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EDITORIAL 

Un Fem Rogle més, un nou curs acabat. Aca-

bar-ho d’afinar tot i anar a la cerca de 

col·laboracions encomanades que no aca-

ben d’arribar a temps i d’aquelles que surten  

a darrera hora.                          

Això és el que han fet els nostres alumnes i 

professores que treballen en i per a la revista 

perquè la viuen; una revista que és el viu reflex 

del que fem. Gràcies als alumnes de l’optati-

va i a la professora Tere Izquierdo. Alumnes 

que han viscut com veu la llum un projecte, 

en aquest cas una revista, que és el fruit d’es-

forços, de saber redactar, de maquetar, de 

triar i retriar...  Una feina que de ben segur els 

servirà per a altres moments de la vida aca-

dèmica i personal.  

Aquest curs que acaba hem participat, un 

any més, en una gran quantitat d’activitats, 

sortides, participació en certàmens... per tal 

de millorar la formació del nostre alumnat i 

ens n’hem de felicitar pel treball fet i per la 

projecció de l’institut. Hem tingut el suport   

d’una AMPA que està treballant per oferir més 

serveis als seus associats i a   l’institut en gene-

ral.                                 

Alguns dels alumnes acaben etapa i volaran 

per fer realitat els seus somnis.           

A tots ells i elles, molta sort i encerts en aquests 

nous reptes!           

Finalment, el meu agraïment a tota la comuni-

tat educativa que formem part del Cristòfol 

Despuig perquè junts continuem treballant in-

cansablement perquè els nostres jóvens esti-

guen ben preparats per afrontar la vida amb 

llibertat i responsabilitat. 

 

 

JUBILACIONS MAITE CHAVARRIA I ÀNGELA CREIX 

Un curs més finalitzat. Agrair, un cop més, la 

confiança de les famílies a l’AMPA. Gràcies al 

fet que quasi un 90% de les famílies han confiat 

en nosaltres, això ha fet que puguem complir 

els objectius de la junta: 

 El projecte 4 anys 4 cims. 

 La xocolatada. 

 Aportació a la bicicleta de la cursa Soli-

dària per a la Creu Roja. 

 I, a final de curs, la festa dedicada als 

alumnes que acaben etapa, tant l’ESO 

com el batxillerat.  

 Aquest curs finalitzen la seua 

col·laboració i ajuda a l’AMPA Miquel 

Estrampes, Sònia Baset, Eva Jurado i Ma-

ria Cinta March. A tots ells, moltes gràcies 

pel temps invertit i la predisposició a fer 

que la junta vaja molt bé. 

Informar-vos que aquest any s’acaba el termi-

ni de quatre anys al capdavant de l’AMPA, i la 

meua intenció és renovar el càrrec uns anys 

més. 

Salutacions i bon estiu! 

    

    María José Oliver, presidenta 

El nostre més sincer agraïment a Maite Chavarria 

i Àngela Creix  per la seua tasca docent i dedi-

cació al llarg d’una bona pila d’anys.           

Qualitats professionals però sobretot humanes les 

han definides i ens les han fet estimar.             

Gaudiu de la vida. Us ho heu guanyat.             

Moltes gràcies i per molts anys.              

                                       Josep Ramon Subirats 

AMPA INFORMA 
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A CEL OBERT 

El passat divendres 6 d’octubre, els alumnes de 1r i 3r d’ESO van anar a visitar les diferents 

intervencions efímeres del projecte artístic ‘A cel 

obert’ pel nucli antic de Tortosa. Tenia una durada 

de 3 dies, del dia 6 al dia 8. Hem entrevistat Desiré 

Navickaite, de 1r C, Vanesa Zilakauskas, de 1r D, i 

Ainhoa Sancho, de 3r C : 

 

1. A quines exposicions vau anar?                   

A les exposicions d’A cel obert.   

2. Quina exposició vos ha agradat més?                  

L’Estol dels moixons. 

3. Vos esperàveu que fos així?                                  

Sí, perquè la professora de Plàstica ens ho va explicar.  

4. Què vos han transmès les exposicions?                                          

Ens han transmès felicitat. 

                             Aleix Subirats, Cristina Sánchez, Lucía Solé i Roger Royo 

 

                                                                                           OCTUBRE 2017 
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El passat 11 d’octubre els alumnes de 4t d’ESO van assistir a la conferència que Laureano Jimé-

nez va fer-los sobre la relació de la química i l’amor. Hem entrevistat Àlex Ayuso i Clàudia Fane-

ca, de 4t A, i Aimar Aixendri, de 4t C: 

1. Ha sigut pròxim al públic?                    

Sí, perquè se l’entenia molt bé. 

2. Penseu el mateix de l’amor després de la xarrada?                  

Sí. 

3. Com ha anat la xarrada?                   

Bé, hem après coses noves. 

4. Què us ha sorprès més de la xarrada?                                  

La forma en què ho ha explicat. 

5. Us ha paregut entretinguda i/o interessant?                       

Sí, perquè ha explicat moltes coses de les quals no sabíem res. 

6. Esteu d’acord amb el que ha explicat?                  

Sí, encara que el títol… l’hauríem canviat. 

                                                Yasmine Pérez i Jordi Faneca 

El dia 11 d’octubre els alumnes de 3r ESO van 

assistir a la conferència d’enginyeria forense  

impartida pel professor Laureano Jiménez Este-

ller del Departament d’Enginyeria Química de 

la URV. Hem entrevistat Marc Pérez, de 3r C: 

1. Què us ha semblat la conferència d’Engi-

nyeria forense? Per què ?            Molt in-

teressant, perquè hem après coses molt impor-

tants. 

2. Què us ha paregut més entretingut? La tor-

naríeu a repetir?  Per què?                                                

Tot en general. I tant que la tornaríem a escol-

tar perquè ha sigut molt curiós el que ha expli-

cat. 

3. Vos agradaria aprofundir més en l’en-

ginyeria forense?                                                          

Sí, perquè em sembla que això és molt impor-

tant. 

4. El conferenciant, vos ho ha explicat bé? Vos 

ha agradat?                                                                    

Sí , ho ha explicat perfecte. 

 

 Alexander Iqbal, Samuel Perojil i Lluís Martínez 

CONFÈRENCIA LA QUÍMICA I L’AMOR 

CONFERÈNCIA ENGINYERIA FORENSE 
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 DIA EUROPEU SUPORT VITAL BÀSIC 

El passat dilluns 16 d’octubre, els alumnes de 1r de Batxillerat van anar a l’Ajuntament de 

Tortosa a participar en uns tallers de suport vital bàsic, i poder ensenyar les tècniques apreses 

els darrers cursos d’ESO als alumnes de 3r i 4t de Primària de diferents escoles de Tortosa. 

Hem entrevistat Marina Subirats, de 1r de Batxillerat Econòmic Humanístic:  

 

1. On i de què tractava l’activitat?                      

El lloc on es va realitzar va ser a la plaça de l’Ajuntament de Torto-            

sa, i tractava sobre el suport vital bàsic (SVB). 

2. Amb quins altres instituts vau col·laborar?                    

Vam col·laborar amb l’institut Joaquín Bau. 

3. Com valoraries aquesta activitat?               

És una activitat necessària perquè no se sap mai en quin moment         

ho podem arribar a necessitar. 

4. Què has après en aquesta activitat?                      

He après més profundament algunes de les tècniques de reanima-              

ció. 

5. Voldries que se seguís fent aquest tipus d’activitats?                   

Sí, però personalment penso que amb alumnes més grans. 

            Aleix Subirats i Oriol Gombau 

                                                                                                                      

 ESTRENEM ROCÒDROM! 

____   ——————————————————————————————————
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FORADADA 1r ESO 

El passat 23 d'octubre els alumnes de primer d'ESO van anar a la Foradada. Hem entrevistat 

Ariadna Subirats i l'Issam, de 1r d'ESO D: 

1. Vos heu cansat molt?                           

No, perquè hem anat xarrant i parant. 

2. Ha sigut entretingut?                    

Sí, ha estat divertit.  

3. Quantes hores heu estat caminant?            

Sobre unes 4/ 4:30 hores. 

4. La temperatura era bona per a caminar? Vos ha 

agradat?                     

Sí, ha estat bé i ens ha agradat molt. 

5. Les vistes són boniques?                       

Sí, són molt boniques.  

6. Ha passat alguna cosa interessant?                        

Sí, ens havíem perdut al baixar. 

                            

                            

                            Samuel Perojil i Jordi Faneca 

4 ANYS 4 CIMS 

CREUS DE SANTOS 3r ESO 

El passat 24 d’octubre l’alumnat de 3r d’ESO van pujar al cim de Creu de Santos. Hem 

entrevistat Francesc Curto, de 3r d’ESO D: 

 

1. Què et va semblar la pujada?          

Va estar bastant bé. 

2. Què t’ha paregut el cim?              

En la meua opinió m'ha paregut molt bonic. 

3. Què t’ha agradat  més?       

La tornada, perquè agafàvem dreceres. 

4. Ha sigut com pensaves?                                                                            

La veritat és que m'imaginava una altra cosa. 

5. Tornaries a anar-hi amb la família?        

No, perquè em va parèixer una mica cansat. 

                                                                         

 

                                                                 

                                       Ali Ben Seddik i Àlex Lerín 
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El dia 17 d’octubre els alumnes de 2n d’ESO de l’optativa Apadrinament Lector van anar a la 

biblioteca  amb les professores Núria Estivill i Núria Benaiges. Van acompanyar els alumnes de 

Cicle Inicial de l’Escola Sant Llàtzer. Hem entrevistat Emma Zumaquero, de 2n C, i Alina 

Kozhokar, de 2n B: 

1.Com va anar el contacte amb els menuts?                              

Molt bé, molt agradables. 

2. Els xiquets, hi van estar interessats?                                                                                                          

Sí, perquè la lectura era molt divertida. 

3. Vos ho vau passar bé?                       

Sí, perquè vam xalar. 

