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   Un número més de Fem Rogle i un curs més. 

   Enguany l’equip de redacció de la revista 

l’ha pogut treballar durant tot el curs a l’hora 

d’una matèria optativa: aquesta nova orga-

nització ha permès fer un seguiment molt acu-

rat de les activitats que es fan al centre i po-

sar en valor les diferents tècniques i metodolo-

gies que s’empren per poder traure a la llum 

una revista. Gràcies a Kimberley Aladesa, Àlex 

Arques, Saida El Bahaoui, Laia Figueres, Joan 

Fornós, Layla Guerguaouch,  Hassna Rafik i a 

les professores Tere Izquierdo i Sònia Siurana. 

   També aquest equip ha posat en valor els 

dos fulls informatius que hem tret al llarg del 

curs com a avançada de la revista que tenen 

entre mans. 

   Un curs, aquest 2015-2016, que l’hem aca-

bat tots en un mateix edifici que ja ens hem 

fet nostre: aules grans, molta llum, tecnologia 

avançada..., funcionalitat, en definitiva, que 

ens permet treballar amb més qualitat i rigor 

per formar la joventut que ens acompanya i 

que ens té de referents. 

   Finalment, vull acabar donant les gràcies a 

totes i tots els que formeu part i us sentiu insti-

tut Cristòfol Despuig de Tortosa.  

    La gent jove, el futur de tots, ens inspira a 

fer-ho cada dia millor. 

   El nostre company Emili Llorente es va jubilar el juny passat. 

   Les seues classes d’economia, l’aproximació a la realitat de les empreses i les 

experiències com l’antibullying van marcar el seu pas pel nostre institut. 

           Josep Ramon Subirats 

 

AMPA 

  Un any més, el curs ha arribat a la fi. Enguany, bàsicament, hem pogut fer descomptes en lli-

bres, lliurar agendes, pagar la sortida 4 anys 4 cims, la meitat de la bicicleta del premi de la cur-

sa solidària i, sobretot, la despesa més gran: poder comprar un desfibril·lador, un equip que es-

perem que no s’utilitze mai però que pensem que era neces-

sari. 

   Volem expressar gratitud a tots els pares i mares, socis i 

sòcies de l’AMPA, perquè sense el seu suport tot això no 

s’hauria pogut fer. 

   Aquest curs acaba la seua funció a la Junta el vicepresi-

dent, Germán Machí. Tots els membres de l’AMPA li regraciem 

la seua dedicació i la seua actitud, sempre ha estat al costat 

de tots en tot allò que ha fet falta. 

      Ma José Oliver, presidenta 

EDITORIAL     

JUBILACIÓ EMILI LLORENTE 
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EL PROFESSOR DE CIÈNCIES NATURALS ÀLVARO ARASA VIATJA A HAWAII 

1. On vas anar aquest estiu i per quin motiu? 

 Vaig anar a Hawaii, a l'illa d’Ohaju i a la capital, Honolulu. Vam estar allotjats a la platja 

Waikiki. Érem 23 persones, el col·lectiu de professors de Ciències de la Terra, i tots vinculats amb 

l'ensenyament de la Geologia. La gent que hi anàvem era de tot l'Estat espanyol: d'Andalusia, 

de Galícia, de Castella, del País Basc, d'Aragó i de Catalunya.  

 El motiu fonamental era veure vulcanisme actual i les estructures a les roques que queden 

registrades. 

2. Quan hi vas anar i quan vas tornar? 

 Vam anar-hi a la segona quinzena d'agost. 

Vam marxar el dia 13 i vam tornar el dia 30.  

3.  Amb qui vas anar i com vau anar? 

 Amb els professors que he comentat. Vam anar 

en avió des de Madrid, era un viatge molt llarg, de 

Tortosa a Tarragona; de Tarragona, l'AVE fins a 

Madrid; a Madrid vam volar en avió amb Korea 

Airlines i vam anar fins a Seul, dotze hores de viatge. 

Allà vam fer un pont de tres hores a l'aeroport i 

després un segon vol fins a Honolulu, de nou hores. 

4. En què consistia el curs? Quines pràctiques vas fer 

al curset? Has après alguna cosa  nova al curs? 

 Consistia a veure estructures geològiques associades al vulcanisme actual i veure 

vulcanisme actual. 

 Eren sortides de camp, cada dia ens aixecàvem a les 6:00 h del matí, esmorzàvem fort i a 

les 8:00 h del matí ja teníem un autobús o tot terreny a disposició del grup, segons el que 

anàvem a veure. Dinàvem sempre al camp. Quan es feien les 19:00 h, tornàvem a l'hotel. 

 He après coses noves, clar que sí. Moltes estructures de vulcanisme actual. Hem vist que no 

només hi ha vulcanisme toleític, és a dir, de magmes molt fluids, sinó que també hi ha 

vulcanisme explosiu a causa del fet que es tallen nivells freàtics amb molta quantitat d'aigua i 

això condiciona vulcanisme explosiu. El fenomen explosiu dóna estructures de base surge, quan 

s'estén l'ona expansiva de l'explosió arrossega partícules que les fa rodar i dóna estructures 

laminades o en estratificació encreuada en gran quantitat d'esferes. A la vegada també 

s'observa entre totes aquestes estructures fragments d'ordre centimètric a ordre decamètric de 

restes d'esculls de coralls antics. 

5. Vas fer visites turístiques per Hawaii? Vau tindre algun guia? 

 Sí, teníem un guia de la Facultat de Geologia del País Basc que ens portava als llocs més 

significatius. Turísticament vam anar tots els dies a les platges, molt boniques, totes d'esculls de 

coralls, amb peixos de milers de colors, coralls vius, com posar el cap dins d'un aquari, de peixos 

tropicals. Com a significatiu, vam pujar al Mauna Loa, vulcà, que és  un observatori 

meteolòrogic internacional  i vam pujar també al Mauna  Kea, que és  l'astronòmic. Tots dos 

superen els 4200 metres d'alçada. També vam visitar la zona nord de les illes, que són 

selvàtiques, on plou 9000 litres /m 2  anuals. 

6. Vas aprendre l'idioma que parlaven? Quin era? Et va agradar? 

 No, no, el hawaià original no s'entén res, parlen majoritàriament en anglès. És un estat 

americà. 

7. El menjar de Hawaii et va agradar? Què va ser el que et va agradar mes? 
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 Bàsicament és un menjar molt americà: carn, acompanyat de verdures i pastes i molta 

hamburguesa, d'aquest tipus. No tenen un règim alimentici com el que tenim al Mediterrani. Tot 

monòton, els esmorzars, molt forts, ous, 

salsitxes, carn, mantegues... Una 

cervesa val sis dòlars... 

8. On us vau allotjar? Et va agradar 

l'allotjament? Us van atendre bé? 

 A  un hotel a Waikiki, quan érem 

a Honolulu; a Hawaii, la  segona illa 

que vam visitar, que són dos hores 

d'avió, ens vam instal·lar a Hillo, un 

hotel molt menut. Després vam anar 

fins a Hanai i allí hi havia un hotel molt 

bonic. Tot molt bé. Ens van atendre 

molt bé, perfecte, cap tipus de 

problema. 

9. Et va agradar l'experiència? Com la valoraries? La recomanaries? 

 Inoblidable i molt positiva, no sé si la tornaré a repetir perquè està molt lluny. Sí, sí,clar. 

10. Hi tornaries a anar? Amb la mateixa gent o t'agradaria conèixer nous geòlegs? 

 Si variés de gent, millor. 

11. Hem sabut que a Hawaii és una zona molt plujosa, ens ho pots confirmar? 

 Sí, sí, com he dit, 9000 litres /m 2 ; a la zona seca, en cauen 1200. 

 

 Moltes gràcies, Àlvaro.         

                                                                                                       Equip de redacció 

_________________________________________________ OCTUBRE 2015 

SORTIDA A BARCELONA 4t D’ESO i BATXILLERAT AL MUSEU PICASSO I A TERRA BAIXA  

   Els alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat, com cada curs, van fer una sortida el dia 15 a Barcelona 

per anar al teatre. Enguany, van aprofitar el matí per Barcelona per visitar el Museu Picasso. 

Hem entrevistat Jaume Mora, de 1r de Batxillerat Tecnològic, i Àngela Querol, de 4 t B. 

1. Com va anar la sortida? 

 Bé, força bé. Molt bé, va ser una bona experiència.  

2. Amb quines professores vau anar-hi? 

 Vam anar-hi amb Begoña Terrados, Rosa Vallés, Laura López i Maria Josepa Altadill. 

3. Què vau visitar a Barcelona? Què vau veure al teatre? 

 Vam visitar el Museu Picasso i vam veure l'obra de teatre Terra Baixa al Teatre Borràs. 

4. Hi ha hagut alguna exposició concreta? 

 Sí, ens van fer una visita guiada pel Museu Picasso. 

5. Què us va interessar o impressionar més ? 

 A mi (Jaume) em va agradar més la visita pel Museu Picasso. A mi (Àngela) tot: Barcelona i 

el museu. 

6. On vau dinar? 

 Vam dinar a un  Burger King. 

7. Qui és l’autor de Terra Baixa? 

 Àngel Guimerà. 
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8. Quin és el seu argument?  

 La història d'un triangle amorós entre 

la Marta, el Manelic i el senyor. 

9. Què us va agradar més del teatre? 

 El fet que un actor feia quasi tots els 

papers de l'obra. 

10. A quina hora vau arribar a Tortosa? 

 Vam arribar-hi a les 9 de la nit. 

11. Com va ser el viatge de tornada? 

 Va ser molt cansat i, alhora, divertit i 

entretingut. 

 

   Gràcies, Àngela i Jaume, per la vostra col·laboració. 

           Saida El Bahaoui i Àlex Arques 

 

 

4 ANYS 4 CIMS 

CARO 

   El passat dimarts 27 d’octubre, els alumnes de 2n ESO vam anar a pujar el Caro. Vam sortir, 

com a totes les excursions, cap a les 8:30h des de l’institut. Al restaurant del Port vam baixar i, 

després d’unes explicacions, vàrem emprendre la marxa. Era un lloc tan bonic que, si et descui-

daves, et passava el temps fent fotos, i molt boniques. 

   Al sortir del restaurant vam anar al Coll de Pallers i, d’allí a les antenes era una travessia llarga i 

dura, però la vam superar (la majoria amb agulletes). 

   A alguns Caro els va fer patir: a una alumna se li va enganxar la seua polsera a un pi, li va tibar 

i va caure. A un altre li va jugar la mala passada una arrel que el va fer caure sobre una planta 

plena de punxes. 

   Quan vam arribar a les antenes estàvem tots plens d’alegria (i de cansament). A l’arribar els 

darrers vam firmar al llibre de l’ermita, ens vam fer fotos i cap a l’autobús per tornar a casa. 

                                                                                 Edgar Borràs, 2n ESO A 
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ROQUES DE BENET 

   Hem entrevistat  Alícia Moreno de 4t D i  Ikram Abarcay de 4t C. 

1. On vau anar? A quina comarca està situada? 

  A les Roques de Benet, a la comarca de la Terra Alta. 

2. Què us ha semblat l’última excursió 4 anys 4 cims? 

  Molt cansada i perillosa.  

3. Us vau cansar molt?  

  Sí. 

4. Us va agradar el paisatge? 

  Sí, va ser molt bonic. 

5. Conteu-nos alguna anècdota. 

  Sheila Canalda va  caure tres vegades i Micha-

ela, moltes més. 

6. Hi havíeu estat mai? 

  No. 

7. Dels 4 cims, quin us ha agradat més? 

  La Creu de Santos. 

                                           Kimberley Aladesa i Saida El Bahaoui 

 

LA FORADADA 

   Hem entrevistat dos alumnes de 1r d'ESO perquè ens expliquen què els ha semblat la primera 

excursió a l'institut. Les alumnes entrevistades són Ainhoa 

Sancho de 1r A i  Carla Roig de 1r C. 

1. On vau anar? 

 A la Foradada. 

2. Què us ha semblat la primera excursió? 

 Molt bé, ha sigut molt divertida i molt emocionant 

arribar al cim i veure el paisatge. 

3. Se us va fer pesada ? 

 Una mica, la pujada sobretot. 

4. Us va agradar arribar al cim? I el paisatge? 

 A l'Ainhoa sí que li va agradar però a Carla Roig no perquè té fòbia a les altures. Sí, va ser 

molt bonic el paisatge. 

5. Us va agradar l'experiència? 

 Sí, va ser molt divertit. 

6. Va passar alguna cosa fora del normal? 

 Sí, van caure quasi tots i van relliscar també un 

munt d'alumnes. 

7. Hi havíeu estat mai? 

 Sí, diverses vegades. 

8. Recomanaríeu la sortida? 

 Sí, molt. Segurament tornarem a repetir-la. 

                                                            

      Laia Figueres i Kimberley Aladesa 
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   Hem entrevistat Dani Panisello de 3r B i Miquel 

Diéguez de 3r C per tal que ens expliquen com 

va anar la tercera sortida del projecte 4 anys 4 

cims. En aquest cas, a la Creu de Santos el 29 

d’octubre: 

1. Quina excursió us ha agradat més? 

 De moment aquesta però hem de veure 

la de l'any vinent. 

2. Us vau cansar? 

 Sí, però ens vam cansar més a la 

pujada. 

3. Va ser divertit? 

 Molt divertida, sobretot la baixada. 

4. Alguna anècdota? 

 Sí, vam anar a la baixada corrent i 

saltant per la muntanya i alguns van 

caure però va ser divertit. 

5. Quan vau arribar? 

 Sobre les 15:00h. 

6. Va ser cansat el viatge de tornada? 

 Sí, després de tot el matí caminant i 

corrent estàvem morts de cansament. 

 

  

  

 

  Joan Fornós i Àlex Arques 

 

   Com cada any, el nostre institut ha celebrat 

el Correllengua. En-

guany va ser el diven-

dres 30   d’octubre.  

