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Editorial

Irene Ferrer Domingo
Cap d’Estudis de Primària

La majoria de vosaltres us deveu haver fixat que al porxo del pati de 
l’edifici de la Rambla hi ha un distintiu que ens identifica com a Escola 
Verda. Però... què és una ESCOLA VERDA? És un centre que ha rebut un 
distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d’actuacions 
vinculat amb l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn 
més proper. Així doncs, un dels propòsits és la participació activa del 
centre en projectes de millora ambiental, esdevenint un motor de la 
sostenibilitat a escala local. 
Aquest distintiu cal renovar-lo cada tres anys acreditant les diferents 
accions referents a l’educació ambiental que es duen a terme en el 
centre. Des de l’escola ja en són habituals unes quantes: treballem i 
realitzem la separació de residus; els responsables verds o delegats 
mediambientals de cada classe són els encarregats de baixar les 
diferents brosses de cada classe als contenidors corresponents del 
pati; celebrem la setmana del medi ambient incidint en el currículum i 
realitzant activitats en aquest sentit en totes les àrees.
El curs passat vam afegir la recollida d’oli usat mitjançant el Claki. Els 
alumnes de 6è són els encarregats  de gestionar-ho i cada dimecres 
reben una pila de Clakis plens i els bescanvien per d’altres buits. A 
l’ESO els responsables de la gestió són els alumnes del Migdia A21.
Aquest any hem continuat treballant amb la mobilitat sostenible. A partir 
d’una enquesta realitzada a finals del curs passat  a totes les famílies 
s’ha pogut treballar a les aules l’estalvi energètic i la importància per 
la salut que és prendre actituds respectuoses amb el medi ambient a 
l’hora de moure’ns. 
Dins del programa LET’S CLEAN UP EUROPE, una representació de la 
comunitat educativa de l’escola, vam participar en la neteja del bosc 
de Solers. Amb el recolzament rebut de les famílies l’acte, que es 
va realitzar el passat mes de maig, va ser tot un èxit. I són aquestes 
accions les que més transmeten els valors als infants. De ben segur 
que després d’haver participat en la neteja valoren encara més un bosc 
net, i sabran transmetre en un futur la importància de mantenir el 
nostre entorn en un bon estat.
Així doncs, creieu que podrem renovar el nostre distintiu? Nosaltres no  
tenim cap mena de dubte ja que cada vegada som més els qui apostem 
per la sostenibilitat. Gràcies a tots per fer-ho possible!

ESCOLA VERDA
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C. de l’Aigua, 54 · Tel. 93 893 85 56 · 08800 Vilanova i la Geltrú

LA LLAR
DE LES MITGES

SORTIDA D’INTERCENTRES D’21 
A L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ 
I AL CRIA

Marta Menés Fernández 1r ESO

Activitats de tota l’escola

El passat dimecres dia 22 d’abril 
els delegats de cada classe i els 
membres de l’actual Agenda 
21, van anar a l’Auditori Eduard 
Toldrà al Fòrum d’Intercentres 
d’ESO. Aquest any tractava so-
bre la relació entre la tecnologia 
i Sostenibilitat.

Només començar van rebre to-
tes les escoles que hi vam as-
sistir: Escola Sant Bonaventura, 
Escola El Cim, IES Lluch i Rafe-
ques i IES Baix-a-mar.

A continuació, ens van posar un 
vídeo que tractava sobre el nou 
projecte OBSEA, un observato-
ri marí a temps real de 24h. Va 
venir un científic que ens va ex-
plicar més coses sobre aquest 
projecte i la importància que té.

Tot seguit, ens van explicar la 
jornada que a continuació farí-
em: primer aniríem a esmorzar 
al pati de l’escola de música. 
Després ens van dividir en grups 
de diferents escoles i d’un tema 
vam fer diferents activitats, per 
exemple, d’un projecte vam treu-
re tres aspectes negatius i tres 
aspectes positius. Després de 
fer aquesta llarga activitat, que 
va durar tot el matí, vam tornar 
a l’Auditori Eduard Toldrà a fer 
les conclusions. Cada grup havia 
escollit a dos representants que 

explicarien l’activitat que havien 
fet amb el seu monitor. Per aca-
bar ens van donar les gràcies 
per haver assistir i va parlar un 
professor convidat d’una escola 
que no hi havia pogut assistir. 
Tots ho vam passar molt bé!

El dimarts 12 de maig, aquesta 
vegada al local del CRIA a la 
plaça Lledoners de la nostra 
ciutat, va tenir lloc l’intercentres 
d’alumnes de primària. En 
aquesta ocasió el que es 
pretenia era trobar, entre tots 
els alumnes participants en 
aquest acte, els temes que es 
tractaran en el manifest del 5 
de juny, dia Internacional del 
Medi Ambient, que es llegirà 

públicament a l’auditori Eduard 
Toldrà per alumnes de diferents 
escoles de Vilanova. Prèviament 
a aquesta activitat, van fer jocs 
per tal de “trencar el gel” entre 
els assistents. Al final de l’acte 
van acabar visitant l’exposició 
d’objectes reciclats. 

Va ser un matí força interessant 
al que van assistir només els 
alumnes que tenen el càrrec de 
delegats verds de cicle superior, 
però el dia 5 de juny assistiran 
amb els seus companys i 
companyes de classe a la 
lectura del manifest, entre altres 
activitats que es faran aquell 
dia relacionades amb el medi 
ambient.

C/ VAPOR, 20  938142751
PL. COTXES, 5  938115019
C/ AIGUA, 97  938149084
C/ GAS, 3  938100063
PG. MARÍTIM, 92 938100047
C/ CASERNES, 26 938115070

Servei a domicili (gratuït a partir dels 60€ de compra)

Tel. 629 124 645   xavierperelloc@hotmail.com   08811 CANYELLES
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3a CAMINADA FAMILIAR

El diumenge 10 de maig l’escola 
va organitzar la 3a caminada 
familiar, fent-la coincidir amb la 
campanya Let’s Clean up Europe, 
campanya que organitza accions 
comunes a tot Europa per 
conscienciar sobre la quantitat 
de residus que llencem a la 
natura i promoure’n la recollida. 
Nosaltres vam triar el bosc de 
Solers com a paratge natural 
proper a Vilanova per fer-hi la 
nostra aportació.
A les 10h del matí, més de 
120 persones entre nens, 
nenes, pares, mares, mestres 
i professors, ens vam trobar al 
davant dels cinemes Lauren 
Garraf per començar una 
petita excursió fins a Solers. 

Per fer més amena l’excursió 
vam dividir als “preparats 
netejadors” en quatre grups 
que van fer una petita gimcana 
fins al lloc de neteja. Després 
de passar totes les proves que 
alumnes de cicle superior i ESO 
controlaven (saltar a la corda, 
fer una pira humana i una tira 
de roba llarguíssima) tots vam 
anar arribant al bosc, on ens 
esperava la ja coneguda “Furgo-
Bar” que va oferir sucs i cafè a 
tothom que en va voler.
Cap a les 12:30h vam iniciar 
la recollida amb el material 
que la campanya ens havia 
proporcionat; ens vam dividir 
en petits grups equipats amb 
guants i  bosses de ràfia i vam 

Activitats de tota l’escola

Blanca Figueras i Gargallo

Directora de l’escola

començar a recollir deixalles. Un 
cop les bosses estaven plenes 
les buidàvem en unes bosses 
més grans fent la separació per 
residus. Així, entre tots, vam 
aconseguir recollir 13 bosses 
(d’uns 60 l) dels següents 
residus: 3 de plàstics, bricks i 
llaunes, 2 de vidre, 2 de fusta, 1 
de roba i 5 d’altres residus. Déu 
n’hi do! I això que quan havíem 
arribat molts van comentar 
“Doncs sembla que no està tan 
brut com altres vegades....”
L’activitat va ser tot un èxit: el dia 
ens va acompanyar, vam recollir 
moltíssima brossa i sobretot..... 
ens ho vam passar molt bé! De 
fet, ja estem pensant on podem 
anar el curs vinent!
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P5 Castellers: Les estrelles.
Els nens i nenes d’aquesta 
classe encara no han començat 
el projecte en el moment 
d’escriure l’article. Però han 
explicat diferents coses que 
han estat fent fins ara. El tema 
de les estrelles el van triar a 
partir de dibuixos i votacions. 
Normalment treballen en grups 
de quatre o cinc persones. 
Actualment estan treballant 
diferents constel·lacions i 
estrelles importants.