4. Vos agradaria fer-ho cada cert temps?                   

Sí, i tant! 

                                              Roger Royo i Jordi Esteller 

APADRINAMENT LECTOR 

TALLER D’IL·LUSTRACIÓ ELISA BERNAT 

El dimecres 25 d’octubre,  els grups classe de 1r d’ESO van rebre un 

taller d’il·lustració amb l’artista Elisa Bernat. 

Aquest taller estava emmarcat dins de les diferents activitats que el 

centre ha fet pel Correllengua 2017 (dedicat, especialment, a la 

il·lustradora Lola Anglada). 

Els va explicar el seu treball com a il·lustradora de contes infantils i el 

procés d’elaboració de les il·lustracions. 

 

       Equip de redacció 
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ROQUES DE BENET 4t ESO 

El dijous 26 d’octubre els alumnes de 4t d’ESO van anar a les Roques de Benet, l’últim cim de 

l’ESO. Hem entrevistat Àlex Baiges, de 4t A, i Ignasi Teruel, de 4t D: 

1. Què vos ha paregut l’últim cim, com a darrera excursió 

del projecte  4 anys 4 cims?                                                                   

Ha estat bastant  bé. 

2. Ha estat divertida la sortida amb els companys de 

classe?                                                          

Sí, perquè és una bona experiència a compartir amb amics. 

3. Hi ha hagut algun moment divertit durant l’excursió?   

I tant! Quan pujàvem pel cim, Xavi Rodrígez anava dient 

‘qui està cansat?’ i si algú contestava que sí, ell l’amenaçava en tirar-li una pedra. 

4. Si us donessen l’oportunitat de repetir alguns d’aquests 4 cims en què hi heu participat, quin 

seria?  

La Foradada, perquè vam estar bromejant amb els professors i vam entrar en una cova molt 

fosca. 

      

                                                                                                                                                        

                  Oriol Gombau i Roger Royo 

________________________________________________________________________ 

  CARO 2n ESO 

El passat divendres 27 d’octubre els alumnes de 2n d’ESO  van 

pujar al Mont Caro, dins del projecte 4 anys 4 cims, que consis-

teix en pujar als cims més importants de cada comarca (cada 

curs es puja a un cim d’una comarca diferent). 

A les 8 del matí vam agafar l’autobús cap al Mont Caro. Una 

vegada vam arribar al lloc, vam caminar pel costat de la car-

retera fins arribar al començament de la sendera que feia 

cap al Mont Caro. Després, quan ja feia una estona que ca-

minàvem, ens vam parar per menjar una peça de fruita. Al 

cap d’uns 10 minuts vam seguir caminant fins arribar a la falda 

del Mont Caro, llavors ens vam parar per esmorzar. Seguidament 

vam continuar pujant i al cap d’uns 30 minuts ja estàvem al cim de 

la muntanya. Vam aprofitar per fer-nos fotos al mirador, però des-

graciadament no vam veure cabres.  

Una vegada va passar una estona, vam començar a baixar fins al 

Restaurant Mont Caro on ens esperava l’autobús. 

  

                                                                               

        Aleix Subirats i Lluís Martínez 
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CORRELLENGUA 

El passat 31 d'octubre a partir de les 10.30h tot l'institut va participar en el Correllengua 2017. 

Tot va començar amb l'arribada de la flama del Correllengua. Després els alumnes de 4t i de 1r 

de Batxillerat van llegir textos de l'escriptor Joan Fuster. Els alumnes de 2n d'ESO, acompanyats 

de Jorge Sanz i Mariló Sebastià, van cantar jotes inspirades en Joan Fuster i Lola Anglada.  

Posteriorment, els alumnes de 1r d'ESO van llegir contes de l'escriptora i il·lustradora Lola Angla-

da. Com a cloenda dels actes, la professora Núria Benaiges va llegir el manifest del Correllen-

gua 2017. 

I per acabar, la Rondalla dels Ports va interpretar unes seguidilles de comiat, jotes i fandango. 
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________________________________________________ NOVEMBRE 2017 

FIT JOVE 

El dijous dia 2 de novembre del 2017, els alumnes de 4t d’ESO A, B i C van anar al poliesportiu 

per a fer les activitats del Fit Jove. Hem preguntat a dos alumnes de 4t d’ESO: Maria Domingo, 

de 4t d’ESO A, i a Emma Ortiz, de 4 d’ESO B: 

1. Com va anar?                                  

Va anar molt bé, vam estar molt a gust. 

2. Quina activitat us va agradar més?                            

Ens van agradar molt totes però especialment la de zumba. 

3. Quants grups éreu?                 

Érem tres grups de divuit persones. 

4. Què és el Fit Jove?                                 

El Fit Jove és una trobada, a Tortosa, al pavelló poliesportiu de Ferreries que consisteix a fer en 

una hora i vint minuts tres activitats: zumba, spining i un circuit de tecnificació. 

 

          

 

           Lucía Solé i Yasmine Pérez 
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El passat 2 de novembre els alumnes de 3r  B i D van rebre una xarrada sobre la igualtat de 

gènere. Hem entrevistat Jordi Giménez i Ariadna 

Hostalot, de 3r B: 

1. Vos ha agradat?                  

Sí, va ser molt interessant. Perquè vam parlar de 

temes que afecten molt a la societat, com la 

diferenciació per qüestió de sexe. 

2. La tornaríeu a repetir? Per què?            

Estaria bé tornar-la a repetir. Però parlant més sobre 

què podríem fer per a canviar aquesta societat 

masclista.                                                             

3. Vos ha aparegut interessant?                                 Lluís Martínez i Jordi Faneca               

Sí, molt. 

4. Esteu d’acord ambel que vos han explicat?                           

Sí, hi estem d’acord. 

XARRADA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 

El dijous i divendres 2 i 3 de novembre, els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat van fer una sortida als 

Ports organitzada per Joan Sabaté, professor de Ciències Socials. Hem entrevistat Míriam Cardo-

na i Júlia Herrera, de 1r de Batxillerat Científic: 

 

1.Què us ha paregut aquesta sortida?                             

Ens va semblar molt bonica però sincerament se’ns va fer un poc pesada al final. 

2. Quina travessia vau fer el divendres al matí?                            

Vam anar des del refugi de la UEC fins a Beseit. 

3. Podeu contar-nos alguna anècdota de la sortida?                                                    

A la nit abans de sopar, Enric Carbó ens va fer classe de ioga per connectar amb la naturalesa. 

Va ser molt divertida. Quan vam fer la travessia cap a Beseit nosaltres preguntàvem quant falta-

va per arribar-hi i els professors sempre responien 5 minuts cada vegada que ho dèiem. 

4. Què us van donar per menjar?     

Ens donaven entrepans per esmorzar i dinar i 

alguna peça de fruita i per sopar ens van fer 

macarrons i unes llonganisses. 

5. Quins professors us hi van acompanyar?

Van vindre Joan Sabaté, Enric Carbó, Andreu 

Bonet, Cinta Navarro i Maria Josepa Altadill. 

 

 

 

 

Aleix Subirats i Cristina Sánchez 

 
ESTADA ALS PORTS 2017 
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PICA LLETRES 

PA NEGRE 

El passat dimarts 14 de novembre, els alumnes de 2n de Batxillerat van anar al Teatre Auditori 

Felip Pedrell de Tortosa per veure la projecció de la pel·lícula “Pa Negre”. És una de les obres 

literàries més aclamades d’Emili Teixidor que té una pel·lícula escrita i dirigida per Agustí Villaron-

ga. La novel·la/pel·lícula rememora la infància viscuda Osona durant l’època posterior a la 

Guerra Civil Espanyola. Hem entrevistat Júlia Moragrega, de 2n de Batxillerat Científic: 

1.Què us ha semblat mes interessant de la pel·lícula?                   

El més interessant de la pel·lícula per a mi va ser veure quines van ser 

les conseqüències després de la guerra, com va afectar la gent més 

pobra dels pobles. 

2. La tornaríeu a veure? Per què?           

Sí, perquè a més de ser molt interessant, la vaig trobar molt impactant 

i a la vegada bonica. 

3. Teníeu alguna idea del que tractaria la pel·lícula?      

No. 

4. Quina sensació us ha deixat la pel·lícula després de veure-la?                                                              

Em va deixar molt impactada al veure la situació en què convivien, 

em va semblar una pel·lícula molt dura.  

 

 

    

 Aleix Subirats i Lluís Martínez 

El dimarts 14 de novembre alumnes de 4t d’ESO van anar, 

acompanyats per la professora Tere Izquierdo, a escoltar la 

videoconferència de l’editora de Club Editor,  Maria Bohi-

gas, a la biblioteca Pública Marcel·lí  Domingo de Tortosa. 

Aquesta activitat formava part de les III Jornades de Patri-

moni Literari Ebrenc que es van celebrar la setmana del 13 

al 17 de novembre. L’alumne Edgar Borràs hi va participar 

tot conversant amb l’editora. 

                       

                     Equip de redacció 

III JORNADES DE PATRIMONI EBRENC  

Aquest novembre, com cada curs, alumnes de 3r d’ESO 

han anat, amb els seus companys i companyes, als estudis 

de Canal Terres de l’Ebre a participar en el concurs lingüís-

tic Pica Lletres. 

Dels dos equips de 3r d’ESO, el grup de Mariam Ouacif, 

Paula Ruiz i Maria Subirats hi han tornat per disputar l’elimi-

natòria territorial. 

              Equip de redacció 
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VULL QUE M’ESTIMIN 

El passat 24 de novembre els alumnes de 3r d’ESO C i D van anar al Teatre Auditori Felip Pedrell 

amb motiu del 25 de novembre, dia  per l’erradicació de la violència masclista. Hem entrevistat 

Anna Pérez i Pau Sabaté, de 3r C, i David Herranz i Saray Amaya, de 3r D: 

1. Vos ha agradat l’obra?                                                                                                       

Era interessant però no era del meu gust.  

