va fer reflexionar perquè em va ensenyar com detectar relacions tòxiques i si tu ho 

ets o no. 

        Dayeska Parrales i Aroa Alcover 

Institut Cristòfol Despuig           Fem Rogle 10 

COPA CANGUR 2019 

El dijous 24 de gener dos grups de quatre 

alumnes de 3r ESO i tres alumnes de 2n ESO 

vam assistir a les proves Cangur de mate-

màtiques. 

A les 13:30h vam sortir de l'institut i vam 

anar a dinar. A les 15:15h els alumnes que 

no tenien transport ens vam trobar amb la 

professora Cinta Favà a la porta de l'insti-

tut. D’allí vam anar al Campus Terres de l’E-

bre de la URV, on vam fer les proves. Els 

professors que van anar a la URV van ser 

els quatre professors de matemàtiques: 

Cinta Favà, Francesc Arasa, Begoña Terra-

dos i Cinta Navarro. 

Un cop allà ens van donar una enganxina 

a cada integrant del grup amb el número 

del grup, vam deixar les bosses i les jaque-

tes, ens vam fer una foto amb un professor i 

vam entrar en ordre a la sala on es realitza-

va la prova. A les 17:00h van començar les 

proves i van acabar a les 18:00h. Quan 

vam acabar van fer un petit berenar i vam 

entrar tots a una sala on van donar els di-

plomes i l'equip A de l'Institut Cristòfol Des-

puig  va quedar en tercera posició. 

Cinta Roig 
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XOCOLATADA SANT TOMÀS 

Com és tradició al nostre centre, el dilluns 28 de gener, festivitat de Sant Tomàs, l’AMPA 

del nostre centre va organitzar una xocolatada a l’hora del pati. Molt bons, el xocolate, 

els melindros, l’organització... 
Equip de redacció 

TOTS DANSEN 

El dimecres 30 de gener els 

alumnes de 2n d’ESO vam 

van anar al Teatre Auditori 

Felip Pedrell per tal d’assistir 

a  la presentació del pro-

jecte  TOTS DANSEN, en el 

qual ja hi vam participar el 

curs passsat. El d’aquest 

any es titula SOM EL QUE 

SOM. Ens van presentar els 

altres instituts participants. 

Enguany, s’hi ha afegit l’Ins-

titut Deltebre. A continua-

ció, ens va explicar que la 

dansa és una forma d’ex-

pressar-se, mitjançant pa-

raules artístiques (expressió 

corporal). Després, vam in-

terpretar una part de la co-

reografia, juntament amb 

els altres instituts partici-

pants en el projecte. Va ser 

una estona molt entretinguda, i ens vam sentir amb moltes ganes de continuar els assa-

jos de la coreografia i aprendre en cada assaig. Però, sobretot, passar una bona esto-

na amb la gent amb qui comvivim dia a dia.                                  

    Joaquín Moreno, Dayeska Parrales i Aroa Alcover  
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CONCURS LINGÜÍSTIC PICALLETRES 3r ESO 

Com cada curs, l’alumnat 

de 3r d’ESO participa en el 

concurs lingüístic Picalletres. 

Les gravacions es fan als es-

tudis del Canal Terres de l’E-

bre. El dimecres 30 de ge-

ner,  ens va tocar a nosal-

tres, el nostre institut. Hi vam 

concursar amb dos equips 

de 3r d’ESO formats per Mo-

kles, Marina i Gina (dels 

grups A i B) i per Álvaro, Ma-

riona i Sofia, amb Aleix com 

a suplent (del grup C). Vam 

participar-hi competint amb 

alumnes d’un centre con-

certat de Tortosa, i l’altre grup, amb l’Institut La Candelera, de l’Ametlla de Mar. Hem 

entrevistat Mokles Bouzakraoui, de 3r A: 

1. Com t’has sentit davant de la càmera? 

Nerviós. Però ha sigut una experiència bonica.  Estic content d’arribar on he arribat. 

2. En què consisitien les proves? 

Lletrejar paraules, llegir embarbussaments, endevinar barbarismes… 

A la primavera s’emetran els enregistraments on sortim. 

                   Lluís Curto i Yatrum Diane 

Institut Cristòfol Despuig           Fem Rogle 10 

DONACIÓ 4t ESO  A LA CREU ROJA 



 

23 Institut Cristòfol Despuig           Fem Rogle 10 

FEBRER 2019 

PRESENTACIONS DELS TREBALLS DE RE-

CERCA DE BATXILLERAT 

El divendres 1 de febrer, l’alumnat de 2n 

batxillerat va presentar els seus treballs de 

recerca. A les presentacions hi van assistir 

els seus tutors i tutores, els seus companys i 

companyes de classe, l’alumnat de 1r de 

batxillerat, que ara començarà a fer el seu 

treball, i també molts familiars que van vo-

ler acompanyar-los. 

Alumnat de 2n de batxillerat Econòmic i 

Batxibac, tutoritzat per Roser Navarro i Tere 

Izquierdo: 

 

Alumnat de 2n batxillerat Humanístic i 

Econòmic, tutoritzat per Pili Andreu i Enric 

Carbó: 

 

 

 

Maria Ribé 

L’escola, abans i ara 

 

 

 

 

 

Alumnat de 2n batxillerat Científic, tuto-

ritzat per Marisa Anguix i Elena Panisello: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. José Mauri 

Estudi de la relació entre la música i la pres-

sió sanguínia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Marcoval 

El pernil dolç. És tan sa com creiem? 

 

Alumnat de 2n batxillerat Tecnològic, tuto-

ritzat per Begoña Terrados i Andreu Bonet: 
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VIATGE A GINEBRA 

Durant la setmana del 4 al 7 de febrer els alumnes de batxillerat que cursen francès al 

nostre centre van anar de visita cultural a Ginebra. Per saber com va anar els hem fet 

unes preguntes a Mar López, de 2n Batxibac, i a Toni Moreno, de 1r de Batxibac: 

1. Com ha anat la visita a Ginebra? Què heu visitat? 

Ha estat superbé, ens ha interessat molt. Hem vist el 

Jet d’Eau, un doll d’aigua de 140 metres, el rellotge 

floral, un altre dels símbols de Ginebra, el Parc des Bas-

tions, l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear 

(més coneguda com a CERN)... 

2. Heu entès l’idioma quan vos han parlat o explicat 

alguna cosa? 

Algunes coses ens han costat, bastant bé, en general. 

3. Tornaríeu a anar-hi? 

La veritat és que sí, ens interessaria veure més coses  

de Ginebra. 

4. Vos vau sentir a gust allà? 

Tal com anaven passant els dies ens anava agradant 

més i no volíem marxar d’allà.     

