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Esperem i desitgem que gaudiu de La Nostra!
ROSER FRADERA
Coordinadora de la Revista Escolar
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25 ANYS A L’ESCOLA TECNOS

El passat mes de juny, la Rosa Roque, la Margarida Boada i
l’Antoni Perarnau van complir 25 anys com a treballadors de
la nostra Escola.

Com no podia ser d’una altra manera, els homenatjats van celebrar l’efemèride durant el sopar final de curs, envoltats de
tots els seus companys i companyes, en el transcurs del qual
van rebre un bonic detall per part de l’Escola.
Moltes felicitats companys!!

PER MOLTS ANYS ENRIC!!

Arribar a mig segle és un fet que no passa cada dia i, per
aquest motiu, a l’escola no deixem passar un aniversari
d’aquesta magnitud sense celebrar-ho tots plegats com és
degut!
Aquest any ens hem alegrat molt de poder celebrar el 50è
aniversari de l’Enric Barrull, que va complir el passat mes
de gener.
Feliç Aniversari!!

Escolars

Un any més,
amb la Marató!
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Com ja és tradició a l’Escola, aquest any 2015 també hem participat a la
Marató de TV3, que estava enfocada a impulsar la recerca contra la diabetis i
l’obesitat.
Aquest any hem fabricat uns porta-retrats amb diferents materials i tècniques
plàstiques. A més, tots els que hi érem ens hem pogut fotografiar com si es
tractés d’un photocall!

La Nostra

Escolars

8

RESULTATS DE L’ENQUESTA A LES
FAMÍLIES DEL CURS 2014-2015
El curs passat ens vam plantejar preguntar a les famílies de la Tecnos
com veien l’escola dels seus fills, per ajudar-nos a millorar.
Vam escollir aleatòriament una família de cada nivell i li vam demanar que ens digués, segons el
seu criteri, 3 punts forts i 3 punts febles sobre cinc àmbits diferents :

1. Les instal.lacions
2. La convivència al centre
3. Aspectes pedagògics i d’ensenyament (classes)
4. L’acció tutorial (acompanyament dels tutors als alumnes i a les famílies)
5. Les activitats extraescolars

Amb els resultats obtinguts vam elaborar un formulari amb aquesta consigna:
“Si penseu que l’aspecte sobre el que us preguntem és un punt fort o molt fort, marqueu el 4 o
el 5. Si creieu que és un punt feble o molt feble marqueu l’1 o el 2. Si trobeu que no és ni un punt
fort, ni un punt feble marqueu el 3”

L’enquesta la van respondre un 42% de les famílies.
Aquestes van ser les mitjanes obtingudes a cada àmbit:

Escolars
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I aquests són els resultats dels aspectes valorats a cada àmbit:

La Nostra
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Realment vam poder comprovar que el projecte d’obres que hem iniciat no és un caprici, sinó una
necessitat compartida amb tots vosaltres. Estem convençuts que els nous espais ens ajudaran a
treballar més i millor per donar resposta a les necessitats de tots i cadascun dels vostres fills.

Ens vam sentir molt satisfets de les valoracions de tres àmbits que són l’essència Tecnos: La convivència, l’acció tutorial i la qualitat pedagògica. Per a nosaltres és un orgull que els identifiqueu com a punts forts de l’escola i hem pres bona nota per millorar aquells aspectes que formen
part d’aquests àmbits i que encara tenen un marge de millora.
L’àmbit extraescolar no el vam poder tenir en compte ja que moltes famílies van manifestar que
no podien valorar activitats que desconeixien. Per tant, les extraescolars seran l’objecte d’anàlisi a
finals del curs actual però només amb les famílies que tenen fills participant en aquestes activitats .

Escolars
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OBRES A LA TECNOS
Les redactores de la Nostra hem parlat amb l’Àngel Buch, qui està al front de la gestió
de les obres de l’escola, amb l’objectiu d’informar sobre els motius que van conduir a
iniciar-les, quin és el seu estat actual i quines millores suposaran per al centre un cop
aquestes estiguin finalitzades.
L’escola Tecnos és una institució per on cada any
passen molts estudiants. Entenent que això suposa una
responsabilitat, la direcció i el professorat del centre
treballen diàriament amb la intenció de facilitar als
estudiants les millors instal·lacions possibles, que
garanteixin una bona funcionalitat i impliquin també una millora de l’ensenyament que s’ofereix.
L’objectiu principal pel qual l’escola s’ha embrancat
en aquest nou projecte ha estat la creació de noves aules
i espais de treball tals com laboratoris de física, química,
biologia i un taller de tecnologia, tots ells equipats amb
mobiliari específic i de millor qualitat, on els alumnes
podran realitzar experiments o fer classe.
El projecte també inclou una millora dels
serveis existents, com la realització de nous banys, la
construcció d’una cuina nova i un menjador molt més
espaiós que passarà a ser totalment polifuncional i podrà utilitzar-se també com a aula gràcies a uns envans
mòbils que subdividiran l’espai interiorment.
Les obres es divideixen en dues fases diferents.

La primera fase, en què ens trobem actualment,
consisteix a acabar la construcció de la nova edificació situada al pati de primària, on s’ubicaran les
aules i els laboratoris. La segona fase, que s’iniciarà a
l’estiu i finalitzarà al setembre, comportarà la
reforma interior de l’actual zona verda, la cuina i el
menjador, que passaran a ser l’aula de música i els
banys nous.
Un cop finalitzades les obres, a part de gaudir de nous espais i serveis molt més ben equipats,
l’escola assolirà una major capacitat que permetrà redistribuir algunes classes i millorar la funcionalitat
d’algunes zones, com per exemple la primària.
Per Marina Tovar, Clàudia Vives i Alejandra González

La Nostra
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Jornades Culturals
Com cada any, el mes de febrer a la Tecnos
arriba carregat d’actualitat i cultura en forma de
xerrades, a càrrec de diferents ponents, activitats
noves per descobrir i sortides plenes de contingut.
Aquest any l’oferta era ben variada i els alumnes
de secundària i batxillerat han pogut gaudir-ne al
màxim.

Entre els dies 3, 4 i 5 de febrer, els alumnes d’ESO i
Batxillerat van poder gaudir d’una nova edició de les
Jornades Culturals. L’Escola es va obrir a l’entorn
social i cultural, aparentment allunyat dels continguts acadèmics, però, sense dubte molt relacionat ja
que l’Escola és un lloc on a part d’aprendre els diferents
coneixements acadèmics també es formen als alumnes com a
ciutadans.
Novament, hi va
sortides i xerrades.

haver

una

bona

oferta

de

tallers,

Els alumnes van gaudir d’activitats com hip-hop, caracterització,
waterpolo, ultimate, defensa personal, balls de saló, escalada, hípica,
gag, cuina, boxa, taller de màgia i robòtica.
Aquests també van poder realitzar sortides diverses i ben interessants, com per exemple l’excursió a MNACTEC Bits and bites i a les
Mines de Gavà, a la pista d’atletisme Can Jofresa i d’altres activitats
relacionades amb les energies renovables.
Per Alejandra Vargas i Laia Carrasquer.
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Les opinions dels alumnes:
Vaig fer caracterització i va
ser molt divertit ja que vaig
poder apendre moltes coses com
pintar-nos ferides. Vaig assistir
a la conferència “Una experiència televisiva” i sense dubte
repetiria.

Quim Paloma, 1r ESO

Bisuteria va ser un taller en què
vaig disfruntar moltíssim, he après
a fer collarets i pulseres mentre em
divertia. “Treballar a l’Antàrtida”
va ser una xerrada molt xula.

Cristina Soler, 2n ESO

M’ho vaig passar molt bé perquè vaig
aprendre diferents tipus d’escalada
mitjançant jocs. M’agradaria tornar a repetir l’any vinent. La
xerrada més interessant per a mi
va ser la de “Transició LGTBIQ. Del
franquisme a l’actualitat ”.

Clàudia Catasús, 3r ESO

He fet taller de boxa perquè aquesta
activitat permet aprendre els moviments bàsics i a tenir més disciplina.
Ha estat el que m’esperava. La conferència que m’ha agradat més ha estat
la de ‘’la realitat a la presó”.

Oriol Alavedra, 4t ESO

He participat al taller de cuina,
vam realitzar diferents receptes
com fideuà o pastís de xocolata. Ho
recomanaria a tothom que li agradi cuinar.

Janna Sanahuja, 1r Batxillerat

Pel
que
fa
a
les
xerrades,
els
alumnes
de
primer cicle de secundària van triar entre una de les tres
següents: Una experiència televisiva, per Àlex Martin,
Treballar a l’Antàrtida, per Arnau Ferrer, i Experiència d’una
voluntària al Nepal, per Sara Pedro.

Els alumnes de segon cicle havien de triar una xerrada diferent cada dia, entre les quals van destacar “Kurdistan, entre
la guerra, la reivindicació i la convivència”, per Jordi Vázquez, “Comunicació conscient entre cervells a distància”,
per Carlos Grau Fonollosa, “Transició LGTBIQ. Del franquisme a l’actualitat”, per Jordi Lozano o “Els fets del 1714 a
Terrassa”, per Marc Ferrer Murillo.