Primer, uns alumnes 

van començar a tocar 

música, amb el tambor 

i la dolçaina, mentre 

que un parell més portaven la flama de la llen-

gua. Uns altres, de 1r ESO, van anar col·locant 

uns cartells que formaven el mapa dels Països 

Catalans. Després va vindre el director, Josep 

Ramon Subi-

rats, i va fer 

una petita in-

troducció del 

que és el Cor-

rellengua i a 

qui s’homenat-

java: el can-

tautor alcoià Ovidi Montllor. La cantautora tor-

tosina Montse Castellà va cantar dos cançons 

d’Ovidi Montllor: La fera ferotge i Perquè vull. El 

professor de Filosofia, Enric Carbó, com ja és 

tradició, va versionar també una altra cançó: 

L’escola de Ribera. A continuació dos noies de 

batxillerat van llegir 

textos amb lletres de 

les seues cançons. 

Després, el professor Xavi 

Rodríguez, d’Educació 

Física, i la professora de 

Ciències Socials i de Tea-

tre, Núria Estivill, van fer una escenificació de 

la cançó d’Ovidi Montllor, Sí, senyor. Finalment, 

i seguint també la tradició de l’institut, els 

alumnes de 2n ESO, 

acompanyats de la 

professora de música 

Mariló Sebastià i Miquel 

Àngel Flores, ballador 

de jotes de la Rondalla 

dels Ports, van ballar la 

jota. I així, contents i amb la festa al cos, vam 

marxar a casa, a passar el pont de Tots Sants. 

 

  Saida El Bahaoui, Hassna Rafik i 

    Layla Guerguaouch 

LA CREU DE SANTOS 

CORRELLENGUA 2015 
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1. Tens alguna pàgina web 

personal? 

 Sí, montsecastella.com i la 

pàgina de la meua productora 

que es diu Lo Fardatxo. 

2. T´agrada la vida de cantautora? 

 Sí, la meua iaia sempre deia «Busca un 

treball que t´agrade i deixaràs de treballar». 

3. Viatges molt?  

  Normalment sempre em moc per 

Catalunya i Aragó, però este dissabte vaig a 

Astúries a fer un concert. 

4. Sempre cantes sola, tu i guitarra? 

 Depèn, normalment canto jo i guitarra, 

però a vegades he cantat amb altres 

cantautors.    

5. Tens alguns treballs discogràfics? 

  Sí, en tinc tres: el primer es diu Isla de 

Buda, el segon L´escriptor inexistent, i el tercer 

Geminis. I també he participat en discos 

col·lectius.  

6. Dins de la teua vida artística, què fas més? 

 Música i música. 

7. Quines cançons d'Ovidi cantaràs? 

 Perquè vull i La fera ferotge. 

 8. Per què cantaràs les cançons d'Ovidi? 

 Perquè és un cantautor de referència, 

per recordar-lo, perquè fa 20 anys que ha mort 

i perquè el seu missatge té molta vigència. 

9. Com el vas conèixer? 

 A través de cantautors amics, que em 

van passar discos compactes i m'hi vaig 

interessar. 

 

 

 

 

 

                                                                        

  

 

     Equip de redacció 

ENTREVISTA A LA CANTAUTORA TORTOSINA MONTSE CASTELLÀ 

1. Quina cançó cantaràs? 

 L´Escola de Ribera. 

2. Com es diu l´autor d´aquesta cançó? 

 Ovidi Montllor. 

3. Com penses els acords de la cançó o d'on 

els traus? 

 Els vaig traure per Internet per tocar més 

segur. 

4. Quin tema tracta la cançó? 

 Els records d´Ovidi Montllor, com era 

l´escola a l´època de Franco. 

5. Per què vas triar aquesta cançó? 

 Me la van proposar. 

6. Com i quan vas arribar a conèixer la figura 

d´Ovidi Montllor? 

 Als anys 80 quan jo era jove, era popular, 

encara que per la ràdio no s´escoltés molt; la 

gent l´escoltava a través de cassets. 

7. Per què has decidit cantar el dia del Corre-

llengua? 

 Per col·laborar-hi, perquè trobo que és 

una iniciativa bonica. 

8. Has dedicat molt de temps a preparar-te o 

assajar aquesta cançó? 

 Una mica, tot i que la major part ja me la 

sabia, he assajat igualment per anar més segur. 

9. T´agrada cantar cançons d´Ovidi? 

 Sí, però no totes les cançons sinó les que 

són més del seu estil. 

10. Tornaràs a participar en el Correllengua 

l´any que ve? 

 Sí, i tant! 

(Serà un plaer per a nosaltres, gràcies per la 

teua col·laboració). 

     Equip de redacció 

 

CANÇÓ L'ESCOLA DE RIBERA D'OVIDI MONTLLOR , MUSICADA PEL  

PROFESSOR ENRIC CARBÓ PER AL CORRELLENGUA 
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   As every year, in Cristofol Despuig High School we celebrate 

Halloween in our English classes. Students carve pumpkins in 

the laboratory. They choose different kinds of pumpkins and 

when they are finished they put a tea light inside them. Stu-

dents enjoy a lot doing this activity.  

   In these pictures you can see how scary and horrific 

pumpkins they create. 

                             Cinta Viladrich 

 

 

HALLOWEEN 

________________________________________________ NOVEMBRE 2015 

L’INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG APADRINA ELS REIALS COL·LEGIS DE TORTOSA 

   El dia 10 de novembre els alumnes de 3r 

d’ESO vam fer una sortida cap al nucli antic 

de la ciutat. Es commemorava, aquest dia, 

510 anys del naixement de l’escriptor tortosí 

Cristòfol Despuig, literat que dóna nom al nos-

tre institut, a més. Els alumnes ens vam dividir 

en dos grups de dos classes cada un. Els grups 

de 3r B i 3r D van marxar a les 10h i els altres a 

les 11.30h. Primer vam anar cap a la Biblioteca 

Marcel·lí Domingo. Allí, la bibliotecària Txell 

Aixarch, autora de la Ruta Literària Cristòfol 

Despuig, ens va passar un powerpoint i una 

exposició molt didàctics sobre l’autor i la seua 

gran obra, Los col·loquis de la insigne ciutat de 

Tortosa. Després vam fer la ruta literària; uns 

amb Txell Aixarch i uns altres amb la directora 

de la Bibli-

oteca, Ire-

ne Prades. 

D u r a n t 

a q u e s t a 

ruta tres 

p e r s on e s 

voluntàries 

es van disfressar i a cada lloc on ens paràvem 

llegien un fragment de l’obra de Despuig que 

tenia lloc en aquell context tortosí. Els actors 

representaven els 

protagonistes de 

l’obra: Lúcio, Fàbio i 

Don Pedro. El primer 

lloc que es va visitar 

va ser el Palau 

Despuig, en segon 

lloc, vam anar al Pa-

lau Oliver de Boteller, després vam anar a la 

Catedral per observar-ne la construcció. Tam-

bé, la Plaça de l’Absis i per finalitzar vam anar 

al Portal del Romeu.  

   Quan ja vam 

acabar la ruta, 

tots els alumnes 

de 3r d’ESO ens 

vam reunir per 

v e u r e  u n a 

dramatització 

de l’orde de 

l’Atxa, basada en fragments de Los col·loquis 

de la insigne ciutat de Tortosa.  
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    Aquesta ac-

tivitat va anar a 

càrrec d’alum-

nes de 3r B. Hi 

van unir tres arts: 

teatre, música i 

dibuix. El dibuix 

imitava el que 

va fer un artista famós 

del segle XVI,  Anton 

van der Wyngaerde, 

que va vindre a dibuix-

ar Tortosa. Aquestes 

activitats estan 

inserides dins  

del programa 

del Departa-

ment d’Ensen-

yament Apa-

drinem monu-

ments, personatges, espais naturals. Els nostre 

institut ha apadrinat els Reials Col·legis de Tor-

tosa, edifici renaixentista, actual seu  de l’Arxiu 

Comarcal del Baix Ebre (ACBE). 

                                Joan Fornós                                                      

1. Què és una ruta literària? Quan fa que fas les rutes? 

 És un passeig per la ciutat mentre es van llegint fragments d'una obra. Serveixen per a 

acostar els autors a la gent d'una forma diferent. En una ruta literària es creuen paisatges, histò-

ria, humanisme i literatura. La primera la vam fer el 2009. 

2. Quantes n'has fet? 

 A la biblioteca de Tortosa tenim dos rutes diferents: la pri-

mera és la de Cristòfol Despuig i Los Col·loquis de la Insigne Ciu-

tat de Tortosa, per a adults i també la tenim adaptada per a 

Secundària i Batxillerat i per a nouvinguts. A l'abril d'enguany 

vam inaugurar la ruta Tortosa, sota l'ombra de Gerard Vergés 

per commemorar el primer aniversari de la mort de l'autor. 

3. Per quina sents predilecció? 

 Penseu que les dos estan molt treballades, en la de Des-

puig descobrim el català i la ciutat del segle XVI i la posada en l'actualitat dels seus continguts, 

però la de Vergés és molt emotiva perquè descobreix l'escriptor, ja que per a molta gent era un 

farmacèutic i un poeta i amb la ruta descobrim un ventall de textos molt ampli i molt variat que 

fàcilment connecta amb la gent. Si m'hagués de quedar amb una, escolliria Vergés. L'he treba-

llada més de prop. 

4. Com et vas sentir amb l'experiència de fer la ruta amb alumnes 

de Secundària? 

 És una l'experiència molt xula veure com va transformant-se 

la cara dels alumnes a mesura que van avançant en la ruta. És 

molt satisfactori comprovar quan finalitza la ruta que han entès qui 

era Despuig i per què l'obra dels Col·loquis és una peça clau del 

Renaixement literari català. 

5. Tens pensada alguna ruta literària més? 

 El següent pas que volem fer és adaptar la ruta Tortosa, sota 

l'ombra de Vergés per a les escoles. 

  

   Gràcies, Txell, per aquesta entrevista.       

                        Layla Guerguaouch i Hassna Rafik 

ENTREVISTA A LA BIBLIOTECÀRIA TXELL AIXARCH 
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TALLER DE CONSUM D'ALCOHOL 

   Avui, dijous 12 de novembre, han vingut a fer-nos un taller sobre el consum de l'alcohol. El pri-

mer que ens han demanat que fem era grups de quatre persones, després ens han preguntat si 

nosaltres havíem consumit begudes alcohòliques alguna vegada, a continuació ens han fet fer 

un qüestionari sobre els efectes de l' alcohol. Després d’acabar-lo, ens han fet tornar-los el qües-

tionari i ens n’han donat les respostes correctes. Per finalitzar ens han fet una activitat a l'ordina-

dor anomenada Calculadora, que consistia a dir en una setmana de festa quina quantitat d'al-

cohol consumiries i quina classe d'alcohol i després et donaven una fotocòpia amb el resultat. 

             Kimberley Aladesa 

   El dimecres 18 de novembre professors de la 

URV van vindre a les classes de 2n de Batxille-

rat a fer-los un taller. Hem entrevistat Ernesto J. 

Cardona de, 2 n BAT Tecnològic, per tal de sa-

ber com va anar aquesta activitat: 

1. Què us van vindre a fer el 18 de novembre? 

 Uns tallers de la URV. 

2. De què tractava? 

 Han sigut interessants, consistia en tres fa-

ses: la primera era sobre enologia, la segona 

sobre química, i l'última sobre reanimació. 

3. Us van explicar com era la Universitat? 

 Una mica, sí, era per fer propaganda so-

bre el que ells fan. 

4. Qui va vindre a fer-vos el taller? 

 Cada taller ens el feia un 

professor diferent. 

5. Us van agradar els tallers? 

 En general, sí. 

     

 Saida El Bahaoui i Kimberley Aladesa 

   Avui dimecres 18 de novembre als alumnes de 3r d´ESO ens ha 

vingut la tècnica de Salut Mari Pau Cid Pagà a fer-nos un taller 

de dos hores de duració sobre la igualtat en les relacions de pa-

rella i per saber detectar una relació tòxica i una relació sana 

de parella. Durant aquestes dos hores hem fet diferents coses: 

mentre Mari Pau anava passant un powerpoint l’anava comen-

tant i anàvem fent diferents activitats, també ens ha passat ví-

deos relacionats amb el tema i els anàvem comentant. Hem en-

trevistat la tècnica Mari Pau Cid: 

1. A què et dediques? 

 Sóc tècnica de Salut de l’Oficina Jove del Baix Ebre. 

2. Quines són les teues competències professionals? 

 Informar, assessorar i prevenir els jóvens sobre la sexualitat i l'afectivitat, VIH/SIDA i altres in-

feccions de transmissió sexual, sobre alimentació, drogues i altres addiccions, salut emocional i  

TALLER DEL PUNT JOVE 

 
TALLERS URV 
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dispensació de preservatius. 

   També estar en contacte amb els municipis de la nostra comarca, i facilitar-los material de di-

fusió i prevenció dins les campanyes que portem a terme des de la nostra oficina. També els 

oferim tallers, xarrades... 

3. Què és l’Oficina Jove del Baix Ebre? On està ubicada? 

 L’Oficina Jove del Baix Ebre és un espai adreçat a promoure l’emancipació dels jóvens en 

edats compreses entre els 16 i els 35 anys, que tinguen necessitats d`orientació i assessorament 

molt divers, per això tenim redactada la missió i uns principis que ens guien en la nostra acció 

diària i tracen una línia de continuïtat en el nostre futur. 

   Des de l’Oficina Jove del Baix Ebre s’ofereix els serveis de salut, treball i el servei d’informació 

juvenil. 

 - On estem ubicats? Com ens podeu trobar i cercar? 

 Físicament: Plaça Mestre Monclús , 2. Centre Cívic (Ferreries) 

 Tlfn: 977 50 45 73 

 Mail: baixebre@oficinajove.cat 

 Facebook: https:/www.facebook.com/Oficina-Jove-Baix-Ebre-748618885180803/ 

 Web: https:/www.oficinajove.cat/ca/oficina/oficina-jove-del-baix-ebre 

 Instagram:oficinajovebaixebre 

 Moltes gràcies per la informació.       Kimberley Aladesa 

________________________________________________ DESEMBRE  2015 

     TALLER D’ESPORT ADAPTAT I VISITA DE LA CONSELLERA RIGAU                           

A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS 

   El passat 11 de desembre ens va visitar la consellera d’Ensenyament, la senyora Irene Rigau. 

