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EDITORIAL     

Al juny... Fem Rogle al puny. 

Final de curs i feina i presses per enllestir-ho tot.  

Acabar-ho de perfilar tot i anar a la caça i 

captura d’aquells articles i col·laboracions en-

comanades que no acaben d’arribar. 

Això és el que han fet els nostres alumnes i 

professores que treballen en i per a la revista 

perquè la viuen.  

Gràcies a Arnau Alegria, Daniel Ayora, Ivan 

Bertomeu, Gerard Brull, Vasile Ciobanu, Eulàlia 

Espuny, Martha Llop, Cinta Monllaó, Julio Mo-

reno, Marc Muriel, Marc Pérez, Carla Roig, Al-

ba Sánchez, Ian Sava i Antony Torres i a les 

professores Tere izquierdo i Sònia Siurana. 

Aquest equip també és el que ha preparat els 

dos fulls informatius que hem tret al llarg del 

curs com a avançada de la revista que teniu 

entre mans. 

Un curs, aquest 2016-2017, que l’hem acabat 

amb normalitat, amb una anyada més de 4t 

d’ESO i 2n de batxillerat que acaben etapa. 

Uns continuaran entre nosaltres en el batxille-

rat i altres volaran cap a nous horitzons aca-

dèmics o professionals. 

A tots ells, molta sort en aquests nous reptes! 

Per acabar, el meu més sincer agraïment per-

què han format part del Cristòfol Despuig, 

igual que la resta d’alumnes, famílies, profes-

sorat i personal d’administració i serveis que 

cada dia remem junts per crear uns ciutadans 

més formats, tolerants i compromesos en la 

societat en què vivim. 

JUBILACIONS ROC SALVADÓ, SALOMÉ CARLES I ÀLVARO ARASA 

1. Com i quan vas començar la teua carrera?  

El 1975 vaig començar a estudiar Magisteri i 

vaig acabar la carrera el 1978. Després, del 

1979 al 1983 vaig estudiar Geologia. 

2. Sabem que vas fer un doctorat. Et van pro-

posar fer classes a la universitat?  

Vaig fer classes a la universitat quan vaig aca-

bar d’estudiar. 

3. Ens pots explicar algun record o una anèc-

dota de la teua carrera docent?  

A l’Hospitalet de l’Infant, jo ensenyava a xi-

quets a llegir i a escriure. Un dia una xiqueta, 

en pujar del pati, se va fer mal i la seva amiga 

em va dir que no veia, estava cega. Una altra 

professora i jo vam agafar el cotxe i vam cór-

rer cap a l’hospital amb la noieta, pel camí 

ens vam trobar uns policies que ens van ajudar 

a arribar més ràpid. Al final, quan van vindre 

els pares de la xiqueta, ella ja havia recuperat 

la vista amb l’ajuda dels metges. 

4. Tens algun projecte ara que ja no ets profes-

sor? 

Continuaré formant part del Grup de Recerca 

i seguiré publicant llibres. 

Martha Llop i Eulàlia Espuny 

El nostre més sincer agraïment a Salomé Carles, Àlvaro Arasa i Roc Salvadó per la seua tasca 

docent i dedicació al llarg d’una bona pila d’anys. 

Una nova etapa, la de jubilat, amb un munt de 

coses pendents. 

Ara, sense els horaris marcats, és el moment de 

dedicar-s’hi en cos i ànima. 

Gaudiu de la vida. Us ho mereixeu.  

Moltes gràcies i per molts anys. 

                                        Josep Ramon Subirats 

ENTREVISTA A ÀLVARO ARASA 



Institut Cristòfol Despuig                                           4                                                                         Fem Rogle 8          

 

                                                                                           OCTUBRE 2016 

1r ESO 

El dia 25 d’octubre, va tindre lloc la primera excursió dels alumnes de 1r d’ESO a l’Institut Cristòfol 

Despuig. Hem entrevistat Max Rodríguez, de la classe de 1r C: 

1. Què t’ha paregut la primera excursió al centre? 

    M’ha paregut interessant. 

2. Et vas comprar la camiseta? Et va agradar? 

    No em vaig comprar la camiseta, com que sóc de l’AMPA, me la van donar gratis, em va 

agradar molt. 

3. Continuaràs col·laborant en aquest projecte? 

    És clar que sí!     

4. Quines activitats vau fer? Us van agradar? 

    Havíem d’anar a la Foradada, però com que plovia, ens van dir que aniríem a la platja. Des-

prés vam tornar a l’institut i ens van dir que hi aniríem un altre dia. 

5. T’agradaria que hagués durat més? 

    Sí, sí que m’hauria agradat! 

6. Se’t va fer llarg el viatge d’anada i tornada? 

    Sí que se’m va fer llarg, però amb els amics em vaig divertir molt. 

Cinta Monllaó i Marc Muriel 

4 ANYS 4 CIMS 

CARO 2n ESO 
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CREU DE SANTOS 3r ESO 

El dijous 27 d’octubre l'alumnat de 3r d’ESO va anar a la 

Creu de Santos i a la Serra de Cardó. Hem entrevistat Marc 

Martí, de 3r B, i Marc Valentí i Xavi Verge, de 3r C:                                                          

1. Vos ha agradat?  

Sí!                              

2. Voldreu repetir el curs que ve el projecte 4 anys 4 cims?  

I tant! 

3. Vos heu cansat molt?  

No molt, perquè vam fer diverses parades quan caminàvem. 

4. En què vos heu centrat: a fer esport o a gaudir el paisatge?  

A gaudir del paisatge perquè les vistes eren molt boniques des de la Creu de Santos. 

5. Dels 3 cims que heu anat, quin vos ha agradat més?  

El Caro, perquè les vistes eren més boniques. 

Dani Ayora, Gerard Brull i Ivan Bertomeu 

ROQUES DE BENET 4t ESO 

El dijous 27 d’octubre, els alumnes de 4t d’ESO van anar a les Roques de Benet, l’última excursió 

del projecte que organitza el centre. També són la primera 

promoció que ha completat les quatre sortides del progra-

ma. Hem entrevistat Lara Marcoval i Dani Panisello, de 4t ESO 

A:  

1. Us agradaria tornar a reviure l’experiència? Per què?  

Sí, perquè ens ho pas-

sem bé fent exercici fí-

sic. Va ser cansat, però quan arribes al final és molt bonic. 

2. Heu participat a les quatre excursions del projecte?  

Sí. 

3. Com que esteu acabant ESO i, per tant, les sortides del 

projecte, com vos sentiu?  

Fa pena. Ens sentim tristos perquè ha sigut una experiència 

molt divertida i ens agradaria que no acabés. 

4. Quin de tots  els cims ha sigut el que vos ha agradat més?  

El de 1r d’ESO  a la Foradada i el de 3r d’ESO a la Creu de Santos. 

5. Vos ha paregut interessant i divertit aquest projecte?  

Molt interessant i divertidíssim.  

Gràcies per la vostra col·laboració. 

Martha Llop, Alba Sánchez, Carla Roig i Eulàlia Espuny 
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________________________________________________ NOVEMBRE 2016 

CORRELLENGUA 

El dia 11 de novembre, vam celebrar a l'institut el Correllengua. Enguany, vam homenatjar  l'es-

criptora i periodista Montserrat Roig en honor al 25è aniversari de la seua mort.  

Tot l'alumnat de l'institut vam sortir a la pista de futbol per tal de veure les diferents actuacions. 

Els de 2n d'ESO vam ballar la jota juntament amb Mariló Sebastià, professora de Música, i Sandra 

Gavaldà, professora d'Educació Física. 

Els alumnes de 2n de Batxillerat van llegir i interpretar alguns textos de Monserrat Roig. Després el 

professor de Filosofia, Enric Carbó,  acompanyat de Marc Pérez, van tocar la guitarra tot inter-

pretant Mort a Ravensbrück. Les alumnes de 2n C, Ainhoa Sancho, Alba Sánchez i Paula Ruiz,  

juntament amb la professora de Física i Química, Àngela Creix, van cantar unes jotes dedicades 

a Montserrat Roig.  Per últim, Núria Benaiges, professora de català, va llegir el manifest del Corre-

llengua.  

 Cinta Monllaó, Marc Muriel, Marc Pérez i Julio Moreno 

TAÜTS PER A HALLOWEEN 

Els alumnes de 1r i 2n d´ESO per tal de celebrar la festa de Halloween dins de la matèria d’an-

glès vam fer un taüt. Els principals materials van ser cartó de color blanc i roig, també vam utilit-

zar estisores, llapis de color blanc i pegament. L´activitat tractava de fer un taüt, dins hi havia un 

esquelet. Per fer-la ens vam guiar amb unes plantilles i per acabar-la vam escriure una invitació 

per a les nostres festes de Halloween. 

Julio Moreno, Marc Pérez i Arnau Alegria 
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QUÍMICA DE L’IPHONE 

El divendres 18 de novembre el professor de la URV Laureano 

Jiménez va fer una xarrada sobre química de l’iPhone als 

alumnes de 4t A i 4t C. Els va ensenyar les parts d’una bateria 

de telèfon mòbil, el funcionament de la pantalla tàctil amb 

electrons, missatges encriptats, la competència entre empre-

ses...    

Equip de redacció 

SETMANA DE LA CIÈNCIA 

Del 11 al 20 de novembre es va celebrar la Setmana de la Ciència. Aquesta setmana se celebra 

a Catalunya a iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació  per activar 

l'interès dels alumnes en el món científic. 

Al nostre centre, vam fer diferents exposicions: Dona i 

Ciència, aparells de ciència, llibres, models anatòmics, 

minerals, fòssils i pòsters amb diferents informacions 

científiques.  

Una estudiosa científica com Gerty Cori va fer 

investigacions sobre el metabolisme de l'hidrat de 

carboni i la glucosa. Stephanie Klolek  ser la  inventora 

del paliparafenilè tereftalamida, conegut amb el nom 

de Kevlar, una fibra d’alta resistència. 