Com a reporters, els nens i 
nenes de 5è Calabruixa ens hem 
sentit molt ficats en matèria. 
Hem hagut de preparar totes 
les preguntes que necessitàvem 
i recollir la informació que 
ens anaven explicant els nens 
i nenes d’infantil, fent així el 
treball de camp. Ha estat una 
bona experiència.

C. Josep Coroleu, 74 · Tel. 93 815 74 72 / Rbla. Principal, 55 · Tel. 93 814 38 62
08800 Vilanova i la Geltrú · feroptica@yahoo.es

ELS PROJECTES DELS MÉS 
PETITS DE L’ESCOLA

Durant el curs, els nens i nenes 
d’educació infantil han estat fent 
uns projectes sobre diferents 
temes que els interessen. Per 
fer-ho han demanat informació i 
han portat imatges per poder fer 
la recerca treballant en grup a la 
classe.

P3 Bastoners: Els tigres.
Els nens i nenes d’aquesta 
classe han trobat molta 
informació sobre els tigres. 
Han buscat moltes fotos a casa 
i a classe han fet grups de 
treball. Amb l’ajuda de les seves 
mestres, la Montse i l’Andrea, 
han pogut descobrir tot el que 
els interessava sobre aquest 
tema. Per acabar d’aprofundir, 
van fer una sortida al Zoo de 
Barcelona, on van veure algun 
d’aquests exemplars.

P3 Diables: Els coales.
Els alumnes d’aquesta classe 
han fet el projecte dels coales i 
tenen previst fer-ne un altre de 
les plantes. Sobre els coales 
han esbrinat moltes coses. Han 
descobert la seva alimentació, 
els perills, on viuen... La feina 
l’han fet entre ells, amb l’ajuda 
dels mestres i també dels pares. 
Finalment han dit que els ha 
agradat molt fer aquest projecte 
tot i que també els agradaria 
saber coses dels dofins.

P4 Dracs: La creació de la terra.
 Aquesta classe va triar la 
creació de la terra i l’univers. 
Han descobert que vivim a la via 
Làctia i la gran explosió, el “Big 
bang”. A part de la informació 
que van trobar, també han fet 
murals i diferents experiments. 
No han pogut descobrir quants 
anys fa de la creació de l’univers, 
però han arribat a la conclusió 
que fa molts i molts anys que va 
passar.

P4 Mulasses: Els “chupa chups” 
i les fruites.
Després de fer moltes preguntes 
els nens i nenes d’aquesta 
classe, han explicat que 
treballen en grups cooperatius. 
Del projecte dels “chupa chups” 
han descobert que el logotip 
el va dissenyar Salvador Dalí. 
Del projecte de les fruites han 

descobert quines es mengen 
més a cada època de l’any i 
han fet una visita al mercat per 
preguntar coses a les parades. 
Com anècdota, cal remarcar 
que la mestra ha explicat que 
en qualsevol moment es pot 
muntar un bon rebombori a la 
classe. 

P5 Gegants: Els nadons.
Entre altres projectes, aquesta 
classe ha escollit el tema dels 
nadons. Per treballar, s’han 
organitzat en diferents grups de 
treball. Han fet diferents murals 
i un vídeo explicant els punts del 
projecte per tal d’ensenyar-lo als 
pares. Cal remarcar que, segons 
l’experiència dels alumnes, van 
dir que “durant l’embaràs, la 
mare està molt bé i contenta”, 
tot i que la mestra ens va dir que 
això era la seva visió.

Educació Infantil Educació Infantil

Els nens i nenes de 5è Calabruixa
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Els nens i nenes de 1r 
Farigola i 1r Romaní 
hem visitat el museu 
Victor Balaguer, per 
conèixer la col·lecció 
egípcia d’E. Toda.

Hem vist la mòmia 
Nessi, i ens han 
explicat que és la 
mòmia d’un nen o una 
nena que va viure a 
Egipte fa moltíssims 
anys. 
També hem après 
moltes coses sobre els 
sarcòfags, els vasos 
canopis,els amulets, ... 
Al final  hem  fet un 
taller de jeroglífics 
i hem posat el 
nostre nom com si 
fóssim  faraons.

LA MÒMIA
1r Farigola i 1r Romaní

Primària
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COLÒNIES DE 2N A CAN RIGOL
Laia Ganga Rigol. 2n Atzavara

El dilluns quan vam arribar a 
l’estació vam pujar a l’autobús.
Quan vam arribar, vam esmorzar  
mentre ens explicaven les mini 
normes de la casa, que les va dir 
la Mercè, i després ja vam poder 
jugar.
Els mestres ens van cridar i ens 
va dir l’Alfonsi, una monitora 
de la casa, que hi havia un 
paquet del Jaumet. Hi havia un 
missatge amb un quadre d’un 
bandoler anomenat Jaumet 
que era el rebesavi de l’Alfonsi i 
anava vestit de pastor. A la carta 
posava: que el Rei Juan I va fer 
un encanteri, va fer desaparèixer 
un quadre súper xuli amb les 
seves alforges i el seu trabuc 
que el portava al quadre.
Després ens vam instal·lar a 
les habitacions. La meva classe 
van decidir fer una habitació de 
nenes amb la Lorena i una de 
nens amb la Marta.
Després vam dinar i jo sempre 
seia al costat de la meva amiga 
Meiky. De dinar hi havia arròs, 
hamburguesa i mandarina.
Quan vam acabar de dinar vam 
fer el taller de la granja. Abans 
de començar ens van presentar 
totes les monitores que estarien 
amb nosaltres durant les 
activitats: Mar, Mariola, Meli, 
Agnès...a mi em va tocar amb el 
grup de la Meli. 
Vam pujar al carro amb el ruc que 
es diu Orelletes, després vam 
veure les incubadores de pollets, 

vam visitar tots els animals i els 
podíem tocar i acaricia,r fins i tot 
li vam donar el biberó a un ruc 
d’un mes que es diu Piu.  Vam 
netejar les gàbies i vam donar 
menjar a les gallines.
Després vam tenir joc lliure i 
ja va ser l’hora de sopar: sopa, 
croquetes amb patates i iogurt.
Quan es va fer fosc vam fer el 
joc de nit. La monitora ens va 
explicar que estaríem lligats fins 
que ens poguéssim alliberar del 
malefici dels traïdors, havíem 
d’anar superant unes proves i ho 
vam aconseguir.

Després va ser l’hora d’anar a 
dormir i ens va costar molt.
A l’endemà ens vam llevar i 
vestir i preparar les motxilles 
per a poder baixar a esmorzar. 
Per esmorzar hi havia moltes 
coses, com un bufet. 
Durant el matí vam fer el taller 
de l’hort: vam fer-nos crispetes, 
sembrar blat de moro, plantar 
un enciam, regar la collita i vam 
barrejar caca i terra per fer adob.
Vam jugar moltíssim tots els 
dies!
M’ho vaig passar súper bé!

Primària
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Primària

Aina Arbalat i Marcel Menéndez. 3r Dent de Lleó.

El passat estiu (2014) Marc Vicenç va 
muntar el Drac de Vilanova amb peces 
de Lego. 
La feinada ha estat trobar les peces 
que calien. Per això s’han hagut 
de demanar peces a botigues de 
diferent països. Així que el drac s’ha 
fet amb peces de Lego, que es troben 
als catàlegs de diferents pàgines 
d’Internet i que el Marc Vicenç ha anat 
demanant.
De moment s’han fet 100 paquets 
que contenen el Drac, dues figures 
portants i les instruccions.

DRAC DE VILANOVA FET 
AMB PECES DE LEGO

Emma Hernàndez i Martina Guillaumes. 3r Olivera.

Primària

SANT SEBASTIÀ, 12
TEL. 93 814 16 06
FAX 93 893 81 73

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

Alan Quintieri i David Lerena. 3r Olivera.
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Durant el mes de març els de 
4t hem fet un curs d’escacs. El 
curs ha durat dues setmanes, 1h 
cada  tarda i l’Enric era qui ens 
ensenyava a jugar. L’Enric en 
sabia molt!
Hem conegut les peces, a 
moure-les, a fer una partida i a 
escriure-la. A més l’Enric ens ha 
ensenyat moltes tècniques i ens 
ho hem passat molt bé!