   El motiu de la visita fou la de fer balanç de les 

actuacions durant la seua estada al front de la 

Conselleria; es va reunir amb els directors dels ins-

tituts de les Terres de l’Ebre i amb representants 

de les escoles del territori. 

   A més, va fer una visita  a les instal·lacions i es 

va interessar pels projectes que desenvolupem. 

   El mateix dia hi havia programada, com cada 

curs i des del Departament d’Educació Física, 

una activitat d’Esport Adaptat. 

       
  Josep Ramon Subirats 

mailto:baixebre@oficinajove.cat
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MERCAT D’INTERCANVI. ESCOLA VERDA 

   El 17 de desembre es va fer un mercat d'intercanvi al vestíbul de l'institut, a l'hora del pati. 

Entrevistem la professora de Tecnologia, Sònia Siurana, coordinadora a partir d'aquest curs del 

programa d'Escoles Verdes al nostre institut: 

1. En què consisteix el mercat d'inercanvi? 

 Els alumnes i el professorat portem objectes que no utilitzem o no ens serveixen, i els portem 

a una aula on els avaluen i, si estan en condicions, ens donen un tiquet. Amb aquest tiquet el 

dia del mercat d'intercanvi podem agafar alguna cosa que ens agrade. 

2. Hi ha participat molta gent? 

 Sí, encara que ens hauria agradat que hi hagués participat tothom i amb més gent, hi 

hauria hagut més varietat d’objectes. 

3. S'han acabat totes els objectes? 

 No, però han quedat poques coses. 

4. Quants anys fa que es fa el mercat d'intercanvi? 

 Fa tres cursos que es va iniciar aquest mercat. 

5. Qui ha organitzat aquest mercat? 

 Els membres dels diferents departaments que formen la Comissió d'Escoles Verdes.  

6. Qui erens els que t'ajudaven? 

 Els ecodelegats de tots els cursos d'ESO. 

7. Ha sortit tot correctament? Ens podries contar alguna anècdota? 

   Sí, que tota la gent es quedava per la part de davant de les taules, i en no circular, els de 

darrere no podien veure ni intercanviar cap cosa. 

 Moltes gràcies, Sònia.      Kimberley Aladesa i Laia Figueres 
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     VÍDEO GUANYADOR DEL CONCURS DE CURTMETRATGES                                                            

DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

   A l'assignatura de Cultura i Valors Ètics ens van ensenyar vídeos de violència de gènere i a 

partir d'això ens van fer fer un curtmetratge d'aquesta temàtica per a un concurs. El vídeo 

guanyador d'aquesta convocatòria, d'entre tots els presentats pels diversos centres, va ser el 

d'un grup de tres alumnes de 3r d'ESO B format per Anaïs Serrano, Marina Subirats i Cristina 

Zandovas. L'entrega dels premis es va fer el 17 de desembre a la seu del Patronat de Tortosa. Hi 

van anar alumnes de 3r d'ESO del centre, les professores de l'àrea on s'ha treballat i el director. 

Hem entrevistat les guanyadores per a la revista del centre: 

1. Cristina, com et vas sentir quan vas pujar a l'escenari? 

 Al principi molt nerviosa, però al final, bé. 

2. Cristina, com t'has sentit davant de la càmera? 

 Depèn del moment em sentia més o menys nerviosa. 

3. De qui va ser la idea? 

 La idea va ser de Cristina, el text era d'Anaïs i el lloc on es va 

fer i on es va editar va ser a casa de Marina.  

4. Què us van regalar? 

 5 motxilles, 5 bolis, 2 tiquets per a quatre persones a un alberg, 3 tiquets per a un berenar 

complet i 9 entrades per a les Coves de Benifallet. 

5. És la primera vegada que hi participàveu? 

 Sí.        

   Moltes gràcies, artistes!      Saida El Bahaoui, Hassna Rafik i Àlex Arques 

MARATÓ PER LA DIABETIS I L’OBESITAT 

   Els alumnes de 1r d'ESO van participar en la 17a 

edició del concurs Pinta la Marató, de TV3.  

   Aquest concurs forma part de la campanya de sensibilització i 

difusió de la Marató, en el qual els alumnes, després de la 

visualització d'un vídeo sobre les malalties en qüestió, van realitzar 

un mural a partir de la seua particular visió sobre la malaltia 

tractada, en aquest cas la diabetis i l'obesitat. 

   Els murals que es van realitzar simbolitzen la malaltia de l'obesitat 

amb les siluetes dels propis alumnes que superposades unes amb 

les altres representen la possibilitat que un de cada quatre podria 

patir la malaltia i que, a la vegada, era l'eslògan de l’edició de la 

Marató d'aquest any. La malaltia de la diabetis queda 

representada amb una pluja roja que figura la gota de sang 

produïda per la punxada que les persones que pateixen aquesta 

malaltia s'han de fer diàriament. 

   Els nostres treballs no van ser guanyadors però destaquen com uns dels cartells més vistos a la 

web de Pinta la Marató.                                       Rosa Curto 

                                                                                                           

 

                                                                                                         

. 

   La infermera del centre va vindre a fer proves  

de  pes i de la diabetis a la gent de la comunitat 

educativa.                                                                                                                                                                                        
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SORTIDA A BARCELONA 4t ESO i 1r BAT 

   El passat dia 21 de desembre, el Departament de Ciències Socials va organitzar una sortida a 

Barcelona amb tot l'alumnat de 4t d'ESO i 1r de BAT.  

   La primer parada es va fer al Museu Marítim que es troba a l'edifici de les Drassanes Reials. Allí 

van poder observar la façana marítima medieval de la ciutat, l'arquitectura d'aquesta 

construcció i també van conèixer la seua història i la seua funció. 

   En acabar es van acostar al Parlament de Catalunya. Allí van fer una visita guiada per les 

instal·lacions i van poder seure a la cambra dels diputats. 

1. A qui us vau trobar? 

 Vam coincidir casualment amb el cantautor Lluís Llach, que actualment és diputat. 

2. Com va anar la visita al Parlament? 

 Ens va anar molt bé, ens van fer una visita guiada per les instal·lacions. 

3. Us vau poder asseure als seients dels diputats? 

 Sí, ens hi vam poder asseure. 

4. Ens podríeu explicar l'estada al Museu? 

 I tant, el plat fort d'aquesta visita va ser l'espectacular exposició: Set vaixells, set històries. 

   Moltes gràcies!         Equip de redacció 
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NADAL 

Com ja és tradició al Despuig, vam acomiadar el 1r trimestre cantant nadales en les llengües 

presents al currículum d'ESO i Batxillerat: francès, llatí, grec, anglès, català, castellà, alemany... i 

aquest curs, ens hem estrenat amb l'italià a 4t d'ESO! També vam acabar el trimestre, per 

primera vegada, a les noves instal·lacions del barri de Sant Llàtzer, en aquest cas, al gimnàs. Es 

va fer l'entrega de premis del concurs de Microrelats de terror a alumnat del centre i de fora del 

centre que va vindre a recollir el premi acompanyats de professors i mestres de centres 

educatius del territori. També es va jugar un torneig de futbol i se'n van recollir els premis. 

              Equip de redacció 
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XOCOLATADA PER SANT TOMÀS 

____________________________________________________ GENER  2016 

   Per celebrar Sant Tomàs, el dilluns 25 de gener l’AMPA del nostre centre va oferir una xocolata-

da a totes les persones de la comunitat educativa. El xocolate, boníssim! 

   Entrevistem Ma José Oliver, presidenta de l'AMPA de l'institut: 

1. Qui ha organitzat la xocolatada? 

 L'equip de l'AMPA. 

2. Quants membres de l'AMPA hi havia repartint xocolate? 

 Sis membres. 

3. On estàveu situats? 

 Estàvem situats al bar. 

4. Quantes hores heu tardat a organitzar-ho? 

 Dos hores i mitja. 

5. Quants litres de xocolate heu utilitzat? 

 80 litres. 

6. Qui ha fet el xocolate? 

 La pastisseria Sacher. 

7. S'ha gastat tot el xocolate? 

 Sí, tot. 

8. Quants biscuits s'han gastat? S'han gastat tots? 

 625 biscuits. Sí. 

9. La xocolatada és per a la nostra comunitat educativa? 

 No solament, també hem invitat l'alumnat de l'Escola Sant Sant Llàtzer. 

                                                                  

                                                                              Àlex Arques i Joan Fornós 

UN GRUP DEL NOSTRE CENTRE GUANYA LA  

COPA CANGUR DE LES TERRES DE L’EBRE 

   El dijous 28 de gener, a l’Institut Els Alfacs, de la 

Ràpita, va tindre lloc la Copa Cangur de Mate-

màtiques de tots els centres d’Educació Secun-

dària de les Terres de l’Ebre. Nosaltres era la pri-

mera vegada que ens hi presentàvem, amb dos 

grups, de set persones cada un: quatre alumnes 

eren de 3r d’ESO i tres, de 2n d’ESO. L’equip gua-

nyador, que el 10 de març van a Barcelona a la final, van ser: Eduard Cozma i Edgar Borràs, de 

2n ESO A, Àlex Palenque, de 2n d’ESO B, i Gemma Algueró, Míriam Cardona, David Calvo i Laia 

Figueres, de 3r ESO A. Molta sort! 

                               

 

 

 

Saida El Bahaoui 
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   Hem entrevistat Genís Josep Nogués, de 3r B, i Míriam Cardona, de 3r A: 

Genís Josep Nogués 

1. Com ha anat la prova? 

 No hem quedat els primers, tampoc sa-

bem encara en quina posició ens hem que-

dat, però nosaltres ens hem esforçat molt i 

hem agraït molt que ens haguessen triat per a 

gaudir d’aquesta experiència. 

2. Com ha sigut l’experiència? 

 Molt bona i positiva. 

3. Les activitats, eren difícils? 

 Molt difícils, però ens hi hem esforçat 

molt. 

4. Quins professors us hi ha acompanyat? 

 Begoña Terrados, Pep Llàcer i Àngel Mar-

tí; tots, professors de Matemàtiques de l’institut. 

Míriam Cardona 

1. Com ha anat la prova? 

 Molt bé, hem quedat els primers. 

2. Com ha sigut l’experiència? 

 Bona, molt interessant i divertida. 

3. Les activitats, eren difícils? 

 Sí, molt difícils. 

  Moltes gràcies als dos!                                                                                                           

      Saida El Bahaoui 

TREBALLS DE RECERCA 2n BATXILLERAT 

   Samah Asttaf 

1. Quin batxillerat estàs fent? 

 Batxillerat Econòmic. 

2. Quin ha sigut el tema del teu treball de 

recerca? 

 Les claus de l`èxit del best-seller 

Cinquanta ombres d`en Grey. Investigar sobre 

aquest llibre que ha tingut tanta fama i ha 

arribat a influir en tantes  famílies. 

3. És un tema que et pot servir per després als 

estudis? 

 La veritat és que després d´haver acabat 

i presentat el meu treball de recerca, he 

pensat que ho hauria pogut fer sobre un altre 

tema del qual pugués traure profit. Havia 

pensat de fer-ho del creixement del meu 

germà: veure un xiquet créixer, contar com 

era la meua infància i la d´ell. Però també he 

tret alguna cosa positiva i és que ja sé més 

com s'escriu un best-seller. 

 

4. Qui t´ha tutoritza el teu treball? 

 Albert Aragonés. 

5. Com t´has sentit davant del tribunal i del 

públic? 

 Al començament estava molt nerviosa, 

tenia el pressentiment que ho faria malament i 

no em sortiria bé, que em quedaria en blanc; 

però una vegada allí davant  vaig perdre la 

temor i vaig començar a dir i explicar-los com 

havia fet el meu treball. Amb nervis no pots fer 

res. 

6. Qui formava part del tribunal? 

 La meua tutora de curs d’aquest any, 

Cinta Cabrera, el meu tutor que ha fet 

possible aquest treball, Albert Aragonés, i per 

últim, Enric Carbó. 

7. Ha sigut una experiència positiva i 

satisfactòria? 

 Sí, t'ensenya a perdre els nervis i la 

vergonya de parlar en públic. 

      Hassna Rafik  

   Hem entrevistat quatre alumnes de 2n de Batxillerat, amb motiu de la presentació dels treballs 

de recerca de Batxillerat el passat divendres 29 de gener.  
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Nacera Charef 

1. Quin batxillerat estàs fent? 

 Batxillerat Científic. 

2. Quin ha sigut el tema del teu treball de 

recerca? 

 Sobre els arbres no autòctons. 

3. Ha sigut una experiència positiva i 

satisfactòria? 

 Sí, molt. 

4. És un tema que et pot servir per a després 

dels estudis? 

 Sí. 

5. Com t´has sentit davant del tribunal i del 

públic? 

 Al principi nerviosa però després molt 

orgullosa de mi mateixa.  

6. Qui t'ha tutoritzat el treball? 

 Marian Rojas. 

7. Qui formava part del tribunal? 

 Andreu Bonet i Marian Rojas. 

          Saida El Bahaoui 

 

Àlex Ferrer 

1. Quin Batxillerat estàs fent? 

 Científic Tecnològic. 

2. Quin ha sigut el tema principal del teu tre-

ball de recerca? 

 Història de la informàtica. 

3. És un tema que et pot servir després als estu-

dis? 

 Sí. 

4. Qui t´ha tutoritzat el teu treball de recerca? 

 Manel  Caballé. 

5. Com t´has sentit davant del tribunal i del pú-

blic? 

 Nerviós i avergonyit. 

6. Qui formava part del tribunal? 

 Manel Caballé, Àngela Creix i Marian Ro-

jas. 

7. Ha sigut una experiència positiva i satisfactò-

ria? 