Dins d'aquest marc de la Setmana de la Ciència, la professora de Biologia del centre  i cap del 

Departament de Ciències Naturals, Marian Rojas, va fer 

una xarrada per als alumnes de batxillerat sobre 

epigenètica, camp en el qual està especialitzada, i el 

professor de la URV, Laureano Jiménez, va vindre a fer 

xarrades sobre vida extraterrestre a 2n d'ESO  i química i 

enginyeria de l’iPhone, a 4t d'ESO. 

Carla Roig i Julio Moreno 
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El divendres 25 de novembre, l’alumnat de 3r d’ESO va anar a 

l’Auditori Felip Pedrell per participar en l’acte institucional per com-

memorar el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència en-

vers les Dones. Durant l’acte, es va poder veure la representació 

d’una obra de teatre, La Festa, a càrrec de l’Escola Municipal de 

Teatre de Tortosa i la interpretació d’una peça musical a càrrec 

d’El Mafio. A més a més, també es va llegir un manifest institucional. 

Hem entrevistat Edgar Borràs, de 3r d’ESO A, i ens ha contestat les preguntes següents: 

1. De què tractava l’obra de teatre?  

Tractava del micromasclisme.  

2. Qui va llegir el manifest?  

El cantant d’El Mafio. 

3. T’ha agradat participar en un acte com aquest? Per què?  

Sí, perquè la història de l’obra era molt bonica i, a la vegada, també tenia parts còmiques. 

4. Què és el que t’ha semblat més interessant?  

El significat que tenia la història. 

5. Voldries repetir l’experiència?  

Sí, perquè m’ho vaig passar molt bé. 

Cinta Monllaó i Eulàlia Espuny 

Els redactors i 

maquetadors de 

la revista van po-

der entrevistar la 

c onfe re nc ia n t 

abans de la seua 

xarrada: 

1. Sabem que tens uns càrrec important dins 

de la Generalitat de Catalunya. Quin és?  

Sóc la presidenta de la Institució de les Lletres 

Catalanes. 

2. Què has explicat als alumnes de 4t d’ESO 

sobre Montserrat Roig?  

He parlat globalment de la seva obra i també 

els  he explicat algunes coses sobre la seva vi-

da. 

3. Aquest any és el 25è aniversari de la mort de 

Montserrat Roig. Has fet moltes xarrades i con-

ferències sobre ella?  

Faig moltes conferències, però no, aquesta és 

la primera sobre Montserrat Roig. En faré més. 

4. A banda del teu càrrec institucional, on fas 

classes i quina o quines assignatures impartei-

xes?  

Sóc professora a la Universitat de Barcelona, 

ensenyo Teoria de la Literatura. 

5. T’agrada anar a fer conferències als insti-

tuts? I tindre públic juvenil? 

Sí, perquè m’agrada explicar coses als joves. 

6. On participes aquesta tarda?  

Participo en una jornada de lectura que s’or-

ganitza a la biblioteca Marcel·lí Domingo d’a-

quí, de Tortosa. 

Antony Torres i Eulàlia Espuny  

ESTIMAR NO FA MAL 

LAURA BORRÀS PARLA DE MONTSERRAT ROIG A 4t D’ESO 
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Fa unes setmanes ens van fer una xarrada 

sobre Montserrat Roig, escriptora catalana 

nascuda el 1946 i que va morir als 45 anys de 

vida a causa d'un càncer. Com que enguany 

fa 25 anys de la seua mort, el Correllengua es 

va fer en honor a ella, i aprofitant això, ens van 

vindre a parlar sobre la seua vida i la seua 

trajectòria en el món de l'escriptura. 

Sincerament, em va fascinar tant la manera 

com ens ho va explicar Laura Borràs!,

(directora de la Institució de les Lletres 

Catalanes i especialista en literatura i en 

literatura comparada,  a més de doctora en 

Filologia Romànica per la Universitat de 

Barcelona) com la història que s'amaga 

darrere d'aquesta gran escriptora com és 

Montserrat Roig. 

Abans d'aquesta xarrada, només havia sentit 

parlar d'ella en alguna classe de català, on la 

professora ens n’havia comentat alguna cosa. 

Em va encantar. La seua història és admirable, 

tant la seua trajectòria personal com 

professional. La seua manera de pensar sense 

necessitat de ser influïda per res ni per ningú, la 

seua manera de defensar els seus pensaments 

i tot el que va arribar a fer en només 45 anys 

de vida. Va ser una dona molt valenta, ja que 

no sempre ha estat ben vist que una dona 

defense els seus pensaments, i més mitjançant 

l'escriptura, però ho va fer, i ha aconseguit 

convertir-se en una gran figura dins la literatura 

catalana. La seua manera de viure es defineix 

com a escriviure, un neologisme que surt del 

raonament que van fer els seus fills que diu: 

''Vivia escrivint i escrivia per viure''. Va ser 

també una gran periodista i va escriure 40 

obres amb només 45 anys, i tot i que va tindre 

el seu mèrit, segurament si hagués sigut un 

home en lloc d'una dona, el reconeixement 

hauria sigut molt més gran. Es considerava una 

dona feminista, i l'obra clau on ho mostra és 

L'hora violeta. Vaig passar-m'ho molt bé a la 

xarrada, i sincerament no pensava que 

m'interessaria i em fascinaria tant la vida 

d'aquesta gran figura en la nostra literatura. 

Tot i això, encara ens queda molt per 

aprendre tant d'ella com de molts més 

escriptors, així que a veure si ens torna a visitar 

Laura Borràs i ens fa una conferència igual o 

més interessant que la que ens va fer. 

          

Míriam Cardona Ponce, 4t A 
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El dia 25 de novembre va vindre el professor d'Enginyeria Química 

de la URV, Laureano Jiménez Esteller, a fer-nos una xarrada sobre 

vida extraterrestre. Ens va parlar d’animals quasi immortals. Nosal-

tres esperàvem que parlessen sobre ovnis o de la nau misteriosa 

que va caure a Mèxic fa temps. 

Hem recollit diferents opinions dels alumnes de 2n d'ESO i les hem 

posades en comú. Hem observat que a la majoria d’alumnes la 

xarrada els va ajudar a aprendre sobre espècies d’animals que no 

coneixíem i que són verdaderament impressionants. 

Marc Pérez, Marc Muriel I Julio Moreno 

VIDA EXTRATERRESTRE 

DELF  

Mardi dernier, le 29 novembre, les élèves de 

quatrième ESO, premier et deuxième de Batxi-

llerat  , nous sommes allés à la cérimonie de la 

remise des diplômes DELF A2 et B1 à  l’auditori-

um de Tortosa.  

Celle-ci a commencé à cinc heures et demie 

et a fini à six heures  quarante-cinq. Pour com-

mencer, les responsables de la cérimoine ont 

prononcé un petit discours sur l’importance 

d’apprendre une langue (sourtout le français) 

et ont expliqué le fontionnement de la récepti-

on .  

Après le discours, les différents élèves et profes-

seurs des lycées qui préparent aux examens 

Delf  scolaire  junior sont montés sur la  scène  

par ordre et les résponsables  ont donné les 

diplômes aux professeurs et un photographe a 

pris des  photos.  

Après la remise des diplômes,  différents élèves 

des lycées ont monté sur la scène pour parler 

de l’importance du Delf pour leurs études 

postérieurs. L’élève Elianne Hoffer de deuxiè-

me batxillerat de notre lycée a fait un très in-

téréssant discours dans lequel elle a parlé du 

batxibac et des profs de français de notre 

lycée (Maite et William). 

Pour finir, les élèves de premier et deuxième 

ESO de l'Institut de la Mare de Déu de la Can-

delera de l’Ametlla de Mar ont chanté  deux 

chansons . 

Avant de rentrer chez nous, notre professeure 

Maite nous a donné  les diplômes et nous 

avons pris la dernière photo. 

Ça a été une magnifique cérimonie et je veux 

féliciter Eliane pour son intéréssant   discours.  

Vinyet Estrampes, 1r BAT 
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Hem entrevistat Nicolae Ciobanu, de 2n de batxillerat, per tal de saber com va anar la sessió 

sobre tallers de la URV: 

1. De què tractava? 

Bé, hi havia tres tallers en total: un era una gimcana sobre economia. El següent, sobre eines 

prehistòriques; el tercer, sobre la tecnologia 

aplicada a l’Educació Infantil i finalment, una 

conferència. 

2. Qui va fer aquest taller? 

Membres de l’Universitat Rovira i Virgili. 

3. Què et va semblar? 

Va estar bé, la conferència va agradar molt. 

4. Has après alguna cosa nova? 

Sí, petites curiositats sobre les eines prehistòriques i les noves tecnologies. 

            Vasile Ciobanu i Daniel Ayora 

 

 

TALLERS DE LA URV A 2n DE BATXILLERAT 

L’AMPA AGRAEIX 
 
De part de tota la junta de l’AMPA, voldria agrair a tots els pares 

i mares la confiança depositada en tots nosaltres. 

 

Gràcies a tots hem pogut adquirir quatre ordinadors per al cen-

tre, s'han pagat totes les despeses de la sortida del projecte  4 

anys 4 cims, així com també les sortides de 1r i 2n de batxillerat, 

la xocolatada, la bicicleta i la festa de fi de curs. 

 

També, especialment, volem agrair a Begoña Terrados, Carmen 

Arasa, Sònia Pérez i Gustavo Cid la seua col·laboració dins la 

junta de l'AMPA. 

 

Salutacions de la presidenta de l’AMPA. 

 

Maria José Oliver Botella 
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________________________________________________ DESEMBRE  2016 

   El dimecres 7 de desembre van vindre membres de la Policia Municipal 

per explicar als alumnes de 1r d’ESO els riscos d’internet. Hem entrevistat 

Aleix Subirats, de 1r C, i  Lluís Martínez, de 1r B: 

1. Què us van explicar? 

Ens van explicar tots els riscos que té internet. 

2. Éreu conscients de tots els riscos que comporta utilitzar internet?     

Sí, érem conscients de tots els riscos però hem après una mica més del 

tema. 

3. Què heu après a la xarrada? 

Que no s’ha de fer bullying i tots els riscos que comporta, que hem d’anar amb precaució amb 

les fotos que penges a internet. 