2. La tornaríeu a repetir?                                                         

Sí, perquè m’ha agradat  molt. 

3. L’obra té relació amb el títol?                               

Sí. 

4.Els actors,  interpretaven bé els seus papers?                                       

Sí, es posaven molt al paper.  

                                                                                                                  Yasmine Pérez i Jordi Faneca 

Els passats divendres i dissabte 1 i 2 de desembre un grup d’alumnes de 3r ESO de l’Institut 

Cristòfol Despuig van participar com a voluntaris en el gran recapte d’aliments en diferents 

supermercats de Tortosa: Carrefour, Soldebre i l’Spar Carrilet. Aquesta activitat està coordinada 

pel Servei Comunitari del centre. Hem entrevistat  Marc Pérez, de 3r C: 

1. Com us heu senit com a voluntaris?              

Ens hem sentit satisfets i orgullosos. 

2. Heu xalat fent-ho?                       

Hem xalat moltíssim. 

3. Ho tornarieu a repetir?                  

Ho tornaríem a fer totes les vegades que calga. 

4. A quin supermecat vau anar?               

Vam anar al Carrefour. 

                                                                                                                          Roger Royo i Aleix Subirats 

_________________________________________________ DESEMBRE 2017 

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 

V MERCAT D’INTERCANVI 

El passat dijous 14 de desembre la coordinadora d’Escoles 

Verdes, Sònia Siurana, juntament amb els ecodelegats del 

centre va organitzar el ‘V MERCAT D’INTERCANVI DE 

SEGONA MÀ’. Unes setmanes abans del mercat 

d’intercanvi, es van recollir una sèrie d’objectes de tota 

mena, menys llibres, roba interior i bijuteria bona. Quan ja 

es va tancar el termini per portar coses per al mercat, es 

van exposar al vestíbul a l’hora del pati. Després del pati, 

es va recollir tot. No van quedar moltes coses!      

                                                                                     Equip de redacció                                                                        
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ESQUIADA 

Els dies 18,19 i 20 de desembre alumnes de 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat vam anar a 

l’esquiada organitzada pel centre. Quan vam arribar, vam deixar les maletes a les habitacions, 

després vam anar a agafar els esquís, botes i cascos. Tot seguit vam anar a buscar els monitors i 

a fer els grups. A l’acabar la classe vam anar a les habitacions per acomodar-nos.  Al dia 

següent ens vam despertar prompte per a anar a esmorzar, i després vam tindre una estona per 

a esquiar lliurement. A les 11.30 havíem d’estar amb els monitors fins a l’hora de dinar. A la tarda 

vam tornar a tindre una estona lliure per esquiar, però va nevar més del que teníem previst i no 

vam poder esquiar gaire estona. Vam anar a sopar i després vam fer discoteca! L’últim dia ens 

vam despertar de ben matí, vam fer-nos la maleta i  ho vam deixar tot preparat. Vam tindre una 

xarrada sobre el fet que havíem d’anar en compte per les pistes perquè ens podem per molt de 

mal, després vam anar a esquiar, vam deixar els esquís al lloc i vam anar a dinar. 

Quan vam acabar de dinar vam agafar l'autobús i vam tornar cap a Tortosa. 

                                                                                                            Yasmine Pérez i Samuel Perojil 

SORTIDA 4T A BARCELONA 
El dia 19 de desembre els alumnes de 4t d’ESO van anar d’excursió a Barcelona a visitar el 

Parlament i el Museu d’Història. Hem entrevistat Èric Roca, de 4t B: 

1. Heu gaudit de l’excursió?          

Sí, vam gaudir molt, perquè la informació, segons els 

meus gustos, va ser molt important. 

2. Heu viscut alguna anècdota?    

No me’n recordo, però segur que alguna n’hi va haver. 

3. Què us ha agradat més del Parlament?      

L'hemicicle, era molt bonic. 

4. I del museu?                                      

Estava molt ben estructurat i molt ben explicat. 

                                                                           

                   Roger Royo i Jordi Esteller 

PREVENCIÓ DE MALALTIES SEXUALS                         CANTADA D’AUBADES  

El passat 15 de desembre els alumnes de 4t d’ESO 

van rebre una xarrada sobre la prevenció de les 

infeccions de transmissió sexual. Hem entrevistat 

Clàudia Faneca i Laia Martí, de 4t A: 

1. Ha estat divertida la xarrada?          

Sí, vam xalar molt.                             

2. Ho explicava bé qui en parlava?           

Sí, ho feia molt bé.                                                         

4. La tornaríeu a repetir? Per què?        

Sí. Perquè és molt adequada per a la nostra edat.                                                                                                            

       Jordi Faneca 
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ACTIVITATS FINAL 1r TRIMESTRE 

El passat divendres 22 de desembre vam acomiadar el primer 

trimestre com és tradicional al nostre centre: torneig de futbol, 

tenis taula, bàsquet i també vam cantar nadales. Abans del 

pati, alumnat de l’optativa de Teatre en castellà, amb la 

professora Maria Argente, van interpretar l’obra El auto de los 

Reyes Magos al gimnàs de l’institut. El públic va ser alumnat de 

1r i 2n d’ESO que no jugaven a cap esport. Després del pati, 

van cantar nadales al gimnàs en les diferents llengües del 

currículum: francès, alemany, castellà, català, italià, anglès i 

llatí. A la mitja part, 

els coordinadors 

de biblioteca, la professora Cinta Cabrera i el 

professor Albert Aragonés, van lliurar els premis del 

concurs de Microrelats de Terror, concurs obert a 

tots els centres de les Terres de l’Ebre. Finalment, es 

van entregar els premis als guanyadors i finalistes 

dels diferents tornejos. I, després de l’entrega de 

notes, a casa, 

a passar el 

Nadal. 

       

                     

     

             

    Equip de redacció 
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El passat dia 16 de gener, als alumnes de 2n ESO C, ens van fer una xarrada sobre salut mental a 

mans de Roger Ferrer. 

Ens va explicar malalties mentals: l’esquizofrènia, el transtorn obsessiu compulsiu, el transtorn de 

dèficit d’atenció i hiperactivitat, la bipolaritat, la depressió i l’autisme. Ens va explicar com po-

dem ajudar-los quan es troben en un brot psicòtic, que no els podem deixar de banda, només 

pel simple fet de tindre una malaltia mental. 

              Equip de redacció 

____________________________________________________ GENER 2018 

SALUT MENTAL 

CLUB DE LECTURA DEL PROFESSORAT: AUGUSTO MONTERROSO 
El passat dia 17 de gener una desena del professores i 

professors es van reunir per comentar de la lectura de  relats 

breus: La oveja negra y demás fábulas, del famós escriptor 

Augusto Monterroso,acompanyats d’un bon te i pastes.  Van 

comentar  els contes que els van agradar més, del que 

tenien en comú i els sentiments que els van transmetre els 

relats. Aquesta activitat forma part de l’homenatge que ha  

estat preparant el departament de Castellà amb tot 

l’alumnat de l’institut.  

                                                                                                                        Lucía Solé i  Ali Ben Seddik   

DROGODEPENDÈNCIA 

El passat divendres 19 de gener, com cada curs, Manel Roda va vindre al centre a fer xarrades 

sobre drogodependència. Va anar a parlar als grups de 1r de batxillerat. Hem entrevistat Agustí 

Nàcher, de 1r de batxillerat econòmic: 

1. Què t'ha semblat la xarrada?                                   

Molt interessant i molt divertida.                                               

2. Has parlat mai amb els teus pares d’això?                

Mai n’he parlat molt seriosament, però alguna cosa hem comentat.                                                

3. Quines conclusions traus de la xarrada?                 

Que les drogues, encara que les poden pintar boniques, són molt dolentes. 

                                                                     Aleix Subirats i Jordi Esteller  

INICI TREBALL DE RECERCA 1r BATXILLERAT 

Els alumnes de 1r de Batxillerat estan a l’inici del treball de recerca, hem entrevistatJoan Boix, de 

1r Batxillerat Tecnològic: 

1. Tens alguna idea de per a on encarrilaràs el teu treball?                                       

El tema principal del meu treball serà la tecnologia, encara que té alguna part de física.           

2. Creus que xalaràs fent el treball? Per què?                                          

Sí, perquè és un tema que m’agrada molt i serà divertit.                         

3. Què esperes del treball?              

Espero que mínimament puga assolir la informació i ser capaç de fer el projecte amb èxit 

                                                                                      

              Roger Royo i Lluís Martínez 
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COPA CANGUR 

El passat 25 de gener grups d'alumnes de 2n i 3r d'ESO de l'institut 

van anar a les proves Cangur de matemàtiques celebrades a l'Insti-

tut de Roquetes. Hem en-

trevistat Marina Favà, de 

2n B, i Ilyass Enouny, de 2n 

B: 

1. Estàveu nerviosos 

abans de començar?    

Sí, molt.                  

2. Quins instituts hi havia 

en les proves?                  

El de Roquetes, Camarles 

i molts més.                 

3. Qui va guanyar?            

L'Institut de Camarles.                          

4. Quina va ser la vostra reacció al saber que no vau guanyar?             

Ens vam decebre, però contents per haver-hi participat.                                            

5. Quin tipus de preguntes us van fer?                                  

De lògica i més temes. 

                 Alexander S. Iqbal i Lluís Martínez 

TREBALL DE RECERCA 2n BAT 

El passat 26 de gener els alumnes de 2n de Batxillerat van exposar els treballs de recerca. Hem 

entrevistat Àlex Checa: 

1. Com et vas trobar al presentar el treball de re-

cerca?                            

Quan vaig començar em notava una mica ner-

viós però després em vaig anar tranquil·litzant. 

2. Vas gaudir fent-ho?                 

Sí, però tenia la pressió d’expressar-ho dins del 

temps i de no fer-ho malament perquè hi havia 

invertit moltes hores. 