 Sí.      
  Laia Figueres i Kimberley Aladesa  

 

Chaymae El Ouahi 

1. Quin Batxillerat estàs fent? 

Científic Tecnològic. 

2. Quin ha sigut el principal tema del teu treball de recerca? 

L’efecte del sabó sobre els bacteris: l´Escherichia coli i la Serratia marscescens. 

3. És un tema que et pot servir després als estudis? 

Sí. 

4. Qui t´ha tutoritzat el teu treball de recerca? 

Marian Rojas. 

5. Com t´has sentit davant del tribunal del públic? 

Nerviosa. 

6. Qui formava part del tribunal? 

Andreu Bonet i Marian Rojas. 

7. Ha sigut una experiència positiva i satisfactòria? 

Sí. 

Laia Figueres i Kimberley Aladesa  
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OLÍMPIADA DE BIOLOGIA 

   El dissabte 6 de febrer de 2016 va tenir lloc a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i 

Virgili la VI Olimpíada de Biologia.  

   Aquesta Olimpíada va dirigida a tots els alumnes de segon de batxillerat de Catalunya amb 

un bon expedient acadèmic i el seu objectiu és estimular l’estudi de la biologia en totes les se-

ues branques.   

   Van participar-hi al voltant de 200 alumnes. Pel que fa al nostre centre: Nacera Charef, Chay-

mae El Ouahi i Àngela Tafalla van fer un excel·lent paper malgrat no arribar a la final. 

   Simultàniament a la realització de la prova, a un dels laboratoris de la Facultat  es va fer un ta-

ller pràctic sobre Enologia, dirigit als professors/es i als acompanyants de l’alumnat. 

   Finalment professors de la URV els van fer una presentació sobre l’oferta de Graus de Biocièn-

cies a Catalunya. 

       

       

    Marian Rojas 

____________________________________________________ FEBRER  2016 

   El dia 10 de 

febrer els alumnes 

de 2n d'ESO van 

anar a l'Escola 

d'Art per fer el 

taller Restaura una 

peça dins del  

p r o g r a m a 

Descobreix la teua 

c i u t a t .  H e m 

entrevistat Edgar Borràs, de  2n A, i Júlia Martí, 

de  2n B, per saber com els ha anat 

l'experiència: 

1. Com us ha anat  el taller de ceràmica?  

 El taller ha sigut molt divertit, xulo i 

pensem que tothom s’ho ha passat molt bé 

perquè reconstruir peces de ceràmica no és 

una cosa que es faça molts cops. 

2. Com us heu agrupat?  

 En grups de sis persones. 

3. Què heu après? 

 Hem après que s'ha de tindre molta 

paciència per reconstruir qualsevol peça de 

ceràmica i que si una peça està trencada 

encara es pot reconstruir. 

4. Amb quins materials heu treballat? 

 Amb ceràmica, cola, massilla, esponges i 

guix. 

5. Us ha agradat la sortida? 

 Sí, molt xula. Molt interessant i 

m'agradaria que es fessen més sortides 

d'aquest tipus. 

                                 

                                                     Saida El Bahaoui   

 

                                                                                                         

TALLER DE CERÀMICA RESTAURA UNA PEÇA 
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1. Nosaltres, a Física i Química, enguany estem 

estudiant la taula periòdica i hem vist que el 

signe W correspon al Tungstè. Com és que has 

posat aquest nom als teus vídeos de química? 

 Perquè l’element W, el wolframi, el va 

descobrir els germans Elhuyar, uns bascos, 

però  uns americans els  van “robar” el nom de 

l’element descobert, i li van canviar el nom per 

Tungstè. I he volgut posar aquest nom ja que 

és l'original. 

2. Per què vas fer aquests vídeos? Com va sor-

tir la idea de fer-los? 

 Perquè per a mi la feina de professor és 

molt avorrida, llavors vull fer coses diferents. Un 

amic feia vídeos i em va agradar la idea, i 

vaig començar a fer-ne. Però no uns vídeos 

normals sinó més divertits, una divulgació 

“gamberra”, amena i divertida. I els vam gra-

var a la productora de Punset. 

3. Quines investigacions estàs fent ara? 

 Recerca sobre modelització i programa-

ció matemàtica i com aplicar-la  per aconse-

guir a la vegada millorar l'eficiència econòmi-

ca i ambiental dels processos. 

4. Ens podries dir dos o tres noms dels llocs més 

llunyans del món on has viatjat per congressos 

o per investigacions? 

 Cuba, Mèxic, Brasil, Argentina, Hiroshima 

(Japó), on van tirar la primera bomba atòmi-

ca, i Moçambic (segon país més pobre). 

5. On treballes? Quines assignatures fas? 

 Sóc professor titular a la Universitat Rovira 

i Virgili i imparteixo les assignatures relaciona-

des amb l'enginyeria química, específicament 

sobre simulació i optimització de processos. 

6. On vas estudiar de jove? 

 A un col·legi públic i un institut públic de 

Sant Feliu de Llobregat i a una universitat públi-

ca, la Universitat de Barcelona. 

7. T’agradaven les lletres o les ciències? Quines 

notes treies de menut? 

 Les ciències. Bones notes. 

8. Sabem que llegeixes molt, quins són els teus 

autors preferits? I l’últim llibre que has llegit o 

estàs llegint? 

 Rysard Kapuściński, Eduardo Galeano i 

Eduardo Tecglen, entre altres. Ara estic aca-

bant No se fusila en domingo que va sobre les 

bestialitats de la Guerra Civil. 

   El dimecres 10 de febrer 

vam matinar molt. A les 7:15h 

del matí ens vam trobar da-

vant de l’institut per a pujar 

en cotxes a la Mola Porque-

ra, passat el Coll de l’Alba. La 

sortida estava coordinada pel professor de Biologia 

i Geologia, Àlvaro Arasa. Vam veure la sortida del 

sol i paisatges de la nostra terra. A més, el professor 

ens donava una mostra d’una planta i nosaltres 

l’havíem de buscar i fotografiar-la. Després vam 

baixar a peu fins a l’institut.                                                                      

                   Equip de redacció  

SORTIDA A LA MOLA PORQUERA 

ENGINYERIA FORENSE 
   El divendres 12 de febrer va vindre el professor del Departament 

d'Enginyeria Química de la URV, Laureano Jiménez Esteller, a fer una 

conferència sobre enginyeria forense als alumnes de 3r d’ESO i els de 

l'optativa de Física i Química de 4t d'ESO. Té premiats un vídeos de 

química anomenats Wolframio, un tipo con química. El vam entrevis-

tar abans de la xarrada: 
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   El títol era “Enginyeria forense: els crims imperfectes”. El professor ens va explicar casos  d’as-

sassinats  imperfectes, com, per exemple, el cas d’una professora de Química que va assassinar-

ne una altra a Harvard. Després ens va comentar que és molt difícil resoldre el cas si no tens el 

cos, el cadàver, ni l’escena del crim. També ens va explicar diferents casos de crims imperfec-

tes: el primer va ser sobre una dona que va voler enverinar l’home, i es 

va descobrir amb l’arsènic que hi havia al cos de la víctima. Un altre 

era sobre uns insectes que només hi ha en una zona i que s’havien en-

ganxat al radiador del cotxe d’un director d’institut. També ens va po-

sar exemples de taques de sang, petjades d’orella, bales d’armes...                                        

                                                                                                                          

 

Equip de redacció 

QUAN  MONCADA VA TROBAR BEARN 

   El dimarts 16 de febrer, a primera hora del matí, l'alumnat de 2n  de BAT va anar a l'Institut de 

Roquetes a veure una obra basada en les dos lectures prescriptives 

de la Selectivitat d'enguany: El cafè de la Granota, de l'escriptor 

mequinensà Jesús Moncada, i Bearn o la sala de les nines, del 

mallorquí Llorenç Villalonga. 

   Les alumnes de 2n de BAT Economicosocial i Humanístic, Hayan 

Chegenou, Rabha Ettaouil, Hanan Enouni i Samah Astaf ens han 

contat com va anar: les tres actrius i l'actor, diuen que van actuar 

molt bé, i que el començament va ser una posada en escena molt 

original. Les dos obres van quedar reflectides i barrejades en 

l'actuació. Consideren que els va ajudar a entendre més el sentit 

de l'obra de Villalonga, ja que Bearn és un llibre complicat. Moltes 

gràcies! 

Kimberley Aladesa i Laia Figueres 

RUTA LITERÀRIA TORTOSA, SOTA L’OMBRA DE VERGÉS 

   El dimarts 23 de febrer, l'alumnat de 4t ESO B 

va fer la ruta literària Tortosa, sota l'ombra de 

Vergés. Aquesta ruta, organitzada per la Biblio-

teca Marcel·lí Domingo de Tortosa, i creada i 

conduïda per la bibliotecària Txell Aixarch, 

transcorre per quinze punts de la ciutat que 

ens permeten des-

cobrir l’obra de 

l’escriptor tortosí 

Gerard Vergés, en 

totes les seues ves-

sants. Hem entre-

vistat Vinyet Es-

trampes per tal de 

saber com va anar: 

1. Què vau fer? 

 A la biblioteca vam fer una activitat de 

reconstruir un poema de Vergés, si no te’l sabi-

es, podies inventar-te’l. 

2.  On vau anar? 

 Vam anar a la biblioteca, a la casa on 

va nàixer Vergés, a la seua escola d’art, a la 

Catedral i a la vora del riu. 

3. Què us van explicar? 

 La vida i obra de l’escriptor tortosí. 

4. Us va agradar la sortida? 

 Sí, molt. 

 Moltes gràcies, Vinyet!   

    Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

http://www.diaridetarragona.com/contraportada/42438/xell-aixarch-verges-es-autentic-i-honest
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PICALLETRES 
   El passat dimecres 24 de febrer els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Cristòfol Despuig vam anar 

al concurs anomenat Picalletres, a la seu de la Televisió Terres de l’Ebre. Aquest concurs és 

d’àmbit català; a les Terres de l’Ebre es grava a Tortosa. 

   Van concursar tres alumnes de les clases de 3r A i i tres de 3r B. De 3r A van concursar els alum-

nes Víctor Carbó, Míriam Cardona i David Calvo que van competir amb els alumnes del Col·legi 

Sagrada Família de Sant Carles de la Ràpita. De 3r B va concursar Marina Subirats, Mar López i 

Genís Nogués amb els alumnes del Col·legi Teresià d’aquí, de Tortosa. El primer enregistrament, 

el de 3r B, va ser a les 9.00h i l’altre, a les 10.45h. 

   Durant aquest concurs els alumnes de diversos centres han de lletrejar les paraules que els indi-

quen i de tant en tant superar proves sobre embarbussaments i el barbarisme intrús. Tots dos 

grups de 3r van donar-hi el seu màxim esforç i van fer bon resultat. 

                                                                                                    Àlex Arques i Joan Fornós 

TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO A SANTES CREUS 

   Com cada any, els nois i noies de 2n d'ESO 

han fet una sortida a Santes Creus, per tal de 

realitzar un treball de síntesi. Hem entrevistat 

David Viña, de 2n ESO B: 

1. Com va anar l’excursió? 

 Va anar molt bé. 

2. Us vau cansar molt? 

 Sí, bastant. 

3. Què vau aprendre? 

 Moltes coses molt interessants. 

4. Vau anar a Tarragona? Què vau veure? 

 Sí, al Camp de 

Mart. 

5. Va ser divertit?  

 Sí. 

     

 

 

 

    Joan Fornós i Àlex Arques 

XARRADES SEXUALITAT TUTORIES 3r ESO 

   Els dimecres 17 i 24 de febrer a les tutories de 3r d'ESO van vindre a fer-nos unes xarrades sobre 

sexualitat. 

   Les xarrades van ser impartides per les psicòlogues del CAP Baix Ebre, de Ferreries, Araceli 

Mombiela i Xus Ribes. 

   La xarrada constava de dos parts i cada una durava una hora. A la primera hora ens 

explicaven les fases de l'enamorament, de les relacions sexuals, de les necessitats de les 

persones... I a la segona ens van ensenyar mètodes preventius (masculins i femenins), alguns 

mètodes de prevenció d'embaràs i també ens van parlar de com prevenir malalties de 

transmissió sexual (sida, hepatitis...). 

            Kimberley Aladesa i Laia Figueres 
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   El passat dimarts 1 de març de 2016 ens va visitar Xavier Sarrià, escriptor i músic valencià, ex-

cantant i exguitarrista del grup valencià Obrint pas. També, autor del llibre Totes les cançons 

parlen de tu, que és el llibre de lectura de Català del 2n trimestre de 4t ESO. Hem entrevistat 

Chaima Kerrou de 4t B: 

1. Com ha anat la xarrada? 

 Bé. 

2. Quin és l’argument del llibre? 

 Un grup de jóvens que volien fer nous projectes a València. 

3. Us ha agradat el llibre? 

 Sí, bastant. 

4. Com ha fet el llibre? 

 Inspirant-se en ell quan era menut i adolescent. Hi ha molta música, a 

a l’obra. 

5. T’ha paregut divertit el llibre? 

 Ha sigut molt divertit i entretingut. 

 

Moltes gràcies, Chaima. 

                                                                                                    Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

____________________________________________________ MARÇ  2016 

ENS VISITA L’ESCRIPTOR I MÚSIC XAVIER SARRIÀ 

QUARTS DE FINAL DEL XII CERTAMEN NACIONAL INFANTIL I JUVENIL  

DE LECTURA EN VEU ALTA 

   Els dies 8, 10, 15 i 16 de març de 2016, a la sala d’actes dels Serveis Territorials del Departament 

d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, es va fer la fase de quarts de final del XII Certamen Nacio-

nal Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta. El dijous dia 10, a partir de les 10:30 hores, va ser el 

torn del grup d'alumnes del nostre institut seleccionats el passat dia 3 de febrer. Els hi va acom-

panyar la cap de Departament de Català, Josepa Altadill. Hem entrevistat Cinta Carot, de 1r 

ESO B, i Dani Panisello, de 3r ESO B: 

1. Com va anar? 

  Bé, bé. 