La Nostra
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DOLORS ZAMORA,
QUAN UN TROBA EL
SEU LLOC
Seguint la seva vocació, que se li va despertar quan era ben joveneta, la nostra
entrevistada ha dedicat tota una vida a
la docència.
Avui, la Dolors Zamora comparteix amb
nosaltres els seus sentiments i opinions
envers la professió que exerceix i l’escola on ha desenvolupat tota la seva
trajectòria professional.
Per Albert Fernàndez i Roger Armengol

QUAN TOT VA COMENÇAR...

On vas estudiar? Per quin motiu vas decidir fer-te
docent?
Vaig estudiar Filologia Hispànica a la Universitat Autònoma de Barcelona quan tot just aquesta Universitat començava.
Sempre vaig tenir clar que volia ser mestra i potser la
meva vocació es va despertar pel fet de formar part
d’una família nombrosa de vuit germans; jo ocupava el
segon lloc i ja, des de molt petita, m’havia de fer càrrec
dels germans petits. Volia estudiar magisteri, però el
meu pare em va aconsellar que fes una llicenciatura i,
com m’agradava llegir i escriure, em vaig decantar pels
estudis de filologia.

He dedicat 40 anys de la meva vida a la docència i he
tingut la gran sort de desenvolupar una feina que m’ha
agradat molt, sempre. La docència, penso, mai no és una
feina monòtona sinó al contrari; es tracta d’una feina
creativa que et permet rebre moltes coses positives dels
alumnes i, alhora, acompanyar-los en la seva formació.

L’ESCOLA TECNOS

Quan vas incorporar-te a l’Escola Tecnos? Quina és la
teva opinió del centre?
Tinc molt bona opinió de l’Escola on he passat gran part
de la meva vida. Vaig entrar al setembre de 1977 amb el
meu títol universitari acabat d’estrenar, ja que havia acabat els estudis de Filologia al juny del mateix any.

L’aspecte exterior de l’Escola ha anat canviant externament molt ja que, durant la meva vida professional, ha
estat ubicada en diferents espais força diferents: primer,
al carrer Garcia Humet 40, on vaig començar a impartir classes; poc després, es van ampliar les instal.lacions
de Garcia Humet amb una casa llogada al carrer Sant
Antoni, on els professors es desplaçaven a impartir les
classes dels alumnes de COU (Curs d’Orientació Universitària) i finalment, a l’edifici on ara estem, que és el
resultat de la remodelació de l’antiga fàbrica de Tints i
Filats Soler. Tots els que hem format part de l’Escola ens
hem preocupat de tenir sempre una escola acollidora i
còmoda per als alumnes, així que un dels objectius ha estat sempre el de millora de l’aspecte i els espais i aquest
objectiu, com podeu veure, continua en aquest moment
en què s’estan fent obres per adaptar els espais a les
noves necessitats.

L'entrevista
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L’organització de l’Escola també ha anat canviant.
Quan vaig començar, hi havia una direcció que, a la
vegada, era la propietària de la titularitat de l’Escola.
Després, des del curs 1983-84, l’Escola va passar a ser
una Cooperativa de Treball Associat i els membres de la
direcció eren elegits a l’Assemblea de Cooperativistes.
Jo mateixa vaig estar a la direcció durant 10 anys desenvolupant la tasca de cap d’estudis de batxillerat.

Tant al començament, quan hi havia una direcció
única, com després, quan ja era una cooperativa, amb
una direcció col·legiada, hi ha hagut una bona entesa i
una actitud de positiva col·laboració entre els docents
que formaven part de la direcció i la resta de docents.
Evidentment, també hi ha hagut canvis d’organització
de grups d’alumnes per adaptar-nos als diferents plans
d’Ensenyament que hi ha hagut al llarg dels anys, a
més a més del canvi d’una línia a dues, la qual cosa
comporta més complicacions organitzatives, més mitjans materials i més professorat, però també ofereix
més possibilitats d’oferta i d’opcions per als alumnes.
Ara que hi ha tants professors, quina relació o ambient hi ha entre vosaltres?
Actualment, som un gran col·lectiu de docents

amb un projecte comú: formar culturalment els
alumnes i, alhora, acompanyar-los en la seva maduració personal per tal que adquireixin valors positius i criteris personals que els permeti en el
futur saber moure’s en la societat en la qual viuen.

La relació entre el conjunt del professorat que forma part d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i
Batxillerat és de cooperació per tal d’aconseguir
els objectius que marca el nostre ideari d’Escola.
Ens coneixem tots i diverses vegades al llarg del curs tenim
claustres en els quals participen els docents de totes les
etapes. Personalment, sempre he copsat un bon ambient.
Has estat en algun altre institut abans? Quin? Com
era i per què et vas canviar?
Abans d’entrar a l’escola Tecnos, i mentre encara estudiava els dos últims anys de la carrera,
vaig treballar a les tardes a una escola de Barcelona, on ja donava classes de llengua castellana.

En aquell moment jo vivia a Barcelona i em vaig canviar
perquè, un cop acabada la carrera, a la Tecnos em van
oferir un treball amb més bones condicions laborals
i professionals que les que tenia a l’escola anterior.

La Nostra
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Tens alguna anècdota que t’hagi passat treballant a la
Tecnos? Ens l’explicaries?
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Després de tants anys d’experiència, què és per a tu
ser una bona professora?
Per a mi, ser una bona professora és impartir les classes
amb il·lusió i sempre buscant recursos per tal que els
alumnes entenguin la matèria que els estàs explicant.
Crec que la clau està a traslladar al teu cap les inquietuds del noi o noia que tens al davant. I aconseguir que
els alumnes aprenguin. Alegrar-te amb els seus èxits i
preocupar-te quan les coses no els surten tan bé com tu
voldries. Sempre he tingut clar que l’èxit dels alumnes
és una mica el teu èxit. També penso que un bon professor ha de predicar amb l’exemple. No es pot demanar
coses als alumnes que tu com a professor no facis.
Un altre vessant de la meva dedicació a l’Escola ha estat la tasca de tutora, gairebé sempre als cursos superiors. Doncs bé, pensava, i continuo pensant, que aquesta
és una tasca essencial per tal d’orientar els alumnes, i
fer-ho no només als estudis, també a les seves relacions
amb els companys, els professors, els pares, també a les
seves orientacions acadèmiques futures, a les dificultats
amb el laberint administratiu de diferents nivells, etc.

Ens podries comentar alguna diferència entre les escoles o instituts de fa 30 anys amb els d’ara?
Fa uns 30 anys, a mitjans dels vuitanta, ja s’havia produït el
primer gran canvi en l’educació, en plena era democràtica.

Després, s’han produït canvis perquè han canviat les
lleis, la duració de les etapes, les exigències als alumnes,
les modes i els mètodes d’ensenyament i, en part, les relacions professor-alumne. L’Escola ha anat fent aquests
canvis sense presses i assegurant bons resultats. A més
a més, a poc a poc ha anat canviant la presència activa de
les noves tecnologies, amb el conegut canvi des de l’aula
d’Informàtica a la Informàtica a l’aula, com una eina més,
important però no excloent. Per sort o, més ben dit, per
decisió nostra, l’Escola ha mantingut entre els nostres
alumnes uns alts nivells d’exigència, de rendiment, de
respecte entre persones i de maduresa que, malhauradament, en no pocs centres d’ensenyament s’han perdut o han minvat molt en aquests 30 darrers anys. La
tònica general de l’ensenyament des de fa anys la dóna
els que es diu “fracàs escolar”, amb un índex molt alt de
forma permanent; doncs bé, a l’Escola l’índex és molt
baix internament i, en les proves externes com ara les
PAU, inexistent –si bé cada any s’ha d’estar molt al cas.
En cap moment t’has plantejat de deixar la
professió?

En cap moment al llarg de la meva vida laboral m’he
plantejat deixar la meva professió. Ja us he dit abans
que he tingut la gran sort de treballar en una cosa
que m’agrada. La meva filla, quan era petita, un dia
em va preguntar que quants diners em costava anar
a l’escola. Quan li vaig dir que no em costava res, sinó
que em pagaven, no ho entenia, perquè deia que sempre s’ha de pagar per les coses que li agradaven i
ella segurament em veia sempre sortir contenta de
l’Escola i pensava que això em costava uns diners...
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MIRANT AL FUTUR

Quan

has

decidit

prejubilar-te?

Per

què?