3. Quina nota creus que has tret?              

Trobo que he tret bona nota. 

4. De quina matèria era el teu treball?                

Era d’educació física, concretament del pàdel. 

 

              Jordi Faneca i Jordi Esteller 
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XOCOLATADA 

El pasat dilluns 29 de gener a l’hora del pati es va realitzar la xocola-

tada perquè era Sant Tomàs d’Aquino. Aquesta activitat ja és una 

tradició al centre. L’organització de l’acte va anar a càrrec de 

membres de l’AMPA. Hem entrevistat la presidenta de l’AMPA,  Ma-

rÍa José Oliver: 

1. Quants litres heu utilitzat?            

90 litres de xocolate.                                    

2. Quantes pastes heu utilitzat?                

4 quilos de pastes.                

3.  Com ha anat la preparació? 

Molt bé, perquè fa cinc anys que ho fem i ja ho tenim per mà.                                    

4. Quants membres de l’AMPA hi han col·laborat?     

Vuit membres. 

5. Quantes activitats teniu previstes pròximament?                                                     

Tenim previstes dos activitats. 

6. Com portes ser presidenta de l’AMPA, renovaràs el 

càrrec?                

Bé, sí, sí que el renovaré. 

           

                   Cristina Sánchez Navas i Aleix Subirats Cardona 

DELF 

El passat 31 de gener una quinzena d’alumnes, entre ESO, Batxibac i batxillerat de l’institut, van 

anar a l'Auditori Felip Pedrell per a rebre el di-

ploma del DELF (entre els certificats rebuts, A2 

B1 B2). Hem entrevistat Clàudia Faneca i Toni 

Moreno, tots dos de 4t d’ESO: 

 

1.Va ser emocionant que diguessen el vostre 

nom davant de tanta gent?           

Sí. Va ser un orgull que ens cridessen davant de 

tothom. 

2. Us van fer parlar dalt de l'escenari?         

No, van parlar uns altres companys.     

               

3. Hi havia molta gent?  

Sí, estava l'auditori pleníssim. 

 

          Samuel Perojil i Jordi Faneca 
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El passat dijous 1 de febrer els alumnes de 3r ESO A i un grupet  

d’alumnes de 3r ESO D van fer la  

sortida de la Ruta Despuig. Com 

cada any, 3r ESO fa aquesta ruta 

per a conèixer millor l’obra  i la 

figura de Cristòfol Despuig. Hem 

entrevistat Cinta Carot i Júlia 

Carot, de 3r A: 

1. Vos ha agradat?                            

Sí, vam aprendre moltíssimes coses. 

2. Qui ha sigut la guia o les guies?               

La guia es deia Xell Aixarch, una de les bibliotecàries. 

3. Vos ha paregut interessant? Per què?                                                                                   

Sí, perquè ens explicava la història i la literatura de Cristòfol Despuig.  

4. Qui va ser Despuig?                                                                                                     

Va ser un home que va escriure una obra important. 

5. Quina obra va escriure?                    

Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa.                       

 

              Lucía Solé i Samuel Perojil 

____________________________________________________________FEBRER 2018 

    RUTA DESPUIG 

XARRADA SOBRE MARIE CURIE  

El passat dimarts 20 de febrer, tot l’alumnat de 1r de Bat-

xillerat van rebre una conferència sobre Marie Curie, una 

dona científica polonesa nacionalitzada francesa. Pione-

ra al camp de la radioactivitat, fou la primera persona en 

rebre dos premis Nobels. Hem entrevistat Marc Cardona, 

de 1r de Batxillerat econòmic. 

 

1. Amb quin motiu s’ha fet ara aquesta conferència? 

Ho va portar Elena Panisello per tractar el tema de la cul-

tura científica. 

2. Has après alguna cosa nova gràcies a la conferència? 

Sí, crec que he conegut coses noves de la seua vida que 

no sabia. 

3. T’ha semblat fàcil o difícil d’entendre? 

He après que Marie Curie va ser una dona molt lluitadora i li donava molta importància al que 

estudiava i investigava i sempre deixant de banda la seua vida personal. 

4. T’ha semblat interessant la xarrada? 

Va ser una xarrada fàcil, no utilitzava tecnicismes i es podia entendre molt bé. 

 

                                                                      Aleix Subirats i Jordi Esteller 
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XARRADA SOBRE L’ALIMENTACIÓ 

El passat dimecres 21 de febrer els alumnes de 1r d’ESO van rebre una xarrada sobre alimenta-

ció. Hem entrevistat Ainara Ortiz, de 1r A: 

1. T'ha agradat la conferència?                      

Sí, va ser molt entretingut i interessant. 

2. Si en fessen una altra, la tornaries a repetir?                   

Sí, es clar! 

3. Què has après sobre la conferència?                                         

Que hi ha moltes coses que no hem de menjar en excés, però jo no ho sabia. 

            Alexander S. Iqbal i Lluís Martínez 

MOBILE WORLD CONGRESS 

El passat 27 de febrer, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat van assistir al Mobile World 

Congress. Hem entrevistat Àlex Ayuso, de 4t A: 

1. Quins mòbils vau veure?            

No vam veure cap mòbil, però hauria agradat 

veure’n. 

2. Hi havien botigues?             

No n’hi havien, m’hauria agradat que n’hi ha-

guessen hagut per comprar el que exposava.  

3. Què heu après? Heu tingut guia?          

No vam tindre guia, vam aprendre bastantes 

coses sobre tecnologia. 

4. Heu rebut alguna xarrada? Va ser entretingu-

da?                     

Sí, va ser molt entretinguda i dinàmica. 

         

                 Jordi Faneca i Ali Ben Seddik 
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El passat dijous 1 de març els alumnes de 4t ESO B van assistir a la ruta literària de Gerard Vergés 

coordinada per les bibliotecàries de la Biblioteca Pública Marcel·lí Domingo. 

Hem entrevistat Toni Moreno, de 4t ESO B: 

1. Qui és Gerard Vergés? 

Gerard Vergés va ser un gran poeta del segle XX que va nài-

xer i va treballar (mentre feia poesia) a una farmàcia de Torto-

sa. 

2. Per on us han portat?                          

Ens han portat principalment pel carrer de la Rosa 

(exactament la casa on va nàixer i on estudiava algu-

na cosa de pintura), a la catedral i al costat del riu. 

3. Heu après alguna cosa sobre Vergés?                    

Moltes coses que, la veritat, no sabíem sobre la seua 

vida. A part ha estat 

molt interessant pel 

tema de posar-nos 

en la seua pell justa-

ment després de la 

guerra. 

4. Quins són els 

grans temes de la seua poesia?           

Els grans temes de la seua poesia són el riu, que era 

un lloc i referent moltagradable per a ell, ja que és el 

símbol de la ciutat i l’altre tema és com recorda ell la 

guerra civil espanyola perquè va ser una època do-

lenta per a ell i ho va transmetre en els  seus versos, a 

l’igual que la seua infància. 

5. Esmenta les cinc coses més interessants de la sorti-

da.                         

Les cinc coses més interessants serien: tots els poemes 

llegits de Gerard Vergés, formar nosaltres sols poemes 

diferents, anar a veure els llocs on va nàixer i passava 

el temps al carrer de la Rosa, conèixer  què pensava 

ell  del riu i sobretot poder aprendre més sobre la vida d’un gran poeta que damunt va ser torto-

sí. 

                                                                      

 

                      

                                           Aleix Subirats i Lucía Solé 

____________________________________________________ MARÇ 2018 
RUTA GERARD VERGÉS SOTA L’OMBRA DE VERGÉS 
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NO ÉS NO. 8 DE MARÇ 

El nostre centre enguany ha fet un munt 

d’activitats per al 8 de març, Dia Interna-

cional de les Dones: 

 Hem llegit el manifest. 

 Hem simulat, asseguts al terra, a la 

pista, el NO ÉS NO. 

 Hem fet taller de samarretes amb 

diferents lemes.  

 Ha vingut Canal Terres de l’Ebre i les 

professores Elena Panisello, Núria Be-

naiges i Estela Corcoba han explicat 

tot el que s’ha fet. 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Equip de redacció 
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El divendres 10 de març l’alumnat de 4t d’ESO van assistir a un taller d’esport adaptat coordinat 

pel club Bamesad (l’equip del País Valencià de bàsquet 

adaptat). Hem entrevistat el professor Xavi Rodríguez: 

1. Van anar moltes persones?                

Sí, tot 4t d’ESO. 

2. Vos ha agradat l’experiència?                                       

L’experiència ens ha agradat perquè ens  hem posat en la 

pell d’una persona que té moviment reduït o dificultats. 

3. Recomanaríeu als propers cursos fer-ho?               

Sí, perquè, com he dit abans, és bo ficar-se en 

la pell d’una persona amb dificultats. 

4. Quin tipus d’activitats heu fet amb ells?                                    

Bàsquet en cadires de rodes. 

5. De quin ciutat vénen?                            

De Vinaròs. 

                           

        

 Alex Iqbal, Lluís Martínez i Ali Ben Seddik 

TALLER ESPORT ADAPTAT 

El passat dia 14 de març els alumnes de 2n ESO  vam anar a 

Santes Creus. Vam sortir de l’Institut Cristòfol Despuig a les 8:00 

del matí i vam arribar a Santes Creus a les 9:45h. Vam esmorzar  

a les 10:20h. Després ens van deixar 

una estona lliure a un parc. Després de 

l’estona lliure vam anar caminant al 

monestir de Santes Creus, vam fer una 

visita guiada pel monestir (ens 

vam dividir en dos grups). Ens van 

explicar tota la història del mo-

nestir i vam anar a les diferents 

sales. Al final de tot la guia ens 

van portar a una sala audiovisual. Ens van ensenyar un ví-

deo de les diferents eines que utilitzaven els monjos per a 

treballar. Ens van ensenyar les tombes d’alguns monjos im-

portants i la tomba de Pere el Gran i Jaume el Just. Quan 

va acabar el vídeo vam anar  a dinar i ens van deixar una 

hora per Santes Creus. Finalment vam anar a Tarragona  i 

vam veure la maqueta de la ciutat romana i després ens vam deixar mitja hora per Tarragona. I 

després de Tarragona vam anar a l’autobús i vam arribar a Tortosa sobre les 19:30h. 