Carla Llovet 

Institut Cristòfol Despuig           Fem Rogle 10 

II JORNADA DE POTENCIACIÓ DE LA 

LITERATURA CATALANA 

El 6 de febrer, les alumnes de Literatura ca-

talana de batxillerat van asssistir a la II Jor-

nada de potenciació de la literatura, orga-

nitzada per la URV al Campus Terres de l’E-

bre. Primer van escoltar el professor de la 

URV Magí Sunyer, que va parlar sobre la 

novel·la Solitud de Víctor Català.  

Després, la professora  Montserrat Corret-

ger va fer una conferència sobre el llibre 

de poemes El cor quiet de Josep Carner. 

Seguidament, es va fer un taller que porta-

va per títol «In rusticam romanam linguam», 

a càrrec del doctor Pere Navarro, que va 

fer un repàs  sobre com el llatí va esdevin-

dre el català. 

Hem preguntat a Marina Subirats i Maria 

Ribé, de 2n de batxillerat Humanístic, com 

va anar aquesta jornada: 

 

1. En què ha consistit aquest taller? 

Xarrades i tallers sobre les lectures ob-

ligatòries de literatura catalana que surten 

a la Selectivitat. 

 

2. Vos ha agradat el taller?  

Sí, ha sigut una  nova experiència.   

3. Què heu fet en aquest taller?  

Hem fet un joc de paraules del llatí. 

4. Hi havia gent? 

Sí, alumnes de literatura catalana dels cen-

tres de les Terres de l’Ebre. 

   Yatrum Diane i Lluís Curto 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Magí_Sunyer_i_Molné
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0517411.xml
http://www.urv.cat/html/grupsrecerca/investigadors/general-93846701.php
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INTERCANVI AMB L’ALUMNAT ITALIÀ DE VERCELLI 4t D’ESO 

Durant la setmana del 4 al 9 de febrer els alumnes de 4t que fan italià van rebre la visita 

d’onze alumnes italianes de Vercelli, ciutat del Piemont agermanada amb Tortosa. Per 

saber com va anar l’experiència, els hem fet unes preguntes a Eulàlia Espuny i Paula 

Arasa, de 4t B: 

1. Com va anar?  

Molt bé, ha sigut una gran experiència. 

 

2. Es van sentir a gust a casa vostra? 

Creiem que sí. A més a més hi havia 

molt bon rotllo amb la meua companya. 

3. Què els heu ensenyat del nostre territori? 

L’Ajuntament els va fer una recepció oficial. Vam anar al Mu-

seu de Tortosa. També les hem acompanyat un dia a Tarrago-

na, per tal de conèixer les restes romanes, i un altre, a Miravet. 

4. Creieu que serà divertit anar a Vercelli amb elles?  

Pensem que sí i que serà encara més divertit estar allà i conèixer llocs nous. 

5. Teniu ganes d'anar a Vercelli?  

Sí, en tenim moltes ganes i ho estem esperant amb il·lusió.     

Carla Llovet 

SORTIDA D’INTERCANVI 2n BATXILLERAT A MORELLA 

El dilluns 11 de febrer, l’alumnat de 2n de batxillerat va anar a Morella per fer la primera 

trobada de l’intercanvi amb l’IES Els Ports, de 

Morella. Aquesta nova activitat del nostre cen-

tre ha estat coordinada per Maria Rallo, profes-

sora morellana de Ciències Naturals del nostre 

centre, Josep Ramon Subirats, professor d’Hi-

stòria de 2n de batxillerat, i la professora de ca-

talà del curs, Tere Izquierdo. 

En arribar a Morella, van anar a l’Ajuntament on 

els va rebre l’alcalde. Després, van escoltar una 

xarrada d’història a càrrec de Carlos Sangüesa, 

historiador i director dels Museus de Morella, so-

bre el carlisme i els maquis als Ports de Morella. 

Després de passar per l’Església Arxiprestal amb 

l’historiador i fer-ne una visita guiada, van pujar 

al Castell de la ciutat. 

Després d’un dinar dels alumnes morellans i els tortosins a Casa Roque, van tornar a 

la Sala del Justícia de l’Ajuntament per escoltar una nova xarrada, en aquest cas sobre 

toponímia, dialectologia i sociolingüística a càrrec d’Ernest Querol, professor, també 

morellà, de català i doctor en Filologia. 

 

Durant el mes de març, vindran els alumnes morellans amb les seues professores a visitar 

Tortosa. Fins prompte! 

 
Equip de redacció 

http://mestreacasa.gva.es/web/ieselsports
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TALLERS URV BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 

El dia 14 de febrer, en motiu de la ce-

lebració del Dia de la Ciència, el 

Campus Terres de l’Ebre de la URV, 

com l’any passat, va organitzar una 

jornada de tallers per a l’alumnat de 

2n batxillerat de les Terres de l’Ebre. 

Aquí en teniu una mostra fotogràfica. 

 

El dimarts 19 de febrer ens van fer un taller 

de cohesió de grup als alumnes de 2n D, la 

xarrada la va fer Oriol Altés. 

Primer, ens va parlar del respecte als com-

panys de classe, ens va explicar els senti-

ments que afectaven en el tractament del 

respecte, positivament i negativament. 

Vam interactuar contant històries que ens 

van passar amb els sentiments com a base 

de l'experiència. Entre nosaltres, anònima-

ment, vam dir qui era el més educat de la 

classe. També vam fer un test per veure la 

personalitat que tenim cada u. Per finalit-

zar, vam escriure en un paper el nostre 

nom en gran i vam redactar un aspecte 

que voldríem canviar de nosaltres matei-

xos. Després vam anar passant el paper 

pels companys i companyes de classe i 

anaven apuntant una característica bona 

i una de no tan positiva de nosaltres. 

 

Cinta Roig i Joaquín Moreno 

RUTA LITERÀRIA DESPUIG 3r D’ESO 

El dijous 14 de febrer alumnes de 3r van an-

ar a fer la ruta literària de Cristòfol Depuig  

per Tortosa. Les guies són les bibliotecàries 

de la Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo. 

La setmana següent van anar-hi els altres 

grups classe de 3r. Hem entrevistat Gisela 

Castilla, de 3r A, i a Jordi Faneca, de 3r B: 

 

1. Què vau fer?  

Ens van fer una ruta pel nucli antic de Tor-

tosa pels diferents llocs que es descriuen a 

l’obra Los Col·loquis de la insigne ciutat de 

Tortosa, de Cristòfol Despuig. Alguns 

anàvem disfressats dels personatges que 

intervenen en el diàleg. 

 

2. Va ser interessant? 

Sí, perquè vam descobrir aspectes nous de 

la vida i l’obra de Despuig. 

 

3. Quines professores van anar-hi? 

Blanca Cugat i Lina Ferré. 