D’entrada, he decidit prejubilar-me quan, per edat,
la llei laboral m’ho permet. Prejubilar-se vol dir
reduir la teva dedicació laboral, no abandonar la
docència. Aquest any em prejubilo, però, per un temps
encara, continuaré a l’Escola amb menys hores de
classe. No s’oblidi que la jornada del professor és de
moltes hores de classe, amb moltes hores de preparació i de correccions, a més a més de moltes hores
de reunions, avaluacions, cursets de formació, etc.
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méstemps
tempsperper
dedicar-me
a l’altre
meva
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eixosi vitals
i
Escola
famíliai família
són els són
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els que
els quesentit
donen
sentit
la meva existència
–senseésoblidonen
a la
mevaa existència
–sense oblidar,
clar,
dar, clar,
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personal
una aluna
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personal
i una ialtra
de
tra de social,
de relacions
amics
companys ii de
social,
de relacions
ambamb
amics
i icompanys
de
conseqüentdel
del
món
ens envolta.
coneixement conseqüent
món
queque
ens envolta.
Ara que et prejubiliaràs, te’n vas contenta de l’Escola?
Quins record t’emportes?
Contenta, però hem de matissar. Ho he passat, personal i professionalment, bé en aquesta Escola; per
tant, anar deixant-la em portarà un cert sentiment
de pèrdua. Ara bé, tinc també altres projectes i podré
dedicar-m’hi amb més intensitat i sense tant esforç.

I, parlem-ne clar, sincerament, penso que ja m’ho
mereixo i que els anys imposen una mica les seves
condicions. Per tot això, sí, globalment contenta, però...
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que hodifícil
tindréper
difícil
per lloc
deixar
tants
records
ho tindré
deixar
a
lloc
a noves
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experiències
i situacions...
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Quin record t’emportes dels alumnes que has tingut?

Dels alumnes que he tingut me’n porto gairebé sempre
bons records. En general, sempre m’he sentit estimada
pels alumnes i això m’ha donat forces per millorar-me
dia a dia. Els resultats de la nostra feina no es veuen immediatament, sinó que ha de passar temps per veure’ls.

M’omple de satisfacció quan em trobo antics alumnes
que et saluden i se’n recorden de tu i alhora m’omple de
satisfacció veure que són bons professionals. A més a més,
em porto molts records concrets de molts alumnes concrets i, com deia abans, gairebé sempre són bons records.
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COOPERAR ÉS EL CAMÍ
“LEARNING BY DOING”
El cooperativisme és un moviment que promou una
organització de persones, que s’uneixen de forma
voluntària per satisfer les seves necessitats i aspiracions socials, culturals i econòmiques comunes,
mitjançant la creació d’una empresa de propietat
conjunta i de gestió igualitària.
Per Fernanda Vargas i Laia Carrasquer

ENQUESTA ALS CIUTADANS
Resultats de l’enquesta realitzada pels reporters de la revista als ciutadans de Terrassa
durant la Jornada Cooperativa celebrada al
Passeig d’Egara:
1. Sap què és i com funciona una cooperativa?

SÍ

20%

NO

80%

2. Ha participat mai en una cooperativa?
15%
SÍ
NO

85%

3. Sap com es gestiona i com s’estructura internament una agrupació cooperativa?

SÍ

40%

60%

NO

L’Escola Tecnos fomenta el cooperativisme entre els seus
alumnes amb la finalitat de potenciar la seva emprenedoria,
participació i implicació en aquelles tasques que siguin del seu
interès, alimentant valors tals com el compromís, la responsabilitat, l’organització personal i grupal, la democràcia i la solidaritat.
Durant els últims anys, la formació de cooperatives per part de l’alumnat
de l’Escola Tecnos està incrementant en nombre, donat un augment de
l’interès per aquest tipus d’activitats de caràcter lúdic alhora que didàctic.
A les cooperatives d’estudiants, els socis participen activament
en el desenvolupament de les diverses activitats productives, així
com en la seva gestió i administració i, juntament amb la col.laboració del professorat de l’escola, prenen les decisions oportunes que
els permeten anar configurant el treball que s’ha de dur a terme.
Algunes de les cooperatives de les quals ja podem
gaudir tots són la Cooperativa d’Artesania, la Cooperativa de
Berenars, la Cooperativa de Músics, la Cooperativa de Jocs, la
Cooperativa de Jardineria i la recentment estrenada Cooperativa de la
Revista Escolar. Totes elles enfocades a realitzar tasques ben diverses.

4. Creu que és positiu que les escoles fomentin el treball en cooperativa per part dels seus
alumnes?
SÍ
100%

NO

5. Quins valors creu que aprenen les persones
que formen part d’una cooperativa?
Treball en equip
Responsabilitat
Constància
Solidaritat
Igualtat

5%
12%
13%
25%

45%
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Participació en diversos actes cooperatius
El passat 13 de novembre, a l’auditori de Barcelona Activa, va tenir lloc la Primera Trobada de Cooperatives de Catalunya. Aquest acte va comptar amb la participació de 51 cooperatives d’alumnes provinents de diferents punts del territori català, entre elles, les diferents cooperatives de l’escola i els seus representants.

L’acte va començar amb la presentació del president i la consellera
de Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya “FECEC”,
seguidament es va dur a terme una sessió de treball amb els
alumnes en la qual aquests s’agrupaven i presentaven les seves cooperatives. L’acte va finalitzar amb la presentació per part dels
responsables del programa Cooperatives d’Alumnes Aracoop.
Aquella mateixa tarda, el Servei d’Emprenedoria i Economia Social de
l’Ajuntament de Terrassa conjuntament amb la Federació de Cooperatives
del Treball, van organitzar un seguit d’activitats per informar la ciutadania sobre els avantatges i les potencialitats del cooperativisme.

La nostra escola no podia faltar a aquesta cita amb la ciutat; així que
totes les cooperatives d’alumnes, acompanyades dels nostres mestres
i professors, vam reunir-nos al Passeig d’Egara per participar d’una
tarda festiva, donar-nos a conèixer i promocionar la nostra escola.

Mentre la Cooperativa de Músics interpretava les melodies assajades les
darreres setmanes, la Cooperativa de Berenars
Berenars donava
donava xocolata calenta
amb melindros
melindros aa les
les persones
persones que
que gaudien
gaudien de
de l'espectacle
l’espectacle musical.
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nies al temps
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sari per seguir endavant amb les organitzacions dels alumnes.
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“BULLYING”
A causa dels nombrosos casos
d’agressions que s’estan detectant a les
escoles, malauradament, comença a
parlar-se del terme “bullying” de forma
habitual tant al nostre país com a la
resta de països occidentals.
Per Fernanda Vargas i Laia Carrasquer
Entrevistem la Mònica de Miguel, la psicòloga de
l’Escola, amb l’objectiu d’informar i conscienciar
a tothom sobre el paper que podem jugar davant
d’aquestes conductes inacceptables. Bon dia, Mònica:
Què significa el terme “bullying”? Quins són els entorns on solen produir-se els casos de “bullying”?
paraula"bullying"
bullying (de
(del’anglès
l’anglès
bully,
intimidaLa paraula
"bully",
intimidador)
dor)
un terme
que s’utilitza
per descriure
una
és
un és
terme
que s’utilitza
per descriure
una situació
situació d’assetjament
en escolar,
l’entornjaescolar,
ja sigui
d’assetjament
en l’entorn
sigui dins
l’aula,dins
als
l’aula, als passadissos,
o a d’entrada
la porta d’entrada
de
passadissos,
al pati o aallapati
porta
de l’escola;
l’escola; entenent
per assetjament
escolarconductes
aquelles
entenent
per assetjament
escolar aquelles
conductes física
d’agressió
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psicològica
(verbal,o
d’agressió
i/o psicològica
relacional
relacional o d’un/s
tecnològica)
d’un/s
alumne/s
contra
tecnològica)
alumne/s
contra
un/a altre/a,
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altre/a,
al a que
escull
a víctima
de repetits
que
com
víctima
de com
repetits
atacs. Mai
s’ha de
atacs. Maiamb
s’ha
confondre amb fets puntuals.
confondre
fetsde
puntuals.
Com s’inicia una situació d’aquest tipus? Com actua
habitualment
l’agressor? Aquest, segueix algun
patró de comportament concret?

Les situacions de maltracte acostumen a iniciar-se com
una suposada “broma” o provocació per part de l’agressor
o agressors, però que són viscudes de manera negativa
per la víctima i que acaben instaurant-se en el temps.
L’agressor acostuma a ser una persona amb poques habilitats socials i capacitat d’empatia que necessita establir
relacions d’abús de poder i domini sobre els altres per tal
de sentir-se reconegut per la resta del grup. Per aquest
motiu acostuma a actuar en presencia d’un petit grup
d’amics que li reafirmen la seva condició de superioritat.
Un altre perfil molt habitual, més propi de
les noies, és excloure la persona del grup o
burlar-se’n a través de les xarxes socials.

Com pot afectar el bullying a l’alumne?

Un alumne que pateix assetjament escolar acostuma a
Un alumne que pateix assetjament escolar acostuma a
presentar greus problemes d’autoestima i fracàs
presentar greus problemes d’autoestima i fracàs escolar.
escolar. La continuïtat d’una acció negativa envers una
La continuïtat d’una acció negativa vers una persona
persona pot provocar trastorns com la depressió o
pot provocar trastorns com la depressió o l’ansietat, i,
l’ansietat, i, en casos molt greus pot arribar a produir-se
en casos molt greus pot arribar a produir-se el suïcidi.
el suïcidi.
Com es pot detectar un cas d’assetjament escolar?
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Les persones que són conscients i han presenciat
aquestes situacions, com haurien d’actuar? Si no
intervenen i mantenen una actitud passiva davant
de les agressions, s’haurien de considerar també culpables?