2. És la primera vegada que hi participàveu? 

 Sí. I ho vam fer amb  molta il·lusió. 

3. Com us heu sentit davant del públic? 

 Cinta: Nerviosa, però al mateix temps orgullosa de mi 

mateixa. 

 Dani: Bé. 

4. Us ha agradat l’experiència? 

 Sí, molt. Ha sigut molt bonica i agradable. 

5. Quin llibre heu llegit? 

 Cinta: Al teu rotllo, de Flàvia Company. 

 Dani: Kamal i els alfabetistes, d’Àngel Burgas. 

Moltes gràcies, Cinta i Dani! 

 

 

                                                                                               Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

http://www.lecturaenveualta.cat/
http://www.lecturaenveualta.cat/
http://www.lecturaenveualta.cat/
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SORTIDA  ALUMNAT DE 4t D'ITALIÀ A BARCELONA 

   El dilluns 14 de març la primera promoció que estudia italià del nostre centre, juntament amb 

la seua professora Núria Benaiges, va anar a Barcelona a fer visites guiades a dos centres on 

s'estudia italià: l'Istituto Italiano di cultura i l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes. Al primer 

centre, fins i tot, els van fer classe i els alumnes van escriure a la pissarra. Hem entrevistat Alba 

Llorach i Esha Chaudhy de 4t B: 

1. Com va l'estudi de la llengua italiana? 

 Bé, és una llengua estrangera prou fàcil. 

2. Quan fa que estudieu italià? 

 L'hem començat a fer aquest curs. 

3. Us agrada estudiar-lo i aprendre'l? 

 Sí, molt. 

4. Com va anar la sortida? 

 Molt bé. 

5. Vau sentir parlar l'italià? 

 I tant! Als dos centres que vam visitar: al primer vam anar a una biblioteca preciosa i ens 

van fer classe i tot. A l'EOI, ens van posar un powerpoint on s'explicava quins exàmens oficials hi 

ha d'italià. 

   Moltes gràcies!                                                                                      

           Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

SORTIDA 4t ESO FIT JOVE 

   El passat dimarts 15 de març, l'alumnat de 4t ESO va anar al pavelló esportiu de Ferreries per 

participar en les Jornades de FIT JOVE , un projecte que té com a finalitat la promoció esportiva 

dels adolescents i la prevenció en el consum de drogues mitjançant l’activitat física. Hem  entre-

vistat Abdellah Ohanni, de 4t ESO C: 

1. Com va anar? 

 Molt bé. 

2. Us va agradar? 

 Sí, moltíssim. 

3. Què vau fer? 

 Dividir-nos en tres grups, i cada grup fer una cosa 

diferent. El primer grup va fer spinning, el segon, gimnàs, i 

el tercer, zumba. 

4. Què vas aprendre? 

 A gaudir més de l’esport. 

5. Us va agafar la pluja? 

  Sí... algú va caure. 

6. Us servirà per a quan sigueu més grans? 

 Sí, per a estar més en forma o per a les persones que vulguen seguir estudis o carreres dedi-

cades a l’esport. 

   Gràcies, Abdellah! 

                                                                               Saida El Bahaoui, Hassna Rafik i Layla Guergouch 

http://rol-riberaonline.blogspot.com.es/2015/03/programa-fitjove-tortosasport.html
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OLIMPÍADES DE GEOGRAFIA 

   El passat dimecres 16 de març tres alumnes 

de Geografia de 2n de Batxillerat, juntament 

amb la professora Núria Estivill, van anar a Vila-

seca a les Olimpíades de Geografia, un 

concurs organitzat pel Col·legi de Geògrafs 

d'Espanya que consisteix, essencialment, a 

premiar els alumnes que demostren un millor 

coneixement dels continguts de la matèria de 

Geografia de Batxillerat, dins de l'àmbit 

estatal. 

   Els alumnes de 2n de Batxillerat, Sergi Carles, 

Albert Martí i Xavi Albacar ens van contestar 

unes preguntes: 

1. Qui vau anar? Quin 2n de batxillerat 

estudieu? 

 Sergi Carles, Albert Martí i Xavi Albacar, 

del Batxillerat Humanístic. 

2. Quina professora us hi va acompanyar? 

 Núria Estivill. 

3. En què consistia el concurs? 

 Cinquanta preguntes tipus test de tot el 

temari de 2n de Batxillerat de Geografia. 

4. Les preguntes, eren molt difícils? 

  Sí, complicadetes. 

5. Quants grups éreu? 

 Érem grups d'una quinzena d'instituts 

repartits en tres aules. 

6. Era molt alt el nivell? 

 Estava molt igualat. 

7. Contra qui vau competir? 

 Contra cent trenta alumnes de la 

província de Tarragona. 

 

 

     

        

Kimberley Aladesa i Laia Figueres 

KARAOKE EN LLENGÜES ESTRANGERES 

   El passat divendres 18 de març, per tal d'acomiadar el segon trimestre, alguns alumnes d’ESO i 

de Batxillerat van participar en un karaoke en llengües estrangeres. Havien de sortir a l'improvisat 

escenari en grups o sols i cantar una cançó elegida per ells. Hi anaven sortint per ordre de 

cursos, primer cantaven cançons en anglès i després qui volia en francès. I també alguns 

alumnes van cantar en alemany. 

   Alumnes de 1r d'ESO A, B i C van cantar en anglès, i dos grups van cantar en francès. 

   Alumnes de 2n d'ESO A i B també van cantar en anglès i tres grups en francès. 

   De 3r d'ESO, van participar-hi pocs alumnes, un company nostre va cantar en anglès i francès i 

dos alumnes de l'optativa d'alemany també van cantar. 

   Dos grups de 4t d'ESO A i B van cantar en anglès i dos companyes en francès. 

   Dos companyes de batxillerat van cantar en anglès. 

   Tot plegat, va durar més de dos hores! 

           Kimberley Aladesa i Laia Figueres 
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TALLER 4t ESO APRÈN, PARTICIPA I DÓNA DEL BANC DE SANG 

   El dimecres 30 de març, l'alumnat de biologia 

de 4t ESO A i C van assistir al taller Aprèn, parti-

cipa i dóna del Banc de Sang. Hem entrevistat 

Chayma El Mellali de 4t ESO C i Paula Estupiñà 

de 4t ESO A. 

1. Com va anar el taller? 

 Molt bé. Bé, va ser interessant. 

2. Us va agradar? 

 Sí, molt.  

3. En què va consistir? 

 Ens van parlar de les donacions de sang, 

de com funciona i de l’important que és. 

4. Què us van explicar? 

 Quan podem donar sang i el tipus de 

sang que hem de tindre per a donar sang. 

5. Us han tret mai sang? 

 No, perquè hem de ser majors de 18 

anys. 

6. Com podem ser donants 

de sang? 

 Primer, et fan un qüesti-

onari, després et fan una 

prova i al final et diuen si 

pots donar sang o no.  No 

hem de ser majors de 45 

anys, no hem d'estar malalts 

i, com ja hem dit, hem de ser majors d'edat. 

   Gràcies per la vostra col·laboració! 

        

   Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

CANTAUTOR EMILIANO VALDEOLIVAS 

   El passat dimecres 30 de març, el 

Departament de Castellà va organitzar una 

activitat amb Emiliano Valdeolivas, un joglar, 

que va interpretar amb molt d'entusiasme vuit 

poemes musicals que representaven un 

passeig musical a través de la història de la 

literatura castellana. 

   El cantautor va fer dos 

sessions, una per a grups de 

3r i 4t d'ESO i l'altra per a 

grups de 1r i 2n de 

Batxillerat. Els poemes 

musicals que interpretava 

e s t a v e n  o r d e n a t s 

cronològicament. 

   Per a 2n cicle d'ESO, el 

primer que va interpretar va ser el Mio Cid, i 

després cantà lletres 

de Gonzalo de Berceo, 

va explicar-nos el 

romanç de la Dama 

guerrera. També hi van 

aparèixer Fray Luis de 

León, amb el poema A 

la salida de la cárcel; 

el famós poema de 

Francisco de Quevedo, 

A una nariz...  i la rima 52 de Gustavo Adolfo 

Bécquer, De olas gigantes que os rompéis 

bramando. Algun alumne es va emocionar i 

tot. Una altra manera d'aprendre literatura! 

 

     Laia Figueres i Kimberley Aladesa 

____________________________________________________ ABRIL  2016 

A LES TERRES DE L'EBRE, LO RIU ÉS VIDA,  XARRADA DE MANOLO TOMÀS. 

ESCOLA VERDA 

   El dia 1 de abril a les 10 del matí va vindre un dels portaveus de la Plataforma en Defensa de 

l'Ebre, Manolo Tomàs. Als alumnes de 3r d'ESO ens va donar informació sobre 

els beneficis que ens aporta el riu Ebre i els desavantatges del transvasament. 

També ens va parlar del recorregut del riu Ebre, des d'on comença i fins on 

acaba. La xarrada es va fer en honor al Dia Mundial de l'Aigua. Al final vam 

fer-li preguntes i ens les va contestar amablement.                                                                                       

  Saida El Bahaoui i Àlex Arques 
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PREMI SAMBORI I REDACCIÓ COCA-COLA 

   El dissabte 2 d’abril vam anar al lliurament del premis Sam-

bori 2016, d’Òmnium Cultural,  a l'Institut Julio Antonio de Móra 

d'Ebre. Maria Subirats Múria de 1r d'ESO B va ser la guanyado-

ra de la categoria de primer cicle d'ESO d’arreu de les Terres 

de l’Ebre.  

   El mateix dia, Andrea Cid i Georgina Hernández, de 2n ESO, 

van anar a escriure una redacció, juntament amb alumnes de 

2n d’ESO dels centres del nostre territori, per al concurs de redacció en llengua catalana de la 

Coca-cola. Molta sort! 

Equip de redacció 

ENS VISITA  L'ESCRIPTORA MARIA LLUÏSA AMORÓS 

   Hem entrevistat Maria Subirats, de 1r B, i Ainhoa Sancho, de 

1r A, en motiu de la visita de l'escriptora Maria Lluïsa Amorós 

al centre. Els alumnes de 1r d'ESO han llegit el seu llibre El 

misteri de la capsa magnètica el segon trimestre per a 

l'assignatura de Català. 

1. De què anava el llibre? Us va agradar? 

 Anava sobre un grup de xics i xiques. N’hi havia una 

que es troba una clau i comença una investigació. Sí, ens va 

agradar molt. 

2. Va ser entretinguda la xarrada? 

 Sí, molt. 

3. Us va ajudar a aclarir diferents aspectes del llibre? 

 Sí, sobre ella mateixa i com va escriure el llibre. 

 

Hasna Rafik i Saida El Bahaoui 

DIA MUNDIAL DE L'ACTIVITAT FÍSICA 

   El passat divendres 8 d'abril, a l'hora del pati, es va organitzar l'activitat de saltar a la corda per 

commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física. Els alumnes de 3r d'ESO Mar López, Cinta 

González, Joan Boix, Daniel Palenque i Laia Figueres (CIATE) van ajudar a organitzar l'activitat 

juntament amb Ximo Talarn, cap del Departament d'Educació Física del centre. S'intentava que 

durant espais de temps d'un minut o més tots els alumnes que volien participar en el joc 

saltessen a la corda. Finalment l'activitat va sortir molt bé. 

 

                    Laia Figueres 
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VISITA AL REFUGI ANTIAERI  

   El dilluns 11 d'abril, els alumnes de 4t A i B van anar de visita al refugi antiaeri. Hem entrevistat 

Àngela Querol de 4t B i Paula Estupiñà de 4t ESO A: 

1. Com ha anat la sortida? 

 Molt bé.  

2. Us ha agradat? 

 Sí, molt, ha sigut molt interessant. 

3. Què us han explicat? 

 Quins dies hi havia més atemptats, quantes persones s’amagaven al refugi i quants refugis 

hi havia. Ens ha explicat moltes coses sobre la gent que s’hi amagava. 

4. Us ha paregut interessant la sortida? 

 Sí, bastant. 

5. Heu après alguna cosa nova? 

 Sí, a estar més alerta.  

                                                                                                                                 Saida El Bahaoui 

SORTIDA 1r ESO AL PAVELLÓ FIRAL DE REMOLINS 

   El dimarts 12 d'abril, els alumnes de 1r ESO 

van anar al pavelló firal de Remolins per a una 

jornada d’esport. Hem entrevistat Yassine El 

Bahaoui de 1r ESO B i Salma Ouabibi de 1r ESO 

C: 

1. Com va anar la sortida? 

 Bé, va ser molt divertida i entretinguda. 

Molt bé. 

2. Què vau fer? 

 Activitats esportives com minibàsquet, 

tenis, futbol sala…  

3. Us va agradar? 

 Sí, molt.  

4. Ho havíeu fet abans? 

 Sí, a l'últim curs de Primària. 

5. Què us van explicar? 

 Coses sobre l’esport i sobre l’alimentació 

saludable. 

6. Què vau aprendre? 

 Que s’ha de fer esport cada dia i que cal 

mantindre una bona alimentació.  

            Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

JORNADA ADOLESCÈNCIA TERRES DE L'EBRE 

   El dijous 14 d'abril al 

Teatre Auditori Felip 

Pedrell  es va celebrar 

una jornada dedicada 

a l'adolescència de les 

Terres de l'Ebre. Els companys que l'estiu passat 

vam formar-nos al CIATE, Mar López, Joan Boix, 

Cinta González, Daniel Palenque i Laia 

Figueres, vam anar-hi en representació del 

nostre institut. Dos d'aquests alumnes, Mar i 

Joan, van pujar a l’escenari juntament amb el 

director de l'institut, Josep Ramon Subirats, per 

explicar en què consistia el CIATE i la nostra 

tasca a l'institut. Durant aquestes hores de la 

tarda, també hi havia persones en 

representació d'altres activitats, com projectes 

per als immigrants, alumnes de la UOC, una 

representant de la Creu Roja, un projecte de 

lectura i algun com el nostre, el CIATE (Curs 

d’Iniciació a Tècnic/a d’Esport). 