 

4. A quins llocs vau anar? 

Vam anar per diferents llocs de Tortosa, a 

prop de la Catedral i la Biblioteca, pel car-

rer de la Rosa, a prop del riu… 

 

5. Ho tornaríeu a repetir?  

Sí, va ser molt dinàmic i divertit. 
   Cinta Roig i Aroa Alcover 

COHESIÓ DE GRUP 2n D 
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TREBALL DE RECERCA PRE-

MIAT A LES JORNADES MÈ-

DIQUES I DE LA SALUT DE 

LES TERRES DE L’EBRE 

El divendres 22 de febrer 

l’alumna Míriam Cardona de 

2n de Batxillerat Científic va 

obtindre un accèssit del Premi 

al millor treball de recerca de 

batxillerat i de cicles formatius 

de grau superior en l’àmbit sa-

nitari Terres de l’Ebre pel tre-

ball “Estudi de l’anatomopa-

tologia i de la medicina legal i 

forense a les Terres de l’Ebre”. 

Les tres presentacions d’alum-

nes que hi van haver es van 

fer en el marc de les 35 Jorna-

des Mèdiques i de la Salut de 

les Terres de l’Ebre, organitza-

des per la Universitat Rovira i 

V i r g i l i ,  a  l ’ A u l a  M a g n a  d e l  C a m p u s  T e r r e s  d e  l ’ E b r e .                                                                                                                      

     Equip de redacció 

El dimarts 26 de febrer els alumnes de 4t B, d’orientació humanística i econòmica, van 

anar a fer, com cada curs, la ruta literària Gerard Vergés a mans de les bibliotecàries 

de la Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo. Hem preguntat a Mireia Segarra i Anna Pé-

rez com va anar: 

1.Què vau fer ? 

Primer, a la sala de dalt de la biblioteca vam unes activitats 

amb poemes seus. 

2. En què consistien? 

Per grups, ens donaven fragments de versos i havíem de 

muntar el que crèiem que era un un poema seu. Després, 

una persona del grup el llegia en veu alta. 

3. Ho vau passar bé?  

Va ser entretingut. 

4. Què vau aprendre? 

Vam aprendre  que va ser una poeta tortosí molt reconegut. També, aspectes de la se-

ua vida.              Cinta Roig i Aroa Alcover 

RUTA LITERÀRIA GERARD VERGÉS 

http://www.academiaebre.cat/beques-premis-i-ajudes/premi-al-millor-treball-de-recerca-de-batxillerat-i-de-cicles-formatius-de-grau-superior-en-lambit-sanitari/
http://www.academiaebre.cat/beques-premis-i-ajudes/premi-al-millor-treball-de-recerca-de-batxillerat-i-de-cicles-formatius-de-grau-superior-en-lambit-sanitari/
http://www.academiaebre.cat/beques-premis-i-ajudes/premi-al-millor-treball-de-recerca-de-batxillerat-i-de-cicles-formatius-de-grau-superior-en-lambit-sanitari/
http://www.academiaebre.cat/beques-premis-i-ajudes/premi-al-millor-treball-de-recerca-de-batxillerat-i-de-cicles-formatius-de-grau-superior-en-lambit-sanitari/
http://www.academiaebre.cat/beques-premis-i-ajudes/premi-al-millor-treball-de-recerca-de-batxillerat-i-de-cicles-formatius-de-grau-superior-en-lambit-sanitari/
http://www.academiaebre.cat/xxxv-jornades-mediques-i-de-la-salut-de-les-terres-del-ebre/
http://www.academiaebre.cat/xxxv-jornades-mediques-i-de-la-salut-de-les-terres-del-ebre/
http://www.academiaebre.cat/xxxv-jornades-mediques-i-de-la-salut-de-les-terres-del-ebre/
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SORTIDA AL YoMo 2019 

El dia 26 de febrer, gairebé tots els alumnes de 

3r d’ESO van anar a La Farga de l’Hospitalet 

per visitar el Youth Mobile Festival (YoMo), el 

festival més gran dedicat a la ciència, la tec-

nologia, l’enginyeria, l’art, el disseny i les ma-

temàtiques per a jóvens.Van poder experi-

mentar ciència i tecnologia en diferents tallers 

i exposicions de diferents àmbits (enginyeria i 

robòtica, química i biologia, art i disseny, tecnologia i programació, matemàtiques, físi-

ca i geografia.).             Equip de redacció 

TERRA BAIXA I MIRALL TRENCAT A L’INSTITUT DE 

ROQUETES 2n DE BATXILLERAT 

Com ja es va fent durant cursos, el departament de 

Català del nostre institut i el de l’Institut de Roquetes 

ens ajuntem per tal de veure l’espectacle de les lec-

tures prescriptives de les PAU. Enguany, hi vam anar el 

divendres 1 de març, per a assistir a la representació 

d’una obra de teatre basada en Mirall trencat de 

Mercè Rodoreda i Terra baixa d’Àngel Guimerà. 

La posada en escena feta per la Companyia Retret Teatre, en què alternaven diferents 

episodis de les dos obres va agradar molt, especialment, quan les dos actrius i l’actor 

van fer pujar a l’escenari tres alumnes econòmics nostres, Vlada, Agustí i Joan, per tal 

d’interpretar una de les escenes més representatives de Terra baixa: «He mort el llop!».                     

              Equip de redacció 

Per tal de commemorar el Dia In-

ternacional de la Dona el dia 8 

de març, al llarg de tota la set-

mana es van fer una sèrie d’acti-

vitats. A la franja de lectura 

autònoma, es va llegir el manifest 

escrit per la professora Zahira Berenguer. 

Durant tot el matí del dijous, tot l’alumnat de l’institut van anar passant pel vestíbul per 

poder fer-se polseres personalitzades liles amb missatges reivindicatius. També van es-

criure lemes i consignes feministes en un mural gegant que es va penjar al pati de l’insti-

tut. La biblioteca va muntar una exposició de novel·les juvenils en català escrites per 

dones.                                                                                                   Equip de redacció 

MARÇ 2019 

DIA INTERNACIONAL DE LA 

DONA 

https://www.mwcyomo.com/bcn/ca/
http://www.retretteatre.net/
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ENS VISITEN ELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT DE MORELLA 

El dia 14 de març, l’alumnat de 2n de batxillerat de l’Institut Els Ports de Morella i del nos-

tre institut van fer l’intercanvi a Tortosa que ja havien fet 

a Morella el passat 11 de febrer. Després de donar-los la 

benvinguda a Tortosa i esmorzar a l’institut, a les 10.30h 

els esperaven per fer la recepció a l’Ajuntament. 

En acabat van fer una visita guiada pel barri antic de la 

ciutat, van pujar al castell de la Suda i van entrar al 

Centre d’Interpretació del Renaixement, els Reials 

Col·legis i la Catedral i el seu Museu. Després del dinar 

de germanor, que es va fer al Forn de la Canonja, van 

escoltar el professor i geòleg Àlvaro Arasa, que va fer la 

xarrada “Dels Ports de Morella al delta de l’Ebre”, a la 

mateixa biblioteca. 