 2016

21
Com es gestiona un cas de bullying des dels centres
escolars?

En psicologia es parla del cercle del bullying
(Olweus, 2001), on es descriuen els diferents rols que
les persones adopten en una situació d’assetjament.

Tant l’agressor o agressors (inicien l’agressió i en prenen
part activa), com els seguidors (animen a l’agressor),
els partidaris (no participen activament però estan
d’acord amb les accions d’assetjament) i els espectadors (no participen activament però no fan res per
aturar la situació) formen part del cercle de bullying.
Qualsevol persona que no pren posició i no denuncia
una situació d’assetjament és, en part, responsable
que la conducta de bullying es mantingui en el temps.
Com podem ajudar la família i els companys de
l’escola?

El primer que caldria fer per poder ajudar a la persona assetjada és informar a l’escola per tal que estigui
assabentada i es puguin dur a terme les mesures adequades. A l’escola disposem d’un protocol d’assetjament
(elaborat pel Departament d’Ensenyament) que es
posa en marxa quan es detecta una situació d’abús.
A nivell més personal, es pot donar suport i acompanyament i, en casos més greus, la família pot
sol•licitar l’ajuda d’un professional especialitzat.

A totes les escoles existeix un Projecte de convivència de
centre, que és un instrument on es reflecteixen les accions
que el centre docent desenvolupa per a la convivència i la
gestió positiva de conflictes de tota la comunitat educativa. També recull els mecanismes que se seguiran a l’hora
de resoldre els conflictes i crear una convivència segura.
En el marc del projecte de convivència, el Departament
d’Ensenyament, inclou també un Protocol de prevenció,
detecció i intervenció davant de l’assetjament entre iguals.
A la nostra escola, quan hi ha coneixement o sospita
d’una situació d’abús entre iguals s’activa aquest protocol d’assetjament.
Com es pot minimitzar el bullying a l’escola? Què
poden fer els centres escolars per ajudar? Creus que
hi ha alguna solució perquè no hi hagi bullying en cap
escola?

El que s’ha de fer,
en gran
gran mesura
mesura ja
ja es
es fa,
fa, és
és un
un tretrefer, ii en
ball de
en en
el respecte,
els
de prevenció
prevencióbasat
basata aeducar
educar
el respecte,
valors,
la tolerància,
l’amistat,
les diferències,
etc. I més
els valors,
la tolerància,
l’amistat,
les diferències,
específicament
treballar les treballar
emocions,les
les emocions,
habilitats
etc. I més específicament
socials
i l’autoestima
alumnes. Ajudar
a formar
les habilitats
socials dels
i l’autoestima
dels alumnes.
persones
intel·ligents
emocionalment
i
socialment,
que
Ajudar a formar persones intel•ligents emocionaltinguin
criteri i que
responsabilitzin
seves
ment i socialment,
queestinguin
criteri i quedeesles
respondecisions
deles
les seves
seves decisions
actuacions;i de
aixòles
minimitzarà
en
sabilitzin ide
seves actuagran
part
aquesta
problemàtica.
A
la
nostra
escola
cions; minimitzarà en gran part aquesta problemàtica.
també
existeix
la bústia
on,
A la nostra
escola
tambéPARTICIPA
existeix la(física
bústiai virtual)
PARTICIPA
entre
coses,
potd’altres
denunciar
de forma
(físicad’altres
i virtual)
on, es
entre
coses,
es potanònima
denuncasos
bullying.
Aquest
és de
el fet
clau que
permetrà
ciar dedeforma
anònima
casos
bullying.
Aquest
és el
actuar
major celeritat.
fet clauamb
quela permetrà
actuar amb la major celeritat.
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BENVINGUTS A BORD GRUMETS!
Donem la benvinguda als nous alumnes d’infantil, els pirates i els mariners,
que s’han incorporat aquest setembre de 2015 a la nostra Escola.

Els Mariners:

Els Pirates:
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Experimentem amb
elements de la tardor
Els alumnes de P3 descobrim què és la tardor a
través dels nostres sentits, què divertit!

Els nens i nenes de P3 ens hem convertit en petits científics per un
dia. Avui a l’aula, tot es pot tocar, olorar i manipular lliurement,
així que hem posat tot el nostre interès i curiositat a descobrir el
món que ens envolta utilitzant els cinc sentits.
El tema que estem investigant és la tardor, de manera que els elements amb els quals hem treballat han estat les fulles, les pinyes,
i les fruites de temporada com la magrana, el raïm o les castanyes.
Un cop hem acabat de manipular els elements de la tardor, hem
fet una rotllana tots plegats per comentar el que hem experimentat,
compartir les nostres idees i descobertes amb els companys, fer-nos
preguntes i hipòtesis i, en general, aprendre més entre tots.
En finalitzar l’activitat, els nens entenem molt millor com funciona
el nostre entorn i per què. Quan repetim?

Infantil
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Expressem els sentiments
Els alumnes de P4 aprenem a diferenciar, expressar i
gestionar de forma correcta els nostres sentiments.
Com ens sentim avui?
A les aules de P4 generem moments en els quals desenvolupem la nostra educació emocional.
Els objectius principals de l’activitat són que sapiguem diferenciar
entre la diversitat de sentiments que existeixen, tals com la tristesa,
l’alegria, la sorpresa, la por, la vergonya... alhora que treballem
l’empatia amb la resta dels companys.
Per iniciar l’activitat, hem fet una rotllana al voltant d’una espelma
i, entre la foscor, ha aparegut la nostra guineu de peluix, que utilitzem al llarg de tot el curs per ajudar-nos a expressar els nostres
sentiments. Després ens hem relaxat amb uns mocadors, ens hem fet
pessigolles els uns als altres a partir d’una cançó i hem jugat al
dau de les emocions.
En futures sessions, seguirem treballant les nostres emocions a partir
d’altres recursos com vídeos, contes i cançons.
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Racons de matemàtiques a P5
Els alumnes de P5 desenvolupen el seu coneixement matemàtic
mentre manipulen i experimenten amb diversos jocs
distribuïts per l’aula. Hi ha millor manera d’aprendre?

Amb l’objectiu de potenciar l’interès dels nens per les matemàtiques
a través del joc, les mestres de P5 han distribuït per l’aula una
sèrie de racons matemàtics. Mitjançant la manipulació dels materials de cadascun dels racons, els alumnes han pogut desenvolupar diferents capacitats vinculades a la competència matemàtica.
Els diferents racons estaven orientats al treball de les següents activitats: coneixement dels nombres, coneixement de les formes i cossos
geomètrics, resolució de situacions que relacionen l’espai i el temps i,
finalment, la continuació de sèries amb el material prèviament triat.
L’oca, el parxís, el tangram, encaixos i puzzles han estat
alguns dels jocs presents a l’activitat, entre d’altres racons on hi
podíem trobar figures incompletes, taps de suro o fotografies de dits.
Els nens han participat i s’ho han passat d’allò més bé manipulant
els materials, descobrint el seu entorn i reflexionant a propòsit dels
reptes proposats.

Infantil
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A què juguen els infants?
Hem anat al pati d’infantil i hem parlat amb les tutores Rosa Pastor i Rosa Roque
per saber a què juguen els més petits de l’escola, com es relacionen entre ells, els
rols que adopten i quins beneficis ténen les estones de pati en els nostres infants.
Per Estel Castellà i Berta Moia

Els jocs a P3 solen ser molt més individuals que a la resta dels cursos
d’infantil, donat que els alumnes encara no es coneixen gaire entre ells.
Habitualment els infants juguen a jocs molt repetitius com pujar i
baixar del tobogan, fer sorra fina, girar una roda, etc. Al llarg del
curs, els alumnes van establint relacions d'amistat entre ells i comencen a relacionar-se i a jugar en grups. També comencen a despuntar
els alumnes amb actituds de lideratge més desenvolupades, normalment
les nenes, ja que aquestes acostumen a ser més decidides. A l'aula solen
jugar als racons de joc tots junts, de manera que nens i nenes estan
habituats a jugar plegats.
A P4 i P5, els alumnes ja han establert les seves amistats i els seus
grups habituals de joc, encara que a vegades també canvien de grup
per jugar a altres coses, ja que no ténen problemes per jugar amb
la resta de companys. A aquesta edat, els nens i les nenes comencen
a jugar a jocs diferents. En termes generals, a les nenes els agrada
més parlar i jugar a jocs d’imitació de rols, com per exemple “pares
i mares”, mentre els nens prefereixen jugar a jocs de moviment com el
futbol, la xarranca o les “lluites”, tot i que no sempre és així.
El pati és un moment molt útil per al desenvolupament i l’aprenentatge
dels infants, ja que aquests aprenen a compartir, a relacionar-se i a
resoldre els seus conflictes parlant i pactant. També aprenen a ajudar
als altres, a no manar tan sovint i a respectar el material de tots.
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la Castanyada
El dia 29 d’octubre, els infants de Parvulari vam celebrar la
Castanyada a l’escola. Va ser un dia ple de sorpreses i emocions.
Vam veure el Marc i els alumnes de batxillerat mentre torraven castanyes. Una mica més tard, vam sortir al pati a veure
l’obra de teatre “La Castanyera i els cargols amb banyes”, per
acabar la festa, guarnits amb unes corones, vam ballar tots
plegats i ens vam cruspir les castanyes. No en va quedar cap!