4. Què us ha paregut la xarrada? 

Molt bona i de molta ajuda ensenyant-nos tots els riscos que té la xarxa. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

       Marc Pérez i Julio Moreno  

 

A principis de desembre, ens van parlar de les xarxes socials: 

hackers, virus, etc. Vam parlar sobre la gent que tenim agrega-

da a la xarxa i que no coneixem. 

Els policies locals ens van fer guiar per un powerpoint. Anava 

sobre persones que parlaven, quedaven amb aquells sense sa-

ber qui són. 

Ens van ensenyar que 

el bullying és un mal-

tractament psicològic 

i inclús físic. Van dir que no es podia traure el mal geni 

sense parlar amb algú i que t'ajudés a solucionar el 

problema. 

Per acabar ens van fer veure uns vídeos de persones 

que parlaven amb una xiqueta per quedar amb ella i 

maltractar-la. 

La xarrada ens va ajudar a no confiar en tothom i no deixar-nos portar pels altres. 

Arnau Alegria, Julio Moreno i Marc Pérez 

XARRADA RISCOS A INTERNET 

BULLYING 
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Hem entrevistat Aymar Aixendri, de 3r A, per tal que ens diga com va anar la xarrada del Punt 

Jove al seu grup classe: 

1. De què tractava la xarrada? 

Ens van parlar sobre el bullying i el maltractament de gènere. 

2. Us han agradat les activitats que heu fet? 

Sí. Primer ens van explicar  el bullying, després ens van fer un teatre representant l’explicació i 

finalment ens van cantar una rumba catalana. 

3. Què heu après? 

Que no s’ha de maltractar la gent i tots som iguals. 

4. Ho recomanaríeu? 

Sí, perquè ens ha fet veure que determinats fets tenen conseqüències. 

 Arnau Alegria, Marc Pérez i Julio Moreno 

XARRADA PUNT JOVE 

RUTA LITERÀRIA CRISTÒFOL DESPUIG 

L’alumnat de 3r d’ESO va anar a fer a la ruta lite-

rària de l’escriptor tortosí Cristòfol Despuig, autor 

que dóna nom al nostre institut. La bibliotecària 

Xell Aixarch i la directora de la Biblioteca Pública 

Marcel·lí Domingo, Irene Prades, van ser les 

coordinadores de la ruta.  

Després els alumnes van anar als Reials Col·legis 

de Tortosa a veure la representació de la llegen-

da tortosina de l’orde de l’atxa, present a Los 

col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, opus 

magna de Cristòfol Despuig. Els representants de 

la llegenda van ser quatre alumnes de 4t d’ESO. 

     Equip de redacció 
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TEATRE SHAKESPEARE ON THE BEAT  

El divendres 16 de desembre, dins del marc de la progra-

mació  de teatre al Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, 

alumnes de Batxillerat i la professora d’anglès, Rosa Vallés, 

van anar a veure Shakespeare on the beat, una posada 

en escena moderna i actualíssima d’una obra del gran 

autor William Shakespeare. 

         Equip de redacció 

MARATÓ 2016 

La Marató de TV3 d’aquest any vol recaptar fons per a la investigació de l’ictus i les lesions 

cerebrals traumàtiques. Des de l’àrea d’Educació Visual i Plàstica, amb els alumnes de 1r i  3r 

d'ESO, hem treballat per a l’ocasió i hem pintat neurones simbòliques. Amb la tècnica de la 

tinta bufada hem il·lustrat unes targetes que s'han pogut adquirir per col·laborar 

econòmicament amb la Marató.  

El dimarts 13 de desembre i el dimarts 20 de desembre alumnes de 3r van vendre postals a 

l’hora del pati a la porta del bar i a les 14’15h a la porta del carrer.  

    Rosa Curto i Ramon Ruiz 

MERCAT D’INTERCANVI 

El 16 de desembre a l’hora del 

pati va tindre lloc el Mercat 

d’Intercanvi, de productes de 

segona mà, tal com fem cada 

curs dins del Programa d’Esco-

les Verdes. Els coordinadors del 

mercat van ser els delegats 

verds dels grups classe. 

       Sònia Siurana, coordinadora d’Escoles Verdes 
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GUARDONATS EN ELS XIII PREMIS ESPORTIUS DEL BAIX EBRE 

El dissabte 17 de desembre a la tarda es va fer el lliurament 

dels XIII Premis esportius del Baix Ebre al pavelló de l’Aldea. 

L’alumnat de l’AEE Institut Cristofol Despuig hi va ser present 

en tenis taula, amb resultats molt brillants. 

A títol individual, en cadet, van ser guardonats Gemma 

Melero, de 4t D, 1a a la Final Territorial i 2a a la Final 

Nacional; Cèlia Príncep, també de 4t D, 2a a la Final 

Territorial, 1a a la Final Provincial i 1a a la Final Nacional; i 

Víctor Grifoll, de 4t C, 2n a la Final Territorial. 

Per equips, també van rebre un premi l’equip Infantil Masculí, 

2n a la Final Territorial; l’equip Cadet Femení, 1r a la Final 

Territorial, 1r Final Provincial i 1r Final Nacional; i l’equip Cadet 

Masculí, 2n a la Final Territorial 

També va haver-hi alumnat nostre premiat en altres esports, a 

nivell d’entitats o clubs. 

        Equip de redacció 

ESQUIADA 

Vam sortir des de davant de l'institut el dia 19 de desembre a les 5:30h de la matinada. Vam arri-

bar a Masella a les 11:30h del matí. Després vam agarrar les maletes de l'autobús i les vam portar 

a l' alberg de Masella. Tan prompte com vam deixar totes les maletes a l'alberg vam anar tots a 

agafar el material per a anar amb els monitors a esquiar o fer snowboard. Després de dos hores 

a la neu vam anar a dinar, hi havia bufet lliure. A la tarda vam fer esquí lliure. Després de sopar,  

passàvem l'estona jugant a la sala d'esbarjo i a la discoteca. A les 12h de la nit anàvem a dor-

mir. 

L'últim dia després de dinar vam agafar les maletes i vam pujar a l'autobús per tornar a Tortosa. 

Dani Ayora 

TALLER CASTELLERS DE TORTOSA 

L’alumnat de 4t D va anar a fer un taller al Pavelló de Remolins amb 

els grup de castellers de Tortosa. Aquí en teniu fotos per tal que ve-

geu com van anar les pràctiques! 

Equip de redacció 



Institut Cristòfol Despuig                                           16                                                                         Fem Rogle 8          

 

CANTADA DE NADALES I TORNEJOS  

El dia 22 de desembre, al gimnàs de l’institut, s’organitzà 

la tradicional cantada de nadales per acomiadar el 1r 

trimestre. Diversos grups classe i grups que estudien dife-

rents idiomes presents al currículum (llatí, alemany, ita-

lià...) van mostrar les seues aptituds artístiques, per exem-

ple Last Christmas. O El caganer, el grup classe de 2n 

ESO A. 

També va tindre lloc el lliurament de premis de microre-

lats de terror en diverses llengües. Van vindre al centre 

alumnes de Primària i Secundària de centres de les Terres 

de l’Ebre a recollir el premi. 

 Gerard Brull i Eulàlia Espuny 

Com cada curs, l'últim dia del primer trimestre, els 

professors d'Educació Fisica van organitzar tres torne-

jos: futbol, tenis taula i bàsquet. 

El torneig de futbol es va jugar en dos llocs, a la pista 

de l'institut i al poliesportiu. Els nois de primer i segon 

van jugar a la pista de l'institut i els de tercer, quart, 

batxillerat i les noies van jugar al poliesportiu. Les finals 

es van jugar a la pista de l'institut. 

El torneig de bàsquet es va jugar a la pista de l'insti-

tut. Sols van jugar-hi els nois i noies de primer i segon. I 

la final es va competir a la pista de cistelles més altes.  

El torneig de tenis taula es va jugar al gimnàs de l'ins-

titut. Els partits es jugaven a dos sets i eren d’un con-

tra un. També es van fer de parelles. 

Quan va acabar la cantada de nadales, al gimnàs 

de l'institut van donar els premis als primers i segons 

classificats de futbol, bàsquet i tenis taula. 

                                                Julio Moreno i Marc Pérez 
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____________________________________________________ GENER  2017 

TALLER IM-PERFECTES 

Les germanes  artistes Ester i Olga Besolí van vindre al centre a presentar als grups classe de 3r 

d’ESO el seu taller Im-perfectes. Es tracta d’una exposició creada el 2014 a partir de la pressió 

que la societat actual exerceix damunt del físic de les persones, sobretot de les dones. 

Per què tenim inseguretats? Per què a vegades sentim una baixa autoestima? Per què a voltes 

hom passaria pel quiròfan per canviar el seu cos? De tot això i molt més van parlar Ester i Olga. 

              Equip de redacció 

PROVES CANGUR 

Hem entrevistat Toni Moreno, de 3r B, i Àlex Palenque, de 3r C, 

per tal que ens expliquen la seua experiència a les Proves Can-

gur de matemàtiques. Enguany, es van fer a l’Institut de Roque-

tes: 

1. Per què hi vau anar? 

Per representar el centre i veure fins on podíem arribar. 

2. Va ser difícil? Per què? 

Sí, perquè els problemes eren molt rebuscats. 

3. En quina posició vau quedar? 

Segons. 

4. Creieu que haguésseu pogut millorar la puntuació? Per què? 

Sí, si haguéssem entrenat molt més en equip abans de realitzar 

la prova. 

5. Quines van ser les activitats que més van destacar per a vosaltres? 

Equacions i esbrinar la longitud d'un polígon. 

6. Què us va parèixer l'activitat? 

Curiosa i memorable. 

     Arnau Alegria i Ivan Bertomeu 
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TREBALLS DE RECERCA 2n BATXILLERAT 

A finals de gener, es van presentar els treballs de recerca de 2n de Batxillerat. Hem entrevistat 

Corina Tabirta, Eliane Hoffer i Mariona Verge: 

1. Estàveu nervioses quan fèieu la presentació? 

Sí, perquè influeix molt en la nota final, un 10%. 

2. De què tractava el vostre treball? 

Eliane: De l’aprenentatge per projectes. Consistia en 

l’ensenyança als alumnes a partir d’activitats que els 

proporcionen experiències per formar-se o autoformar-

se. 