Equip de redacció 

PROVES CANGUR 2019 

El dijous 21 de març es van fer les proves Cangur al nostre centre, com cada any. A les 

9:30h vam sortir de les classes i vam baixar a les aules de batxillerat. Allí ens vam classifi-

car per cursos i per classes, ens van anar cridant per ordre de llista i vam anar entrant a 

l'aula. Ens van mesclar amb altres cursos i ens van assignar el número que érem. A les 

10:00h. van començar les proves i vam tindre 1 hora i 15 minuts per fer-les. Les proves 

tenen 30 preguntes, 10 de 3 punts, 10 de 4 punts i 10 de 5 punts. A mesura que pujava 

la puntuació mes difícil era la pregunta. Cada curs tenia un nivell de dificultat diferent 

en relació al que s’ha d’estudiar al seu curs. A les 11:15h vam acabar les proves, vam 

donar els dos fulls (el de respostes i el de les preguntes) i vam sortir cap al pati. 

Cinta Roig i Carla Llovet 

El dia 21 de març les alum-

nes de 3r d’ESO Júlia Royo, 

Gina Sebastià i Irune Chava-

rria, van anar als Serveis Te-

rritorials del Departament 

d’Educació de les Terres de 

l’Ebre per participar en el XV 

Certamen Nacional Infantil i 

Juvenil de Lectura en Veu 

Alta. La professora coordi-

nadora de l’activitat ha si-

gut Blanca Cugat. Gràcies 

per la teua dedicació! Les 

alumnes van ser selecciona-

des per a anar a Tarragona! 

Equip de redacció 

CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA 

https://agora.xtec.cat/insdespuig/actualitat/sortida-a-morella-dintercanvi/
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Firene.pradesginovart%2Fposts%2F1206148789538157
https://www.lecturaenveualta.cat/
https://www.lecturaenveualta.cat/
https://www.lecturaenveualta.cat/
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SORTIDA CULTURAL A MADRID 

Del 20 al 23 de març, un grup d’alumnes de batxillerat 

que fan o han fet Literatura catalana, Literatura caste-

llana, Literatura universal o Història de l’art han fet una 

sortida cultural a Madrid acompanyats per la professora 

Pili Andreu i el professor Albert Aragonés. 

Instal·lats al centre de Madrid, a pocs metres de la Puer-

ta del Sol i el conegut quilòmetre 0, només arribar vam 

fer una primera passejada nocturna per la Plaza Mayor i 

l’exterior de la catedral de l’Almudena, el Palau i el Tea-

tre Reial. A continuació vam anar a visitar el Museu del 

Prado, un dels millors museus d’art del món. Allí vam 

poder contemplar pintures tan importants i famoses 

com El jardí de les delícies (1503-1515), del Bosco; 

Dànae rebent la pluja d’or (c. 1553), de Tiziano; Les tres 

Gràcies (1630–1635), de Rubens; El 3 de maig de 1808 a 

Madrid (1814), de Goya, i sobretot, Las Meninas (1656), 

de Velázquez, per citar només les obres prescriptives 

de les PAU que van comentar les alumnes de segon. 

Al migdia vam anar al Retiro. Per acabar la tarda vam 

fer una ruta literària pel Barrio de las Letras, conduïda pels mateixos alumnes de primer. 

El Barrio de las Letras, situat en ple centre de la ciutat, és el barri on van viure alguns dels 

literats més insignes del la literatura castellana del Segle d’Or: Cervantes, Lope de Ve-

ga, Quevedo, Tirso de Molina o Góngora, entre altres. 

L’endemà al matí vam visitar el Museu Reina Sofía. Allí vam poder contemplar i analitzar 

el Guernica (1937), de Pablo Picasso, l’obra més coneguda del museu, El profeta 

(1933), de Pablo Gargallo, totes dues prescriptives a les PAU, i també moltes altres obres 

de Dalí, Miró, Chillida, Saura, Tàpies i un llarg etcètera.  

Albert Aragonés 

El dia 28 de març els alumnes de 2n D vam 

fer una excursió fins a la plaça dels Dolors, 

davant de la biblioteca. Aquesta activitat 

també ha estat feta per tots els altres grups 

classe de 2n d’ESO. 

A les 8:55h vam sortir de l'institut i ens vam 

haver de baixar una app al mòbil per po-

der fer les activitats. Un cop allà ens van 

posar per grups i vam fer una gimcana pels 

Palaus que hi havia pel voltant a partir de 

l'app. Consistia en buscar el Palau que et 

deia l'app i quan hi arribaves et deia una 

pregunta, la solució de la qual estava per 

aquell Palau. Quan vam acabar les deu 

preguntes vam fer cap un altre cop a la 

plaça i vam tindre 15-20 minuts per esmor-

zar. Quan vam acabar, vam tornar cap a 

l'institut. 

Cinta Roig i Gabriel Ferré  

DE PALAU EN PALAU 

https://www.museodelprado.es/coleccion
https://www.museodelprado.es/coleccion
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/barrio-de-las-letras
https://www.museoreinasofia.es/
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
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ABRIL 2019 
SORTIDA TREBALL DE SÍNTESI DE 1r D’ESO A L’EMPORDÀ 

De l’1 al 3 d’abril es va fer a primera sortida de treball de síntesi d’aquest curs. Van anar 

a l’Empordà 49 alumnes de 1r d’ESO, acompanyats per les tutores i el tutor de 1r d’ESO: 

Mariló Sebastià, Armand Vizcarro, Begoña López i Ainhoa Marín. 

En arribar-hi, van fer un viatge amb un vaixell de visió submarina des de l’Estartit a les 

Illes Medes. L’endemà, després d’esmorzar, van fer una observació directa de les dunes 

mediterrànies i de la seua vegetació i en acabat van visitar el poble de Sant Martí 

d’Empúries. També van anar a conèixer la vila marinera de l’Escala. El dimecres 3 al 

matí, abans de tornar cap a casa, van fer una visita guiada a les ruïnes d’Empúries i els 

seus vestigis grecs i romans.                                                Equip de redacció 

SORTIDA TEATRE EN FRANCÈS A TARRAGONA 

El dia 2 d’abril els alumnes del nostre centre que fan l’optativa de Francès van anar a 

veure una obra de teatre a Tarragona.  La sortida va durar des de les 8:00h fins a les 

15:00h. Per saber-ne més informació, vam fer-los unes preguntes a Ainhara Gamundi i a 

Emily Jacome, de 2n d’ESO: 

1. Quin era l’argument de l’obra? 

Anava d’una família formada per la mare i la filla, la mare 

era estricta mentre que el pare era tranquil. Tots dos, pare 

i filla, obeïen les ordres de la mare. 