Santa Cecília
El mes de novembre és el mes de la música i tots els racons de
l’Escola s’omplen de petits cantaires que ens ofereixen el seu talent
musical a canvi d’unes poques llepolies.
Un any més, acompanyats per el Miqui i l’Encarna, els alumnes
de parvulari i primària s’han passejat per les nostres aules per fer
honor a la Santa Patrona i alegrar tot el personal.
Moltes gràcies nois!

Infantil

 2016

29

Teatre de Nadal , neules i torrons!
L’equip de mestres de parvulari hem representat “Les tradicions del Nadal” per a tots els nens i nenes.
Petits i grans ens ho hem passat d’allò més bé seguint el calendari d’aquestes festes nadalenques.
Per acomiadar-nos, hem sortit al pati a menjar-nos les neules i els torrons que ens ha cagat el tió!
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FEM UN CAP VEGETAL!
Qui ha dit que les verdures són avorrides?
Els nostres alumnes de 2on de primària han fabricat uns caps molt originals
utilitzant productes frescos de l’hort! Ens els menjem?
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EL CONSELL DE
CLASSE DE 3r
Els Saturns de 3r prenem exemple de les
institucions més properes, com l’Ajuntament
de Terrassa, per organitzar el nostre “Consell
de Classe”, a través del qual expressem les
nostres propostes i crítiques constructives i,
alhora, aprenem com funciona una societat
democràtica.

A 3r ens hem organitzat fent el que hem anomenat un “Consell
de Classe”. Ja fa anys que aprofundim en el funcionament de la
democràcia en aquest nivell de l’etapa de Primària, centrantnos en l’òrgan més proper que tenim: l’Ajuntament de Terrassa, com també en la història de la nostra estimada ciutat.

Amb aquesta activitat el que fem és vivenciar el sistema
democràtic centrat en el debat, la lliure expressió, el respecte
a les opinions dels altres i els mecanismes de presa de decisions. Així, ens és més fàcil entendre qui són i què fan els regidors i l’alcalde de la nostra i altres ciutats.

En el passat, alguns ajuntaments s’anomenaven Consells. Per
això, nosaltres, en lloc de ser un «Consell de la Ciutat», som
i hem creat plegats un «de Classe». Tots els alumnes formen
part del d’aquest, un a 3r A i un altre a 3r B, però vam adonarnos que necessitàvem uns càrrecs per conduir les «sessions
plenàries».
Aprofitant l’actualitat, donat que al nostre país hi ha hagut
diferents comicis darrerament, vam celebrar unes eleccions
per triar tres càrrecs. El primer el de President, que són dos
nens o nenes que moderen els debats i les diferents intervencions dels membres del Consell. El President amb més vots
dels dos escollits és qui signa les propostes aprovades per majoria. En segon lloc, el de Secretari, són els nens o nenes que
gestionen el plafó de «Felicitacions», «Propostes» i «Crítiques
Constructives». Habitualment despengen els missatges que hi
hem penjat perquè es pugui celebrar la sessió del Consell. I,
finalment, el de Vocal, que són els nens i nenes escollits o escollides per llegir els missatges en veu alta.
Els Saturns de 3r
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L’HORT A L’AULA
Els dofins, de 4t A i B de primària, ja podem
dir que tenim un hortet propi a la nostra
classe per cultivar tot tipus de verdures!
L’Emma, la nostra monitora, ens ha portat un cistell ple de
fruites i verdures, llavors de molts tipus, una caixa amb tot
d’eines per treballar l’hort, unes jardineres, un sac de terra i un
dossier per realitzar activitats, per a cadascun dels alumnes.
Primer, ens ha explicat i ensenyat les principals característiques per treballar, cuidar i mantenir un hort. A continuació,
per grups hem començat a observar i identificar per a què servia cada eina.
Després, quan uns començàvem a plantar cebes, julivert,
bròquil i enciam dins les jardineres ja plenes de terra, els altres anàvem fent les activitats del dossier.
Per finalitzar el taller, cada alumne ha plantat unes llavors
d’orenga per emportar-se a casa.

Un cop tot regat, només queda esperar que creixin les verdures!!!
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EN CESC AYORA ENS EXPLICA
EL MÓN DELS FONGS
Observem el món dels fongs amb l’ajuda del microscopi i
d’en Cesc Ayora, l’expert en la matèria, amb l’objectiu de
conèixer-lo millor.
Després d’haver treballat els 5 regnes dels éssers vius, a l’àrea de Medi Natural, al llarg d’aquest segon trimestre, els
alumnes de 5è d’educació primària ens hem aventurat en el tema i hem pogut experimentar i aprofundir en el món
dels fongs i dels bacteris.
Les mestres Rosa Seró i Mireia Negre, amb la col.laboració d’en Cesc Ayora, ens han preparat una activitat on hem
pogut observar els fongs i els bacteris amb l’ajuda del microscopi.
Els alumnes hem posat tota la nostra atenció i hem pogut aprendre molt sobre el tema!
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Cros Escolar
Els dies 14 i 15 de novembre es va celebrar el Cros escolar de Terrassa, que organitza el Consell Esportiu. Aquest any 2015 l’escola
Tecnos va participar amb un total de 89 atletes! Tot un èxit de
participació!

Felicitem tots els atletes per l’esforç i també els nombrosos
guanyadors de l’edició d’aquest any.
Podeu consultar els resultats a la web del Consell Esportiu.

Santa Cecília
Aquest any per Santa Cecília hem tingut la sort de poder
gaudir de nombroses cantates preparades pels nostres
alumnes, a càrrec de diversos professors com el Miqui Giménez,
l’Àlex Martín o el Dídac Moya.
Entre aquestes cantates trobem la cançó “PODRIES” d’Anna Raspall,
“OH HAPPY DAY” o “EL FOLLET VALENT”, representada pels
alumnes de 3r de primària, tal i com podem veure a les fotografies
adjuntes a aquest escrit.
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Concert per als avis
Els alumnes de 6è de primària van oferir un variat i emotiu concert nadalenc
als avis de la Residència Vapor Gran, el dia 3 de desembre. Aquests van poder
gaudir al màxim del repertori interpretat, passant de la cançó tradicional
catalana als grans èxits nadalencs moderns. Els alumnes també van oferir
peces individuals interpretades amb piano, arpa, guitarra i violí.

Concert de Nadal
El divendres dia 18 de desembre hem celebrat a l’escola el
final del primer trimestre amb el tradicional Concert de Nadal.

La Coral de l’Escola ens ha delectat amb el repertori nadalenc
que han interpretat. Posteriorment, l’orquestra de vent i corda ens ha obsequiat amb unes peces tradicionals.
Moltes felicitats per l’exitós concert i Bon Nadal!
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Ens disfressem!
Dues setmanes abans de la festa de Carnestoltes, a l’escola ja
estàvem preparant les nostres disfresses, utilitzant diversos
materials com paper, pintures i cartrons. Sort que els pares de
l’AMPA ens han ajudat!
També hem estat decorant les aules i els passadissos amb motius de la selva amazònica, que és la temàtica d’aquest any.
Tots els alumnes hem investigat sobre l’Amazònia i hem portat
informació a l’aula per fer un resum entre tots!
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Rua de Carnestoltes
Els divendres 5 de febrer els alumnes de parvulari i primària de l’escola vam celebrar el Carnestoltes
d’enguany amb una gran Rua pels carrers de Terrassa.
El tema d’aquest any era SALVEM L’AMAZONES! per tal de
prendre consciència de la importància que té preservar la
natura i el medi ambient.

Tucans, micos, indígenes, arbres i activistes han estat algunes
de les disfresses que han lluït els alumnes des de P3 fins a 6è de
primària, després d’haver-les preparat ells mateixos a classe.
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LA VEU DE SECUNDÀRIA
Parlem amb els alumnes i companys que
cursen la secundària a la nostra escola
amb l’objectiu de conèixer com estan
vivint el canvi d’etapa amb la primària,
quines són les seves experiències al llarg
del curs, els seus projectes, opinions,
inquietuds i il.lusions.

ELS ALUMNES DE TERCER
COL·LABOREN AMB EL BANC DE SANG
A les aules de tercer, conversem amb la Berta Llargués,
la Laia López, el Pol Cosidor, el Gerani Banyez, la
Clàudia Moya, la Clàudia Catasús i el Diego Cornelli.

Per Estel Castellà i Berta Moia
QUART DE SECUNDÀRIA,
UN CURS ENFOCAT A ORIENTAR L’ALUMNAT
Ens comenten que aquest curs estan molt implicats amb
un voluntariat al banc de sang, on intenten aconseguir el
màxim de donacions possibles: “En primer terme, fem
una espècie de concurs on tothom ha de dissenyar un
logo amb un eslògan per captar l’atenció dels vianants i intentar-los convèncer per què donin sang”.