                                                                                    

                                            Lucía Solé i Jordi Esteller 

SANTES CREUS 
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XI PREMI FEDERICO MAYOR 

El passat 15 de març alguns cursos de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO del nostre institut, acompanyats per al-

guns professors, vam assistir a la gala de l’Onzè Premi Federico 

Mayor Zaragoza. Aquest any el concurs commemorava els 70 

anys de l’aprovació de la Declaració Universal dels Drets Hu-

mans. 

El concurs consistia en crear clipsmetratges que abordessen 

algun aspecte en defensa dels drets humans. Els nostres alum-

nes van presentar uns vídeos molt ben elaborats, tant és així, 

que un d’ells, titulat “Els drets de les dones” va guanyar un 

premi de la categoria A destinada a alumnes de primer cicle 

de l’ESO. El vídeo reivindica la igualtat de sexes i ha estat rea-

litzat per les alumnes de 1r ESO D Carla Rupérez, Laia Subirats, Ivet Sancho i Mar Vallés. El vídeo 

el podeu trobar a youtube: https://youtu.be/dqUuamjjdpc. 

Tanmateix, una altra alumna, Cinta Roig, va participar en el col·loqui-debat que van protagonit-

zat alguns alumnes de diversos instituts amb el senyor Federico Mayor Zaragoza. 

                  

                    Armand Vizcarro 

 

Els grups d’alumnes de 1r D, 2n B, 3r A i 4t A van participar en el premi 

FEDERICO MAYOR al Teatre Auditori Felip Pedrell. Hem entrevistat 

Clara Domingo i Laia Gombau, de 2n B: 

1. Com es deia el premi?                                                                                   

El premi es deia Federico Mayor Zaragoza. 

2. Què vau fer?                                                                          

Mirar els vídeos dels 15 clipmetratges sobre els drets humans que l’a-

lumnat dels diferents centres de les Terres de l’Ebre havia fet i escoltar 

com parlava Federico Mayor. 

3. Quina posició vau quedar?                                                                                   

No vam quedar ni finalistes, ja que els premis eren ex aequo, és a dir, 

ningú estava per damunt d’un altre. 

4. Algú del centre va guanyar? Què?                                                                  

Un grup de 1r d’ ESO van guanyar 300 euros per al centre. 

                                                                                  Jordi Esteller 

PROVES CANGUR AL CENTRE 

Aquest mes hem tingut les pro-

ves Cangur de matemàtiques 

al centre. Tots reunits al gim-

nàs, tant l’alumnat d’ESO com 

el de Batxillerat selecccionat, 

vam realitzar les proves. 

 

    Equip de redacció 

https://youtu.be/dqUuamjjdpc
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El passat divendres 16 de març els alumnes de 2n de 

Batxillerat HUMCS i CNTEC van assistir a l’institut de 

Roquetes juntament amb els grups de 2n de Batxillerat de 

l’Institut de Roquetes. L’obra de teatre es titula: ‘Quan la 

Colometa troba la Marta’. L’obra te l’origen en les dos 

lectures prescriptives del Batxillerat 2016-18, que són ‘La 

plaça del Diamant’ i ‘Terra baixa’. 

Hem entrevistat un grup d’alumnes de 2n de Batxillerat: 

1. Què us ha paregut l’obra de teatre? 

Original i bonica. 

2. Com ha sigut la posada en escena? 

Amb poca cosa van crear molt bona escena. 

3. Sabem que l’obra està inspirada en ‘La plaça del Diamant’ i ‘Terra baixa’. Què us ha paregut 

millor, l’obra literària o la teatral? 

L’obra teatral. 

4. Els actors han reflectit la idea general del llibre? 

Sí, han sabut fer-ho molt bé. 

                                                                                                                     Aleix Subirats i Lucía Solé 

QUAN LA COLOMETA TROBA LA MARTA 

PINTURES RUPESTRES I POBLAT IBÈRIC 

El passat 22 de març tot l'alumnat de primer d' 

ESO van fer una sortida organitzada pel depar-

tament de Ciències Socials amb l'objectiu de 

conèixer el nostre patrimoni. La sortida va co-

mençar al Centre d'Interpretacio d'Art Rupes-

tre als abrics de l'ermita (a Illdecona). Hem en-

trevistat Pablo Gargallo, de 1r d'ESO C: 

1. Trobes que les Terres de l'Ebre tenen una 

història interessant, en l'àmbit prehistòric?       

Sí, té un gran patrimoni. 

2. Que us ha agradat més:  els abrics de l'ermi-

ta o la Moleta del Remei?                             

Els abrics de l'ermita perquè té més restes. 

3. Pots explicar-nos alguna cosa sobre la 

història dels abrics de l'ermita?                                                         

El 31 de març de 1975 un jove espeleòleg del 

Centre Cultural i Recreatiu d’Ulldecona va 

descobrir en una petita coveta de la cinglera 

les primeres figures del conjunt rupestre de la 

serra de Godall. 

4. Què va ser el més interesant de la sortida?

Vam poder conèixer patrimoni històric de la 

comarca del Montsià. 

Aleix Subirats 
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Alumnes de 3r d’ESO enguany han tre-

ballat com a voluntariat comunitari del 

Projecte en Xarxa a la biblioteca munici-

pal. Han après com s’organitza la biblio-

teca, han deixat els llibres ordenats a les 

lleixes… 

     Equip de redacció 

SERVEI COMUNITARI 3r D’ESO 

ACTIVITATS DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA 

El passat dia 4 d’abril l’alumnat de l’Escola   ElTemple van vindre a l’institut per a participar en 

unes activitats per celebrar el Dia Mundial de l’’Educació Física. En total van ser un 90 xiquets i 

xiquetes que van participar en un circuit multi ventura en el gimnàs, escalada al rocòdrom i es-

grima al pati de l’institut (amb flotadors de xurro). 

A més, el passat 6 d’abril l’alumnat de 1r d’ESO va anar al pavelló firal de 

Remolins per a participar en la Jornada Esport a l’Escola. Hem entrevistat 

Ariadna Subirats: 

1. T’ho vas passar bé anant cap al pavelló firal?                                                                                                          

Sí, m’ho vaig passar molt bé anant amb els meus amics. 

2. Quines activitats físiques vau fer?                                                                                                                  

Jo vaig fer handbol, tenis, també vaig ballar i vaig remar. 

Però també hi havien futbol i bàsquet. 

3. Et vas cansar molt? Per què?                                                                                                                 

No molt. Perquè vam estar poca estona en cada 

activitat. 

4. Quins professors us hi  van acompanyar? Van fer algun 

tipus d’activtat?                                                                                        

De l’institut: Rosa, Ximo, Armand, Núria i Lina. Ells no van fer cap tipus d’activitat. 

                                   Jordi Faneca i Ali Ben Seddik                                                                                

______________________________________________________ABRIL 2018 

CALL JUEU 

El divendres dia 23 de març els alumnes de 2n 

ESO van anar d’excursió al Call Jueu. 

Primer ens van fer una petita explicació del 

call i també la seua història. 

Vam fer una miniruta parant a tots els llocs em-

blemàtics del call, vam anar fins la Torreta , ens 

van explicar la seua història i vam passar per  

sota la portalada i pels carrers mes interes-

sants.       

     

            Roger Royo i Jordi Esteller  
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El passat dia 6 d'abril van començar les activi-

tats del Projecte Verd que duen a terme les 

alumnes de 3r ESO D. L'acció ha sigut plantar 

tres arbres fruiters al pati de l'institut : una llime-

ra, una olivera i un mangraner. En la plantada 

també ha participat un grup d'alumnes de Pri-

mària de l'Escola Sant Llàtzer, amb qui com-

partim el pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Jordi Esteller 

TEATRE EN FRANCÈS 

El passat dimeces 4 d’abril alguns alumnes de 

Francès van anar a  Reus per tal de  veure les 

obres de teatre “La belle et la Bète” i “Vis la vie en 

rose”. Hem entrevistat Abril Lerin: 

1. Com va ser l’obra? Et va agradar?        

L’obra em va agradar molt, era per aprendre però 

els actors li van donar un toc divertit. 

2. Els personatges eren com te’ls imaginaves?               

A mi em van dir que aniríem a veure La Belle et la 

Bète pero a l’arribar, l’espectacle no pareixia l’o-

bra que jo m’esperava, així que ho vaig anar a 

preguntar i em van dir que havíem anat a veure la 

de “Vis la vie en rose”. Llavors ho vaig entendre, 

per això que jo ja m’havia fet la idea de com serien els personatges de “La Belle et la Bète”. 

Però, tot i això, no m’imaginava que li donessen aquest toc divertit. 

3. Vau participar-hi?                                                                             

Sií van fer sortir un alumne però era d’un altre institut. 

4. De què tractava l’obra? 

La de “Vis la vie en rose” tractava de 3 dones històriques, de com va ser la seua vida en les dife-

rents èpoques en què van viure. Concretament eren: Joane d’Arc, Marie Antoniette i Edith Piaf. 

                

                                                                                                                                                       Àlex Lerín 

PLANTEM ARBRES A L’INSTITUT 
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GUARDONATS EN EL 12è PREMI SAMBORI 2018 

El dissabte 7 d’abril es van entregar els pre-

mis de narrativa en català Sambori Terres de 

l’Ebre 2018, organitzats, com cada curs, per 

Òmium Cultural. El nostre centre va estar de 

sort ja que l’alumna de 3r C, Maria Subirats, 

va passar a la final catalana amb el conte 

“El gran pianista”.  Justament, el seu profe-

sor de català, Albert Aragonés, va rebre el 

premi  Neus Gràcia en reconeixement a la 

seua tasca com a professor i estudiós de la 

llengua catalana. 