2. Va ser fàcil d’entendre? 

Més o menys, ja que parlaven molt ràpid. Però alguna co-

sa vam entendre. 

3. Vos va parèixer entretinguda l’obra? 

Sí, tot i que no ho enteníem tot, va estar bé. 

4. Quines professores van anar-hi? 

Les professores de Francès, Joëlle i Carme Castellà, i l’alumna de pràctiques del màster, 

Àngela. També va vindre-hi Oriol Altés, l’alumne de pràctiques d’Orientació.  

5. A part d’anar al teatre vau fer alguna altra cosa? 

Sí, vam anar al centre comercial de Tarragona. I vam passejar fins a l’hora de tornar 

cap a Tortosa.                                                                       Dayeska Parrales i Aroa Alcover 

TREBALL DE SÍNTESI DE 3r D’ESO A LA 

ARROTXA 

Els alumnes de 3r d'ESO van anar de treball 

de síntesi a la Garrotxa. Li hem preguntat a 

Arantxa Sayas, de 3r C, com va ser l’experi-

ència: 

1. Què us ha paregut el lloc vau anar?  

Ens va parèixer molt acollidor i bonic. 

2. Què heu après, a més a més de la part 

de treball de síntesi? 

Vam aprendre a conviure amb tots els 

companys. 

3. Resumeix-nos la sortida. 

Vam arribar i ens vam instal·lar a les habita-

cions que ens van triar. A la nit vam fer una 

disco al menjador. Després vam anar per 

la Garrotxa  a veure com  era perquè mai 

havíem estat allí. Vam visitar Besalú, el 

Croscat, un dels quaranta volcans de la 

Garrotxa, la Vall d’en Bas, Banyoles i Olot. 

4. Com t’ho vas passar? Va ser molt entre-

tingut i, la veritat, tornaria a anar-hi algun 

dia.        

                   Aroa Alcover I Dayeska Parrales 

http://www.macempuries.cat/
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VIATGE FI DE CURS 4t ESO A BERLÍN 

La matinada del diumenge 31 març, els alumnes de 4t d’ESO van marxar de viatge de 

fi de curs a Berlín. Els professors que hi van anar van ser Felip Monclús, Sandra Cugat, 

Gemma Molina i Tere Izquierdo. Van estar-hi cinc dies.  La matinada del divendres 4 

abril van arribar a Tortosa. Per saber com va anar, hem fet unes preguntes a alumnes 

que hi van anar: Clara Caballé i Pau Sabaté, de 4t A: 

 

1. Quins llocs vau visitar? 

Vam visitar la porta de Brandenburg, el Parla-

ment de Berlín, el camp de concentració de 

Sachsenhausen, el mur de Berlín, Checkpoint 

Charlie, Potsdamer Platz, el Memorial de l’Holo-

caust... També vam veure el museu de Topogra-

fia del Terror, amb guies en anglès, el Museu de 

Pèrgam on vam poder admirar la porta d’Ixtar i 

la porta del mercat de Milet, i també el Museu 

Nou, on vam contemplar el famós bust de Ne-

fertiti. 

2. Com va ser l’experiència de viatjar allà amb l’institut? 

Va ser molt xula ja que és una oportunitat única i convius amb els professors i els com-

panys de classe fora d'un ambient escolar. 

3. Ens podeu contar alguna anècdota? 

Ens van passar coses molt gracioses, per exemple, una d'elles va tindre lloc al metro. 

Després d'estar voltant durant cinc o deu minuts vam pujar al metro correcte i quan ha-

víem de baixar a la parada corresponent, va haver-hi un grupet de gent que no sabien 

que baixàvem en aquella parada i es van quedar dins el metro. Finalment ens vam tor-

nar a trobar tots en deu minuts. 

4. Què vos va agradar més del viatge? 

Les experiències inoblidables que vam viure, perquè un viatge com aquest no s'oblida 

mai. Si hagués de destacar alguna cosa sobre el viatge potser seria la visita al camp de 

concentració, em va semblar molt interessant i impactant. 

5. Com vau passar les nits? 

Estàvem en un hotel que estava bastant bé i com que els habitants d'aquell país se'n 

van a dormir molt d'hora havíem de procurar fer el mínim soroll possible però tot i així 

vam xalar moltíssim. 
Carla Llovet i Cinta Roig 
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CURSA SOLIDÀRIA 

El dia 12 d’abril, abans de les vacances 

de Setmana Santa, tot l’alumnat de l’ins-

titut va participar en la Cursa solidària 

que cada curs organitza el departament 

d’Educació física per recollir fons per a la 

Creu Roja. 

Enguany es va canviar el format de l’acti-

vitat: hi havia diferents proves esportives 

que calia superar gràcies al treball en 

equip. La primera prova va consistir a superar una cursa a sobre els matalassos, sense 

xafar el terra. Una altra prova consistia a saltar per damunt d’un matalàs. En una altra, 

havien de traure’s les dos sabates i mirar d’encistellar-les dins un dels cercles… Gràcies 

a la venda de butlletes del sorteig d’una bicicleta, oferida per gentilesa de Motos Prín-

cep i de l’AMPA de l´institut, es van recollir 730 euros. En el marc de la fira multisectorial 

ExpoEbre 2019, de Tortosa, es va fer el lliurament del donatiu a la Creu Roja. 

Equip de redacció 

El dimarts 30 d’abril, alumnes de 4t B van 

anar a la biblioteca pública de Tortosa a 

participar i escoltar la tertúlia de lectura 

feminista dedicada al llibre de l’autora i 

actriu Leticia Dolera, Mossegar la poma. 

Andreu Cutts i Georgina Canalda l’havien 

llegit quasi tot. Tant ella com Eulàlia Espuny 

van participar activament en la tertúlia. Les 

coordinadores van estar molt contentes de 

veure gent jove, especialment  xics, en 

aquest acte.   Equip de redacció 

CLUB DE LECTURA FEMINISTA A LA BIBLIOTECA MARCEL·LÍ DOMINGO 

El dia 26 d’abril, els alumnes de 1r i 2n de batxillerat científic i tecnològic van rebre una 

xarrada del projecte SINGEAK sobre microorganismes. Hem preguntat a alumnes tant 

de 1r com de 2n de batxillerat: 

1. Sobre què anava? 

Un programa d'investigació, anomenat SINGEAK. 

2. Què heu fet? 

Ens han explicat el programa i han fet una vídeo conferència 

amb Ramon Massana. 

3.Què és el que més us ha interessat o agradat? 

El fet que ens van explicar el paper dels científics a la societat. 