A inicis d’abril els nens i nenes 
de 4t vam fer d’arqueòlegs! 
A la classe de 4t Margalló hem 
tingut de pràctiques a l’Adara 
i amb ella hem començat el 
projecte interdisciplinari de 
la història. Com que ens ha 
explicat moltes coses dels 
nostres avantpassats, hem 
volgut investigar com sabem 
com vivien o què menjaven. Per 
fer-ho ens vam convertir, durant 
unes hores, en arqueòlegs i a la 
Plata de la Passifae vam estar 
excavant.
Allà la Blanca i l’Adara van 
enterrar molts objectes antics.  
La nostra feina era trobar-los 
i saber què eren.  Vam trobar 
petxines, restes d’àmfores, 
agulles, ossos, eines, sílex... 
Vam fer moltes coses i ens ho 
vam passar molt bé!

4t Margalló i Ginesta

ACTIVITATS DE QUART

Primària

ACTIVITAT 

D’ARQUEOLOGIA

Alumnes de 5è Bruc d’ Hivern i 5è Calabruixa

Primària

Els nens i nenes de 5è Bruc d’Hi-
vern i 5è Calabruixa vam fer una 
visita a les monges de la Casa 
d’Empara.

Aprofitant que el dia 27 de no-
vembre és el dia de la Miracu-
losa, els férem una entrevista. 
La vàrem preparar a la classe de 
Religió, en grups de 3 o 4 nens.

Així doncs, un matí ens trobàrem 
amb sor Rafaela, sor Isabel, sor 
Pilar, que és la Superiora de la 
Casa, i també amb la Marta, di-
rectora d’aquesta residència des 
de fa 6 anys.

Totes van ser molt amables amb 
nosaltres i ens van explicar els 
serveis que ofereixen tant als 
residents com al Centre de Dia: 
Perruqueria, gimnàs, inferme-
ria, metge, fisioterapeuta, etc. 
Aquí també hi vam anar un grup 
de nens i nenes i ens trobàrem 
amb les treballadores que s’es-
tan amb ells des de mig matí 
fins a mitja tarda. Fan treballs 
ben diversos, com manualitats 
dedicades a les festes de l’any: 
Nadal, Carnaval, primavera, etc. 
També activitats per ajudar a la 
memòria, jocs, cançons...

Després de l’entrevista, ens 
acompanyaren a visitar les ha-
bitacions, les sales de lectura 
i televisió i tots els espais tan 
ben cuidats i organitzats. Ens va 

VISITA INOBLIDABLE 
A LA CASA D’EMPARA

impactar molt la cuina! També 
ens va sorprendre l’augment de 
treballadores que hi ha hagut, 
doncs ha passat d’unes 15 fa 
uns anys a unes 50 actualment.

Les Filles de la Caritat, que és 
com s’anomenen a aquestes 
monges, pertanyen a la Congre-
gació de Sant Vicenç de Paül. La 
seva superiora, sor Pilar, ens 

va comentar que fa uns 50 anys 
que ella ja havia estat a aquesta 
casa, però fent de mestra a l’es-
cola amb nenes de 3 anys.

Vam quedar meravellats de 
la gran tasca que fan amb les 
persones grans, amb malalties 
o sense, però sempre amb un 
tracte molt humà i proper.

Tenim un bon record d’aquesta 
visita, doncs els avis es van po-
sar molt contents de veure’ns 
i ens van tractar ben bé com si 
fóssim els seus néts.

Donem les gràcies a sor Rafaela, 
sor Isabel,sor Pilar, a la Marta i 
a tot el personal del Centre de 
Dia per oferir-nos el seu temps 
i donar-nos a conèixer aquesta 
gran casa amb les seves expe-
riències.

CURS D’ESCACS
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Alumnes de 6è Alzina i 6è Garrofer

A les classes de sisè han vingut 
els pares d’uns alumnes a fer 

una conferència de la seva 
especialitat per explicar-nos 

coses sobre el cos humà.

Durant el 2n i el 3r trimestre 
han vingut  en Carlos Hoyuela, 
el pare de l’Helena, que ens va 
parlar sobre l’aparell digestiu; el 
pare d’en Miquel Martí, en Jordi, 
que es va centrar en l’aparell 
circulatori i el respiratori i el 
pare de la Núria Mateo, en 
Llorenç, que ens va parlar sobre 
l’aparell locomotor.
El primer en visitar-nos va ser en 
Carlos Hoyuela, que és cirurgià. 
Ens va parlar sobre els aliments 
més saludables, les malalties 
més freqüents, el funcionament 
de l’aparell digestiu i, finalment, 
ens va posar un vídeo sobre 
una operació. Ens va interessar 
molt el tema, tot i que quan vam 
veure el vídeo ens va fer una 
mica d’angúnia perquè no estem 
acostumats a veure el nostre cos 
per dins.
Després va venir el Jordi Martí, 
que és metge de família, a 
explicar-nos l’aparell circulatori 
i el respiratori i les malalties 
més freqüents d’aquests.  Vam 
adonar-nos que fumar és la causa 
més important de les malalties 
circulatòries i respiratòries i que 
cal conscienciar-nos molt sobre 
aquest tema. A part, van sorgir 
moltes curiositats interessants  

per part nostra que no vam 
dubtar a preguntar i el Jordi a 
respondre.  
Per últim, ens va visitar el Llorenç 
Mateo, que és traumatòleg. Amb 
ell hem conegut tots els ossos 
i articulacions. A més a més, 
vam fer-li moltes preguntes que 
ens va respondre amb facilitat i 
molt ben explicades perquè ho 
entenguéssim tot. Algunes de 
les preguntes que li vam fer són: 
quins tipus de fractures tenen 
lloc amb més facilitat? Quines 
conseqüències tenen? Com es 

CONFERÈNCIES DE 
METGES A 6è

pot recuperar una lesió? Quins 
tipus de pròtesis hi ha? Això 
només és un resum del que vam 
poder saber en aquella xerrada.
Ens ha agradat molt que els 
metges vinguin a la classe 
perquè hem après moltes coses 
que teníem curiositat de saber  
i hem tingut resposta a moltes 
preguntes que només uns 
especialistes com ells ens han 
pogut explicar tan bé. Gràcies 
als tres pel temps que ens han 
dedicat.

Vam quedar a les 8:15h a l’estació, tots estàvem 
molt nerviosos i contents perquè ja havien arribat 
les colònies. A mig camí vam parar per esmorzar 
a una estació de servei i després vam continuar el 
viatge. 
Durant les colònies havíem planejat fer un joc 
relacionat amb Grècia. Consistia en matar (tocar 
amb una cullereta a la panxa) la persona que t’havia 
tocat en un sorteig previ. Perquè no et matessin 
t’havies de posar una corona feta de llorer al 
cap. El nom del joc era: el JOC DEL TRIDENT DE 
POSIDÓ CONTRA ODISSEU.
Cap a les 11h ja estàvem arribant als aiguamolls 
de l’Empordà. Ens van dividir en tres grups i vam 
començar la visita. Va ser molt interessant, ja que 
vam poder aprendre moltes coses sobre els ocells 
i el seu hàbitat. Feia molt vent i això va dificultar 
una mica la visita. Al cap d’unes hores vam parar 
per dinar. 
A les 16:30h vam arribar a l’alberg on ens vam 
instal·lar. Les habitacions eren de sis llits i estaven 
molt bé. Després vam berenar i vam fer jocs gegants 

Alba Pedraza i Emma Domingo1r ESO

COLÒNIES A 
L’ESCALA 2015
Alumnes de 1r d’ESO 

(el mikado amb peces enormes, caminar amb uns 
esquís gegants tots alhora, un joc de cistelles...), i 
dinàmiques de coneixença i confiança.
A les vuit vam sopar i en acabar vam fer un joc de 
nit.
L’endemà vam visitar les runes d’Empúries, les 
gregues i les romanes. Després de dinar vam anar 
a la platja i vam fer uns jocs a la sorra de tipus 
esportiu, que van ser molt divertits. També a la 
platja vam fer un joc per trobar unes fites amb GPS 
(Geocaching).
Vam sopar i després vam anar a la discoteca que 
ens havien preparat els monitors.
Després de llevar-nos, vam recollir i arreglar les 
habitacions. En acabar d’esmorzar vam jugar al 
JOC DEL CASTELL, un tipus de joc de l’oca. 
Quan vam acabar de dinar vam pujar a l’autobús (a 
les tres) i vam tornar cap a Vilanova, tots estàvem 
molt cansats.

VAN SER UNES COLÒNIES MAGNÍFIQUES!!!