              Equip de redacció  

GUANYADORS DE LES PRIMERES OLIMPÍADES DE FILOSOFIA  

          QUIZ AT THE MUSEUM 

El passat dimecres 18 d'abril els alumnes de 4t A (i una altra se-

mana, 4t B) van anar al Museu de Tortosa per tal de realizar 

l’activitat en anglès Quiz at the Museum. Hem entrevistat Àlex 

Baiges: 

1. Vos ha agradat? Per què?                                         

Sí, perquè s'entenia prou bé. 

2. Heu après més aspectos sobre l'història de Tortosa? Què 

Sí, les diferents etapes històriques. 

3. Heu fet alguna activitat?                                                                                 

Sí, ens donaven un dossier i l’havíem d’emplenar tot escoltant 

uns àudios. Després, fèiem una posada en comú en anglès 

amb una guía. 

4. Recomaneu tornar-ho a fer? Per què?                                                                      

Sí, perquè descobreixes més coses de la historia de Tortosa.                                     

                                                              Alex Iqbal i Samuel Perojil 

El dimarts 17 d’abril 3 alumnes de 1r de batxillerat científic, 

David Calvo, Míriam Cardona i Caitlin  Davenport, van 

assistir a les primeres olimpíades de Filosofia dels instituts 

de les Terres de l’Ebre.  Els hi va acompanyar el professor 

de filosofia del centre, Enric Carbó. La jornada es va ini-

ciar amb un col·loqui sobre la bellesa i l’estatus de l’art 

actual. A part de fer una prova escrita, l’alumnat també 

hi participava oralment. El nostre centre va quedar guan-

yador! 

         

       Equip de redacció 
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TREBALL DE SÍNTESI A EMPÚRIES 1r ESO  

Els alumnes de 1r 

d’ESO van marxar 

de treball de síntesi 

a l’Alt Empordà el 

dia de Sant Jordi. 

La sortida va durar 

tres dies i va inclou-

re una visita en vai-

xell a les Illes Me-

des. Van conèixer 

les ruïnes d’Empúries i la vil·la medieval de Sant Martí d’Em-

púries. 

 

Equip de redacció    

DIADA DE SANT JORDI 

Enguany les activitats de Sant Jordi van consistir en un programa de 

ràdio enregistrat al vestíbul de l’institut i coordinat pel professor Albert 

Aragonés.  Els alumnes de l’optativa de ràdio de 3r d’ESO es van en-

carregar del programa juntament amb l’ajuda tècnica del professor 

Andreu Bonet i d’Oriol Gom-

bau, alumne de 2n d’ESO, 

que van coordinar l’ajusta-

ment del so. Es va parlar de 

Manuel de Pedrolo, escriptor 

del qual se celebra el cente-

nari, d’Augusto Monterroso, 

que ha treballat el departa-

ment de Castellà i, a més de 

la recomanació de llibres, es va 

explicar el taller de dansa esco-

cesa que es va fer el mateix dia.  

Les activitats de Sant Jordi es van 

completar amb una fira d’intercanvi 

de llibres i la venda de roses, per part 

dels alumnes de 3r, per diferents llocs 

de la ciutat (Hospital Verge de la 

Cinta, Mercat i CAP El Temple). 

 

  

 

 

      Equip de redacció 
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Augusto Monterroso, protagonista de la exposición sobre literatura 

latinoamericana en el Cristòfol Despuig. 2017-18. 

La ironía, recurso que Shakespeare conocía de sobras, (el propio 

Monterroso le confeccionaría un particular homenaje al genio inglés en la 

divertida y surrealista novela Lo demás es silencio) permite que las 

relecturas de los textos mantengan una frescura envidiable, y que nos 

hagan pensar mucho más allá, especialmente en aquello que resalta la 

disidencia, lo no perfecto, las dudas, las ovejas negras que escapan, 

condenadas a su suerte. Era un buen 

momento para recordar a Monterroso, el 

de la fábula, el heredero de la tradición clásica, el precursor del 

microrrelato. También suponía un reto dejar que los alumnos 

reinventaran a su vez el género, porque ya saben que a veces la 

sociedad es una selva, al tiempo colorista y cruel, con las normas 

del más fuerte, con el humor como arma para contrarrestarlas. Así 

que dejamos que todos participaran, que escribiesen sus 

fabulosas fábulas, libremente, intentando sacarle jugo al relato 

del dinosaurio, tomando el vestíbulo, los pasillos, la escalera, y si acaso el cielo, porque desde el 

cielo, Monterroso sí se ve. Y esperamos seguir contemplándolo, de la misma manera que el 

alumnado se implica siempre que se ve reflejado en algún párrafo, ni que sea como recuerdo a 

las historias que les contaban cuando eran más pequeños, que no más breves. 

                     De Toni Vañó per al departament de Castellà  

AUGUSTO MONTERROSO 

TRANSFORMEM UN RACONET  

El 23 d’abril hem inaugurat el nostre banc en la 

segona edició de “Transformem un raconet”, 

una iniciativa de l’Espai Jove de l’Ajuntament 

de Tortosa.. 

Es tracta d’idear i portar a terme una interven-

ció artística en el mobiliari urbà d’un espai pú-

blic de la ciutat, que aquest any han estat els 

bancs de la plaça Francesc Macià de Ferreri-

es. El projecte té com a objectiu principal la 

implicació del 

jovent, a través 

de l’activitat 

artística, amb la 

seua ciutat. 

L’activitat po-

tencia que els i 

les joves se sen-

ten part activa 

de seua remo-

delació, i que hi participen de manera respon-

sable, constructiva i cooperativa. 

Finalment la proposta triada ha estat la que 

porta per títol “Igualtat!”, del grup de 3r. A for-

mat per: Ricard Aznar Araujo, Aleix Beltran Sos-

pedra, Georgina Canalda Boldú, Núria Carles 

Favà, Arnau Carot Gràcia, Martí Carot Mora i 

Florin Daraban. 

El seu disseny reivindica la igualtat entre els gè-

neres, i han volgut representar aquest missatge 

amb una imatge molt sintètica: una meitat del 

banc està pintada de color blau i l’altra de 

rosa, dos colors que associem amb cadascun 

dels sexes. Per contra, han situat dues figures 

d’una dona i un home a la part del color que 

no identificaríem com el que li correspon. D’a-

questa manera el banc pretén fer-nos reflexio-

nar sobre els prejudicis que culturalment asso-

ciem amb cada sexe, i ens anima a donar-los 

la volta per desfer-nos d’ells. 

 

 

 

 

 

   

        Lina Ferré i Núria Mateu  
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7a CURSA SOLIDÀRIA 2018 

Com ja és tradició al nostre centre, el diven-

dres 27 d’abril vam celebrar la cursa soli-

dària per recaptar diners per a la Creu Roja. 

L’activitat, organitzada pel departament 

d’Educació Física, enguany, es va fer a 

l’avinguda Canigó. El trànsit va estar tallat. 

Begudes Toscà i Fruites Barberà van contri-

buir-hi amb beguda i fruita, respectiva-

ment. Els 770€ recap-

tats, es van donar a la 

Creu Roja el diumenge 

29 d’abril en el marc de 

l’Expo Ebre. 

 

 Equip de redacció 

TOTS DANSEN 

L’institut Cristòfol Despuig ha participat 

durant aquest curs en un Projecte edu-

catiu de Dansa que es fa a diferents 

ciutats de Catalunya, el Projecte TOTS 

DANSEN. Les ciutats que hi participen, a 

més de Tortosa, són: Sant Cugat del Va-

llès, Olot, Vilanova i la Geltrú, Manresa, 

Granollers i Mataró. Hi ha col·laborat 43 

professors i 1.822 alumnes de 30 instituts i 

instituts escola. 

El projecte TOTS DANSEN té l’objectiu de 

reforçar i incrementar el compromís de 

la dansa amb l’educació, i impulsar pro-

jectes educatius i d’accions de proximi-

tat.  Quatre professors i professores del 

nostre centre van formar-se al Mercat 

de les Flors de Barcelona (Mariló Sebas-

tià, Jorge Sanz, Maria Josep Altadill i Nú-

ria Estivill). El divendres 4 de maig es va 

fer la presentació en públic, a les 19h, al 

Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa, 

per a familiars i amics. Al matí havien 

actuat per a alumnes dels centres edu-

catius de la ciutat. L’activitat compta 

amb el suport del Consorci Transversal 

Xarxa d’Activitats Culturals i l’Ajunta-

ment de Tortosa. 

       

  

 

 

 

______________________________________________________MAIG 2018 
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OBRA DE TEATRE DE L’OPTATIVA APADRINAMENT LECTOR  

El dilluns 7 de maig, l’alumnat de l’optativa de 2n d’ESO Apadri-

nament lector va representar davant de l’alumnat de 1r i 2n de 

Primària de l’Escola Sant Llàtzer una versió moderna de la llegen-

da de Sant Jordi. Hi van encabir diferents disciplines artístiques: 

ball, patinatge, interpretació teatral i musical… La coordinació i la 

direcció del muntatge van anar a càrrec de les professores Núria 

Estivill i Núria Benaiges. Els xiquets i xiquetes van xalar molt! 

    

    

    

    

                

    

    

    

           

Equip de redacció 

VIATGE A ROMA 4t D’ESO 

El passat dia 3 de maig l’alumnat de 4t d’ESO 

va anar de viatge de final de curs a Roma. 

Van estar a Roma del dijous dia 3 fins al dilluns 

dia 7. Van estar estalviant diners, a partir d’ac-

tivitats, des de l’any passat. Hem entrevistat 

Àlex Baiges, de 4t A; 

1. Vau anar a llocs mítics de la ciutat?       

Sí: la Roma Barroca (La Fontana di Trevi, la Co-

lumna de Marc Aureli, la Piazza di Spagna...). 