Mariona: De la musicoteràpia. 

Corina: De la dansa i, en concret, una escola de dansa. 

3. Us ha costat molt de temps pensar en aquest treball?  

Eliane: Sí, perquè m’agradaven molts de temes, i no sa-

bia quin era el més apropiat. 

Mariona/Corina: Un any. 

4. Quins professors us tutoritzaven? 

Cinta Cabrera. 

5. Us agradaria repetir aquesta tasca? 

Eliane: Sí, però amb un altre tema, per exemple, sobre 

un manual de dibuix artístic bàsic. 

Mariona/Corina: No, perquè tot i que és un tema que 

eligeixes tu mateix és una tasca que requereix molt esforç i dedicació. 

6. Us ajudarà la informació d’aquest treball per al curs vinent? 

Eliane: Sí, seguríssim, perquè vull estudiar Magisteri i aquest treball parlava sobre l’aprenentatge 

dels xiquets. 

Mariona: Sí, ja que en un futur vull dedicar-me al món de la musicoteràpia ajudant xiquets. 

Corina: No, ja que  la dansa és simplement per passió. 

Cinta Monllaó, Arnau Alegria, Martha Llop, Antony Torres i Vasile Ciobanu 
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   XOCOLATADA 2017 

 Com cada curs, per celebrar Sant Tomàs, l’AMPA ens va 

oferir a tota la comunitat educativa xocolate i melindros. Es va fer 

el dilluns 30 de gener a l’hora del pati. 

 

Equip de redacció  

____________________________________________________ FEBRER  2017 

Una de les sortides per fer el treball de síntesi de 2n 

d’ESO al segon trimestre és Santes Creus. 

A les 08:00 hores  l’autobús va recollir els alumnes 

per anar a la comarca de l’Alt Camp, Aiguamúr-

cia, per visitar el monestir de Santes Creus. Vam  

esmorzar i dinar a prop del monestir. 

Després de visitar 

aquest  monestir 

vam anar a la ciutat de Tarragona a visitar la Tàrraco Romana. 

A continuació ens van deixar trenta minuts per veure el voltant 

(carrers a prop de la Catedral)  sense els professors  i seguida-

ment vam tornar en autobús cap a Tortosa, on vam arribar a 

les 19:20 hores. 

Equip de redacció 

   SANTES CREUS 2n D’ESO 

XARRADA SEXUALITAT 

Per començar ens van passar un vídeo sobre els canvis físics i mentals al nostre cos a l’ado-

lescència. Explicava com els adolescents emprenen aquesta nova etapa a la seua vida. Des-

prés vam parlar sobre els sentiments que s’experimenten per primera vegada a la nostra edat, 

de com gestionar-ho i de les sensacions que podem sentir: desig, atracció i enamorament. 

Finalment, va concloure la xarrada amb el tema de l’activitat física sexual. 

Equip de redacció 
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Aquest curs, el centre ha iniciat un intercanvi d’italià amb la ciutat del 

Piemont, Vercelli, agermanada amb Tortosa. La coordinadora del pro-

jecte ha sigut la professora d’italià i català, Núria Benaiges. Hem pregun-

tat a Alfonso Bel, de 4t B, com va anar l’estada dels alumnes italians a 

casa nostra la primera setmana de febrer: 

1. Vos ho vau passar bé el dijous a Barcelona? Què vau fer? 

Molt bé. Els alumnes estaven molt contents. Vam arribar-hi a les 11 del 

matí, vam fer una visita a la Pedrera d’Antoni Gaudí. Després vam tindre 

temps lliure per dinar i a les 3 de la tarda vam fer una ruta guiada pel 

Barri Gòtic de Barcelona. També hi vam veure les esglésies… I a les 

18:30h vam agafar l’autobus i vam arribar a les 20:45h a Tortosa. 

2. I el divendres al Delta d’Ebre, com va 

anar? 

Molt bé, però els alumnes estaven cansats. 

Vam anar a l’Ecomuseu del Delta i hi vam veure vegetació típi-

ca del delta i animals aquàtics. Vam dinar i a la tarda vam 

agafar el vaixell i vam fer un tomb per l’últim tram del riu. 

3. I el cap de semana, a part de xalar molt, què vau fer? 

El dissabte es va fer una roda de premsa a l’Ajuntament de Tortosa, juntament amb les autori-

tats, ens  van fer fotos i vam sortir a diferents mitjans de comunicació. 

Equip de redacció 

INTERCANVI D’ITALIÀ AMB LA CIUTAT DE VERCELLI 
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El dia 15 de febrer de 2017, alumnes de 4t d'ESO van anar a fer una nadada solidària. Hem en-

trevistat Cristina Zandovas, de la classe de 4t A, perquè ens explique com va anar: 

1. Per què s’ha fet aquesta nadada? 

Perquè és el Dia Mundial del Càncer Infantil. Es recaptava un euro per persona i ens hi van invi-

tar. 

2. Què us ha paregut l'experiència de col·laborar en aquest acte solidari? 

Em va parèixer bé anar amb molta gent de classe i col·laborar-hi. 

3. Hi ha participat molta gent? 

Sí, unes 60 persones aproximadament. 

4. Hi ha participat més instituts? 

Sí. 

5. Havíeu participat mai en una activitat d'aquest tipus? 

Alguna vegada havia col·laborat en actes solidaris, però amb gent de 

classe, mai. 

6. Hi heu conegut molta gent? 

No, perquè ja en coneixia la majoria. 

Cinta Monllaó i Julio  Moreno 

XARRADA SOBRE EL TABAC 

El dilluns dia 13 de febrer, la infermera del centre, Sònia Ponce, ens va vin-

dre a parlar sobre el tabac. Ens va explicar de què estan fets  els cigarrets i 

tots els productes tòxics que els componen. També vam estar xarrant sobre 

els efectes que produeix fumar: les dents es posen de color groc, els pul-

mons es tornen negres, envelleixes ràpidament, a les dones se'ls pot avançar la menopausa, 

tens més probabilitats d’alguna malaltia greu…Per finalitzar la xarrada, ens va ensenyar dos ví-

deos que representaven el que passa quan fumes diàriament. 

Eulàlia Espuny, Cinta Monllaó, Martha Llop, Carla Roig i Alba Sánchez 

NADADA SOLIDÀRIA PEL CÀNCER INFANTIL 

El dimarts 14 de febrer, els alumnes de 3r ESO van anar al Museu de 

la Ciència de Terrassa, dins de la setmana dedicada al treball de 

síntesi. Vam entrevistar Emma Ortiz, de la classe de 3r ESO C: 

1. Què us van explicar?  

Com era una fàbrica tèxtil. 

2. Vos ho vau passar bé? 

Sí, va ser una activitat molt interessant. 

3. Què vau fer?  

Vam fer un taller de Física i Química. També vam tindre una estona per poder pegar una volta 

per la ciutat de Terrassa. 

Carla Roig i Alba Sánchez 

MUSEU DE LA CIÈNCIA DE TERRASSA 3r ESO 
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Els alumnes de 1r d’ESO van 

anar a Barcelona a visitar el 

Cosmocaixa. Hem pregun-

tat a Max Rodríguez, de 1r 

C, i Laia Gombau, de 1r B, 

per tal que ens expliquen 

les activitats que van fer: 

1. Quina és la primera 

activitat que vau fer? 

Vam fer una volta pel Cosmocaixa i ens ho van ensenyar tot. 

2. Què hi havia al Cosmocaixa? 

Un aquari enorme de clima tropical. 

3. Què us van explicar? 

Ens van parlar dels dinosaures. 

4. Us va semblar interessant la sortida? Per què? 

Sí, molt, perquè ens agrada molt Barcelona i hi havia molt 

per a veure. 

             Martha Llop i Cinta Monllaó 

COSMOCAIXA 

 L’alumnat de 4t d’ESO van anar al Museu 

d’Història, a Barcelona, on els van fer una ex-

plicació sobre l’època de principis del segle 

XX. Hi van veure, entre les publicacions de 

l’època, una de Tortosa: La Veu de Tortosa. 

Per grups, havien de representar una persona 

de diferents estaments socials: una treballado-

ra de fàbrica tèxtil, l’intel·lectual modernista...  

Després de dinar van anar al Parlament a fer 

una visita guiada. Dia complet! 

 

              Equip de redacció 

MUSEU D’HISTÒRIA I PARLAMENT 4t ESO 
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El dissabte 25 de febrer, Laia, Paula, Andrea, Míriam, 

Maria i Olivia van anar a Tarragona a la fase territorial 

del concurs en representació de tots els cursos d’ESO 

i batxillerat de l’institut. 

La nostra alumna Maria Arroyo, de 1r de batxillerat, 

es va classificar per a la fase final absoluta del proper 

29 d’abril.  

 

Equip de redacció 

 

Com en altres cursos,  el centre va participar en l’Olimpía-

da de Geografia que aplega alumnes de les comarques 

tarragonines. Enguany va ser el 21 de febrer. Els nostres 

alumnes representants van ser Cinta Monllaó, Nicolae Cio-

banu i José Luis González. La professora acompanyant va 

ser Núria Estivill. 

Equip de redacció 

 

OLIMPÍADA DE GEOGRAFIA 2n BAT A VILA-SECA 

DIA INTERNACIONAL DE LA LLENGUA MATERNA 

En motiu del Dia Internacional de la Llengua Materna, el dia 21 de 

febrer es van penjar globus de colors amb els noms d’aquests en 

les diferents llengües maternes de l’alumnat del centre. El coordi-

nador de l’activitat ha sigut el coordinador LIC del centre, Albert 

Aragonés.     

Equip de redacció 

10è CONCURS D’ANGLÈS THE FONIX A TARRAGONA 
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En motiu de la celebració del Dia Internacional de 

les Dones, durant quinze dies es va poder veure al 

vestíbul de l’institut l’exposició Simone de Beauvoir, 

feminista i escriptora. Aquesta exposició repassa la 

vida i l’obra de la filòsofa i escriptora Simone de 

Beauvoir, una de les figures més destacades del 

canvi social protagonitzat per les dones i el 

feminisme des dels anys 1940 fins a la seua mort, el 

1986.  