Secundària
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Amics de la Gent Gran és una 
O.N.G que treballa amb la gent 
gran i es dedica a fer companyia 
a la gent que es troba sola. Coin-
cidint amb Sant Jordi organitza 
l’activitat “Roses contra l’Oblit”, 
en la que participen escoles, i 
van a residències d’avis a por-
tar-los una rosa i a fer alguna 
activitat i, en definitiva, fer com-
panyia.

Nosaltres, els alumnes de 2n 
d’ESO de l’escola el Cim, hem fet 
tres grups, i, durant la Setmana 
Cultural,  hem anat a la residèn-
cia Santa Teresa (a la Geltrú), 
a la residència Sant Jaume (al 
Centre Vila), i a la Plataforma a 
fer companyia als avis. També 
els hem preparat alguna activi-
tat per distreure’ls, com jocs de 
cartes, tallers de fer roses, tea-
tre, ... i un grup de nenes i nens 
han fet el cup song amb gots 
mentre cantaven.

ROSES CONTRA 
L’OBLIT Alumnes de 2n d’ESO Delta i Épsilon

A la residència Santa Teresa hi 
havia un avi que ens ha fet mà-
gia. Després ens han donat ga-
letes, patates i beguda, i l’avi que 
feia màgia, que es diu Mag Lalo, 
ha fet un sorteig i sortejava 3 
còmics de Mortadelo i Filemón. 
A la residència Sant Jaume un 
avi que tenia més de 100 anys 
ens ha explicat com era Vila-
nova quan ell era petit, també 
vam fer timbes de cartes i vam 
explicar una maqueta de trens. 

I a la residència Els Josepets 
vam fer una obra de teatre i un 
senyor ens va ensenyar la seva 
col·lecció d’ocells de paper.

Després hem estat parlant amb 
els avis una estona sobre com 
els anava la vida,  d’on eren , 
com es trobaven,... Molts es 
sentien molt sols, i estaven molt 
agraïts que els escoltéssim. Ens 
hem sentit molt plens.

Curs 2014-2015

FOTOGRAFIES

P3 Bastoners P3 Diables



P4 Dracs P4 Mulasses

P5 Castellers P5 Gegants

1r Farigola 1r Romaní

2n Atzavara 2n Lligabosc

4t Ginesta 4t Margalló

5è Bruc d’hivern 5è Calabruixa

6è Alzina 6è Garrofer

3r Dent de lleó 3r Olivera
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1r ESO Alfa 1r ESO Beta

2n ESO Delta 2n ESO Èpsilon

3r ESO Lambda 3r ESO Pi

4t ESO Tau 4t ESO Omega

Secundària

“NO CREO QUE LA IGUALDAD 
SEA ALGO QUE UN DÍA SE CON-
SIGUE, SINO QUE SE VA EN 
BUSCA DE ELLA CADA DÍA MI-
ENTRAS ESTÉS VIVO”.

Delfina Polo es una maestra que 
trabaja en el centro de recursos 
de la ONCE. Forma parte de un 
equipo de maestros, tanto cie-
gos como videntes, que colabora 
con diferentes escuelas. Atendi-
endo a chicos y chicas que com-
parten con ella su discapacidad 
visual, o con problemas de baja 
visión. 
Uno de los centros en los que 
trabaja Delfina es el centro es-
colar El Cim, de Vilanova i la 
Geltrú. Hemos aprovechado la 
ocasión para hacerle una entre-
vista y descubrir qué opina sobre 
la economía social, la igualdad, 
saber cómo se siente con su dis-
capacidad y conocer cuál es su 
función en la ONCE. 

¿Cuál es el origen de su 
discapacidad?
Soy ciega desde los tres años. 
Por un tumor en la retina. Pri-
mero me operaron de un ojo y 
durante algunos años tenía vi-
sión con uno. A los tres años, me 
operaron del segundo, y perdí 
totalmente la visión. 

¿Cómo se ha adaptado a la vida? 
¿Cómo le afecta en su día a día?
Me fui adaptando a mi vida des-

de que era pequeña y de mane-
ra progresiva. Eso me permitió 
adaptarme más rápidamente a 
los ambientes familiares y esco-
lares. Este no es el caso de per-
sonas que la han perdido a una 
edad más avanzada, a las que 
les ha resultado más brusca la 
adaptación. 

¿Su discapacidad le ha impedido 
cumplir sus sueños? 
No. Soy una persona con muc-
has ilusiones y muchas ganas de 
hacer cosas y, aun sin tener la 
vista, he podido cumplirlas. No 
creo que sea algo que dependa 
de la discapacidad que se ten-

ga, sino de la personalidad que 
se tiene. Si una persona tiene 
pocas ilusiones, pocas ganas,… 
dejará sus sueños sin cumplir.

¿Tiene dificultades para 
orientarse por la calle?
El hecho de que las calles es-
tén mal organizadas, por mala 
señalización, pocos semáforos, 
aceras mal construidas… ya es 
difícil para personas que no tie-
nen una discapacidad. Para las 
personas que tienen una disca-
pacidad visual, esto es todavía 
más difícil. No me es difícil ori-
entarme por las calles. Si eres 
una persona con sentido de la 

Alumnes de 3r d’ESO Lambda i Pi

ENTREVISTA A 
DELFINA POLO



( 28 ) ( 29 )

Secundària

orientación, no tiene relación 
con la visión. Yo tengo la capaci-
dad de orientarme y saber don-
de estoy. Pero es verdad que hay 
dificultades para ir por la calle. 
Sobre todo en espacios abiertos 
como parques y plazas. Cuando 
tienes más experiencias en las 
que te es difícil circular por la 
ciudad, más veces te encuen-
tras con esas situaciones, y más 
estrategias y trucos descubres 
para salir de ellas. 

¿Qué estudió?
Hice todos los estudios, desde 
Primaria hasta Bachillerato y 
luego fui a la Universidad. Es-
tudié lo que siempre quise ser, 
profesora, especializándome en 
educación especial, lo que me 
permitiría estar en convivencia 
con discapacitados. Luego, para 
complementar, estudié psicolo-
gía, y descubrí que hay muchos 
tipos de discapacidades. 

¿Se adaptó rápidamente al len-rápidamente al len-
guaje Braille?
Lo hice progresivamente. De la 
misma manera y en las mis-
mas etapas en las que vosotros 
aprendisteis a leer y escribir. Fui 
aprendiendo de forma natural.

Sabemos que ayuda en el apren-
dizaje de una alumna del cole-
gio  El Cim que sufre la misma 
discapacidad que usted ¿Cómo 
es su trabajo con ella?
Yo trabajo en diferentes centros, 
uno o dos por día. Mi trabajo con-
siste en estar con ella y con los 

profesores, ayudándola a hacer 
las actividades que se proponen 
en clase. Se adapta el material y 
ayudo a Dina a colaborar con sus 
compañeros. Observamos qué 
dificultades tiene para colaborar 
con sus compañeros y hacer las 
actividades y encontrar recursos 
que utilizar. Es un trabajo muy 
agradable.    

¿Qué signifi ca la ONCE para us- significa la ONCE para us-
ted?
La ONCE es una empresa que 
presta servicios a personas cie-
gas. Permiten la integración en 
escuelas, trabajo y como ciuda-
danos de la sociedad. Esta em-
presa me permitió tener mi ac-
tual puesto de trabajo. 

¿Ha trabajado en otras 
empresas?
No. Sólo me he dedicado a la en-
señanza y en la ONCE. 

¿Cómo crees que una 
discapacidad afecta a conseguir 
empleo?
Realmente sí que afecta. Fun-
damentalmente porque el em-
presario que contrata a los tra-
bajadores no conoce lo que re-
almente limita y significa tener 
una discapacidad visual, cree 
que pueden hacer muchas me-
nos cosas que una persona que 
puede ver con normalidad y tie-
nen miedo. El empresario busca 
a alguien que pueda cubrir todas 
las expectativas. Actualmente, 
en la situación en la que nos 
encontramos, ya cuesta encon-

trar trabajo y que los empresa-
rios acepten a los trabajadores. 
Una persona ciega puede llevar 
a cabo determinadas actividades 
y le va muy bien trabajar en cola-
boración, en la que cada perso-
na tiene una función. 