També el Coliseu i el Fòrum Romà. Evident-

ment, la Ciutat 

del Vaticà.  

També ens 

vam traslladar 

a Pompeia i al 

barri romà del 

Trastevere. 

2. Vau tindre 

guia turística?               

Vam tindre una guia per a anar a la Roma 

barroca i per anar al Vaticà. 

3. Esmenta quins plats de Roma et van agra-

dar més.             

Els que em van agradar més van ser la pasta i 

els gelats. 

4. Va ser divertit 

viatjar en avió 

amb els teus 

companys de 

classe? 

Sí, és millor que 

anar-hi sol. 

 

 

 

                                                                                  

 

 

  

 

 

   

 

         

                 

                  

    Ali Ben Seddik i Jordi Faneca 
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DIA 1                           

El primer dia vam agafar l’autobús des de l’institut i vam anar fins a Ripoll on vam parar a dinar. 

A Ripoll ens van ensenyar l’església, que ja havíem treballat a Socials, i ens van deixar una esto-

na de temps lliure per poder dinar en colla. A l’hora acor-

dada vam fer cap al lloc, vam pujar a l’autobús i vam se-

guir amb el viatge fins a l’alberg, a Planoles. Una vegada 

allí vam deixar les maletes, ens vam presentar els monitors 

i vam pujar tots junts fins a dalt del poble. Ens van donar 

un dossier, ens van explicar el clima, la història del poble... 

Després vam haver de fer unes activitats sols pel poble, i a 

l’acabar-les vam tornar a l’alberg. Vam organitzar les ha-

bitacions, vam sopar i després de sopar ens havien orga-

nitzat unes activitats nocturnes. Quan tothom les havia 

acabat ens vam reunir a un des camps de futbol de l’al-

berg i vam observar en silenci les estrelles i cons-

tel·lacions, a l’acabar de contemplar les estrelles ens van 

fer anar a dormir. 

DIA 2                

Al dia següent, ens vam llevar d’hora per esmorzar, vam 

agafar un tren fins a Ribes de Freser i allí vam pujar fins a 

un bosc de la ciutat on ens van donar un altre dossier per 

a descriure la natura, geologia i entorn de la zona. El dos-

sier es dividia en diferents estatges (dividits depèn de 

l‘alçada), després d’això vam agafar el tren cremallera i 

vam pujar a Núria. Quan ja estàvem dalt ens van fer em-

plenar els diferents estatges del dossier i a l’acabar vam 

agafar un telefèric fins al cim de la muntanya, vam fer els 

respectius estatges i ens van donar dinar en un alberg 

que hi havia allí. Feia boira i no vam poder fer l’últim es-

tatge que estava encara a més altura. Al baixar per aga-

far el cremallera cap a Ribes de Freser, ens vam quedar 

una estona jugant amb la neu tots junts. Quan es va fer 

l’hora vam agafar el cremallera fins a Ribes de Freser i el 

tren fins a Planoles. Vam sopar i ens vam preparar per a la disco mòbil, vam xalar molt cantant i 

ballant, a l’acabar-se, ens en vam anar a dormir ja que estàvem molt cansats. 

DIA 3                        

Finalment, l’últim dia, després d’esmorzar, vam acabar l’últim estatge que ens quedava i ens 

van organitzar unes activitats pel bosc del voltant de l’alberg. A l’acabar-les, vam anar a dinar i 

mitja hora després de dinar, l’autobús ens va passar a buscar per portar-nos a Tortosa. 

 

     

Aleix Subirats  

TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO A PLANOLES I LA VALL DE NÚRIA 
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     TREBALL DE SÍNTESI 3R ESO A LA GARROTXA 

El passats dies 9,10 i 11 de maig els alumnes de 3r d'ESO van anar de treball de síntesi. 

Hem entrevistat Dídac Martorell, de 3r B: 

1. On vau anar?           Vam 

anar a la Garrotxa. Concretament a la Vall d’en Bas. Vam 

conèixer també Besalú, el volcà Croscat, i el bosc de les Estu-

nes, al llac de Banyoles. 

2. Com us ho vau passar?             

Va ser una experiència inoblidable. 

3. Teniu alguna anècdota per contar?       

Va ploure moltíssim. 

4. Quin és el millor lloc que vau visitar?        

Banyoles, sense cap mena de dubte, un dels millors 

llocs turístics que 

pot haver-hi. 

 

 

 

        Yasmine Pérez i Cristina Sánchez 

LET’S CLEAN UP EUROPE 1r D’ESO 

El divendres 11 de maig l’alumnat de 1r d’ESO del centre 

va participar en el projecte Let’s Clean Up Europe. Consis-

tia a netejar diferents espais de la ciutat. Aquesta acció 

comuna a tot Europa pretén conscienciar sobre la quanti-

tat de residus que són llençats a la natura de forma irres-

ponsable. 

           Equip de redacció 

TEATRE 1r BATXILLERAT LES DONES SÀVIES DE MOLIÈRE 

El dissabte 19 de maig, quasi tots els alumnes dels dos grups classe de1r de batxillerat van assistir 

al Teatre Auditori Felip Pedrell amb la professora Tere Izquierdo. Transcrivim la redacció d’una 

alumna de batxillerat humanístic:  

El teatre, aquell espai amb un escenari i unes butaques amb un públic assegut esperant a veure 

una gran obra per poder gaudir una estona d’interpretacions diverses... gran èxit cultural dels 

grecs! L’altre dia vam anar a veure ‘Les dones sàvies’ i ens va impactar la manera exagerada 

en què els dos joves actors es posaven en cadascun dels seus diferents papers, però és que això 

és el que han de saber fer els actors: poder interpretar diferents tipus de personatges i fer-te 

ignorar que fa un parell de minuts n’estaven interpretant un altre. Si mires l’obra de manera 

‘plana’ riuràs i poc més, però si penses què vol transmetre t’adonaràs de moltes coses: és una 

hipèrbole i una sàtira de com les dones d’aquella època es feien les enteses sobre temes 

innovadors de la ciència o sobre el fet d’escriure bé, en definitiva, sobre la gramàtica. 
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Saber és necessari en tots els àmbits i hem 

de ser conscients que parlar i escriure de 

manera adequada és indispensable per 

poder explicar-se i expressar-se bé, però si 

t’endinses i t’enfonses només en el fet de 

saber, pots oblidar altres coses senzilles però 

també importants de la vida, ja que pots 

ignorar totalment les ciències i les llengües 

però ser una meravellosa persona amb 

altres virtuts. Que no se’m malinterpreti; el 

coneixement és totalment necessari, però 

en aquesta obra ens mostren unes dones 

que veuen els coneixements com adorns 

d’un vestit. Gran obra que amb humor transmet la crua realitat de les persones adinerades que 

creien saber-ho tot, a més, a això l’acompanyava el conservadorisme. 

        Nesrine Khammar González (1r batxillerat humanístic) 

CANTA-LA 

El passat 24 de maig tot l’Institut Cristòfol Despuig va anar al Teatre Auditori Felip Pedrell per 

assistir al concurs de d’interpretació de cançons en català ‘Canta-la’. La gala del Canta-la va 

ser presentada per David Calvo i Cinta González de 1r de Batxillerat científic i tecnològic. Com 

cada any, l'espectacle va començar amb l'actuació dels alumnes de 1r d’ESO. Primerament 

Carla Llovet i Patrícia Álvarez van cantar la cançó de ‘Vull estar amb tu’ d’Els Catarres. 

Seguidament, Cinta, Joana i Zhor van cantar ‘Músic de Carrer’ de Txarango. La guanyadora 

d’aquesta categoria va ser Zhor amb la cançó ‘A peu de terra’ d’Els Catarres. De la categoria 

de 2n d’ESO, van iniciar els espectacles Iker Ayora i Andonie amb la cançó ‘Trenca les brides’ 

d’Acros. A continuació van actuar Kim Aixendri, Carla Ayora i Júlia Araujo interpretant la cançó 

‘Pa amb oli i sal’ de Blaumut. Posteriorment Nerea Estupinyà, Gisela Castilla, Ona Ferrer, Anna 

Cardona i Laia Alegria van cantar ‘Nomes amb tu’ d’Animal. Laia Gombau, Jordi Esteller, Lucía 

Solé i Clara Domingo van ballar i cantar la cançó ‘Volcans’ de Buhos. Les guanyadores 

d’aquest curs foren ‘Som la lluna’ interpretant ‘La lluna a l’aigua’ de Txarango. De 3r d’ESO, va 

començar cantant la cançó ‘Tornarem’ la solista Alba. Seguidament Paula i Mariam van cantar 

la cançó de ‘La Rosa’ amb una actuació impressionant amb el piano de Mariam. Per acabar la 

primera part Mihaela i la professora de català Maria Josep, van cantar un poema en català de 

Joan Salvat Papasseit. Després, es van lliurar els premis del concurs de contes breus de l’institut. 

La gala es va reemprendre amb l’actuació de ‘Llovy’ amb la cançó ‘Com el primer dia’ de 

Joan Rovira. Per acabar el grup ‘Los chicos guapos’ ens van fer riure amb la cançó ‘Boig per tu’ 

amb una actuació molt peculiar. Seguidament alguns professors i professores van sortit per 

interpretar i ballar cançons que ells mateixos havien triat. Com l’any passat els alumnes de 2n 

ESO C van sortir tota la classe amb la cançó de ‘Les nits no moren mai’. Els alumnes de 4t d’ESO 

B van sortir a cantar tots junts la cançó ‘El got mig ple’, de Manu Guix. 

Com a organitzadora del Canta-la, des de fa molts anys, Maria Josep  va rebre un homenatge 

per part del professora i l’alumnat. Li van regalar un ram de flors i van crear un remix de la cançó 

‘Bon dia’ adaptada per a ella. 