També vam llegir a la franja horària de l’ILEC el ma-

nifest del 8 de març i l’alumnat deixava missatges al 

vestíbul. N’hi ha de molt bons i interessants! 

El dia 28 de febrer va vindre David 

Vivano a ensenyar-nos balls esco-

cesos. Van participar-hi alumnes 

de 2n i 4t d’ESO. Ens va ensenyar 

una llista de 35 danses, però no-

més en vam ballar dos. 

Després vam fer un petit teatre anomenat Three Krots. En aquest 

teatre hi van participar 10 persones, tres d’ells van fer de moixons, 

dos de presentador, quatre de cortines i un era el que passava les 

cortines. 

Finalment ens va tocar quatre cançons amb la gaita: Els sega-

dors, l’himne del Barça, l’himne de la Lliga de la Champions i la 

marxa imperial de Star Wars.        

       Antony Torres, Marc Muriel i Marc Pérez 

DANSA ESCOCESA 

En motiu de la celebració el dia 8 de març del Dia 

Internacional de les Dones, al passadís principal de 

les aules d’ESO es van exposar els treballs realitzats 

pels alumnes de 1r d’ESO fets a partir de la visita a 

l’exposició Golden years, d’Eva Agasa i Roc 

BlackBlock, a l’Escola d’Art de Tortosa. Es treballa la 

imatge i el color amb una fotografia anònima dels anys 50, 60 i 70 del segle 

XX. Es pinta a partir de colors freds i càlids. També va servir per a  parlar de 

la dona en aquestes passades dècades (moda, el seu paper en la 

societat...). 

                                                                     Equip de redacció 

____________________________________________________ MARÇ  2017 

ACTIVITATS I EXPOSICIONS DIA  

INTERNACIONAL DE LES DONES 

GOLDEN YEARS 
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TROBADA ESCOLES VERDES 

El dijous 9 de març es va organitzar a Ulldecona una trobada d'Es-

coles Verdes, en la qual van participar diferents escoles de 

Primària i també instituts de Secundària. Del nostre institut hi vam 

participar sis persones: Luis Robres, Pol Martínez, Pau Gaya, Júlia 

Carot, Idoia  i jo mateix (Marc Muriel Estrada). Les activitats van ser 

diverses. Quan vam arribar-hi, vam anar a la  sala d'actes, on ens 

van dividir en grups, a cada grup se li va assignar un aula i una 

tutora. La primera activitat va ser de presentació, ens vam presen-

tar i vam explicar per què havíem elegit una de les fotos que hi 

havia en un mural. La següent activitat va ser entre les parelles: s'havien de fer preguntes sobre 

les fotos que s’havien elegit per a arribar a una conclusió. Finalment per acabar el matí, vam fer 

un petit teatre sobre el consum energètic. A la tarda, després de dinar, vam fer una caminada 

fins a la séquia, allí ens vam dividir en dos grups, l'A i el B, i mentre uns estaven resolent unes en-

devinalles sobre la planta que havien de plantar, els altres estaven penjant caixes niu. Al cap 

d'una estona ens vam intercanviar d'activitat. Finalment, per acabar la trobada d'Escoles Ver-

des, vam tornar a la sala d'actes per tal d’acomiadar-nos. 

                                                                                 Marc Muriel 

MÀGIA EN ANGLÈS  

El dimecres 15 de març el mag Arnau Colomo ens va visitar per fer dos tallers de màgia. 

Els alumnes de 1r i 4t ESO van poder participar de l’espectacle Close enough on a més dels trucs 

van practicar l’anglès, ja que els tallers es van realitzar en llengua anglesa. 

Equip de redacció 

REFUGI ANTIAERI DE TORTOSA 

Durant la primera setmana de març l’alumnat de 4t d’ESO va 

anar al refugi antiaeri tortosí, al carrer Ernest Hemingway. Van 

aprendre sobre els bombardejos a la nostra ciutat. Després el 

guia els feia entrar al refugi i els feia posar de manera que 

podien sentir amb efectes sonors i tot com s’havien pogut 

sentir les persones tortosines durant la guerra civil. 

      

   Equip de redacció 
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   Per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, des de la Co-

ordinació LIC del centre, amb el professor Albert Arago-

nés, diversos alumnes del centre van traduir quatre versos 

de l’escriptor Josep Palau i Fabre, nascut el 21 d’abril de 

1917. Enguany s’està celebrant el centenari del seu nai-

xement. 

      Equip de redacció 

 

DIA MUNDIAL DE LA POESIA 

DIA MUNDIAL DE L’AIGUA 

 El Dia Mundial de l’Aigua se 

celebra cada 22 de març. Ens 

fa ref lexionar  sobre la 

importància de l’aigua dolça i 

els seus recursos. 

Enguany l’alumnat de 3r d’ESO va elaborar un 

mural pensat pels professors d’Educació Visual i 

Plàstica, Rosa Curto i Ramon Ruiz, i la responsable 

d’Escola Verda, Sònia Siurana, que es pot veure 

al passadís del segon pis. 

                                                                                                                     

                               Equip de redacció 

JORNADA BATXIBAC A TARRAGONA 

El  dimecres 22 de març, l’alumnat de Batxi-

bac, juntament amb alumnes de 4t d’ESO i la 

professora Cinta Cabrera, van anar a la 

Jornada francòfona d’impuls al BatxiBac que 

es va fer a la Facultat de Lletres de la 

Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona. 

A les 9.30h van fer la presentació de la 

jornada a l’aula magna i després va tindre lloc 

una conferència sobre la colonització de 

França a l’Àfrica (Senegal). Després 

d’esmorzar, es va fer la segona conferència 

d'un dels llibres del currículum d'enguany: 

Vendredi ou les limbes du Pacifique, de Michel 

Tournier. 

Després de les conferències, es van dividir els 

alumnes en grups per fer diversos tallers sobre 

llengua, història i literatura en francès (les 

matèries que es cursen al Batxibac). Agraïm 

aquesta informació a l’alumna de 1r de batxi-

llerat (Batxibac), Vinyet Estrampes. 

                                                 Equip de redacció 
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XARRADA RECICLATGE 

El dijous 23 de març, van vindre dos treballado-

res del COPATE a fer-nos una xarrada als alum-

nes de 2n d’ESO. Ens van explicar com treballen 

a la fàbrica i on se situa. També ens van expli-

car com es recicla correctament i què es tira a 

cada contenidor. Ens van parlar sobre el procés 

del  compost i on el fan. Ens va dir on està 

l’abocador de residus i què es tira. Vam estar comentant tot que ens deia. Després, vam fer pre-

guntes sobre el que ens havien explicat. 

Carla Roig i Cinta Monllaó 

RUTA LITERÀRIA GERARD VERGÉS 

El passat dijous dia 23 de març, els alumnes de 

4t ESO B vam anar a fer la ruta literària 

“Tortosa, sota l’ombra de Vergés“. 

Quan vam arribar a la Biblioteca Marcel·lí 

Domingo, ens vam dirigir a la primera planta i 

vam entrar a la sala preferida de l’escriptor 

tortosí Gerard Vergés. Un cop allà, ens van fer 

una introducció de qui era Vergés i què 

escrivia. 

Després vam passar a 

la part pràctica i ens 

vam dividir en grups. A 

cada grup ens van 

donar un sobre amb el 

títol d’un poema de 

Gerard Vergés; dins 

d’aquest sobre, hi havia 

els versos retallats i el 

que havíem de fer era 

ordenar-los per crear-ne 

un de nou nosaltres.  

Un cop fet això, havia 

de sortir un membre del 

grup per llegir el nou 

poema i després es llegia l’original. 

Quan vam acabar aquesta activitat vam sortir 

al carrer per fer la ruta i vam conèixer més 

coses sobre la vida de Vergés. En finalitzar vam 

tenir temps lliure per esmorzar i vam tornar a 

l’institut. 

Mar López, 4t B 

 

TEATRE BEARN I LA PLAÇA DEL DIAMANT 2N BATXILLERAT 

El dilluns 27 de març els alumnes de 2n de Batxillerat van anar a l’instiTut de Roquetes a veure 

una obra de teatre basada en els llibres de les proves de selectivitat que són:  Bearn, de Llorenç 

Villalonga, i La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Hem entrevistat Nicolae Ciobanu i José 

González: 

1. Després d'haver vist aquesta representació, enteneu millor el context de 

les obres?  

Sí, va ser una gran ajuda. 

2. Com ho van fer els actors?  

Molt bé. 

3. Us va agradar la posada en escena?  

Sí, va ser molt dinàmica i enriquidora. 

Alba Sánchez, Cinta Monllaó i Martha Llop 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6lvWdxs7UAhWJtBoKHSiWDkIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcomafosca.info%2Fdocuments-de-treball%2Freciclatge-a-can-comulada%2F&psig=AFQjCNG9Ow6Qvp6Zk86K0IKmk_NdRh2qPA&ust
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TALLER ALZHEIMER 

El dijous 30 de març, es va organitzar un taller 

sobre l’alzheimer a les classes de 3r A i 3r B. 

Hem entrevistat Edgar Borràs i Àlex Baiges, de 

3r A: 

1. En què consistia? 

Ens ensenyaven un conjunt d’escenes de tea-

tre sobre què passa amb l’alzheimer. 

2. Què vos van explicar? 

Ens van explicar com afectava l’alzheimer a 

les diferents parts del cos, deien que l’alzhei-

mer s’ha de medicar ràpid i avisar als mínims 

símptomes ja que com més tard s’avise més 

avançarà la malaltia. 

3. Vos va servir? 

La veritat és que sí,  ja que ens van dir com 

aprofitar la vellesa amb alzheimer. 

4. Qui vos va explicar el taller? 

Quatre noies de l’Onada. 

5. Vau descobrir alguna cosa nova sobre l’al-

zheimer? 

Sí, que no afecta tot el cervell sinó que afecta 

alguna part i d’allí s’estén. 

Marc Muriel i Julio Moreno 

ENGLISH FESTIVAL 
 A finals de març va tindre lloc a Tortosa l’English 

Festival. Representant el nostre centre van partici-

par en el debat del dia 31 de març: Nataly Porti-

lla, de 3r C, Clàudia Faneca, de 3r B, Andrea Cid, 

de 3r A (suplent) i Míriam Cardona, de 4t A. 