¿Cree que vivimos en una 
situación de igualdad? 
No creo que la igualdad sea algo 
que un día se consigue, sino 
que se va en busca de ella cada 
día mientras estés vivo. Es una 
dinámica constante en la que, 
hay que admitir, que se está 
avanzando.  No hay una igual-
dad total, bajo mi punto de vis-
ta, pero tampoco existe en otros 
ámbitos, como la desigualdad 
de sexo, por ejemplo. Eso no 
significa que no reconozca y vea 
que se está progresando. 

¿Se siente discriminada social-social-
mente en algún aspecto? 
No. En el sentido de que sien-
to que puedo participar en los 
grandes objetivos de la vida. Dis-
frutar de la familia, amigos, tra-
bajo… y tengo acceso a todo eso. 
Luego hay pequeñas cosas que 
hacen que la vida con discapa-
cidad visual sea más compleja.  

¿Alguna vez le  han tratado 
como si fuera diferente?
Una cosa es darte cuenta y otra 
es que te incomode y te haga 
sentir mal. Muchas veces la 
gente piensa que por tener una 
discapacidad visual tienes me-
nos capacidades de las que re-
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almente tienes. Piensan que no 
podrás viajar, dar clases… Tie-
nen una “pre-idea” de los ciegos 
hasta que no te conocen y te tra-
tan. Esta parte en si es una ma-
nera de discriminar.

¿Si tuviera a los políticos 
delante, que les diría? 
Me gustaría transmitirles que es 
muy importante que se pongan 
en nuestro lugar, que se acer-
quen y conozcan lo que real-
mente necesitamos o no. Y que 
en función de eso se nos facili-
ten los recursos  y  adaptaciones 
que de verdad necesitamos. Hay 
que hacerles entender que no es 
un capricho el querer ser como 
los demás sino una necesidad 
de adaptarse a la sociedad. 

¿Necesitas alguna ayuda social?
Formo parte de un equipo gran-
de. Cuando empecé a trabajar 
con Dina, era la primera persona 
a la que enseñaba. Su anterior 
profesor, fue el que me enseñó 
a llegar hasta la escuela. 
No necesito solicitar ayudas 

concretas. Dentro de mi equipo  
se van gestionando. En él, hay 
personas que me pueden ayu-
dar a adaptar trabajos para Dina 
y otros niños discapacitados.  Si 
yo tuviera que hacerlo sin co-
laboración, necesitaría alguna 
ayuda, como por ejemplo, una 
persona lectora que me ayudara 
con textos impresos. 
Una vez que di clases de un 
máster de educación, tuve que 
pedir ayuda para que me leyeran 
los trabajos de los alumnos.

¿Qué enriquecimiento personal 
obtienes trabajando en la 
ONCE?
Claro que obtengo mucho en-
riquecimiento. En las escuelas 
a las que voy, no sólo ayudo al 
alumno, sino que me relaciono 
con sus compañeros, sus actitu-
des… Trabajar con las personas 
me aporta muchísimos valores. 

Dinos un personaje importante, 
un lugar… de la sociedad
Yo creo que no se trata de un 
solo personaje. No hace falta 

que sea importante, cualquier 
persona puede ser un referente 
a seguir. Para las diferentes pe-
queñas cosas de la vida, se van 
encontrando modelos. Me gusta 
mucho viajar y  conocer nuevos 
lugares. Me gusta conocer los 
monumentos, pero sobre todo, a 
sus gentes. 

¿Cuál es tu sociedad ideal?
Me imagino que más o menos 
como la de cualquiera.  Sin bar-
reras ni dificultades: que fuera 
fácil circular por las calles, que 
hubiera  gente para ayudar,  que 
se pudiera  viajar mucho, que a 
nadie le faltasen recursos y las 
empresas los adaptaran. 

Delfina ha demostrado que es 
una persona luchadora, fuerte y 
positiva que ha convivido desde 
pequeña con una discapacidad 
que le ha presentado algunas 
complicaciones a lo largo de su 
vida. Pero eso no le ha impedido 
cumplir sus sueños e ilusiones. 
Lucha cada día por una situa-
ción de igualdad.

I ARA QUÈ?
Aleix Granero Molinedo 4t d’ESO Omega

L’orientació acadèmica a 
4t d’ESO: una tria que cal 
fer ben informats

Què farem en un futur? Proba-
blement, és una pregunta que 
ens costa respondre, i segur que 
ningú ho sap amb certesa. Jo 
tampoc, però les sessions que 
hem dut a terme durant aquest 
curs m’han ajudat moltíssim a 
decidir quin camí agafar, què 
estudiar i on fer-ho. És essen-
cial que estiguem contents amb 
el que fem, amb el que estudiem 
i amb el nostre entorn, i és per 
això que hem d’estar completa-
ment segurs de la nostra decisió.

A 3r d’ESO vam fer una enquesta 
que, personalment, em va aju-
dar bastant a escollir entre les 
dues grans branques: huma-
nitats o ciències? Les sessions 
de tutoria, i les xerrades amb la 
Carme Arias, de l’Equip d’Orien-
tació de l’escola, van acabar de 
convèncer-me.

Més tard, durant aquest curs de 
4t, la decisió era molt més difícil, 
ja que a l’acabar l’ESO un munt 
de camins diferents t’apareixen 
davant: batxillerat, mòduls, tre-
ballar...
A l’escoltar tot aquest embolic, 
he de reconèixer que em vaig 
angoixar molt i desconeixia per 
complet quina seria la millor de-
cisió per un futur. I és que, tal i 
com diuen els pares, tot això 
abans era molt més fàcil, i no 
calia pensar-s’ho tant!

Malgrat això, poc a poc, vaig anar 
decantant-me cap a un costat i 
finalment vaig descobrir el que 
realment m’agradava fer i què 

havia d’estudiar. Però aleshores 
un altre problema va sorgir... on 
havia de realitzar els meus es-
tudis?

A la Zona-E, ubicada aquest any 
a la plaça del Mercat, es troba-
ven representants de tots els 
llocs que ofereixen formació al 
Garraf, batxillerat, cicles forma-
tius i altres opcions. Allà, t’expli-
caven de forma general la seva 
manera de treballar, esperant 
que encaixés amb les nostres 
expectatives. Aquesta decisió, 
però, encara no l’he presa... es-
tic esperant les jornades de por-
tes obertes per acabar de deci-
dir-me!

Secundària
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Júlia Menéndez i Judit García

El divendres 30 de febrer vam dir 
adéu a una professora històrica i 
un exemple per a molts. La Rosa 
Álvarez és una de les professores 
que més anys ha treballat aquí 
a l’escola, 38 anys exactament, 
i ha vist passar generacions 
d’alumnes per aquestes aules. 
Durant aquest temps la Rosa 
ha aportat tant valors com 
coneixements i això ens quedarà 
gravat a la memòria. Però ara 
s’ha jubilat.

L’acomiadament de la Rosa va 
ser tot un esdeveniment, moltes 
persones es van emocionar amb 
el seu discurs i les paraules que 
li vam dedicar els alumnes. Ella 
no en sabia res, de la sorpresa 
que li havíem preparat; tots 
els alumnes i professors vam 
baixar al pati sense que ella se 
n’assabentés. Quan va baixar 
tothom es va posar a aplaudir-
la eufòricament i això va fer que 
se li dibuixés un gran somriure 
a la cara. A continuació la titular 
va dedicar-li un breu discurs 
per agrair-li tot el que havia 
fet i aportat a l’escola. Després 
van sortir els delegats de totes 
les classes per entregar-li un 
petit detall en nom de tots els 
alumnes de l’escola: un mantó 
amb tot de tires penjant, on en 
cada una d’elles hi havia una 
dedicatòria de cada estudiant. 
Va ser un petit obsequi amb gran 
significat, ja que esperem que 

SE’N VA UN GRAN PILAR 
DE L’ESCOLA

la Rosa ens recordi a cada un 
de nosaltres com nosaltres ens 
recordarem d’ella. 

Normalment els acomiadaments 
són tristos, però en aquest cas 
vam voler que l’estrella d’aquest 
esdeveniment passés l’últim 
dia a l’escola com mai i que 
s’emportés un gran record de tots 
nosaltres. Aquest bon rollo es va 
anar transmetent fins a respirar 
un aire d’alegria i benestar en tot 
el pati per així agrair l’entrega 
d’aquesta professora a l’escola i 
a tots nosaltres. Finalment vam 
acabar l’acomiadament amb una 
gran concentració d’alumnes al 
voltant de la Rosa desitjant-li 
molta sort i fent-nos fotos amb 
bogeria.