Cinta Roig i Carla Llovet 

TALLER DE LA URV 
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ACTIVITATS DE SANT JORDI 2019 

Aquí teniu el programa de les activitats literàries que es van fer amb motiu de la Diada 

de Sant Jordi, dedicades a Joan Brossa i Sor Juana Inés de la Cruz. El dia 24, a la tarda, 

va haver-hi una tertúlia literària del professorat. A part, també, els alumnes de 3r d’ESO 

van sortir a vendre roses per recaptar fons per al viatge de 4t. El divendres 26, per tal 

cloure els actes, l’alumnat de 3r de l’optativa de Ràdio van enregistrar un programa es-

pecial a l’hora del pati al vestíbul de l’institut. 

ANY BROSSA 

Les activitats han mostrat diferents facetes literàries de Joan Brossa: 

poesia escrita, poesia visual, poemes objecte i poesia escènica. El 

dimecres dia 24 d’abril, l’alumnat de 4t i 3r d’ESO, repartits en dos 

sessions, van assistir a un espectacle de música, poesia i teatre pro-

tagonitzat per un grup d’alumnes de 4t d’ESO i 1r de batxillerat, els 

quals van llegir poemes i van representar una obra de teatre breu 

del poeta Joan Brossa. 

 

A la segona part de l’espectacle, tot l’alumnat de 3r i 4t també va 

poder veure en primícia els millors vídeos del Concurs de 

lectura de poesia, un concurs dedicat enguany a Joan 

Brossa en el qual ha participat tot l’alumnat de primer de 

batxillerat i bona part de segon. Ara ja es poden veure al 

canal de Youtube de l’institut. La setmana abans de va-

cances, l’alumnat de 2n d’ESO i de l’aula d’acollida va 

elaborar quatre poemes visuals de Joan Brossa en format 

gegant, dos dels quals tenen una llargada d’uns 12 me-

tres. La presentació d’aquests poemes visuals gegants es 

va haver d’ajornar per culpa del mal temps, però finalment tot l’alumnat de 2n d’ESO 

va poder fer-se fotos de grup als diferents espais del pati de l’institut, tal com s’havia 

previst per a la setmana de Sant Jordi. 

 

Una altra de les activitats dedicada a Joan Brossa ha estat una mostra de poemes ob-

jectes. L’alumnat de 1r d’ESO ha fet rèpliques d’una vintena de poemes objecte que, 

acompanyats d’una reproducció gegant d’un altre poema visual de Joan Brossa, s’han 

pogut veure exposats a la sala de visites del segon pis.  La biblioteca de l’institut també 

ha muntat una petita exposició d’alguns dels seus llibres i ha fet un seguiment dels pre-

paratius de l’activitat a Instagram. Per més detalls de les activitats, es pot escoltar l’en-

trevista que van fer els alumnes del taller Fem ràdio al professorat de Català en el pro-

grama de ràdio Especial Sant Jordi que es va emetre en directe al vestíbul de l’institut el 

passat divendres 26 d’abril, a l’hora del pati.         
             Departament de Català 

https://www.instagram.com/bibdespuig/
http://usuaris.tinet.org/idespuig/fem_radio/radio-cristofol-05-especial-sant-jordi.mp3
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NUEVE MÁS UNA: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1651-1695) 

Exposición sobre Sor Juana Inés de la Cruz 

Las chicas malas van a todas partes, y llamarse Juana Inés no solo implica afirmarse en 

la idea, sino además ser de todas partes, a través de acumular una cultura enciclopé-

dica, rebatir brillantemente el mundo de las ideas dominado por la cultura androcéntri-

ca, y fundamentalmente, no ya ser mala, sino la peor, como ella misma se definió. La 

elección de la escritora para la exposición de este curso no era únicamente por su 

imagen casi simbólica de la lucha de las mujeres por abrirse paso y reclamar sus dere-

chos; sin perder de vista esta idea, la muestra quiere reivindicar la extraordinaria capa-

cidad del personaje para escribir poesía al modo barroco, y su facilidad para jugar 

con los conceptos, la forma, el ritmo, y fundamentalmente, las figuras retóricas. La bio-

grafía de Sor Juana Inés es la de una persona entregada al cultivo de las ideas, a la fi-

losofía, a la música, a los avances científicos, a la música, y, claro está, a la cocina.  

Por eso dividimos la exposición en dos partes: la primera, basada en su libro de recetas 

(que se le atribuye a ella), y la segunda, centrada básicamente en su técnica a la hora 

de escribir sonetos, y donde se encuentran los textos más famosos de su prestigiosa ca-

tegoría de clásica de la Literatura Universal. Ambos conceptos, la cocina y la poesía se 

nutren amablemente tras leer la producción de la escritora, puesto que los placeres 

acompañados saben mejor, y siempre hay dos gestos para un mismo vicio. 

Y no quisimos olvidarnos, de paso, de las nueve musas restantes, puesto que también 

estaban presentes en nuestra Sor Juana, y que por allá, escondidas, escuchaban con 

cierta condescendencia las palabras de los hombres necios.                                             
                                                                                                      Departament de Castellà 
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MAIG 2019 
XV CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA 

El dijous 2 de maig tres alumnes de 3r ESO, Irune Chavar-

ria, Gina Sebastià i Júlia Royo, van anar al XV Certamen 

de Lectura en Veu Alta, a Tarragona. Les hi van 

acompanyar les professores de català, Blanca Cugat i 

Núria Benaiges. He preguntat a Irune Chavarria, una de 

les protagonistes: 

1. Com va anar l’experiència? 

Molt bé, va ser una experiencia molt divertida i ens agradaria tornar-la a repetir 

2. Què vau fer? 

Vam preparar-nos unes lectures que ens havien enviat i vam llegir davant d’un jurat i tots 

els participants. Abans d’quest acte, havíem competit juntament amb cinc instituts de 

les Terres de l’Ebre. Vam passar a la següent fase que es va fer a Tarragona i allí vam 

competir contra uns altres instituts. 

3. Quines lectures vau llegir? 

Cada any s’assignen unes lectures diferents, que són fragments del llibre assignat. En el 

nostre cas,vam llegir un tros del llibre de L’evolució de la Calpurnia Tate. 

4. Com us vau sentir? 

Abans de llegir estàvem nervioses però després de llegir en públic estàvem contentes i 

intrigades per saber-ne el grup guanyador. 

5. Ho tornaríeu a repetir? 

Mil vegades més. El curs que ve ens volem tornar a presentar. 

Cinta Roig 

TOTS DANSEN 

El dia 13 de març vam anar a l’auditori Felip Pedrell 

a  començar el projecte TOTS DANSEN.Ens vam re-

unir diversos instituts ja que fèiem tots el mateix pro-

jecte. Els centres van ser l’Institut Dertosa, l’Institut 

Escola Daniel Mangrané, l’Institut Deltebre i l’Institut 

Cristòfol Despuig. El primer dia d’assaig, que sols hi 

érem el nostre centre, ens van explicar com seria el 

ball que faríem cada grup de 2n d’ESO. Per classes 

separades a les hores d’Educació Física vam comen-

çar a practicar els diferents balls. Només hi van haver 

4 assajos que estàvem tot 2n junt. 