       

Laia Figueres 
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VISITA A LA DEPURADURA DE L’EDAR DE TORTOSA 3r ESO. ESCOLA VERDA 

   El divendres 15 d'abril  els alumnes de 3r ESO vam visitar la depuradora. Primer ens van dividir 

en dos grups, 3r A i C, i 3r ESO B i D. Mentre a un grup els explicaven el procés de depurar i el 

gran temps i esforç que requereix, els altres ens esperàvem. Després va passar l'altre grup. Quan 

van acabar l'explicació, ens van tornar a dividir, aquesta vegada per grup classe, i vam anar de 

grup en grup a veure cada procés, des que comença fins que acaba. 

                                                       Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

TORTOSA ENGLISH FESTIVAL 

   El passat divendres 15 d'abril tres companyes nostres van participar en l'English Festival 

representant el nostre centre: Míriam Cardona, de 3r A; Sara Ortiga, de 4t B, i Maria Miralles, de 

4t A. Les hem entrevistades, a veure com va anar l'experiència: 

1. On vau anar ? 

 Al Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. 

2. Què vau fer? 

 Participar en el concurs, s'havia de fer un debat al voltant d'un tema que sortia a l'atzar 

dels vint que hi havia. 

3. Qui vau anar-hi? Quines professores us hi van acompanyar? 

 Sara Ortiga, Maria Miralles i Míriam Cardona. Ens hi van acompanyar Rosa Vallés i Laura 

López, professores d'anglès de l'institut. 

4. Contra qui vau competir? 

 Contra alumnes del Col·legi Diocesà Sagrada Família. 

5. Va ser molt difícil? 

 Sí, ens va costar bastant.  

6. Qui va guanyar? 

 De tot els grups participants va guanyar el Col·legi Teresià de Tortosa. 

 

Kimberley Aladesa i Laia Figueres 
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CANTA-LA 2016 

   Com cada curs, el dia 21 d’abril, es va celebrar la 

gala del concurs d'interpretació de cançons en 

català Canta-la al Teatre Auditori Felip Pedrell. 

Aquest any  els presentadors van ser Júlia Roda i 

Raül Anguera, de 4t d’ESO. La gala va començar 

amb els grups de 1r d'ESO: el grup Les dos corxeres, 

format per Ariadna Hoslalot i Mariam Ouasif, amb 

la cançó “Boig per tu”. El grup Les anònimes, for-

mat per Cinta Carot i Nerea Accensi, amb la can-

çó “Mirant enre-

re”. El grup Les superpoderoses, format per Dina Badi i Cinta 

Monllaó, amb la cançó “Dàncing sandàlies”. El grup Sirenetes, 

format per Carla Roig i Alba Sànchez, amb la cançó “Sense tu” 

i, per acabar amb els alumnes de 1r d’ESO, el grup Parem el 

temps, format per Núria Carles, Paula Ruiz i Georgina Canalda, 

amb la cançó “Estels al vent”. A continuació van cantar els 

grups de 2n d'ESO: el grup La veu de Bítem, format per Edgar 

Borràs i Àlex Bages, amb la cançó “El primer arbre del bosc 

blaumut”. El grup Som com som, de l’Aula d’Acollida, format 

per Houria Rafik, Sanni  Ayoub, Tania Melisa, Papa Mor, Hafsa 

Akeil, i  amb la col·laboració especial d’Íngrid Castell, amb la 

cançó “Rock and roll” i per acabar amb els de 2n d’ESO, Llavic, 

nom artístic d'Aleix Llobet, amb la cançó “És la nostra història”. 

Després va arribar el torn dels grups de 3r d'ESO: Kalvo-klein, 

nom artístic de David Calvo, amb la cançó “La vida és un car-

naval”.          
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   A la mitja part de la gala del concurs Canta-la es va fer l'entrega dels premis del Concurs de 

contes breus i després el presentador ens va fer un truc de màgia. Després va arribar el torn dels 

grups de 4t d’ESO: Solista, nom artístic de Mihaela Ceres, amb la cançó “Sense tu tot em can-

via” i el grup C.A.Z.A. format per Chayma El Mellali, Zahra Hajja,  

Andrea Menmano i Aida Accensi, amb la cançó “Fil de llum”. 

Després van cantar els grups de Batxillerat: les alumnes Mariona 

Verge i Eliane Hoffer; el grup Doraemon, format per Abril Martí-

nez, Andrea Ochoa, Safa Asttaf, Nacera Charef i Chaymae Elo-

uaki amb la cançó “Doraemon”. I va arribar el moment de l'es-

perada actuació del professorat: el grup Les benvingudes, for-

mat per Núria Benaiges, Maria Josep Altadill, Vanessa Monterde 

i Tere Izquierdo, amb la cançó “Qualsevol nit pot sortir el sol”. 

Després, les actuacions extres,  començant per la classe de 3r 

ESO B juntament amb la professora  de música, Mariló  Sebastià, 

amb la cançó  “Samarreta d’imperi”, de Gertrudis. I després la 

classe de 1r ESO A, juntament amb la seua tutora Núria Estivill, 

amb la cançó “Vull estar amb tu”. Per finalitzar amb aquesta 

gala tan impressionant va actuar el grup Tomeu Carbó i ses 

al·lotes, format per Tere Izquierdo, Cinta Benaiges, Mariló Sebas-

tià, Núria Estivill i Enric Carbó, amb la cançó “Mallorquins i cata-

lans”. 

 

   Fins l'any que ve! 

                                                                         Saida El Bahaoui 
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______________ ACTIVITATS SANT JORDI 2016. DIVENDRES 22 D’ABRIL 

XARRADA EN FRANCÈS DEL PERIODISTA ORIOL GRACIÀ 

   El dia 22 d' abril,  el 

periodista Oriol Gracià 

va vindre al centre a fer 

una xarrada en francès 

dirigida als alumnes de 

l'optativa de  francès 

de 3r i 4t d' ESO i Batxillerat. Hem entrevistat 

Júlia Herrera i Maria Brull de 3r A:                                                        

1. Com va anar la xarrada? 

 Va  ser molt interessant. 

2. De què tractava? 

 De la seua experiència durant un any via-

tjant per França. 

3. Va ser entretinguda? 

 Sí. 

4. Vau aprendre alguna 

cosa? 

 Sí, algunes paraules i ex-

pressions en francès.         

Joan Fornós i Layla Guerguaouch 

              LECTURA LLIBRE DE LES BÈSTIES, DE RAMON LLULL 

   Per celebrar l’Any Llull,  es va fer la lectura en 

veu alta del Llibre de les bèsties durant la 

Diada de Sant Jordi. De les moltes 

adaptacions que s'han fet d'aquesta obra 

vam  triar la versió de Roc Casagran de 

l'editorial Sembra Llibres, que ens va semblar 

una adaptació fidel i a la vegada 

actualitzada. També volíem que la lectura 

resultés àgil i fluïda tenint en compte que el 

públic, en aquesta ocasió, seria el nostre 

alumnat. 

   El Llibre de les bèsties constituïx un interessant 

apòleg polític i sociològic sobre la vida dels 

homes. Llull en aquesta faula ens explica el 

fracàs  dels intents de la rabosa per tal de 

canviar l'ordre jeràrquic establert. En ser 

elegida consellera del rei, la rabosa intentarà 

amb tots els mitjans al seu abast que aquest 

cometa tota mena d'abusos per  usurpar-li el 

poder. La rabosa, amb el seu enginy, 

aconseguix eliminar tots els seus rivals. A la fi, 

quan ja és a punt d'enderrocar el rei del seu 

tron, els lleials elefant i senglar 

faran que triomfe l'ordre 

establert, i el traïdor serà 

castigat. 

   Tot i ser una obra del segle 

XIII, té una gran actualitat 

perquè parla de la corrupció, dels abusos de 

poder i de les injustícies que, malauradament, 

no falten en la societat d'avui en dia. 

   Per dur a terme la lectura vam convidar 

l'alumnat dels quatre cursos d'ESO que havien 

estat candidats del nostre centre per al 

Certamen de LVA  a fer la lectura del llibre per 

als seus companys de 4t d'ESO. Cinta Carot, 

Mariam Ouacif, Paula Ruiz, Núria Carles, David 

Calvo i Àngela Querol s'encarregaren de llegir 

el set capítols en què està dividida l'obra.  

   Lectors i públic estiguérem durant una mica 

més d'un parell d'hores atents als 

esdeveniments d'aquella cort d'animals que 

havien d'elegir rei. 

Josepa Altadill 

            CONFERÈNCIA DE L’ESCRIPTOR JESÚS MARIA TIBAU 

   Als alumnes de 4t ESO C  els va fer una xarra-

da l’escriptor Jesús Tibau sobre el llibre El verti-

gen del trapezista. Hem entrevistat Chayma El 

Mellali i Zahra Hajja: 

1. Com va anar i de què tractava la xarrada? 

 Bé. De la vida de Jesús Tibau i el seu llibre. 

2. De què tracta el llibre? 

 D’uns nois que busquen un espai entre el 

passat i el futur, els som-

nis i la realitat, i aquesta 

indecisió els provoca 

cert vertigen.  

3. Heu trobat interessant 

la lectura d’aquest llibre? 

 Sí, molt.                                                                                

   Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 
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CONFERÈNCIA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, DE LA PROFESSORA PILI ANDREU 

BOTELLA AL MAR   

Gabriel García Márquez en el vestíbulo del centro. Exposición y obra de creación conjunta 

   Y así fue cómo nos reencontramos con Remedios, que tras décadas y búsquedas, se hallaba 

metida en una caja, un poco cansada de la postura, pero bella como siempre, así con ese 

gesto de los que no dicen nada, y solo miran. Con algún que otro 

esfuerzo, la ayudamos a caminar, a sentarla en el coche, a 

buscarle otro lugar un poco menos tranquilo, donde pudiese ver el 

mundo a una altura considerable, y tras pruebas de vestuarios, 

volvió a elevarse sobre el suelo, al igual que cien años antes, 

milagrosa, eternamente joven, elusiva, cerca de las miradas de 

todos, ajena a cualquier mano que quisiese rozarla, libre, en 

cuerpo y alma. 

   Escribían los demás, los deseos al dios de las palabras, sus mejores 

intenciones para trabajarse la vida, o que aquellos ojos se fijasen en 

él o en ella, o que lo mismo extirpar una h que una tilde que tañe 

una campana, una mayúscula a traición, un proyecto que quiere 

ser realizado. Y bajo una lluvia de mariposas amarillas, por fin 

alguien tendría a quién contarle, con una crónica, con un billete a 

Macondo, con unas alas con las que aterrizar en la terraza, con 

botellas de colores que encerrarán para siempre aquello que 

fueron, todos los alumnos, sin excepción de peticiones, elevando plegarias quizá atendidas. 

   Gracias Gabo, podrías volver de vez en cuando. 

Toni Vañó 

MÀGIA EN ANGLÈS 

   Els alumnes de 1r i 2n d’ESO van gaudir 

d’un espectacle de màgia en anglès.  

AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES 

   Al passadís es van exposar autoretrats fau-

vistes que els alumnes de 3r d’ESO han fet a 

Visual i Plàstica. 
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ENTREGA DE PREMIS PER SANT JORDI 

   A l’hora del pati, a més de fer un intercanvi de llibres de segona mà, la Direcció i la tècnica de 

Biblioteca van lliurar els premis de diferents concursos: el Fonix d’anglès, el del cartell del Con-

curs de relats breus de Sant Jordi, el dels haikus i un regal per als presentadors del Canta-la. 

SALUT I ESPORT. OLIMPÍADA D’HÀBITS SALUDABLES 1r ESO 

   El dilluns 25 d’abril, als alumnes de 1r ESO, els van fer un taller sobre hàbits 

saludables. Hem entrevistat Anna Pérez de 1r ESO A i Salma Ouabibi de 1r 

ESO C: 

1. Com va anar l'experiència i xarrada? 

 Bé, va ser molt divertida. Molt bé. 

2. Què vau fer? 

 Vam fer activitats esportives. Ens van fer 

una xarrada i després vam fer les activitats.  

3. Us va agradar? 

 Sí, sí, molt. 

4. Què vau aprendre? 

 A tindre uns hàbits de vida i alimentació més saludables. 

5. De què us van parlar? 

 De l’alimentació, de la salut i de com tindre una dieta equili-

brada. 

5. Us va parèixer interessant? 

 Sí, molt. 

   Gràcies a les dos!          

                               Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 
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____________________________________________________ MAIG  2016 

32a MOSTRA DE TEATRE DEL BAIX EBRE  

   El dimarts 3 de maig, els alumnes de l’optativa de Teatre impartida per Maria Josepa Altadill i 

Núria Estivill van participar en la 32a Mostra de Teatre del Baix Ebre que es va celebrar al Teatre 

Auditori Felip Pedrell. Des de les 9h del matí fins a les 14h van haver-hi representacions del nostre 

institut, de l’Instiut Escola Daniel Mangrané, de Jesús, i de l’Institut Roquetes. La nostra obra, Lí-

mits, va sobre problemes a l'adolescència. El títol revelador li dóna sentit a l’obra ja que expressa 

els límits de la mentida o la veritat, i les conseqüències que porten. Els altres instituts van fer re-

presentacions de temes deferents, incloent-hi algunes peces de  música i també cantant. 

   A  final de curs, tornaran a  representar l'obra a  l'escenari  del nostre gimnàs, per  tal que hi pu- 

guen vindre els familiars i tots els alumnes que vulguen veure-la.                                                                                                                           

  Laia Figueres  

                                        VIATGE A MADRID 4t D'ESO 

   El viatge de final de curs dels alumnes de 4t d’ESO enguany ha sigut a Madrid. Els hi van 

acompanyar les professores Rosa Vallés i Elena Panisello. De visites guiades, en van fer tres: a El 

Prado, al Jardín Botánico i al Palacio Real. Una nit van anar al teatre a veure el musical El Rey 

León. També van visitar la Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá, la Cibeles, el Madrid de los Austrias, 

el Mercado de San Miguel, i una visita en bus 

turístic. 