Alguns dels companys de la Rosa 
han volgut fer unes declaracions 

sobre la seva convivència laboral 
amb ella:  

“Em sap molt de greu perdre 
una persona com la Rosa, ja 
que porta molts anys a l’escola  
i a la vegada estic molt content 
perquè ja li tocava descansar” va 
dir el Gerard Coll. 

“I and the students will miss 
her very much. She was a great 
teacher” va comentar la Karen.
 “Echaré de menos sus buenos 
consejos” va dir l’Araceli. 

 “Durant tot el temps que hem 
passat juntes he pogut veure  
la seva part humana, íntima i 
professional. Ha estat un gran 
exemple.” va declarar la Judit. 

I ara ens preguntem...Què deu 
estar fent la Rosa?
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Mentre els alumnes tre-
ballaven a les seves clas-
ses amb normalitat com 
un dia qualsevol a l’esco-
la  El Cim, es va realitzar 
un simulacre d’emer-
gència per incendi.

El dia 3 de desembre de 2014 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú va organitzar el simulacre 
anual en cas d’emergència, 
també anomenat simulacre 
de ciutat. No és un simulacre 
com el dels anys anteriors, ja 
que implicava la participació de 
molta més gent. Uns 5 minuts 
abans de començar un simulacre 
d’aquestes característiques la 
direcció de l’escola ha d’avisar 
a les famímiles perquè estiguin 
informats i no creguin que ha 
passat una desgràcia de veritat.
L’escola El Cim va ser l’escollida 
per portar a terme un simulacre 
d’aquestes característiques a 
causa de la situació geogràfica 
al centre de la ciutat. En el 
simulacre hi havien d’intervenir 
tots els cossos de seguretat: 
ambulàncies, bombers  i fins i 
tot un helicòpter d’evacuació. 
Desgraciadament l’helicòpter i 
els bombers no van poder venir 
perquè va succeir un altre cas 
real d’emergència a la carretera. 
Tot això estava coordinat per 
l’Ajuntament de Vilanova. 
Les úniques persones que sabien 

Laia Gallardo, Maria José Collantes i Maria Nicolas

quan tindria lloc el simulacre 
eren la directora i l’administrador 
de l’escola. La resta de persones 
que estàvem al centre sabíem 
que es faria i havíem rebut les 
instruccions necessàries per 
actuar quan sonés l’alarma, però 
desconeixíem quan passaria. 
Arribat el moment a alguns 
alumnes els van donar uns 
rols per a què interpretessin a 
persones que pateixen algun 
accident (un que es mareja, un 
altre que té un atac de cor, un 
altre que es torça un turmell...). 
D’aquesta manera els serveis 
mèdics també havien d’estar a 
l’aguait per posar en pràctica 

SORTIDA D’EMERGÈNCIA

els seus protocols. Quan van 
evacuar als alumnes de les 
classes els van enviar a la plaça 
de la Vila, i després els van fer 
entrar a la biblioteca  Joan Oliva 
per veure si hi cabrien allà, per 
poder preveure on es podria 
posar tot aquell volum de gent 
en cas que no poguessin estar a 
l’aire lliure.
El simulacre ens va tenir a tots 
força entretinguts durant uns 
quants dies, però un cop va passar 
i vam veure que tot havia anat tal i 
com s’esperava, vam adonar-nos 
que no cal patir per res.

Reportatges

COM ENFOCAR 
LA VIDA   Júlia Menéndez

Des de la nostra visió d’adoles-
cents ens queda tota una vida per 
davant, tenim moltes expectati-
ves i molts objectius per complir. 
És un moment meravellós per a 
totes les persones, quan es for-
men els millors records. Encara 
no tens les preocupacions dels 
adults però ja no ets un nen pe-
tit. Has d’aprofitar per gaudir-ho 
al màxim amb les teves amis-
tats i la gent que t’envolta. Però 
també es l’hora de girar cap a un 
cantó o un altre i d’escollir quina 
mena de persona vols ser l’en-
demà. És el punt en el que allò 
que decideixis començarà a ser 
important i les coses que facis 
t’aportaran conseqüències en el 
futur, bones o dolentes. 
Pensar en les conseqüències 
dels teus actes fa mandra, però 
és un tema que hauríem de te-
nir en compte. Fa mandra per-
què quan t’adones que els actes 
d’avui impliquen conseqüències, 
et veus obligat a actuar de forma 
responsable. 
Hi ha joves que només pensen en 
estudiar i treballar i d’altres que 
només pensen en passar-s’ho 
bé, sovint anant en contra d’allò 
que els recomanen. No hi po-
dria haver un entremig?  Perquè 
sempre ens han dit que el millor 
és l’equilibri, oi?
Tots sabem que naixem i des-
prés morim, per tant, l’objec-
tiu en aquesta vida és intentar 
ser com més feliços possible 

sense molestar els altres. La 
resta són complements perquè 
tothom visqui amb harmonia. 
Per aquesta raó hem de treba-
llar, pel servei de les persones, 
treballem per poder conviure 
tots plegats i cobrir les nostres 
necessitats, també d’aquesta 
manera aconseguim  la felicitat. 
Malgrat que a alguns individus 
els surti malament i d’altres bé, 
la intenció de tothom és poder 
arribar a la felicitat.
Com a conclusió, la millor opció 
en l’adolescència seria combi-
nar responsabilitat i diversió,  
estudiar i sortir, sempre que se 
surti d’una manera responsa-
ble. Si estudies, encara que ara 

no tinguis clar què acabaràs 
fent més endavant,  tindràs més 
possibilitats de treballar en allò 
que t’agrada, cobrant un sou. I 
ja sabem que, si tens diners, ja 
tens una bona part de la teva 
vida solucionada si tens temps 
per gaudir-la. 
Aconseguint un equilibri en la 
vida és com millor la podràs 
aprofitar, gaudint-la de jove amb 
els amics, de gran amb la feina 
que t’agrada. És clar que això no 
és cap vacuna contra els mals 
de cap. Però te’n pots estalviar 
uns quants.
Ara és el moment d’escollir el 
nostre camí, ara és el moment 
de fer-nos preguntes.

Il·lustració Magí MIró
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Fer castells és una activitat voluntària en la que hi 
participen tota mena de persones, grans i petits, 
doncs tots són necessaris per formar una colla. 
De colles n’hi ha moltes, però la que tenim més 
a prop i la que sentim més nostra és la dels Bor-
degassos de Vilanova. Ara per ara no és una gran 
colla, com temps enrere ho havia estat, però va 
avançant i fa castells de 8. Fer castells requereix 
una gran i intensa dedicació.

El castellers assagen una mitjana de tres cops per 
setmana en un local públic o privat. Durant la tem-
porada de castells, quan arriba el cap de setmana 
es fan actuacions a diferents indrets de Catalunya 
en les que hi participen diferents colles, normal-
ment 3 cada vegada, on s’intenten fer els castells 
més difícils que la colla ha assajat prèviament. 
Cada actuació consta de tres rondes en les que es 
fan tres castells, i per finalitzar es fa una ronda de 
pilars. 

En una taula de puntuacions s’hi classifiquen totes 
les colles de Catalunya. Segons els castells i pi-
lars que facin, se’ls adjudica una puntuació major 
o menor. Si en una actuació caus, resta punts, i si 
fas un castell de gama extra (més alt del normal), 
suma punts. 

Durant la temporada, cada colla de castells s’es-
força al màxim, i a finals de temporada cada 2 anys 
hi ha un concurs anomenat “Concurs de Caste-
llers”. Es fa a Tarragona, a la plaça de toros “Tar-
raco Arena”. Allà hi fan cap totes les colles i les se-
ves actuacions es distribueixen en dos dies: el dis-
sabte i el diumenge. Segons els punts acumulats 
durant la temporada la colla és programada per 
un o l’altre dia. El dissabte actuen les colles peti-
tes i el diumenge les colles grans. És al·lucinant 
estar vivint els castells com a públic o participant 
dins la plaça. Totes les colles fan els castells alho-
ra, menys la ronda dels tresos, les torres, i els pi-

  Jaume Folch

TOCAR EL CEL 
AMB LA MA 

lars. Cada castell que és descarregat puntua més 
o menys. Al final del concurs es fan públiques les 
puntuacions i als primers classificats els donen un 
trofeu, i segons el rànquing també hi ha premis 
en metàl·lic. El del diumenge és exactament igual 
però els tres primers classificats reben un trofeu, 
i els premis en metàl·lic són més elevats. En cas 
que una colla del diumenge tregui menys pun-
tuació que una colla que hagi actuat el dissabte, 
aquest baixa de categoria i l’altra puja. 