El dia de l’actuació vam marxar tot el dia per practi-

car. Sobre les 12h, van vindre a veure’ns els alumnes 

de 1r i 3r. A la tarda ens van convocar a les 18.30h ja 

que a les 19.30h actuàvem per a les nostres famílies. 

Ens ha agradat participar en aquest treball en equip. 

                                    Equip de redacció 
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TALLER SOBRE AGRESSIONS SEXUALS O 

SEXISTES EN ESPAIS FESTIUS DE TORTOSA 

Els dies  8 i 10 de maig, formadores de l’Ajunta-

ment de Tortosa van fer tallers de consciencia-

ció sobre les agressions sexuals o sexistes a 

l’alumnat de 4t d’ESO B i 1r de batxillerat hu-

manístic i econòmic.     

                                  Equip de redacció 

 SORTIDA A ULLDECONA I ALCANAR 

 

El dijous dia 9  de maig els alumnes de 1r d’ESO del 

nostre centre van fer una sortida a les coves d’Ullde-

cona per veure algunes pintures rupestres. Hem entre-

vistat dos alumnes de 1r d’ESO, Imogen O’Reilly i Ian 

Colomé: 

   

1. Amb quins mestres vau anar? 

Amb Blanca Cugat, Mariló Sebastià i Armand Vizcarro. 

 

2. Ha sigut llarg, el viatge? Quant de temps vau tardar 

en arribar? 

Vam tardar una hora aproximadament.  

 

3. Heu après alguna cosa en especial en aquesta sor-

tida? 

Sí, jo no sabia com eren les pintures rupestres ni les havia vist directament en una paret. 

 

4. Com us ho heu passat? Hi tornaríeu a anar? 

Ens va semblar molt entretinguda, la sortida. Sí, que hi tornaríem a anar. 
                                                                      Dayeska Parrales i Aroa Alcover  

PROJECTE TRANSFORMEM UN RACONET 

El dijous 9 de maig, es va fer l’acte oficial de la 

inauguració dels bancs en el projecte 

“Transformem un raconet”, organitzat per l’àrea 

de Joventut de l’Ajuntament de Tortosa. En-

guany, s’han pintat bancs del passeig Jaume I, 

més conegut com la plaça del Temple. Del nos-

tre centre, s’han escollit dos dels dissenys que ha 

presentat l’alumnat de 3r d’ESO: “Entre pont i 

pont”, que representa el pont roig en el respatller 

i el pont vell en el seient del banc, amb l’església 

del Roser a una banda. L’altre es titula “Efecte 

òptic” i representa una sèrie de cubs, pintats 

amb diferents colors.  Equip de redacció 
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PARTICIPEM AMB L’OBRA “EL DELEGAT” EN LA 

35 MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR DEL BAIX EBRE 

El divendres 10 de maig, els alumnes de 3r d’ESO de 

l’optativa Fem teatre, dirigits per les professores Núria 

Estivill i Sandra Cugat, van representar en el marc de 

la 35a Mostra de Teatre Escolar del Baix Ebre una 

adaptació de l’obra juvenil El delegat, d’Ignasi Gar-

PREMIS EN EL CONCURS MOSSÈN OVIDIO TOBIAS 

“DONA’M LA MÀ” 

El dijous 15 de maig es va fer el lliurament dels premis del con-

curs de redacció Mossèn Ovidio Tobias ‘Dona’m la mà’, que 

enguany tenia com a tema “L’alegria”. Max, Arantxa, Sofia i 

Andrea, que també van rebre un obsequi com a participants, 

van recollir el segon i tercer premis que han obtingut les companyes Patri i Anna, de 3r 

d’ESO, en un acte celebrat a la sala d’actes de la Cambra del Comerç de Tortosa. Els hi 

MÓN NATURA PIRINEUS, TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO 

El dia 15 de maig vam sortir del centre a les 8:00h amb 

un autobús. Vam arribar a Planes de Son a les 15:00h. 

Ens vam establir a les habitacions i vam baixar a la sala 

per tal d’explicar-nos la normativa del lloc i els grups en 

què estaríem dividits durant els tres dies. A la tarda vam 

fer una activitat sobre geologia i vam mesurar la massa 

d’una roca de granit. A les 19:00h vam anar a un plane-

tàrium i ens van explicar les estrelles, les constel·lacions, els planetes, les galàxies. I per 

acabar el dia vam veure l’ossa major i la menor, la lluna i un estrella important amb te-

lescopis. 

El dia 16 de maig vam sortir al matí a visitar la fauna i la vegetació dels Pirineus. Havíem 

d’apuntar tots els animals i les plantes que vèiem pel camí. Després, a la tarda vam anar 

a veure el poble de Son, on actualment viuen set persones. Després de pujar per una 

muntanya durant vint minuts, vam distraure’ns, sopar i fer discoteca.  El tercer dia des-

CERTIFICACIONS ALEMANY 2019 

El passat  dilluns 20 de maig les alumnes de l’optativa d’Ale-

many  Maria Estrada i Paula Arasa es van desplaçar fins a 

l’Institut Martí Franquès  de Tarragona per   presentar-se  a 

la prova  de certificació del nivell A.1, “FIT IN DEUTSCH”  del 

Goethe-Institut . Les dues van  obtenir molt bons resultats. 

Felicitats, noies!   

Laura López, professora d’Alemany 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/mostra-de-teatre-escolar-2011/
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JUNY 2019 
RÀDIO CRISTÒFOL 

Com cada curs, els alumnes de l’optativa de 

3r d’ESO Fem ràdio, juntament amb el profes-

sor Albert Aragonés, han anat als estudis de 

Tortosa Ràdio a enregistrar programes. 

Els darrers enregistraments es van dedicar al 

teatre: van entrevistar Paula, Mariam i Gina, 

que van explicar com van els preparatius del 

musical Mar i cel, d’Àngel Guimerà, de l’Esco-

la d’Arts Escèniques Cecília Aymí. L’obra es 

representarà els dies 13 i 14 de juliol a l’Audito-

ri Felip Pedrell. 

En l’últim programa, que es va emetre dins del programa La punta del diamant, de Rà-

dio Tortosa, el dimarts 4 de juny, van entrevistar Paula, Jordi i Sergi, que van explicar com 

va anar l’estrena de l’obra El delegat, durant la Mostra de Teatre del Baix Ebre, el dia 10 

de maig.                         Equip de redacció 

 

PARTICIPEM EN LA FINAL DEL CONCURS mSchools 2019 

Dos grups d’alumnes del nostre institut han arribat a la final del concurs mSchools Stu-

dent Awards, un programa impulsat per Mobile World Capital Barcelona que s’ha dispu-

tat el 8 de juny a la Farga de L’Hospitalet. La jornada ha comptat amb més de 750 alum-

nes de centres d’arreu de Catalunya. Reconeix i premia els projectes digitals desenvolu-

pats per estudiants de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius durant el curs es-

colar. 