                                                                      

                     Aleix Subirats 
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CANTA-LA 2018 
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PARTICIPEM EN LA 34 MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR DEL BAIX EBRE 

El dimarts 29 de maig, quatre instituts del Baix Ebre (Roquetes, Jesús, i els 

dos públics de Tortosa) van participar en la Mostra de Teatre. Nosaltres 

hi vam participar amb l’alumnat de l’optativa de 3r d’ESO impartida 

per les profesores Maria Josep Altadill i Núria Estivill. L’obra es diu Sub-

mergir-se en l’aigua, d’Helena Torrero Brugués.  

El dilluns 18 de juny la tornaran a representar a l’aula  polivalentde l’insti-

tut. 

             

          Equip de redacció 

CELEBREM LA XIX SETMANA SENSE FUM 2018 

Del 25 al 31 de maig s’ha celebrat la 

XIX Setmana  sense Fum 2018 amb el 

lema “Viu a sac sense tabac”.  El 

centre ho ha treballat mitjançant di-

verses activitats: elaboració de punts 

de llibre amb premis per als millors 

(2n d’ESO), expositor de fullets infor-

matius i 

dos tallers 

pràctics: 

el coxíme-

tre i la bo-

tella fu-

madora. Moltes de les activitats han 

estat coordinades per la responsable 

del programa Salut i Escola a l’institut, 

Sònia Ponce. 

              

            

                     Equip de redacció 

______________________________________________________JUNY 2018 
ESPELEOLOGIA A LA COVA DEL GARROFER 

El divendres 1 de juny, com 

altres cursos un grup d’alum-

nes de 4t d’ESO van fer una 

exploració espeleològica a la 

cova del Garrofer, a Tortosa. 

Aquesta activitat està organi-

tzada pel departament d’Edu-

cació Física. 

           Equip de redacció 
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MSCHOOLS STUDENTS AWARDS 2018 

    

VISITA A LA CATEDRAL I TOUR FOTOHISTÒRIC PER TORTOSA 

 

El dissabte 9 de juny  va tindre lloc a la Farga de l’Hospitalet el 

lliurament dels mSchools Students Awards 2018. 

Hi han participat més de 550 alumnes de tot Catalunya. El nostre 

institut hi ha col·laborat en la categoria App Education amb dos 

projectes anomenats Mu-

sic Masterclass i Travel 

Books, fets per unes alum-

nes de 3r d’ESO. 

          

     

           Equip de redacció 

El dijous 14 de juny, la professora Núria Estivill del departament 

de Ciències Socials va coordinar un tour fotohistòric amb tot 

l’alumnat de 2n d’ESO. 

Després de fer 3 grups a l’absis, vam visitar la Catedral. Des-

prés vam començar el tour repartits amb 16 equips, identifi-

cats mitjançant etiquetes. Seguidament vam distribuir-nos per 

tota la zona més propera de la catedral, call jueu i pel castell 

de la Suda per fer una sèrie de proves en anglès, amb l’obje-

ctiu d’assolir més coneixements en llengua anglesa en l’àmbit 

de les ciències socials (ja que durant el curs hem treballat l’as-

signatura en anglès durant algunes hores de la programació). 

 

  Oriol Gombau 
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PIRAGUADA 2018 

Com cada curs, tanquem el cicle amb una piraguada. Hi 

pot anar qualsevol alumne de la nostra comunitat educati-

va. Enguany, l’hem fet el divendres 15 de juny, abans de 

l’entrega de notes del tercer trimestre. El recorregut ha sigut 

de Miravet a Benifallet. 

Hem entrevistat Martin 

Senkevic, de 2n B: 

 

1. T’ha agradat l’experiència? 

Sí, m’ha encantat. Ha sigut la  meua primera piraguada i no 

en serà l’última. 

2. Què és el que més t’ha agradat? 

M’ha agradat fer 8 quilòmetres per mar en piragua.  

3. Conta una anècdota. 

Un profesor va dir que havíem de tindre equilibri i, justa-

ment després, ell va caure.  

 

 

             Lluís Martínez 

MARIAM OUACIF, DE 3r C, A LA FINAL DEL CONCURS PICA LLETRES 2018  

L’alumna de 3r C, Mariam Ouacif, ha arri-

bat a la final del concurs lingüístic Pica Lle-

tres. 

La gala té lloc el dimarts 19 de juny al Tea-

tre de la Passió d’Esparraguera i la presenta 

el periodista de TV3, Espartac Peran. Es po-

sarà a prova l’habilitat de lletrejar de 17 

d’alumnes de 3r d’ESO de diferents centres 

educatius de Catalunya. 

Aquesta Gran Final s’emetrà el 6 de juliol a 

Canal Terres de l’Ebre i pel canal  Super3  al 

setembre. 

  

 

 

     

          

        Lluís Martínez i Oriol Gombau 
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BIBLIOTECA 

La lectura, sempre present 

Aquest curs hem batut el rècord d’usuaris a la biblioteca: l'han visitat 4.150 usuaris registrats. 

Gràcies a la col·laboració de l’auxiliar de 4t  i d'un grup d'alumnes voluntaris hem pogut obrir 

sempre la biblioteca a l'hora del pati, tenir ben ordenats els llibres i crear un bon ambient  per 

estudiar, buscar noves lectures o fer treballs. Els ajudants també han tingut cura de les 

biblioteques d’aula de 1r i 2n  i han contribuït a l’ordre dels prestatges i a mantenir en bon estat 

els documents. Gràcies Oussama, Toni, Lidia, Edgar, Martha, Malaika... 

 

Visites guiades 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principi de curs vam fer una presentació de la biblioteca a l'alumnat de 1r d'ESO. És molt 

important que els alumnes que s'incorporen a l'institut sàpiguen on és, quin és el funcionament i 

què hi poden trobar. La nostra, però, no és l'única biblioteca que tenim a l'abast i per això 

també volem que l'alumnat conega i aprofite les biblioteques i arxius del municipi. Així que el dia 

20 de març es va organitzar una sortida amb els alumnes de 1r d’ESO a la Biblioteca Marcel·lí 

Domingo, on van fer una visita guiada per conèixer les instal·lacions i una sessió de formació 

d’usuaris. 

Exposicions dels tallers de lectura                                                                                                                     

A l’hora de lectura autònoma, un dia a la setmana l'hem 

dedicat a fer tallers de suport.  dels objectius dels tallers és 

compartir i donar visibilitat a les lectures fetes i el resultat d'això, 

Un per exemple, són els murals que ha elaborat l’alumnat de 

2n d’ESO B o l’exposició d’il·lustracions dels llibres que han fet 

les companyes i companys de 2n ESO B sobre els llibres que 

han llegit. Una altre objectiu és incentivar i donar valor a 

lectura i d'aquí ha nascut la idea de dos exposicions molt 

originals: una exposició de fotografies de l’alumnat  de1r d’ESO 

A i B llegint en diferents postures i l'exposició de fotografies 

originals Llegir és sexi? en què ha participat l’alumnat de 3r 

d’ESO A i C i alguns professors, professores i PAS del centre. 

Altres iniciatives  com els mots encreuats de lectures de 1rA i B o la creació  de cal·ligrames amb 

què vam celebrar el Dia Mundial de la  Poesia (i aquests gegants). 
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Més de lectures: els llibres que més ens han agradat.   

Com cada curs, fem una enquesta a tot l’alumnat d’ESO per saber què lligen, què els agrada i 

com aprofiten el temps de lectura. Enguany, en 6 mesos, han llegit en conjunt un total de 1228 

llibres de tots els gèneres possibles. Ens han deixat molt clars els seus gustos, Ara ja sabem què  

agrada a cada curs. Ho tindrem molt en compte. 

 

VIII  Concurs de microrelats de terror 

La biblioteca de l'institut organitza cada any el Concurs de 

microrelats de terror, un concurs obert a tots els centres 

educatius de les Terres de l'Ebre. 

 

Enguany és el vuitè any que l'hem convocat i hem batut tots els 

rècords, amb 252 relats en total, procedents de disset centres 

educatius: nou escoles de primària (Sant Miquel d’Ascó, Sant 

Miquel de Deltebre, Consol Ferré d’Amposta, Poble Nou del 

Delta de Poblenou, Sant Roc de Paüls, Cinta Curto de Tortosa, 

Lligallo del Gànguil, Xerta i Aldover) i els instituts de Roquetes, 

Deltebre, Ramon Berenguer IV d’Amposta, Terra Alta de 

Gandesa, Blanca d’Anjou del Perelló, Julio Antonio de Móra 

d’Ebre, Institut de l’Ebre, Joaquín Bau i, naturalment, de l’Institut 

Cristòfol Despuig, de Tortosa, en les categories de secundària, 

batxillerat i cicles formatius. 

El 22 de desembre vam fer el lliurament de premis als divuit concursants guardonats, en el 

transcurs de la festa de Nadal. Els relats premiats s'han publicat al blog Calaixó de sastre. 

 

Apadrinament lector 

Els padrins lectors de 2n d’ESO, amb el guiatge de 

Núria Benaiges i Núria Estivill han compartit  amb  els 

fillols  de primària de l’Escola Sant Llàtzer moments 

molt especials. Fillols i padrins van celebrar  el final 

de curs amb un bescanvi de punts de llibres, 

diplomes, gimcana de lectura, berenar, molta 

entesa i  ganes de tornar-hi. 

 

Viquilletra 

 Es pot explicar un llibre en tres minuts sense parlar de l’argument ni desvetllar com acaba? 

Aquest ha estat el repte dels tres equips d’alumnes de 3r i 4t d’ESO  participants en el concurs de 

bibliotràilers amb el suport de la biblioteca i Begoña López a la direcció tècnica. Un dels grups, 

el de la Maria, l’Anna, la Mariam i la Paula ha estat triat com un dels millors d’aquesta edició per 

la seva versió de Matar un rossinyol.   

 

            Cinta Cabrera i Albert Aragonés 
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______________________________________________ PROMOCIÓ 4t ESO 

_____________________________________ PROMOCIÓ 2n BATXILLERAT 