Però no tot és competició. Fixem-nos per exemple 
en la canalla: malgrat estar en colles rivals, quan 
competeixen, el seu amor per aquesta activitat els 
uneix a tots. 

Reportatges

COM GUANYAR DINERS 
JUGANT A VIDEOJOCS Ángel Estévez i Oriol Martí Jariod

Hi ha molts oficis diferents, 
però us imagineu poder guanyar 
diners jugant a videojocs? No és 
un ofici molt estès, ja que són 
pocs els privilegiats que poden 
fer d’això un mitjà de vida, però 
n’hi ha.  
Ara mateix la persona que més 
diners guanya fent aquesta feina 
és Carlos ‘’Ocelote’’ Rodrigez, 
que pot arribar a guanyar  fins 
a 600.000 euros anuals. Fins 
i tot pot augmentar aquesta 
quantitat si guanya algun torneig 
del videojoc League of Legends. 
Es tracta d’un joc MOBA 
(Multiplayer Online Battle Arena) 
que és el més jugat del món. 
Carlos Rodríguez és l’home 
que més cobra jugant a aquest 
videojoc. Lee ‘Faker’ Sang Hyeok 
tampoc es pot queixar ja que 
cobra uns 300.000 dòlars anuals 
per ser el millor jugador de la 
línia Mid Laner del món.

Hi ha altres jocs, com el World Of 
Warcraft, el segon videojoc més 
jugat del món, que també poden 
aportar beneficis. El World Of 
Warcraft és un joc MMORPG 
(Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Games) creat l’any 
2004. Els aficionats a aquest joc 
es troben periòdicament en un 
torneig que es fa a Califòrnia. El 
2014 el va guanyar l’equip Skill 
Capped i va obtenir un premi de 
120.000 dòlars.
Molta gent coneix el Call of 
Duty. Aquest és d’una temàtica 

diferent: és un FPS (First Person 
Shooters) de 4 contra 4. És un 
joc cooperatiu. Cada any hi ha 
un torneig mundial dels millors 
jugadors que es diu Call of Duty 
Championship i qui guanya 
s’embutxaca 400.000 dòlars.
Els dos primers jocs són free 
to play (gratuïts) i per PC, 
excepte el WoW, que t’obliga 
a pagar a partir del nivell 20 
si vols continuar pujant. Tots 
els jocs reben actualitzacions 
periòdicament i sóc accessibles 
a través de diferents dispositius. 
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Judit García

EL FENÒMEN 
YOUTUBER

Reportatges

Els youtubers són joves que es 
converteixen poc a poc en ídols 
de nens i adolescents, tot i que 
cada franja d’edat té els seus 
youtubers preferit. Els joves 
mostren els seus vídeos a Inter-
net i són tan coneguts pels ado-
lescents com poden ser-ho els 
cantants o els actors. 
No surten a la televisió, no can-
ten, no actuen en el cinema, 
però tenen milions de fans a tot 
el món. Segurament algun pare 
haurà sentit al seu fill dir que de 
gran vol ser ‘’youtuber’’ com el 
Rubius, Willyrex o Vegetta. Els 
youtubers són persones que 
graven vídeos i els mostren, els 
pugen a Internet cobrant segons 
el número de visites que tinguin, 
encara que no poden fer pública 
la quantitat que guanyen perquè 
el seu contracte els ho prohibeix. 
Un dels youtubers més coneguts 
és Willyrex. Aquest noi va prefe-Willyrex. Aquest noi va prefe-
rir Youtube que anar a la univer-
sitat. Ha explicat força vegades 
que els seus pares només el 
deixaven jugar els caps de set-
mana i per això, entre setma-
na, s’aixecava una hora abans 
i preparava un vídeo. Així podia 
mantenir el ritme de pujar un ví-
deo al dia i anar a classe. Ha dit 
vàries vegades que gràcies als 
seus pares i a aquesta norma 
va aconseguir treure molt bona 
nota en selectivitat.
De què van els seus vídeos, que 
tenen tant d’èxit? N’hi ha de bro-

mes, de caigudes, monòlegs...
però els més coneguts i els més 
visitats són els gamers. Són nois 
que graben la partida del joc que 
estant jugant i els comentaris 
que van fent alhora. Poden arri-
bar a tenir milions de seguidors, 
com per exemple el Rubius, que 
té gairebé 10 milions de fans. El 
segueix en el rànquing Veget-
ta, amb 8 milions de seguidors 
i també els dos canals de Wi-
llyrex, un amb 6 milions de se-
guidors i l’altre canal amb gaire-
bé  5 milions. 
També hi ha un altre tipus de 
youtuber que no es grava co-
mentant una partida en un vide-
ojoc, només busquen temes que 
puguin interessar a la gent i els 
comenten. Aquests tenen tant 
seguidors com detectors. 
El Rubius és el youtuber es-
panyol amb més subscriptors. 
Grava alguns vídeos de videojocs 
i altres només de còmics. Fins i 
tot ha escrit un llibre, ‘El libro 
Troll’. Va començar quan ell i un 
amic seu, Mangel, també youtu-
ber, reien  tant mentre comenta-
ven les partides que van decidir 
gravar-se i penjar-ho a Internet. 
Personalment crec que el fet 
que hi hagi joves que es dedi-
quin a aquest treball és apassi-
onant, perquè aconseguir tanta 
complicitat amb el seu públic 
és increïble. Sóc seguidora 
d’aquestes persones, de les que 
somriuen quan saben que han 

pujat un vídeo nou, quan estic 
trista i no tinc ganes de parlar 
ni d’escoltar a ningú m’agrada 
evadir-me mirant-los... És cert 
que hi ha molta distancia i que 
no els coneixes personalment 
però tenen la capacitat de crear 
la sensació de ser propers a tu. 
Crec que és una de les raons per 
les que els adolescents estem 
tan enganxats a les xarxes: ells 
no et fan sentir malament en 
cap moment, no et castiguen si 
has fet alguna cosa dolenta però 
sí que et donen consells útils 
sobre la vida. 
Així doncs, si sou pares i esteu 
llegint aquest article d’opinió 
us puc recomanar que no veieu 
aquests personatges com uns 
enemics dels vostres fills, doncs 
no ho són. Només són persones 
que a milers de quilòmetres els 
fan somriure. Internet pot ser 
molt absorbent, però aquestes 
persones no fan una funció dife-
rent de la que fan els programes 
de ràdio o les sèries de televisió.  

Reportatges

JO I LA MÚSICA

Per a mi la música és un moment 
de relax en la meva vida, suposo 
que igual que per a moltes altres 
persones. Però també és molt 
més: és una manera de viure.
Vaig aficionar-me a la música 
als set anys i la meva mare em 
va apuntar al conservatori a 
fer llenguatge musical i cant 
coral. Un any més tard volia 
tocar un instrument. Durant 
un trimestre vaig passar per 
uns quants instruments de 
l’escola: el saxofon, la trompa i 
el contrabaix. Havia de decidir 
quin instrument acabaria tocant.
Finalment vaig decidir-me 
per la guitarra elèctrica, vaig 

Jaume Blanch

començar als vuit anys a tocar-
la i ara ja en porto 6. Dos anys 
després de començar, amb 
alguns de la meva edat vam fer 
un “combo”, és a dir, un grup 
de tres guitarres i el professor. 
Aquest grup de tres ha anat 
patint molts canvis: va venir 
una noia que tocava la bateria, 
un dels guitarres va marxar a 
Barcelona i després va marxar 
també la bateria...  Ara som un 
guitarra, un baix, un bateria i 
una flauta, a més del professor.
A vegades fem actuacions 
amb altres grups, però ens ho 
passem bé tocant junts. Ho vivim 
com una gran oportunitat que 

se’ns ha presentat a mi i als del 
grup, som privilegiats per poder 
formar part d’un grup i gaudir 
tocant un instrument. 
La música ha estat una 
oportunitat per conèixer noves 
persones, fer nous amics, i 
també per conèixer un aspecte 
meu, que es manifesta per una 
via diferent. 
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En el transcurs del crèdit de pe-
riodisme hem fet una enquesta 
entre els alumnes de 3r de l’ESO  
per esbrinar quines són les apli-
cacions i els jocs més utilitzats 
amb el telèfon mòbil.
Tots els alumnes tenen un telè-
fon mòbil amb internet, i el 70% 
dels estudiants van admetre que 
l’utilitzen més de 3h al dia. 
 