   Hem entrevistat Raül Anguera de 4t B: 

1. Com va anar el viatge? 

 Molt bé, bastant entretingut. 

2. Va ser divertit? 

 Sí, sobretot els viatges d’un lloc a un al-

tre. 

3. Va ser cansat?  

 Una mica, més al final. 

4. Ho tornaries a repetir?  

 Sí,  i tant!      

 Joan Fornós i Àlex Arques 
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TREBALL DE SÍNTESI 1r ESO A EMPÚRIES 

   Els dies 4, 5 i 6 de maig, els alumnes de 1r 

d'ESO van anar de treball de síntesi a Empúries. 

Hem entrevistat Júlia Aragon de 1r ESO B i 

Anna Pérez de 1r ESO A: 

1. Com va anar la sortida? 

 Molt bé, va ser molt xula. 

2. Us va agradar? 

 Sí, ens vam divertir molt. 

3. Què vau fer? 

 Vam caminar molt i vam visitar molts 

llocs. 

4. Quin és el tema del treball de síntesi? 

 De Grècia i Roma. De Socials i Naturals. 

5. Us vau cansar? 

 Sí, em feien mal els peus. Sí, molt. 

6. Anàveu en grups? 

 Sí, la majoria de vegades. 

7. Vau aprendre coses noves? 

 Sí, bastantes coses. 

8. Quins professsors us hi van acompanyar? 

 Núria Estivill, Àngel Martí, Carmen 

Gargallo i Vanessa Monterde. 

8. Alguna anècdota? 

 Sí, ens van traure una arna de l'habitació. 

Quan anàvem en vaixell molta gent es va 

marejar. 

        

   Saida El Bahaoui i Hassna Rafik 

TREBALL DE SÍNTESI 2n i 3r d'ESO A LA MOLINA 

   Alguns alumnes de 2n i 3r d'ESO, dels dies 4 al 6 de maig, van anar a 

fer el treball de síntesi a la Molina. Hem preguntat a Aimar Aixendri 

de 2n ESO A  i a Mar López de 3r ESO B com va anar el viatge: 

1. On vau anar? 

 Vam anar a la Molina. 

2. A quin alberg us vau allotjar? 

 A l'Alberg Mare de Déu de les Neus. 

3. Quins professors us hi van acompanyar? 

 Cinta Benaiges, Andreu Bonet, Íngrid Castells i Anna Granja. 

4. Quines activitats vau fer? 

 El primer dia, després de dinar i allotjar-nos a les habitacions, 

vam anar a Puigcerdà, i vam fer un treball d'orientació per la ciutat. 

A la nit, després de sopar i d'una mica de temps lliure, vam anar a 

una muntanya del voltant a fer jocs nocturns. 
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   El segon dia al matí, ens van dividir en dos grups, uns feien rocòdrom 

i tir amb arc, i l'altre grup feia orientació. A la tarda vam pujar al cim 

de la Molina, pel recorregut que feien la gent abans per pujar a 

l'estació d'esquí. Vam estar una estona per la neu i els professors ens 

van fer entrepans de Nutella per berenar. I a la nit els monitors que ens 

feien les activitats ens van muntar una petita discoteca. El tercer i últim 

dia, vam anar a la Cerdanya francesa a fer una visita pel castell i el 

poble. I després de dinar ja vam agafar l'autobús cap a Tortosa. 

5. Vau xalar molt? 

 Ens ho vam passar bé, però les activitats eren una mica 

repetitives. Quan ens ho passàvem millor era a les habitacions a les 

nits. 

6. Podríeu contar-nos alguna anècdota? 

 Una de les nostres companyes es va fer una fissura a la mà i altres es trobaven malament. 

           Kimberley Aladesa i Laia Figueres 

TALLER DE ROBÒTICA 

   El passat dimecres 18 de maig els alumnes 

de l'optativa Entorn Tecnològic, impartida pel 

professor Manel Caballé, van anar a fer un 

taller de robòtica. He entrevistat Cinta 

Gonzàlez de 3r d'ESO A, una de les alumnes 

que va anar-hi: 

1. On vau anar a fer el taller? 

 A l’edifici del Betània, actual seu del Ser-

vei Educatiu del Baix Ebre. 

2. Quins professors us hi van acompanyar? 

 Manel Caballé. 

3. Què vau fer? 

 Eren quatre classes que duraven mitja 

hora, explicaven projectes i concursos alguns 

professors d'instituts de les 

Terres de l'Ebre. 

4. Us va agradar? 

 Sí, estava molt ben 

pensada i organitzada. 

5. Us servirà per al vostre 

futur? 

 Sí, perquè ens van 

explicar conceptes de 

robòtica que després 

aplicarem a classe. 

 

Laia Figueres 

LE MODERNISME AU QUOTIDIEN, DE CAFÉS EN BOUTIQUE  

   El passat dimecres 25 

de maig els alumnes 

de l 'optativa de 

Francès van participar 

en una activitat de 

l'Institut Français de 

B a r c e l o n a .  H e 

entrevistat  David Calvo de 3r d'ESO A, un dels 

alumnes que hi va participar: 

1. On vau anar? 

 A l'Institut Français de Barcelona. 

2. Quins professors us hi van acompanyar? 

 Maite Chavarria, Àngela Creix i Carme 

Castellà. 

3. Per què vau anar-hi? 

 Per fer un taller  en francès. 

4. En què consistia l'activitat? 

 Una guia ens va explicar en francès el 

modernisme a Barcelona. 

5. Què vau visitar? 

 Jardins, la casa 

Batlló, el  restaurant 

René, i ens van 

ensenyar la farmàcia 

Ferrer i pastisseries 

modernistes. 

 

Kimberley Aladesa 



Institut Cristòfol Despuig                                           40                                                                         Fem Rogle 7          

 

______________________________________________ AULA D’ACOLLIDA 

   Durant el curs 2015

-2016 els alumnes 

nouvinguts han par-

ticipat en Voltem pel 

món,  un projecte 

telemàtic que està 

molt ben estructurat 

i és fàcil de seguir, ja 

que cada activitat té les seues instruccions 

ben redactades i entenedores i  està obert a 

les Aules d'Acollida de tot Catalunya. 

   És una activitat col·laborativa entre professo-

rat i alumnat al voltant de competències trans-

versals en general, especialment les comuni-

catives.   

   A partir de la interpretació de textos audiovi-

suals i escrits, de diferents tipologies textuals, els 

alumnes fan activitats col·laboratives de com-

prensió, de construcció de textos, de recerca i 

elaboració d’informació i de coneixement de 

l'entorn.  

   L'aula virtual i les TIC s’utilitzen com a instru-

ments d’accés a la informació i de construc-

ció del coneixement.  

   L’ús de les TAC ha fet millorar la seua compe-

tència comunicativa i digital.  

   Ha ajudat a madurar la capacitat de pren-

dre decisions i consensuar-les amb el grup per 

arribar a fer treballs conjunts. 

   És un viatge amb diferents etapes o centres 

d’interès, on els alumnes desenvolupen dife-

rents activitats de creació pròpia, orientades a 

la composició de textos comunicatius per 

compartir en els fòrums. 

   La possibilitat de crear xarxes socials amb 

alumnat  i d’altres Aules d’Acollida de Cata-

lunya ha donat peu a trencar límits i poder re-

lacionar-se i conèixer altres realitats d’altres 

poblacions... realment, viatjar aprofitant l’ús 

de les TAC. 

   Durant aquest viatge s’han presentat a la 

resta de companys de les diferents Aules 

d’Acollida a partir d’un powerpoint amb  les 

seues fotos i un petit text, han fet un mapa del 

temps, han treballat cançons, han buscat in-

formació per fer un itinerari per Tortosa i han 

creat els diferents punts d’interès en un mapa 

interactiu i finalment han fet un programa de 

ràdio amb l’ajuda del professor Albert Arago-

nés que ens ha fet un forat per poder assistir a 

un dels programes a Ràdio Tortosa que ells te-

nien programat dins de l’optativa Fem ràdio, 

de 3r d’ESO. 

   La metodologia d'aprenentatge es basa en 

tècniques de treball per projectes, treball 

cooperatiu, treball en equip i construcció del 

coneixement. Aquesta manera de treballar 

motiva molt l’alumnat i els estimula a participar 

activament de totes les activitats proposades 

en les diferents etapes d’aquest viatge, ja que 

aquestes han estat motivadores i engrescado-

res, els continguts han estat diferents i cada 

etapa ha estat com una sorpresa a treballar. 

   Al final del trajecte, la valoració és positiva 

perquè s’ha aconseguit la potencialitat del 

coneixement dels nostres alumnes, a més de 

fomentar el treball en grup i la millora de la 

seua cohesió. 

   El rol de la  professora és d’acompanyament, 

de guia i assessorament en tot el procés del 

projecte, en el qual també aprenen i xalen. 

      Pili Barredo, 

tutora de l’Aula d’Acollida 

   Hem entrevistat Alexandra Draghici i Àngela Querol de 4t B 

perquè ens parlen d’aquest taller: 

1. Com ho heu viscut? 

 Molt bé, una experiència que ens agradaria repetir. 

2. Què heu sentit? 

 Sents coses que normalment no pots viure o expressar, 

felicitat i tranquil·litat. 

 

_____________________________ TALLER EMOCIONAL D’ENRIC CARBÓ 
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3. Què heu après? 

 A conèixer-nos a nosaltres mateixos millor. 

4. Quantes sessions heu fet? 

 Fins ara, n’hem fet dos, d’ interioritzar-te  tu mateix i aprendre a confiar en l’altra gent. 

5. Qui us l’ha fet? 

 El professor Enric Carbó. 

   S’ha fet una sessió de taller emocional cada mes, fins a l’abril, de 15:30h a 17:30h, els dilluns o 

els dijous.  Després del taller sempre es fa una posada en comú per a expressar com em sento i 

què he après, ens ha dit per a la revista el professor Enric Carbó. Ens diu que també li ha servit a 

ell per a aprendre com ensenyar d’una manera més pràctica i no tan teòrica. Moltes gràcies, 

Enric. Si hi ha quòrum i demanda, el curs que ve, més. 

                                                                                             Laia Figueres Audí 

______________________________________________________ ANY LLULL 

   En motiu de la celebració de l'Any Llull 

2015-2016, l'institut s'ha sumat a 

l'homenatge al filòsof i escriptor Ramon Llull 

(Palma 1232 - Tunis 1315), considerat la 

personalitat més universal de la cultura 

catalana, amb una sèrie d'activitats 

realitzades per l'alumnat. 

   Per començar, el departament de 

Català li va dedicar el segon Concurs de 

lectura de poemes, un concurs adreçat 

aquest any a l'alumnat de batxillerat que 

consisteix a gravar un vídeo amb un mòbil 

llegint en veu alta un dels versicles del Llibre d'amic e amat en 

versió moderna. Amb els millors treballs presentats es va fer un 

cartell amb codis QR que permeten enllaçar als vídeos 

guanyadors. 

    L'altra activitat organitzada pel departament de Català es va fer el dia 22 d'abril, en els actes 

de celebració de la diada de Sant Jordi. L'alumnat seleccionat enguany per participar en el 

Concurs Nacional de Lectura en Veu Alta va llegir una adaptació del Llibre de les bèsties, del 

mateix Ramon Llull, davant dels companys i 

companyes de 4t d'ESO. 

   Per últim cal afegir el mural exposat al vestíbul 

de l'institut que va fer l'alumnat de 2n ESO C, a la 

classe de Ciències Socials, on es pot veure un 

mapa dels llocs que Ramon Llull va visitar al llarg 

de la seua vida, i l'exposició de llibres de Ramon 

Llull que va muntar la biblioteca de l'institut, amb 

l'ajut d'un grup d'alumnes de 4t d'ESO. 

    

En aquest enllaç en trobareu imatges: 

http://insdespuig-catala.blogspot.com.es/2016/04/celebrem-lany-llull.html 

           Albert Aragonés 
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   Si tú y yo miramos la misma película puede 

que nos guste o no, pero la película será la 

misma. Lo que sucede al leerse un libro es 

completamente distinto, aunque sea el mismo 

libro. Con un libro te conviertes en el director 

de esa historia, te conviertes en el guionista, te 

conviertes, incluso, en el protagonista, haces 

tuya la historia. 

   El Quijote lo forman dos libros, Sí, es una obra 

extensa. Es por eso que mucha gente opta por 

no leerla. Una razón de peso, muy buena ma-

nera de pensar. 

   El Quijote es una obra que te hace cambiar 

la  forma de ver el mundo. Al  fijarnos  en la 

idealización de la vida tan espectacular que 

muestra el Quijote y el contraste que supone el 

personaje de Sancho, pensamos y nos pregun-

tamos: ¿ Y yo, cómo veo el mundo? Por eso no 

debes leerlo, ya que expandir nuestra mente 

es algo extremadamente malo. 

   Es una obra llena de acción, de tráfagos, de 

situaciones trágicas y de situaciones que ver-

daderamente  te hacen reír. Pero no debes 

leerlo, es absolutamente aburrido, claro. 

   Una obra que contiene estructuras, escenas, 

maneras de escribir e innovaciones que mar-

caron un antes y un después en la literatura a 

nivel universal, una obra de la cual, otro autor, 

hizo una segunda parte falsa, apócrifa. Pero 

no la leas, claro, carece de importancia. 

   En conclusión, no debes leer  El Quijote nun-

ca en la vida, ya que te hará reflexionar sobre 

todo lo que haces y te hará mejorar. Puede 

que  El Quijote  y todo lo que conlleva, que 

puedo asegurar que es un mundo gigante, te 

aporte cosas a la vida, incluso te la cambie 

por completo. Pero claro, no la leas, es muy 

largo.                 