També hi va participar un equip júnior format per 

Paula Ruiz, Maria Subirats, Mariam Ouacif, Antony 

torres, de 2n C, i Cinta Carot, de 2n A. 

         

    Equip de redacció 

VIATGE A CARCASSONA 
Hem preguntat a Manel Adell, alumne de 2n A i alumne de l'optativa  

de Llengua Francesa, sobre el viatge que van fer a finals de març: 

1. Quins pobles vau conèixer? 

Carcassona, Ceret, Cotlliure... 

2. Què vau fer? 

Parlar en francès i visitar diferents 

llocs. 

3. Vau anar a algun museu? 

Sí. Al Museu d’Art Modern de Ceret. Vam veure 

un quadro cubista de Picasso. 

4. Us va agradar? Per què? 

Sí. Perquè vam aprendre diferents coses. 

5. Recomanaríeu aquest viatge?A qui? 

Sí. A tots els alumnes que facen francès. 

     Marc Pérez i Arnau Alegria 
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VIATGE A PARÍS 

Hem entrevistat les alumnes de Batxillerat Cinta 

Monllaó, Àngela Querol, Laia Audí i Vinyet Estrampes 

per tal que ens expliquen com va anar el seu viatge 

a París; un viatge pensat des de les assignatures de 

Literatura Universal, Literatura Catalana i Literatura 

Castellana. Els hi van acompanyar  els professors Pili 

Andreu i Albert Aragonés: 

1. Quins monuments vau visitar?  

En vam visitar molts, però el més importants són 

la Torre Eiffel, l'Arc de Triomf, la Catedral de 

Notre-Dame i el Museu del Louvre. 

2. Quina ruta literària vau fer?  

Vam fer una ruta literària per Montmartre. 

3. Què us va semblar l'estada allí?  

Ens va encantar, un viatge per repetir i la 

companyia també. 

4. Sabem que vau dormir al barri de Montmartre, què us va semblar el barri?  

Molt bonic, bohemi i elegant. 

            Carla Roig, Eulàlia Espuny, Marc Muriel i Marc Pérez  

_____________________________________________________ ABRIL  2017 

CAMPIONAT COMARCAL DE TENIS TAULA 

El dissabte dia 1 d’abril va tindre lloc el campionat comarcal 

de tenis taula al Consell Esportiu del Baix Ebre. Els participants 

del nostre institut van ser: Xavi Marcoval (1r B), Àlex Palenque i 

Èric Roca (3r C), Genís Jorge i Víctor Grifoll (4t C) i finalment 

Gemma Melero i Cèlia Príncep (4t D). 

Equip de redacció 
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SORTIDA ALS REIALS COL·LEGIS  

Durant l’abril, l’alumnat de 3r va anar als Reial Col·legis per a  a veure 

els elements renaixentistes de l’edifici. Hem preguntat a Aleix Llovet, 

de 3r B, com va anar la sortida i l’activitat: 

- Vam anar-hi amb la professora de Ciències Socials, Pili Gisbert, per-

què estem estudiant l’època del Renaixement. També ens hi va 

acompanyar la professora d’Educació Visual i Plàstica i tutora, Rosa 

Curto, per a fer una activitat amb els elements de l’arquitectura del 

Renaixement.    

Gerard Brull i Ivan Bertomeu 

El dia 4 d'abril es va realitzar una activitat al Pavelló 

de Remolins  per celebrar el Dia de l'Esport. Hi van 

participar alumnes de 1r d'ESO. Quan van arribar-

hi, els van dividir en grups per anar amb el monitor 

o monitora corresponent. Va haver-hi activitats 

d’handbol, bàsquet, salt de longitud i birles. 

Julio Moreno I Marc Muriel 

 

MEETING POINT 

Hem preguntat a Nataly Portilla, Mireia Subirats (3r C) i a Clàudia Faneca (3r B) com va anar l’ex-

periència d’assistir al Meeting Point: 

- Era una simulació de diverses empreses que venien productes i una representació dels negocis 

actuals. Hi havia gent de Lleida, Barcelona i d’Eslovàquia. Ens comunicàvem en anglès. 

Eulàlia Espuny 

EXCURSIÓ POLIESPORTIU 1r ESO 
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El divendres 7 d'abril es va fer la cursa solidària. Es va organitzar al 

parc del costat de la plaça de la Unió. Es van fer sis curses.  

Primer es va córrer la cursa femenina de 3r, 4t i Batxillerat,  i després 

la masculina. A continuació van fer el masculí i el femení de 1r i 2n 

d'ESO. 

Finalment van fer una cursa de relleus, on participaven grups de dos 

nois i dos noies de la mateixa classe. 

A l’acabar les curses els alumnes vam retornar a l'institut on ens van 

donar aigua i vam elegir una fruita entre maçana i plàtan. 

Abans de marxar, van donar les medalles als guanyadors/es dels indi-

viduals i dels equips i per finalitzar van fer el sorteig de la bicicleta, 

que li va tocar a Enric Iniesta, de 4t B. Amb aquest sorteig es van re-

captar 805 euros destinats a la Creu Roja.  El director del centre, Jo-

sep Ramon Subirats, els va donar en el marc de la Fira Expo Ebre. 

Julio Moreno i Marc Muriel 

CURSA SOLIDÀRIA 

El dijous 16 d’abril, 21  alumnes de 4t d’ESO, 17 de 1r 

de batxillerat  i  6 de 2n de batxillerat, des de les 

10  del matí fins a un quart de 12, van estar resolent 

els problemes de la XXII prova Cangur.  

Per primer cop vam fer la prova al nostre centre.  

Hem de felicitar els 11 de 4t, 5 de 1r de batxillerat i  2 

de 2n de batxillerat per obtenir posicions per damunt del 50%. 

Des del Departament de Matemàtiques vos felicitem i animem a continuar sempre endavant. 

         Cinta Navarro, cap de departament 

PROVES CANGUR 

L’EXPOSICIÓ DONES AMB NOM PROPI DE LES TERRES DE L’EBRE  

L’exposició Dones amb nom propi de les Terres 

de l’Ebre ha sigut la continuació de la 

celebració del Dia Internacional de les Dones 

que vam iniciar al març amb l’exposició 

Simone de Beauvoir, feminista i escriptora, 

cedides per l’Institut Català de les Dones. 

Aquesta nova exposició tracta la trajectòria 

professional de dones de les Terres de l’Ebre en 

diferents àmbits:  l’art, la universitat, la 

literatura, l’esport... Destaquem Maria Elisa 

Altadill Ardit, religiosa; Cecília Aymí, soprano; 

Maite Beltran Sorolla, astrònoma; Belén Fabra i 

Sílvia Sabaté, actrius; Sònia Franquet, esportista 

d’alt rendiment, tiradora olímpica en diverses 

ocasions, etc.  

La biblioteca va mun-

tar una exposició de 

llibres d’escriptores 

ebrenques: Francesca 

Aliern, Cinta Arasa, 

Carme Meix, Zoraida 

B u r g o s ,  N ú r i a 

Menasanch, Estrella 

Ramon, Marta Rojals, 

Marta Tena, etc. 

                            Equip de redacció 
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ANEM A VERCELLI 

A principis d’abril deu alumnes d’italià i dos professores 

(Núria Benaiges i Núria Estivill) vam marxar cap a Vercelli 

(Piemont) per realizar la tornada del primer intercanvi Tor-

tosa-Vercelli. L’arribada a l’aeroport de Milà va ser càlida i 

els alumnes que ens acollien ens estaven esperant amb 

les seues famílies a la plaça principal de Vercelli. Durant 

els sis dies d’intercanvi vam fer diferents activitats didàctiques tant a la mateixa ciutat de Verce-

lli com a Milà i també a un poble de la província de Vercelli anome-

nat Varallo. La ciutat de Milà ens va agradar molt, sobretot a la gent 

que no hi havíem estat mai. Vam visitar il Duomo (Catedral)  i l’Scala 

di Milano (teatre d’òpera). A Varallo, un preciós poblet turístic de 

muntanya, vam poder apreciar les obres de Gaudenzio Ferrari. A Ver-

celli vam passar la major de la resta del temps i vam fer una gimcana 

molt divertida que van organitzar les professores italianes (Michela Finassi i Alessandra Pessano). 

 

    Núria Benaiges, coordinadora de l’intercanvi 

SANT JORDI 2017 

BORGES REVISITADO 

Babel porque en una sola página, el autor es 

capaz de aglutinar toda la tradición literaria 

propia, el latido del Buenos Aires que tanto le 

preocupaba, y la historia, las huellas de los 

antepasados. Junto con ello, las vanguardias, 

las matemáticas, la filosofia, la mitología, las 

leyendas de las Mil y una noches, las sagas 

noruegas, y los laberintos. 

Babel porque el alumnado ha expresado sus 

creaciones a través del lenguaje de la 

escritura, la imagen, la fotografía, y las 

inquietudes propias, dejándose llevar por ese 

inmenso viaje que supone intuir los senderos 

que se bifurcan en el cerebro de Borges, una 

precisa biblioteca, inmensa, de cuatro muros 

que a su vez se multiplican. 

Babel porque en el fondo todos somos el 

Minotauro, hemos tenido o tenemos un 

espacio propio, nos han temido, o le hemos 

temido al exterior. O nos preocupa perder la 

memoria, los recuerdos, al revés que Funes. O 

escondemos un Aleph en el sótano de nuestra 

casa, donde estarán los hechos venideros, la 

comprensión de lo que somos dentro del 

Universo. 

Babel porque el alumnado participante es rico 

en matices, diverso, plurilingüe, único. Una 

torre valiosa y afortunada, que conviene 

construir desde la diferencia, desde la 

tolerancia que tuvo el maestro para con lo 

otro, lo que nos parece ajeno, y en cambio, 

nos es muy propio. 

Gracias a todos.  