L’aplicació més utilitzada pels 
60 adolescents de 3r d’ESO és 
el whatsapp, amb el 60% de les 
respostes. És l’aplicació de mis-
satgeria instantània que serveix 
per enviar missatges, àudios, 
imatges, emoticones... És se-
guida per youtube, que té el 
23% de les respostes. Youtube 
serveix per poder veure vídeos 
i, si tens un compte, també per 

poder penjar els teus propis ví-
deos i que la gent els vegi  i, si 
els agrada, poder-se subscriu-
re al canal. Instagram té el 16% 
d’usuaris. L’aplicació s’utilitza 
per a poder penjar les teves fo-
tografies, seguir els teus amics 
que hi tenen compte... A més 
des de fa poc temps a Instagram 
també hi ha un xat per poder in-
teractuar amb els teus amics. 
Amb l’11% i en la quarta posició 
es troba Twitter, una xarxa soci-
al que s’utilitza o bé per a seguir 
el dia a dia dels famosos, o bé 
per penjar les coses que fas du-
rant el dia, i que la gent que et 
segueixi et pugui retwittejar les 
publicacions. A la cinquena po-
sició i amb el 10% dels resultats 
de la nostra enquesta es troba la 
xarxa social Facebook, que ser-

QUÈ FAN ELS VOSTRES 
FILLS QUAN ESTAN AMB 
EL MÒBIL?

Laura Fernández i Víctor Granados

veix per poder publicar imatges, 
textos, enllaços d’altres pàgi-
nes, i que les teves amistats vo-
tin si els agrada. A més es pot 
xatejar amb les amistats que 
has establert amb altres perfils 
de la xarxa. També amb el 10% 
hi ha Snapchat, que serveix per a 
poder enviar i penjar fotografies 
però només durant un temps li-
mitat, després d’aquests segons 
les persones que et segueixen 
no podran tornar a veure les te-
ves fotografies.
D’entre els jocs, el més utilitzat 
és el Clash of Clans, amb el 20% 
de les respostes. És un joc d’es-
tratègia que consisteix en anar a 
altres “pobles” i fer guerres amb 
l’objectiu d’aconseguir “elixir” i 
“monedes d’or” i així per millo-
rar el teu “poble”.

Reportatges

Gemma Morell

El taekwondo és un esport a 
l’abast de tothom que vulgui 
aprendre una art marcial. La 
pràctica es pot començar a par-
tir dels quatre anys i no hi ha 
límit d’edat. Entrenant millores 
dia a dia sense necessitat de 
dependre de ningú, ja que és un 
esport individual.
Els beneficis són que mantens la 
ment sana i el cos sa:  millores la 
confiança en tu mateix tant física 
com mental. El taekwondo també 
serveix per a augmentar la capa-
citat intel·lectual, entre d’altres.
En el centre on entreno en cap 
moment es permet la violència, 
tot i que es practica el combat 
i la defensa personal. Sempre 
són combats nets i sense males 
intencions .

EL TAEKWONDO

Pots competir quan has comen-
çat a practicar l’esport, depe-
nent dels interessos de l’alum-
ne. O bé es pot fer un  entrena-
ment específic per poder obtenir 
millors resultats sense anar a 
competir.
Amb voluntat i esforç es pot ar-
ribar a tenir un nivell molt alt. 
A mida que progresses i aproves 
els exàmens canvies de color el 
cinturó. En total hi ha  17 nivells  
diferents amb 17 cinturons. 
L’ordre en què s’obtenen són: 
el blanc , el groc, el taronja, el 
verd, el blau, el marró, el ver-
mell i el negre. Després ja no hi 
ha més cinturons i comences a 
sumar dans. Són una mena de 
reconeixement i van del primer 
al desè.

El millor sistema d’aprenentat-
ge és amb un mestre natiu, ja 
que aleshores aprens també els 
costums, l’idioma i les autènti-
ques arts marcials, tal com es 
practiquen a Corea. 
Són classes molt amenes, diver-
tides i a la vegada molt exigents. 
El mestre en coreà (Sabomni) 
és una persona molt professi-
onal i carismàtica. Té vuit dans 
de taekwondo i quatre dans de 
Hapkido, i remarcar que ha sigut 
3 vegades campió a Corea, tot 
assolint la màxima aspiració per 
a un taekwondista. És un esport  
que recomano ja que em dóna 
molta seguretat amb mi mateixa 
i a l’hora m’agrada moltíssim.  
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QUÈ PASSA QUAN 
CREIX LA POR? Raül Plesa

13 morts a París en l’atac 
a la seu de la redacció 
d’una revista satírica.

El passat 7 de gener a París 
dos individus emmascarats van 
entrar a les oficines de la revista 
Charlie Hebdo. Al carrer havien 
matat a un policia i dins de les 
oficines van assassinar uns 
altres 12 treballadors.
Els testimonis diuen que van 
escoltar crits com: ‘’Per Alà’’, i 

per això van suposar que eren 
musulmans. Més tard aquesta 
informació es va confirmar.
Els alumnes de periodisme hem 
reflexionat conjuntament sobre 
aquest fet. Ens preocupa que 
el terrorisme ataqui la llibertat 
d’expressió i també que aquest 
terrorisme actuï sota la bandera 
de la religió. No entenem que 
aquestes persones es defineixin 
com musulmans. Qualsevol 
extremista religiós que utilitza 

Reportatges

Hi ha moltes pel·lícules 
i sèries per triar, l’ofer-
ta és gairebé infinita. Us 
volem presentar unes 
breus recomanacions 
de les que ens semblen 
més notables.

Un títol molt reconegut pels 
amants de les pel·lícules ani-
mades és Wall-E. Artísticament 
parlant és notable i molt ori-
ginal. Una obra adequada per 
a veure en família i per consci-
enciar sobre la importància del 
medi ambient. 
V de Vendetta és un bon exemple 
de pel·lícula que es convertirà 
en clàssic. El protagonista és la 
víctima d’un experiment fallit, 
i com a resultes d’això està en 
contra de la corrupció governa-
mental i vol informar a la soci-

Daniel Masachs Bolsen i Raúl Plesa

etat d’aquests fets. Un clàssic 
recomanat per a majors de 12 
anys.
Una altra pel·lícula que pot des-
tacar per l’originalitat en la cate-
goria de ciència ficció és Distric-
te 9. Els extraterrestres venen 
a la terra però els humans els 
atrapen en un districte i l’aven-
tura d’un noi reporter us farà 
passar una bona estona. 

Sherlock. La BBC de Gran Breta-
nya ens ha sorprès amb aquesta 
sèrie on el clàssic Sherlock Hol-
mes i el seu company Watson 
s’enfronten al seu etern enemic 
Moriarti resolvent casos. Està 
organitzada en temporades molt 
curtes i fàcils de seguir.
Una obra de l’AMC que té molts 
seguidors és The Walking Dead. 
La idea de la sèrie parteix d’un 
còmic amb el mateix títol. La 
sèrie no copia l’argument ni els 

CRÍTICA CINEMATOGRÀFICA

Reportatges

personatges del còmic, però és 
fidel en l’esperit. Conté escenes 
d’acció, sang i fetge, per això no 
la recomanem als més petits, 
però se li ha de reconèixer el seu 
èxit internacional. 
Prison Break és més antiga però 
no per això perd el seu encant. 
Un home es troba a la presó, 
però no coneixem les causes. 
Aquestes s’aniran descobrint al 
llarg de les quatre temporades 
conjuntament amb el seu passat.

la violència no segueix els 
preceptes de la seva religió, sinó 
que els traeix. De fet, l’alcorà diu 
que qui mata una persona, és 
com si matés tota la humanitat, i 
qui salva una persona, és com si 
salvés tota la humanitat.
Gent arreu del món ha recolzat 
la revista amb les paraules 
JeSuisCharlie i han fet 
caricatures sobre altres religions 
amb la intenció de reclamar la 
llibertat d’expressió. Pensem, 
però, que potser no caldria 
burlar-se i faltar al respecte, 
però en tot cas això no és motiu 
per justificar un assassinat.
L’altre temor que es planteja és 
que, per desconeixement, es pot 
posar en el mateix sac a totes 
les persones musulmanes i per 
culpa d’això poden aparèixer 
nous. Quan creix la por la 
gent pot radicalitzar les seves 
opinions i aparèixer odi on abans 
hi havia convivència.
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