El David Hita opina que aquest últim curs de l’etapa està
molt enfocat a orientar als alumnes cap a les diferents
opcions de batxillerat i les possibles sortides posteriors.
Ens explica que l’escola organitza diverses xerrades al
llarg del curs, realitzades per gent de diferents professions, de manera que els alumnes poden apuntar-se i
participar en aquelles que considerin més interessants.
“Jo no tinc massa clar què vull estudiar en un futur
però espero que aquestes diferents xerrades i explicacions, a les quals assisteixo, em puguin ajudar. Això sí,
tinc clar que cursaré el batxillerat científic”.

Finalment, ens explica que a final de curs realitzaran una
sortida amb tota la classe i aniran al País Basc durant
cinc dies. Podem observar que li fa molta il.lusió aquest
viatge amb els seus companys ja que serà un record important a preservar per sempre, abans que alguns dels
amics de tota la vida canviïn d’escola.

Ens expliquen que aquest logo el dissenyen a les
hores d’audiovisuals i plàstica, assessorats pel Xavi
Messeguer. Entre tots, el Xavi tria el que creu que
és més indicat i, aleshores, el pengen a diversos llocs
per publicitar la campanya de recollida de sang.
Un cop acabat aquest pas, han d’acompanyar els metges que s’encarreguen d’extreure sang i repartir-se les
tasques per poder ajudar-los: “Uns quants anem al
refrigeri per donar menjar a la gent que ja ha donat, uns altres ens quedem a la recepció per ajudar
a omplir els qüestionaris i, si no, anem al carrer a
repartir papers amb tota l’informació necessària.”

Quan els preguntem si creuen que hi ha suficients donacions, tots ens ho neguen rotundament:
“Donar sang és una cosa que hauria de fer
tothom que pogués però, tot i això, hi ha moltíssima gent que no ho fa per por de les agulles, perquè creuen que ja ho farà una altra persona o simplement perquè diuen que no troben el moment.
Creiem que la gent no és conscient de la importància que té aquest fet, ja que cada donació
salva vides.”
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A SEGON ENS PARLEN SOBRE
LES ASSIGNATURES QUE ESTAN CURSANT I
LES DIFICULTATS QUE ELS OCASIONA
L’ÚS EXCESSIU DEL TELÈFON MÒBIL
Parlant sobre els estudis que estan cursant, els alumnes
Marc Farrés, Jobim Riera, Miquel Tàsies, Pol Roig,
Àngela Gangoso i Carla Rodríguez ens comenten que
els costen molt les llengües i les ciències socials ja que
són assignatures on hi ha molt volum de matèria, tot i
que finalment reconeixen que part de la culpa en aquesta situació la té el mal ús que fan del telèfon mòbil.
Opinen que aquest dificulta la concentració i l’estudi a
casa. La Carla ens diu: “fins i tot quan el tinc en silenci
el miro, tinc massa aplicacions”.
D’altra banda, l’Àngela ens explica que ella l’apaga i el
deixa a una altre habitació ja que no es pot concentrar
amb l’aparell a prop: “El millor es deixar-lo el més
allunyat possible. Fins i tot, alguna vegada l’he deixat
a càrrec d’un familiar perquè me’l guardi.”

A PRIMER DE SECUNDÀRIA
S’ENFRONTEN PER PRIMER COP ALS
TEMUTS TRIMESTRALS

La Marta Baqués, el Carlos Hita, l’Elisabet Comas i el Gerard Centelles estan entusiasmats amb
el fet de començar la secundària ja que creuen que
aquest és l’inici d’un nou cicle en les seves vides. Alhora, asseguren que aquesta etapa no és tan diferent de la primària, com creien abans de viure
l’experiència, i que aquest canvi està molt mitificat.
El que potser els costa més és adaptar-se als trimestrals, donat que aquests exigeixen un esforç extra, però
ho assumeixen ja que tampoc és excessiu. La Marta ens
diu: “ara treballem molt més a casa i els exàmens
són més complicats, però no de forma exagerada”.
“El que més ens ha sorprès aquest curs són les optatives”

Ara mateix estan treballant en un projecte de ciències
naturals anomenat l’ILLA, on han de millorar la qualitat
de vida d’una illa real.
“El nostre professor ens dóna informació sobre
aquesta illa, com per exemple els problemes que té,
el nombre d’habitants i de cases que hi ha, el lloc d’on
podem obtenir energia, etc. Coneixent el pressupost
del que disposem, hem d’aconseguir que aquesta illa
millori en salubritat, qualitat de vida, etc. A la nostra
illa, per exemple, valorem moltíssim els hospitals ja
que ens permeten millorar la salut dels seus habitants, que és el principal”.

Tots quatre coincideixen en aquesta afirmació
donat que a primer de secundària les assignatures
optatives són rotatives. Això implica que cada trimestre es treballa una matèria diferent i tots creuen
que això és molt positiu ja que així poden aprendre diversos continguts en una mateixa assignatura.

El Carlos fa una optativa anomenada Estadística, on
estudia matemàtiques d’una manera molt diferent
a l’habitual. Els altres companys fan Cultura Clàssica, on estudien mitologia, i els sembla una assignatura molt interessant i divertida. Tot i això, l'optativa
que veuen més útil és Tècniques d’Estudi on aprenen
a fer resums de temari, esquemes conceptuals i a diferenciar la informació rellevant de la complementària.
“Creiem que aquesta és una bona manera de preparar-nos per afrontar els exàmens i encarar-nos
cap a futurs cursos de secundària i batxillerat”
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IMAGINACIÓ AL PODER!
Pintem, retallem, enganxem i construïm!
Així és com desenvolupem la nostra creativitat.
A 1r d’ESO hem creat diferents animals a partir d’una
ouera mentre a 2n d’ESO hem dibuixat per grups el
guió i les vinyetes d’un còmic molt marcià.
Us mostrem algunes fotografies d’aquests treballs.

Cocodrils, crancs i serps són alguns dels animals que han construit els nostres alumnes de 1r d’ESO
a partir d’un objecte tan quotidià com una ouera. I és que la nostra imaginació no té límits.
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Mentrestant, a 2n d’ESO...

Un astronauta, una dona-androide, un alien i una nau espacial són alguns dels personatges que han
protagonitzat el nostre còmic espacial, a mida real, que ha engalanat tot el corredor de secundària.
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Disseny i fabricació d’una lluminària
A l’assignatura de Tecnologia, els alumnes de 1r de Secundària
treballen en el procés de disseny i posterior construcció d’una làmpada,
això sí, fabricada exclusivament amb materials reciclats.
Us mostrem algunes fotografies dels nostres “enginyers” mentre
treballen per grups en el disseny i la construcció d’una original
lluminària. Fustes, ampolles, envasos de crispetes, papers, fils i
tubs de pvc són alguns dels materials reciclats emprats pels
alumnes.
El resultat final ha estat realment espectacular i hem aconseguit
lluminàries ben originals per part de tots els grups.
Felicitats nois i noies!
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A 2n d’ESO, ens connectem!
Els nostres alumnes han realitzat uns divertits jocs de connecta,
contextualitzats en diversos àmbits i emprant els seus
coneixements de circuits elèctrics.

Compartim amb vosaltres el resultat final dels jocs elèctrics tipus
connecta que han elaborat els nois de 2n de Secundària.

Cadascun dels jocs ha estat dissenyat seguint una temàtica diferent, en funció dels interessos personals de l’alumne,
però tots ells han servit perque aprenguin i desenvolupin el
funcionament d’un circuit elèctric.

La Nostra
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Les aventures de l’aliment

Una digestió ideal

Els alumnes de 3r de Secundària, grup B, han
realitzat una obra de narrativa lliure que tracta
sobre les aventures de l’aliment per l’aparell
digestiu. Compartim amb vosaltres un parell de
treballs ben originals!
MEMÒRIES D’UN
VIATGE NUTRICIONAL
Júlia Dotú i Berta Carceller

CAPÍTOL 1:
EM DIC ALIMENTARI, BOL, ALIMENTARI
- Oh, desgraciat de mi, com he arribat a parar aquí? Abans era
bonic i tenia molts amics. Abans era feliç, estava en el paradís…
- es lamentava el Bol.
Va mirar al cel (si es pot dir cel, perquè eren les parets del fetge…).
Ell havia format part d’un entrepà de formatge i tomàquet. Ell
era el pa! I ara es trobava reduït, petit, esquifit! Vaja, convertit!
Quina tristesa, quina depressió, ell que havia estat gloriós…
Ara es trobava presoner, en un lloc estranger. Tot havia començat
quan aquell nen monstruós l’havia reduït en un bol pastós! Quin
dia més horrorós… L’havien cobert d’una substància enganxosa,
fastigosa! I l’havien separat d’uns quants dels seus companys
de pa, amb els quals va caure en precipitació per un tub allargat. L’empenyien avall, estava tan espantat!
I va arribar a allà… No en volia ni parlar! Unes portes es van
obrir de bat a bat i va caure, esglaiat.
Què era aquella piscina coberta? Una nova descoberta? Era fosc,
era tètric, era tot com una “pel•li”. Però allà, entre la foscor, entre
el caos de les separacions, en un racó hi havia…