Departament de Castellà 
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CONFERÈNCIA TONI SALA SOBRE L’ANY BERTRANA 

CRÒNICA D’UNA XARRADA ANUNCIADA 

20 d'abril de 2017 

Són les 12.45. A la sala d'actes de l'Institut Cristòfol Despuig de Torto-

sa l'alumnat de 4t d'ESO està acabant la lectura en veu alta de Jo-

safat. Alguns ja comencen a moure's a 

la cadira. Porten més d'una hora escol-

tant els seus companys. Un darrere l'al-

tre han anat llegint en veu alta els frag-

ments que, prèviament i amb l'ajut de 

la professora, havien triat. Una lectura 

difícil, tot un repte per al nostre alumnat, però ho han aconseguit. 

Tot just se senten les darreres paraules arriba el nostre conferenciant. Per tal d'intercanviar unes 

paraules de salutació amb ell i perquè l'alumnat puga gaudir d'un merescudíssima pausa, els 

deixem sortir a prendre l'aire cinc minutets. 

Després d'una breu presentació  de l'extensíssim currículum de Toni Sala, comença la seua expo-

sició. Ens diu que parlarà de Prudenci Bertrana i també de 

Josafat. Era el que havíem pactat. L'alumnat torna a estar 

amatent, sobretot perquè, quan ve algú de fora, hi ha un 

plus en l'activitat organitzada. 

Ens explica que l'any 1906 es publicà Josafat. Va ser presen-

tada al premi de novel·la de la Festa de la Bellesa de Pala-

frugell l'estiu de l'any 1905, sense obtenir-lo. El jurat del premi 

(Joan Maragall entre d'altres) no premien l'obra per la 

"immoralitat". Curiosament l'obra guanyadora fou L'home bo 

de Josep Pous i Pagès. Com ens diu Toni Sala, de la guanyadora, no se n'ha sentit a parlar, men-

tre que Josafat ha passat a ser, indiscutiblement, l'obra més llegida de Bertrana. "Això dels pre-

mis, de vegades, és ben curiós", comenta l'expert. 

Qui fou Bertrana? Ens parla dels seus orígens (fill d'un propietari rural), del seu ofici de pintor i pro-

fessor de dibuix, de com la seua vida és la matèria pri-

mera de les seues obres (fins i tot arriba a escriure una 

obra titulada Jo), de les tragèdies que visqué, de la seua 

fi en la més absoluta misèria (no es va arribar a trobar 

cap identificació a la tomba on fou enterrat a Barcelo-

na). Per il·lustrar tots aquests apunts ens llegeix fragments 

de la trilogia Entre la terra i els núvols. Aquesta és l'obra 

cabdal de Bertrana, afirma. I ens fa conèixer Innocenci 

Aspriu, el protagonista de les tres novel·les (L'hereu, El 

vagabund i L'impenitent), un alter ego de l'autor. 

Passa, sense compàs d'espera, de Bertrana a Josafat. Comenta la llengua (una paraula de Ber-

trana val per cinc, constata), els noms dels personatges, la caracterització del protagonista, l'es-

cenari... Tot parlant de la catedral i del riu, estableix  similituds entre Girona i Tortosa. L'alumnat li 

confirma que també a Tortosa les cases de prostitució estaven a recer de la catedral. Ens expli-

ca el somni de la Fineta... 
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El divendres 21, abans d’anar-nos-en al Teatre Auditori 

Felip Pedrell a celebrar el concurs de cançons Canta-la, 

els periodistes de la Cadena Ser de Tortosa, amb Sílvia 

Tejedor al micròfon, van vindre a emetre un programa 

especial de lletres des del nostre vestíbul. 

Hi van participar alumnes de 4t A gravant peces musi-

cals; alumnes de 4t, juntament amb la professora Tere 

Izquierdo, parlant de Prudenci Bertrana i la seua opus 

magna Josafat; un alumne de 4t A i un altre de 2n de 

BAT Humanístic, amb la professora Pili Andreu i el profes-

sor Toni Vañó,  xarraren sobre el treball de Borges que 

s’ha fet a l’institut, i alumnes de 3r, juntament amb Cinta 

Cabrera i Albert Aragonés, coordinadors de la bibliote-

ca, van parlar del Projecte ILEC, de lectura autònoma. A 

la una del migdia es va poder sentir en antena el pro-

grama gravat dos hores abans. A la pàgina web de l’ins-

titut hi ha penjats els podcasts. 

Equip de redacció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plana sobre l'ambient un desig de pecar,  uns llocs 

tenebrosos, un somriure simiesc... 

 Tinc la impressió que voldria dir-nos més coses de 

les que li permet el temps de què disposa perquè es  

va mirant tot el material que s'ha portat i que ha 

col·locat en un cantonet de la taula mentre men-

talment  tria l'última lectura. Llegir-ho tot era impossi-

ble. 

Li agraïm  una vegada més el seu entusiasme per fer-nos partícips dels seus coneixements i ha-

ver pogut conèixer una mica més l'univers literari de Prudenci Bertrana. 

    Ma Josep Altadill, cap del Departament de Llengua catalana i literatura 

ESPECIAL SANT JORDI A LA CADENA  

SER DES DE L’INSTITUT 
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CANTA-LA 2017 
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Aquí teniu els guanyadors del Canta-la d’enguany: 

Guanyadores ex aequo, 1r ESO 

 El grup Persones guapes, nom artístic de Gisela Castilla, Maria 

Bonet, Laia alegria i Anna Cardona, amb la cançó "Vull estar 

amb tu" d'Els Catarres. 

El grup Aquí venim, nom artístic de Kim Aixendri, Júlia Araujo, Car-

la Ayora i Aida Aragonés amb la cançó "Petit príncep" de Manu 

Guix i el grup Macedònia. 

Guanyadora, 2n ESO 

La solista, nom artístic d'Alba Sánchez, amb la cançó "Creu en tu"  

d'Abraham Mateo. 

AULA D'ACOLLIDA 

Guanyadors, 3r ESO 

El grup Black Stars format per Sanni Ayoud  i Papa Mor  amb la 

cançó "Gat rumberu" de La Pegatina. 

Guanyador, 3r ESO 

Llovy mon artístic d'Aleix Llovet amb la cançó "Cendra i poesia" 

de Joan Rovira. 

Guanyadors, 4t ESO 

El grup Les petxuguetes, nom artístic de David Calvo i  Mihaela Ceres, amb la cançó, "Les nits no 

moren mai"  de Doctor Prats. 

Guanyadora, 1r batxillerat 

Solista, nom artístic de Mihaela Ceres, amb la cançó "Que tinguem sort" de Lluís Llach. 

Guanyadores, categoria professorat  

Roba aixuta, nom artístic de Núria Benaiges, Mariló Sebastià, Cinta Benaiges i Maria Josep Alta-

dill, amb la cançó "Viu viu" de Roba estesa. 

Ma Josep Altadill 

PICALLETRES 

El 27 d’abril i el 4 de maig es van poder veure els programes 

del concurs Picalletres del Canal Terres de l’Ebre en què par-

ticipa l’Institut Cristòfol Despuig. 

En el primer programa concursen Àlex, Andrea i Edgar, del 

Cristòfol Despuig (Grup B) al costat de l’Institut de Camarles 

(Grup A). 

En el segon programa concursen Georgina, Maria i Clàudia 

del Cristòfol Despuig de Tortosa (Grup B) i l’Institut de Ca-

marles (Grup A). 

Picalletres és concurs presentat per Jaume Borja a Canal 

Terres de l’Ebre, on els alumnes ebrencs posen a prova la 

seua capacitat lingüística. Trobareu tots els programes a la 

pàgina web del Canal Terres de l’Ebre. 

Equip de redacció 

http://canalte.xiptv.cat/picalletres
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OBRE‘T EBRE 

Hem entrevistat Alexandra Draghici, de 1r de Batxillerat, per tal que ens parle del taller de l’asso-

ciació Obre’t Ebre: 

1. De què va tractar?  

D’una associació de jóvens que fan projectes de voluntariat en altres països. 

2. Us va semblar interessant?  

Sí, ens va agradar molt. 

3. Us ha ajudat en alguna cosa aquesta xarrada? Per què? 

Sí, perquè m’agraden els temes de voluntariat i s’obrin noves oportunitats per anar a fer un vo-

luntariat a l’estranger. 

                                                                        Equip de redacció 

MONTSAGRE 

Hem entrevistat Nico Ciobanu, Sofia Fortu-

ño, Cinta Monllaó i Jose González, de 2n de 

Batxillerat:  

1. Quina ruta vau fer? 

Vam arribar al Montsagre per Paüls. 

2. Què vau aprendre? 

La convivència durant un dia i observar 

la natura. 

4. Era per alguna assignatura? 

No. 

5. Us va agradar?  

Sí, molt xulo. 

Equip de redacció  

____________________________________________________ MAIG  2017 

   SORTIDES TREBALL SÍNTESI  

 

ILLES MEDES 1r ESO 
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PLANOLES 2n ESO 

    

VIATGE  A ITÀLIA 4t ESO 

Del dimarts 2 al diumenge 7 de maig, els alumnes de 4t ESO 

se'n van anar de creuer a Itàlia. Hem entrevistat Carla Membra-

do, de 4t ESO B: 

1. Què vau fer durant el viatge? 

 Vam parlar molt i ens vam fer fotos. 

2. Quins llocs vau veure durant la visita a Itàlia? 

Vam visitar el Coliseu, el Vaticà i places i esglésies importants. 

3. Quines professores us van acompanyar? 

Cinta Navarro, Rosa Vallés i Elena Panisello. 

4. Us va agradar? Per què? 

Sí, perquè hi ha edificis diferents als nostres. Vam conèixer món. 

Martha Llop i Alba Sánchez  

El primer dia de viatge vam parar a dinar a Ripoll. Després vam 

arribar a l’arberg de Planoles i un cop allí ens vam dividir en dos 

grups. Els guies ens van explicar què faríem: vam treballar els di-

ferents climes de muntanya, la fauna i la flora.  

Ens van fer una gimcana pel poble, pareixia un poble deshabi-

tat, no hi passava cap cotxe però nosaltres omplíem el poble amb les nostres proves.  

També vam anar a la Vall de Núria: vam pujar-hi amb el tren cremallera. Ja a dalt, vam fer una 

llarga caminada. 