   Sergio C. B., 2n BAT Humanístic 

_____________________________ POR QUÉ NO DEBES LEER EL QUIJOTE 

   A partir de l’exercici Embolicant la troca, 

proposat a la Gramàtica de la fantasia d’a-

quest gran pedagog, els alumnes van adaptar 

contes. Reproduïm un text que ens va fer riure 

molt. 

   Eren dos xiquets, bé, més ben dit, un xiquet i 

una xiqueta. Els seus pares els havien instal·lat 

a l'orfenat  de Clings Brains ja  feia uns tres 

anys. L'orfenat estava  situat  a un barri  de 

Londres  una mica apartat de la ciutat. 

  - N'estic fart, d'aquest orfenat pudent i ronyós! 

Per què ens van deixar aquí els pares? -deia 

en Tom a la Guida mentre era canvi d'hora. 

De cop, va entrar la mestra. - Avui llegirem un 

conte, Hansel i Gretel. - Tots els xiquets es van 

quedar sorpresos. No eren grans ja perquè els  

contessen un conte? Tot i això, la mestra els el 

va contar, i després van anar al pati. 

   - Escolta, Tom, i si ens escapem d'aquí? 

   - A què et refereixes, Guida? 

   - Doncs com van fer en Hansel i la Gretel, 

anar tirant trossets de pa d'aquest entrepà 

d'esmorzar. - Està bé - va dir en Tom. Junts van 

saltar la tanca discretament i després se’n van 

anar. Anaven caminant mentre el Tom anava 

tirant trossos de pa. 

   Una olor de carn rostida va arribar als dos 

xiquets. Una casa feta de carn es veia a uns 

metres d’ells dos. Estava feta de fuet, pernil 

salat, costelles, salsitxa... Van començar a 

menjar fins que un porc que caminava sobre 

dos potes va sortir per la porta. El porc va 

agafar els dos xiquets i els va  posar dins  d'una 

gàbia. Els nois estaven espantats, pensaven 

que  s'havien  posat dins del conte d'en Hansel 

i Gretel però en versió porc. 

   Quan el porc va anar a posar-los dins la 

cassola, van obrir bé els ulls. Es va adonar que 

estaven dins d'una simple carnisseria, i que el 

dependent els estava tirant fora de la tenda a 

patades perquè s'havien menjat tota la carn 

de l'aparador. Van començar a córrer cap a 

l’orfenat, i un cop van arribar-hi van estar a 

classe i van fer com si no hagués passat res. 

Georgina Canalda, 1r ESO A 

_________________________TREBALLEM GIANNI RODARI. TOM I GUIDA 
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PROJECTE DELEGATS EN 3D A 1r D’ESO 

   Enguany, des de les tutories de 1r d’ESO hem engegat un projec-

te anomenat “Delegats en 3D”. 

   Aquest  projecte tenia com a objectius principals potenciar i re-

forçar la tasca dels delegats i sotsdelegats i fomentar el rol actiu 

de l’alumnat en la presa de decisions sobre els temes que els 

afecten. 

   Des de les diferents tutories, els alumnes dirigits pels seus delegats 

han consensuat diverses iniciatives que han acabat esdevenint un 

projecte amb incidència en algun àmbit del seu entorn immediat; 

ja siga la pròpia aula, el centre on estudien o la ciutat on viuen. 

   Així, els alumnes de 1r A han dedicat el projecte a decorar el 

centre per a la festa de final de curs; els alumnes de 1r B han orga-

nitzat tota una sèrie d’activitats per als ancians de les residències 

Sant Miquel Arcàngel i l’Onada; els alumnes de 1r C han preparat 

activitats per als alumnes de l’Escola Sant Llàtzer (amb la qual 

compartim edifici), i els alumnes de 1r D han organitzat una rifa, els 

beneficis de la qual seran donats a Càritas. 

   El projecte va celebrar el seu acte de cloenda a Vilanova i la 

Geltrú el passat 27 de maig. Hi vam assistir les tutores i els delegats i 

sotsdelegats de tots els grups de 1r d’ESO.     

                                                    Núria Benaiges, tutora de 1r B 

CONSUMÓPOLIS 11 

   Enguany, com en anteriors edicions, el nostre alumnat ha participat en el concurs escolar 

Consumópolis; l'any passat va resultar guanyador de la categoria de segon cicle d'ESO. 

   Consumópolis és un concurs escolar d'àmbit estatal, organitzat a Catalunya per l'Agència 

Catalana del Consum, que pretén fomentar entre l'alumnat valors relacionats amb el consum i 

el desenvolupament sostenible. 

   En aquesta edició ha participat tot l'alumnat de primer d'ESO des de la matèria de Ciències 

Socials, i en la primera fase, tres dels nostres equips van quedar molt ben classificats dins de 

l’àmbit autonòmic: en setena posició Júlia Aragon, Júlia Carot, Mariam Ouacif, Paula Jiménez i 

Maria Crisol; en desena posició Sofia Ferri, Idoia Clemente, Maria Subirats, Arnau Carot, Alma 

Díaz i Jordi Giménez; finalment, en onzena posició Albert Verge, Ariadna Hostalot, Anna Subirats, 

Nerea Accensi i Cinta Carot. Moltes felicitats a tots ells pels resultats obtinguts. 

 

 

            Núria Estivill, tutora de 1r A 
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   Enguany hem tingut a jor-

nada completa una TIS, ara 

sabrem què vol dir aquesta 

sigla i què fa a un institut. 

1. Quins estudis tens? 

 Cicle Superior d’Integra-

ció Social, el vaig fer a Castelló; Grau d’Edu-

cació Social, a Tarragona, i Postgrau d’In-

tel·ligència Emocional, fet a la Rioja. Estic estu-

diant Psicologia ara. 

2. Què vol dir la sigla TIS? 

 Tècnica d’Integració Social. Treballo en 

tres àmbits: l’escolar, el familiar i el social. 

3. Quines han sigut les teues competències al 

centre? 

 Acompanyar els alumnes en activitats 

lectives i extraescolars; intervenció en casos 

d’absentisme escolar, intervenció en proble-

mas conductuals, afavorir relacions positives 

de l’alumnat amb l’entorn, mediació i resolu-

ció de conflictes… També, disseny de tallers 

d’habilitats socials i d’educació emocional. 

4. En què consisteixen aquests tallers emocio-

nals? 

 Treballem les competències socials, l’au-

tonomia personal, les habilitats socials, l’auto-

estima, la resolució de conflictes, tècniques 

d’autocontrol, fem sessions de ioga, mindful-

ness, prendre consciència del nostre cos, 

conèixer les nostres emocions i sentimens i po-

sar-li nom a aquests… 

5. Com t’has sentit al centre?  

 Molt acollida des del primer dia. Sento 

que formo part de l’equip de la comunitat 

educativa. 

6. Cada matí, quan entraves a classe a veure 

qui faltava, et sentíem dir bon diè? D’on ets? 

 De Traiguera, al Baix Maestrat.  Ja sé que 

m’he fet famosa per això. 

   Moltes gràcies, esperem que el curs que ve 

tornes al centre! 

 

    Equip de redacció 

 

________________________________ ÍNGRID CASTELL, TIS DEL CENTRE 

____________________________ TEMPS PER A LA LECTURA AUTÒNOMA 

   Des de fa dos cursos, el nostre institut ha implantat amb èxit 

una franja horària de mitja hora dedicada a la lectura autòno-

ma, un temps fix de lectura lliure dins de l'horari lectiu. El primer 

any van ser dos dies a la setmana, enguany han estat tres dies i 

el curs vinent en seran cinc, és a dir, mitja hora diària. 

   La intenció és desenvolupar el gust i l'hàbit de lectura entre l'a-

lumnat, afavorir la comprensió lectora i millorar l'èxit escolar. 

   En aquest projecte, la nostra biblioteca té un paper clau per-

què permet accedir fàcilment a una àmplia varietat de lectures. 

Recordeu que la biblioteca compta exactament amb un fons 

de 4.998 documents propis.  

   Perquè us en pugueu fer una idea, aquest curs s'han deixat en 

préstec una mitjana de 440 llibres cada trimestre, que pugen a 

un total de 1.300 llibres propis prestats! I això sense comptar el 

centenar de llibres del lot de llibres de la Biblioteca Marcel·lí Do-

mingo que han anat canviant de mans. A més a més, aquest 

curs es van comprar 40 novetats de literatura juvenil recent i se'n 

van comprar una cinquantena més, entre lectures obligatòries i 

altres. 

   Veniu a la biblioteca! Hi trobareu lectures per a tots els gustos. 

         Albert Aragonés 
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El club de lectura de la biblioteca 

   El passat dimecres 27 d'abril es va fer la primera trobada del 

club de lectura que ha organitzat aquest any la biblioteca de 

l'institut adreçat al professorat i PAS del centre amb la lectura 

de la novel·la La famosa invasió de Sicília pels óssos, de Dino 

Buzzati, una novel·la il·lustrada pel mateix autor. 

   La trobada va aplegar una desena de companys i 

companyes que vam coincidir que és una lectura amena i original, sobretot perquè la narració 

es combina amb unes il·lustracions molt gracioses  amb uns textos en vers, que estan molt ben 

traduïts. 

   La segona trobada del club de lectura es preveu per al dia 15 de juny de 2016, a les quatre de 

la tarda, per comentar el llibre La oveja negra y demás fábulas, d'Augusto Monterroso, la 

màxima figura hispànica del gènere més breu de la literatura, el microrelat. 

__________________________________________ ACTIVITATS BIBLIOTECA 

Exposicions de llibres a la biblioteca 

   Durant el curs la biblioteca ha muntat mensualment una exposició de 

llibres de lectura sobre temàtiques diverses i en motius de diferents 

celebracions i aniversaris.  

   Les exposicions temàtiques han estat dedicades a les bèsties, amb 

l’excusa del club de lectura que ha fet el professorat. 

   Aprofitant la celebració de BCNegra 16, la trobada de novel·la negra 

de Barcelona del 28 de gener al 6 de febrer del 2016,  vam muntar una 

exposició de novel·les policíaques per a totes les edats, i una altra amb 

l’excusa de la celebració de la Setmana dels Llibres Prohibits (Banned 

Books Week), per  reivindicar la llibertat d'expressió i la lliure circulació 

d'idees i denunciar la prohibició i censura de milers de llibres encara actualment a molts països. 

   Coincidint amb l'aniversari de la publicació del llibre Utopia (1516) de 

Thomas More, ara fa 500 anys, vam muntar una exposició de novel·les 

d’utopies i distòpies; en motiu de l’Any Llull vam muntar una exposició 

de llibres de Ramon Llull, i finalment, una altra dedicada al filòsof i 

escriptor italià Umberto Eco, autor de novel·les d'èxit com ara El nom de 

la rosa (1980), desaparegut el passat 19 de febrer. 

   També hem muntat exposicions en dates concretes, com ara el Dia 

Internacional dels Museus, el 18 de maig; el Dia Internacional de la 

Francofonia, que se celebra el 20 de març; el Dia Internacional per a 

l'eliminació de la discriminació racial, el 20 de març; el Dia Internacional 

de les Dones, el dia 8 de març, amb una mostra de llibres d'escriptores en 

català al vestíbul de l'institut; el Dia Internacional de la Llengua Materna, 

una diada fixada per la UNESCO per destacar la importància de la 

diversitat lingüística i cultural el dia 21 de febrer; el Dia Mundial de la 

Llengua Àrab; el Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP), el dia de l’aniversari de la mort 

de Mahatma Gandhi, etc. 

Cinta Cabrera i Albert Aragonés  
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_________________________________________________ ESCOLA VERDA 

   Durant la setmana del 21 al 

29 de novembre l'Institut 

Cristòfol Despuig va celebrar  

la VII Setmana Europea de la 

Prevenció de Residus 2015. 

Alumnes de 2n ESO i 3r ESO 

van realitzar el guarniment 

de Nadal del nostre institut, 

tot amb materials reciclats i 

reutilitzats.  

Exposicions 

1. Estima l'aigua: cada gota compta. En aquesta exposició se citen una 

sèrie de consells d’estalvi d’aigua en l’àmbit domèstic familiar, per 

aconseguir una bona gestió de l’ús de l’aigua a les nostres llars. 

2. Qui embruta el mar?: s’informa de manera visual del tipus i la quantitat 

de residus que es generen i arriben al mar, quins són i com afecten la flora i 

la fauna marítimes. 

3. Al vestíbul del centre vam muntar uns plafons informatius sobre els sòls. 

Proporcionava coneixements específics dels diferents tipus de sòls que te-

nim al nostre estat. 

Vam estar presents a la V Conferència Catalana Tinguem cura del Planeta 

   El passat 27 d'abril, un grup d'alumnes de 2n ESO B (Xavi, Mireia, Nataly 

i Aleix), van participar en la V Conferència Catalana Tinguem cura del 

Planeta (CONFINT), que es va celebrar a l'espai Jove Fontana de 

Barcelona, on vam presentar un vídeo elaborat per tot el grup classe.  

Trobada d’Intercanvi Territorial d’Escoles Verdes 

   Un grup d'alumnes de 2n d'ESO format per 

Emma, Xavi, Eduard i Eva van assistir a la 

Trobada d'Intercanvi Territorial d'Escoles Verdes 

que es va celebrar a les noves instal·lacions del 

Servei Educatiu del Baix Ebre, el dijous 28 d’abril 

de 2016. 

   Per acabar el curs, Escola Verda 

ha organitzat una sortida per 

celebrar  El Dia Mundial Del Medi 

Ambient que és el 5 de juny a tot el 

món. 

   Dimecres 15 de juny baixem de 

Miravet a Benifallet en piragua. 

Sònia Siurana, coordinadora d’Escola Verda 

   Durant el primer tri-

mestre es va fer la tria 

d’ecodelegats a les 

tutories d’ESO i Batxille-

rat.  Les seues tasques 

era informar el seu 

grup classe dels acords 

presos a les reunions i 

aportar idees i suggeri-

ments dels seus com-

panys.  
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______________________________________________ PROMOCIÓ 4t ESO  

_____________________________________ PROMOCIÓ 2n BATXILLERAT 