CAPÍTOL 2:
LA BOL•LA, QUE ENGANXA COM UNA COLA
Una proteïna, dolça i fina, com una immunoglobulina. Però quina
immunoglobulina! Fins i tot en Bol li va declarar el seu amor amb
una melodia (va ser amor a primera vista!) tot i que ella estigués
feta una “papilla”, per culpa d’aquella aigua estranya on suraven.
La cançó improvisada d’en Bol a la Bol•la feia així:

“Jo et vull ensenyar,
l’epidermis perfecta,
on tu i jo podríem,
estar junts per sempre.
No m’ho diguis ja ho sé…
No sóc cap proteïna…
Com si fos un glucagó i tu insulina!
Una digestió ideal,
aminoàcids ajuntats,
jo sóc el teu destí i és com si,
sempre hagués estat així!
sempre hagués estat així! (bis estrofa)
Per fi he conegut una proteïna,
i és una immunoglobulina, que fina!
Una digestió ideal…
per construir,
per viure així,
com un sol destí…
Una digestió ideal,
aminoàcids ajuntats,
jo sóc el teu destí i és com si,
sempre hagués estat així!”

Versió dos (i millorada) d’“Un món ideal” d’Aladdin.
La Bol•la va quedar enamorada de cop, però el seu era un amor
impossible! Un sucre i una proteïna, voleu dir que era possible...?
El Bol i la Bol•la volien estar junts per sempre, però això tampoc
era factible!
I el desastre va arribar, quan van abandonar aquella piscina coberta i van passar per una altra comporta oberta. Era un tobogan
llarguíssim, molt entortolligat i amb unes estranyes vellositats.
Els dos enamorats van anar avançant, però en un moment donat…

CAPÍTOL 3: L’AVENTURA INTESTINAL
Una vellositat va atrapar la proteïna, com en una teranyina!
L’allau de nutrients va evitar que en Bol pogués salvar la seva
estimada, amb qui va creuar una última mirada, desesperada.
En
Havia trobat
trobat
En Bol,
Bol, que
que ara
ara era
era una
una glucosa,
glucosa, estava
estava destrossat.
destrossat. Havia
l’amor
de
la
seva
vida,
i
ara
l'hi
prenien
d’una
estrebada.
Tant
l’amor de la seva vida, i ara li prenien d’una estrebada. Tant abatabatut
estava,
que
no
es
va
adonar
que
el
xuclaven.
Impassible
ut estava, que no se’n va adonar que el xuclaven. Impassible va
va
seguir
arribar
al destí:
seu destí:
el fetge.
Allà
va trobar
molts
seguir
finsfins
arribar
al seu
el fetge.
Allà va
trobar
molts altres
altres
com
ell,
cansats
després
de
passar
tot
un
aparell.
I
ara
es
com ell, cansats després de passar tot un aparell. I ara es trobava
trobava
aquí
contemplant
les
parets
d’un
òrgan
i
sentint-se
aquí contemplant les parets d’un òrgan, sentint-se incomplet.
incomplet.
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servidores:
nosaltres,
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Que expliquem
la bonihumils
servidores:
nosaltres,
lesglucoses.
altres glucoses.
Que expliquem
ca bonica
històriahistòria
del nostre
i la sevaiproteïna,
que van tenir
un
la
del company
nostre company
la seva proteïna,
que van
amorun
imprevist
i mai vist.i mai vist.
tenir
amor imprevist
Penso en tu
Avui és el dia, el dia final,
dins d’una cèl•lula m’han cremat,
i la insulina, sense dir-me, m’hi ha acompanyat
Vaig ser energètic i tu estructural,
Jo era el seu últim recurs vital…
I estic molt sol, sense tu,
però tranquil•la estaré bé…
Tots dos som nutrients,
igual d’eficients,
químicament,
no som iguals...
Però penso en tu,
encara, penso en tu,
deus estar a uns centímetres,
però jo et sento a mil•límetres.
I jo sóc amb tu,
cada dia, amb tu,
i t’observo, t’imagino,
transmetent-te com t’estimo.
I jo et dono tots,
els meus components,
i tu em dones tots,
el teus ingredients.
Quantes vegades t’ho he de dir,
encara que ploris seré amb tu,
com si fos allà, en un sospir,
Versió 2 (i millorada) d’ ”All of me” de John Legend
Així és com acaba la tràgica història d’amor d’en Bol i la Bol•la,
de la Bol•la i el Bol, el sucre i la proteïna. O això és el que ens
va explicar el nostre protagonista, abans que se l’emportés la
insulina…
Esperem que aquesta història us hagi fet pensar el complicat món
petit que duem a dins, i les nostres aventures, les dels nutrients.
Atentament,
Glucoses de reserva.

EL ROMANÇ DE
L BOL
Josep Mª de Dios i

Tinc ganes de descobrir
què en passa de l’entrepà
des de que arriba a la boc
a,
i hi vaig decidir entrar.
Les dents hi eren primer,
tres tipus en vaig trobar
al principi els incisius
que serveixen per tallar
en segon lloc premolars
trossejant sense parar
i per últim els canins
que no paren de trencar.
Vaig entrar per la faring
e,
per l’esòfag vaig baixar
pels moviments peristàtics,
fins el càrdies vaig baixa
r.
Jo vaig entrar a l’estóma
c
on l’àcid clorhídric hi ha
unes hores vaig passar-hi,
i pel pílor vaig escapar.
L’entrepà es va fer quim
mentre jo estava baixant
pel duodè amb el quim,
i una mica més enllà
un xic de suc pancreàtic,
pel pàncrees creat;
també una mica de bilis,
que en el fetge s’ha forma
t
i per últim també hi ha
bastant suc intestinal,
que s’ajunten amb el quim
i quil sigui anomenat.

David Esteban

Però l’intestí prim no és
llis,
hi ha moltes vellositats
que estan sobresortint,
per traslladar a la sang
els nutrients necessaris.
Els residus van passant
amb les sals minerals i l’a
igua.
Tot això ja va a parar
al gran intestí gruixut,
que es divideix en tres pa
rts:
primer hi trobem el cec,
segon el colon està,
i al final trobem el recte.
L’aigua i les sals minerals
son tots absorbits aquí.
I a la punta més final
sempre l’anus s’hi troba,
on es preserva el menjar
esperant el gran esclat,
Hi vaig sortir disparat
amb el suposat entrepà
i amb un pet al meu costat
,
fins al vàter vaig parar.
Un esglai em va sortir,
ja n’estava fins al cap
d’aquest viatge tant llarg.
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CONCURS DE
DECORACIÓ NADALENCA
Aquest any hem traslladat la màgia del Nadal
fins a les aules de Secundària, que han celebrat
per primera vegada el concurs a la millor decoració nadalenca.
Després d’una dura competició on tots els alumnes s’han esforçat
al màxim per aconseguir la millor decoració nadalenca, únicament
dos grups classe s’han alçat amb les categories de Primer Premi i
Premi Finalista.

pica
Els guanyadors han celebrat la seva victòria gaudint d’un pica-pica
a última hora del divendres 18 de desembre, al pati de l’olivera, on
els seus professors els han fet entrega d’uns diplomes.

PRIMER PREMI : CLASSE 2n ESO C

PREMI FINALISTA:
CLASSE 1r ESO A
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PIT I AMUNT!
La colla castellera Els Moguts de la Tecnos
s’apunta al projecte ENFAIXA’T i el comença
amb un profitós assaig.
Aquest curs 2015-16 arrenca a Terrassa la segona edició del projecte ENFAIXA’T en el qual participa la colla castellera de la Tecnos,
Els Moguts, juntament amb altres colles escolars i els Minyons
de Terrassa.
Els assajos van iniciar-se el passat mes de novembre al pati de
l’escola. Set participants van practicar la tècnica de pujar i baixar i
també el pom de dalt ( dosos, aixecador i enxaneta ). Els alumnes
de secundària que hi participaven s’ho van passar d’allò més bé i
esperen que augmenti la participació entre els companys.
Recordem a tothom que els assaigs són els divendres de 15.15 a
16.45 al pati de l’escola. Us hi esperem!!
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El dimarts 27 d’octubre els alumnes de
Batxillerat van realitzar una excursió
al Torrent de l’Escaiola durant la qual
es va celebrar el primer concurs de
paelles de l’Escola.

Los Burlaos, Perrakas, Adóptalo,
Paexxa Squad, Arrossets, Cesc’s Team i
Teacher’s Team van ser els grups participants en la competició.

ADÓPTALO GUANYA EL
CONCURS DE PAELLES!
Gràcies a la recepta secreta de la mare de la Judit
Querol, el grup es fa amb el primer premi culinari.

Finalment i gràcies a la recepta secreta
de la mare de la Judit Querol, Adóptalo
es va alçar com a guanyador del primer
premi.
La fotografia superior mostra l’acte de
lliurament del premi als membres del
grup, als quals se’ls va fer entrega de sis
entrades per anar al cinema.
Que les gaudiu nois i BON PROFIT!