Equip de redacció 
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EXPOSICIÓ DELTEBRE I 

El dijous 4 de maig, els alumnes de 4t C 

i 4t A que no van anar al viatge de 

final de curs a Itàlia, van anar a la seu 

del Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya a Tortosa a 

veure l'exposició Deltebre I. Hem 

entrevistat  Saida El Bahaoui i Mohamed Derkaoui, de 4t C. 

1. Com es deia l'exposició? De què tractava? 

Es deia Deltebre I. Un vaixell amb restes del segle XIX. S'ha trobat a 

prop del Delta. 

2. Què vau fer? 

El guia va ser Roc Salvadó, exprofessor del nostre institut i coordinador de l'exposició. Vam 

aprendre com eren les bales, monedes, les botes dels mariners... 

4. A qui la recomanaríeu? 

Sobretot a qui li agrade la història. 

Arnau Alegria 

PROVES EXTERNES BATXIBAC 
 Els dies 10 i 11 de maig, es van fer a Reus les proves externes 

per a obtindre el Batxibac (Batxillerat i el Baccalauréat 

francès), una doble titulació amb la qual es pot accedir a la 

universitat a Espanya i França. 

 

                                                  Equip de redacció 

ANEM A LA 33a MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR DEL BAIX EBRE 

El dimarts 23 de maig, en el marc de la 33a Mostra de Teatre Escolar del Baix 

Ebre, van actuar els alumnes de l’optativa de 3r d’ESO Fem teatre, juntament 

amb altres centres d’ensenyament secundari: l’Institut Joaquín Bau, l’Institut 

Escola Daniel Mangrané i l’Institut de Roquetes. 

Els primers a actuar van ser els alumnes de l’Institut Cristòfol Despuig, dirigits 

per Maria Josep Altadill i Núria Estivill. Van representar l’obra El vestidor, de 

Josep M. Uyà, finalista del premi Ovidi Montllor, 2012.   

El divendres 16 de juny, per a començar la festa de fi de curs, tornaran a fer l’obra. 

      

  Equip de redacció 

 

http://www.emboscall.com/autors/jm_uya/jm_uya.htm
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Des de la matèria de Ciènces Socials, amb la 

professora Núria Estivill, els alumnes de 1r d’ESO  

han descobert com era la societat romana: els 

tipus de teixits que s’utilitzaven a l’antiguitat, els 

vestits que portaven patricis i plebeus, d’on provenien els tints, 

les joies i els complements… Aquí teniu fotos dels quatre grups 

classe. Han xalat molt! 

Equip de redacció 

APRENEM COM ERA LA SOCIETAT ROMANA 

PIRAGUADA 2017 

Des de la Comissió d’Escoles Verdes del centre 

s’ha tornat a fer, un cop acabats els exàmens, 

una piraguada des de Miravet a Benifallet.  

Equip de redacció    

____________________________________________________ JUNY  2017 

1r D 

1r B 
1r A 

1r C 

ANEM A FER TEATRE A L’ESCOLA SANT LLÀTZER 

Els alumnes de l’optativa  Acompanyament lector de 2n d’ESO durant el curs han estat amb els 

alumnes de l’Escola Sant Llàtzer. Per acabar l’optativa, el dimarts 13 de juny van anar a les clas-

ses de Cicle Inicial a representar el conte d’Els tres porquets. 

 Equip de redacció  
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Aquest ha estat un projecte on ha partici-

pat l'alumnat de 3r d'ESO a la matèria 

d'Educació Visual i Plàstica, proposat per 

l'Ajuntament de Tortosa i la Regidoria de 

Joventut. S'ha oferit a tots els centres educatius, entitats i as-

sociacions de la ciutat. A nosaltres ens han seleccionat 

quatre projectes, entre ells, la Cucafera,  la Natura morta, No 

al maltractament i El cor. 

Primer vam desdenvolupar el projecte a l'aula, amb un esbós, tots els alumnes. Després hem 

anat a pintar a la plaça del Carrilet tres dies de juny. Hem fet dins del grup classe, també, una 

tria dels treballs més representatius. Finalment, la gent que no ha anat a l'acampada que té 

lloc aquests dies a la Franqueta, ha anat a pintar.  

Rosa Curto, Ramon Ruiz, i Sònia Siurana 

 TRANSFORMEM UN RACONET,  

LA PLAÇA DEL CARRILET 

Aquest curs hem fet un canvi molt important 

en l’horari. Quin? Les classes han durat 55 mi-

nuts i el pati ha començat a les 11:15 h. Per 

què? Per què hem dedicat a la lectura 

autònoma mitja hora tots els dies de la setma-

na. Després d’haver-li dedicat dues sessions 

setmanals fa dos cursos i tres el curs passat, 

aquest curs s’ha fet els cinc dies de classe. 
  
Les sessions de lectura autònoma és un temps 

fix de lectura lliure dins de l’horari lectiu que al 

nostre institut han dedicat tots els cursos d’ESO 

al mateix temps. L’objectiu és fomentar el gust 

i l’hàbit de lectura, afavorir la comprensió lec-

tora i sobretot millorar l’èxit escolar de l’alum-

nat. Aquesta iniciativa forma part del projec-

te  d’Impuls de la lectura (ILEC), en el qual par-

ticipa tot el professorat del centre. Així, alum-

nes i professors de totes les matèries han com-

partit aquesta estona de lectura en silenci. 

La biblioteca de l’institut, com no podia ser 

d’altra manera, ha estat implicada des del pri-

mer moment en el projecte i s’ha encarregat 

de programar un centenar d’activitats partici-

patives i divulgatives sobre la lectura tan diver-

ses com llegir en veu alta, fer un diari de lectu-

ra, dibuixar personatges, aprendre a cuidar els 

llibres, conèixer  les  llibreries  més  boniques del  

 

món, etc., que han servit sobretot per a apro-

fundir en el món dels llibres i compartir les lec-

tures un dia a la setmana. Una dotzena de 

professors voluntaris s’ha encarregat de con-

duir aquestes sessions setmanals de dinamitza-

ció. 

A més a més, s’ha augmentat la dotació de la 

biblioteca i aquest curs el fons s’ha ampliat 

amb una centena de nous llibres de lectura 

actuals, variats i atractius, que van des de les 

últimes novetats de novel·la juvenil fins a una 

selecció dels millors còmics de tots els temps. 

L’acollida del projecte ha estat molt bona en-

tre l’alumnat, que en un 90% troba positiu 

aquest temps de lectura dins de l’horari de 

classes. De fet, segons els resultats de la prova 

de les competències bàsiques de 4t d’ESO, la 

comprensió lectora de l’alumnat ha millorat 

significativament els darrers cursos. Tot apunta 

que anem pel bon camí. 

Cinta Cabrera i Albert Aragonés 

AQUEST CURS HEM DONAT UN NOU IMPULS 

A LA LECTURA (ILEC) 
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1r ESO 

1. Què us ha paregut l'activitat, Marc i Pau Pra-

des? 

Molt bé. 

2. Quins llibres heu llegit? 

L'assassinat del professor de matemàtiques i 

Xènia, tens un whatsapp. 

3. Us han agradat les activitats que us han fet 

a l'horari de lectura autònoma? Per què? 

Sí,  perquè han sigut entretingudes.  

                                 Arnau Alegria 

4t ESO                                                       

1. T’agrada aquest 

nou canvi d’hores 

per poder fer lectu-

ra, Maria Brull? 

Sí, perquè conside-

ro que d’aquesta 

manera es fonamenta la lectura, que és molt 

important ja que a part de fer-te fugir de la 

realitat, entretindre’t, també t’ajuda a millorar 

l’ortografia, el vocabulari… El fet que ara les 

classes duren menys també ajuda perquè així 

no se’ns fa tan pesat. 

2. T’agrada la literatura i llegIr? 

La literatura no és una de les meues assignatu-

res preferides, però de totes maneres no està 

tan  malament, ja que es conta la vida dels 

autors, de Catalunya, 

d’Espanya, quan s’han 

publicat obres  impor-

tants que han fet refle-

xionar, que han iniciat 

nous moviments … 

En canvi, llegir és una 

de les meues principals 

aficions. M’agraden tots 

els gèneres, però els 

que més són els d’amor, 

els de misteri i els de comèdia. 

Prefereixo llegir-me un llibre abans que veure’n 

la pel·lícula, que no el fet de veure primer la 

pel·lícula i llegir-me’n després el llibre ja que en 

els llibres m’expliquen moltes més coses, més 

detalls i es veu més el que està passant que a 

la pel·lícula. 

3. Trobes interessant fer un dia a la setmana 

activitats relacionades amb la lectura, en lloc 

de llegir, durant aquesta mitja hora? 

Sí, ho trobo interessant, ja que sempre aprenc 

coses noves que no sabia. Com per exemple 

que pots llegir llibres digitals agafats de la bi-

blioteca, que des de casa teua pots compro-

var si tenen un llibre que vols a la teua bibliote-

ca, o a la d’altres ciutats. Així que espero que 

continue l’any que ve aquest nou projecte, 

perquè jo crec que tindrà un bon resultat, per 

part dels alumnes.     

                  Gerard Brull 

QUÈ EN PENSEN ELS ALUMNES, DE L’ILEC? 

Si mireu la nostra pàgina 

web, o sou alumnes de 

3r, a l'últim trimestre s'ha 

treballat a les classes de 

Visual i Plàstica el volum i la triangulació a par-

tir de l'obra de l'artista Okuda San Miguel. 

Els últims dies de curs, fins al mateix 21 de juny, 

l'alumnat de 3r d'ESO ha finalitzat el projecte 

OKUDA experimentant l'art urbà amb una pin-

tura mural a l'exterior del centre. Han posat en 

pràctica la trian-

gulació i les har-

monies de color. 

Posem així punt i 

final a un projec-

te multidisciplinar 

plàstic on hem treballat la teoria del color, el 

volum i l'art urbà, entorn a l'artista de referèn-

cia. 

          Ramon Ruiz, Rosa Curto i Sònia Siurana 

OKUDA I EL PODER DEL COLOR 
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______________________________________________ PROMOCIÓ 4t ESO 

_____________________________________ PROMOCIÓ 2n BATXILLERAT 
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