El centre ha participat al concurs mSchools Student Awards en la modalitat de App Edu-

cation. L’objectiu d’aquesta modalitat és desenvolupar projectes d’aplicacions mòbils 

que oferisquen solucions a problemes reals i que tinguen com a punt de partida els Ob-

jectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. El grup d’alumnes de 4 

ESO B format per Sara Qiao, Josep Barceló, Joel Calvet, Ricard Aznar i Gerard Brull han 

creat l’empresa Energy Master i han dissenyat l’app Energy Calculator. L’altre grup, for-

mat pels alumnes Maria Bonet, Gisela Castilla, 

Sergi Algueró, Julia Araujo i Jhordan Cobos, de 

3r ESO A, han creat l’empresa Amésamés i han 

elaborat l’app Green World.     

         

                           Equip de redacció 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/premis/concursos_mschools/mschools-student-awards/2019/
https://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/mschools-student-awards/
https://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/mschools-student-awards/
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El dimecres 12 de juny s’ha reestre-

nat l’obra de teatre “El delegat”. En 

aquesta ocasió, a la sala menuda 

del Teatre Auditori Felip Pedrell. El 

públic ha sigut l’alumnat de 1r 

d’ESO i les famílies dels actors i ac-

trius. Els alumnes de 1r d’ESO han 

participat activament en els mo-

ments d’interacció amb el públic. 

             

                                                         Equip de redacció 

SORTIDA A PORT AVENTURA DE  

4t ESO 

El dimecres 12 de juny l’alumnat de 4t 

ESO van fer una sortida a Port Aventura. A 

part de pujar a atraccions, van rebre dos 

tallers, un de física i un de geografia. 

          
        Equip de redacció 

 

 

 

VISITA GUIADA AL REFUGI ANTIAERI 

El dimarts 11 de juny, l’alumnat de 4t d’ESO 

A, B i C ha fet una visita guiada al refugi 

antiaeri número 4, que està ubicat a la zo-

na de l’Eixample (carrer d’Ernest He-

mingway), just al darrere de l’antic cinema 

Fèmina. I demà, Port Aventura!  
        

                          

      Equip de re-

dacció 

“EL DELEGAT,” A ESCENA UNA  

ALTRA VEGADA 
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CURSA D’ORIENTACIÓ A MIG CAMÍ 

El dijous 13 de juny, l’alumnat de 3r d’ESO ha fet una sortida a peu fins a Mig Camí per 

participar en una cursa d’orientació. Aquesta activitat està organitzada pel departa-

ment d’Educació física.                  

                                                                                                                    Equip de redacció 

ANEM A LA BASSA DE LES OLLES DE L’AMPOLLA 2n D’ESO 

El dijous 16 de maig, l’alumnat de 2n d’ESO va fer una sortida a l’Ampolla. Primer, vam 

anar al Consorci d’Aigües de Tarragona, concretament a l’Estació de Tractament d’Ai-

gua Potable de l’Ampolla. Vam aprendre d’on surt l’aigua que ens arriba a casa, com 

se’n controla la qualitat i com la tracten per fer-la potable. Després, vam fer  una passe-

jada per la bassa de les Olles, una de les zones amb més riquesa natural i varietat d’am-

bients del Delta de l’Ebre.               
Equip de redacció 

SORTIDA A LA FÀBRICA DE XOCOLATES C.R.E.O 

El dimecres 12 de juny, l’alumnat de l’aula d’acollida, acompanyats per Lorena Benai-

ges, tutora de l’aula d’acollida, i Carol Gonzàlez, han fet una visita guiada a l’em-

blemàtica fàbrica de xocolates C.R.E.O de Tortosa. Allí els han explicat el procés d’ela-

boració del xocolate. També han fet una gimcana pel Mercat de Tortosa, el parc i el 

casc antic.   
                                Equip de redacció   

http://www.ccaait.com/visitans/
https://ampollaturisme.com/bassa-olles/
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ACTIVITATS BIBLIOTECA 
 

Un curs més destaquem algunes de les activitats de dinamització organitzades per la bi-

blioteca de l’Institut amb el suport del claustre, professorat i alumnat voluntari i en pràcti-

ques. Gràcies a ells hem pogut atendre els gairebé 3.700 usuaris d’enguany.  

 
Lectura autònoma i tallers de lectura 

A l’octubre va reiniciar-se el temps de lectura autònoma diària amb tallers setmanals 

conduïts per professorat voluntari. A més, hem encetat els tallers d’estratègies de lectura 

a  1r d’ESO. Alguns cursos han exposat mostres de les seues produccions a les aules i als 

passadissos de l’Institut, com ara aquestes: 

 

  

                                        

 

Optativa Fem ràdio  

Els i les alumnes de l’optativa han reservat 

un espai per parlar de llibres i lectures al seu 

programa quinzenal. Enguany es van en-

carregar de dissenyar i conduir un mono-

gràfic per Sant Jordi, realitzat i gravat en 

directe al vestíbul de l’Institut. Per des-

comptat, van parlar de lectures i de dife-

rents activitats culturals organitzades pels 

departaments de llengües; una de les quals 

va ser l’emissió d’algunes gravacions del 

Concurs de lectura de poemes de Joan 

Brossa.  Com a punt final van desvetllar el 

nom dels guanyadors dels concursos con-

vocats en el segon trimestre: el IX Concurs 

de relats breus, el de Recetas celestiales 

ilustradas i el de Raps feministas.  

 

I més concursos: com altres anys, la biblio-

teca va convocar el IX Concurs de micro-

relats de terror, amb la participació de ca-

torze escoles de primària i deu centres de 

secundària, batxillerat i cicles formatius de 

les comarques ebrenques. El lliurament de 

premis va estar a càrrec d’un grup d’alum-

nes de 1r de batxillerat que va presentar 

l’acte d’una manera original i divertida.  

Totes aquestes activitats, i més, s’han reco-

llit puntualment al web de la biblioteca, on 

trobareu recomanacions lectores per l’es-

tiu. Bones vacances i … amb un bon llibre! 

 
  Albert Aragonés i Cinta Cabrera 

Frases per recordar 

de dones cèlebres. 

4t ESO 

Postures de 

lectura. 

 1r ESO          

Les nostres  

efemèrides.  

1r ESO              

Llibre col·lectiu 

digital.2n ESO 

Els llibres preferits. 

3r ESO                               
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