Batxillerat
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PESSEBRE VIVENT
El divendres dia 18 de desembre els alumnes
de 1r de Batxillerat van organitzar el
Pessebre Vivent al pati de l’escola, on van
repartir alegria i il·lusió entre companys,
familiars i professorat.
Reis, patges, pastorets, àngels i dimonis són els personatges que
han acompanyat els protagonistes del naixement: Jesús, Josep i
Maria en aquesta tarda de Pessebre Vivent a l’Escola Tecnos.
Durant la posada en escena, els nostres alumnes han compartit
amb tots nosaltres el significat del Nadal, però sobretot entre els
més petits, que no perdien l’oportunitat de fotografiar-se amb els
Reis Mags d’Orient.
Moltes Felicitats nois i Bones Festes a tothom!!!
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INTERCANVI D’ALUMNES
ALEMANYS
1r de Batxillerat rep els alumnes alemanys que
vénen a passar una setmana d’intercanvi a l’Escola.
La primera setmana de febrer ha estat, per als nostres alumnes de 1r de
batxillerat, una setmana plena de novetats i emocions ja que rebien la
visita dels estudiants alemanys d’intercanvi, als quals van acollir amb els
braços oberts, demostrant que són uns molt bons amfitrions.

Al llarg de la setmana, els nois han compartit tota una sèrie d’activitats
i experiències, tant a dins com a fora de l’escola, que els han permès estrènyer llaços i establir unes boniques amistats, alhora que practicar la
llengua anglesa i aprendre d’altres cultures dins l’àmbit europeu. Entre
les diferents activitats que han pogut gaudir els alumnes cal destacar la
volta per la ciutat de Terrassa, la visita a la Sagrada Família i el centre de
Barcelona i els tallers de ball i cuina catalana que s’han realitzat durant les
Jornades Culturals de l’Escola.
Tant les tutores, la Laura i la Cristina, com el cap de batxillerat, el Jordi
Anglada, han estat atents als nois i als seus professors, l’Olivia i el Peter,
per tal d’aconseguir que la setmana resultés un èxit i que tots ells s’ho passessin genial.

Estem molt feliços d’haber compartit aquesta setmana amb tots vosaltres
i esperem tornar a veure-us ben aviat.
AUF WIEDERSEHEN!!

Batxillerat
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TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA
El divendres cinc de febrer, cap a les vuit de la tarda, els alumnes de segon de batxillerat
arribàvem a Terrassa després d’un melancòlic vol de tornada. Exhausts i endormiscats, així era
com estàvem després d’haver passat cinc meravellosos i esgotadors dies a Roma envoltats de
companys i professors. Potser a alguns quatre dies ens van semblar pocs, però com diu la dita,
al pot petit hi ha la bona confitura.
Quatre dies abans, l’aventura començava de forma molt enèrgica. Qualsevol que hagués hagut
d’agafar l’avió aquell dilluns hauria vist com, entre la multitud de l’Aeroport del Prat, una
quarantena d’adolescents i tres valents professors corrien per la terminal només uns pocs
minuts abans que sortís el vol. I és que després d’haver passat el trauma de: “Podré facturar?” o “Vols dir que no pesa massa la maleta?”, res no ens podia aturar. Cinc parells de sabates
no són coses de no res, però ni això ni un vol a punt d’enlairar-se suposava cap obstacle.
Un cop vam arribar a l’hotel, vam posar-nos seriosos i vam acomplir el nostre deure: demanar
el WiFi (essencial!). Ja més relaxats i plenament connectats vam discutir, per una banda, qui
seria el poc afortunat de cada grup al qual li tocaria dormir al llit petit i, per l’altra, a quina
habitació es farien les llargues i interminables reunions lúdiques nocturnes. Llavors, vam procedir a explorar una mica la ciutat, on tots els camins arriben, fent un petit tomb a la italiana (això
sí, havent-nos oblidat tres companyes a l’hotel, tota una declaració d’intencions).
Cada dia consistia en una mitjana de vint-i-cinc esglésies visitades, quaranta-dos quilòmetres a
les nostres cames, i quatre hores dormides. Malgrat això, el cansament sempre acabava valent
la pena: vam poder gaudir de visites privilegiades al Vaticà, al Colisseu, al Foro i a multitud més
de joies arquitectòniques romanes (les quals no esmentem totes perquè la llista ocuparia més
pàgines que la revista de l’escola sencera). No només vam gaudir l’experiència per la inexistència d’aglomeracions (viatjar al febrer és tot un luxe!), sinó també, i sobre tot, per les fantàstiques
explicacions del nostre guia, en Paolo, qui entre broma i broma, feia que les poques hores de
son que requeien sobre les nostres parpelles no suposessin un impediment per convertir-nos
en autèntics experts en cultura romana. Quan en Paolo no hi era, en Pep Pàmpols, professor de
filosofia reconvertit en guia provisional (i en traductor!), ens ensenyava els racons més amagats
de la capital italiana: ni gelateries ni vells camarades romans de la seva joventut s’escapaven de la
atenta mirada del nostre intrèpid guia, i és que ens vam adonar que en Pepe, com li deia tothom
allà, és tota una personalitat a la capital!

Tot i que el vessant cultural va ser realment interessant i productiu, també vam tenir un gran
nombre d’estones lliures
lliures en
en les
les quals
quals ens
ensho
hovam
vampassar
passarmolt,
molt,molt
molti imolt
moltbé.
bé.Serà
Seràimpossible
impossi
per a qualsevol de nosaltres oblidar les bromes, els riures, les llargues hores combatent la son
(malgrat que sempre dels sempres ens anàvem a dormir a les deu en punt, com bons nens), i
les infinites anècdotes que van sorgir entre grans rialles, bons amics i deliciosos plats de pasta
(sobretot entre deliciosos plats de pasta, perquè Mamma mia!)
El viatge ha estat una experiència fantàstica en la qual ens hem impregnat de la cultura i la
història romanes. Hem pogut entendre la màgia d’aquesta ciutat milenària, una màgia que només es pot comprendre quan un es troba davant de les seves majestuoses creacions. Hem
conegut companys i professors en una atmòsfera ben diferent de l’habitual, lluny de l’ambient
monòton de les aules. Però per damunt de tot, hem fet pinya i hem agafat forces suficients per
encarar aquests últims i decisius mesos del batxillerat amb més energies que mai.
No se’ns ocorreria acabar aquesta crònica sense donar les gràcies al nostre guia, el Paolo, tot un
pou de ciència, i als tres professors que ens van acompanyar en l’experiència i van acceptar el
repte de conviure cinc dies amb nosaltres, la Susana, el Jordi i el Pep.
Grazie mille a tutti! Arrivederci!

Adrià Marín i Alejandro Ridao, 2n batxillerat
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Modelant el nostre futur!
Els alumnes de 1r de Batxillerat Tecnològic
aprenen a utilitzar programes informàtics de
delineació i modelat 3d. Us mostrem alguns
exercicis realitzats al llarg del curs.

Delineació d’un habitatge
Alumne : Franc Fernández

Modelat 3D Cadira RED AND BLUE (Gerrit Rietveld)
Alumna : Júlia Sellarès

L’aprenentatge de programes CAD per part dels
nostres alumnes els permet assolir uns coneixements, tals com la interpretació i delineació de
plànols 2D juntament amb la percepció espaial
i modelatge d’objectes en 3 dimensions, que són
directament aplicables en diversos camps professionals vinculats a l’enginyeria, l’arquitectura,
la construcció o el disseny.

Delineació d’un model simplificat de la façana
principal de la Catedral de Notre Dame
Alumne : Adrià Marín
Modelat 3D Cadira STELTMAN (Gerrit Rietveld)
Alumne : Antoni Latorre

Batxillerat
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Entrevistem els alumnes de
2n de Batxillerat
Com cada any que passa, hem de dir adéu a una nova promoció
d’alumnes, cadascuna d’elles única i especial. Pero no volem
deixar passar el moment sense conèixer com han viscut els
nostres nois la seva estada a l’escola Tecnos; per això recollim
les impressions que ens han transmès alguns alumnes
de Batxillerat.
A reveure nois, us desitjem el millor!
Què t’ha aportat l’escola Tecnos al llarg dels anys que
has estudiat aquí?
he
Durant tots els anys que he estat a l’escola, no només he
pogut adquirir uns
uns coneixements
coneixementsque
queem
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vida,també
també
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a persona,
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molta
i a mateix
mí mateix
acom
persona,
de conèixer
a molta
gentgent
i a mí
i, so-i,
sobretot,
d’aprendre
més d’aquest
món
on
bretot,
d’aprendre
unauna
micamica
més d’aquest
món on
vivim.
Manuel
vivim.
ManuelFlor,
Flor,2on
2n A
Al llarg d’aquests anys, l’escola m’ha ensenyat que amb
treball i esforç es pot aconseguir qualsevol cosa. Mai un
objectiu està prou lluny ni cap camí és massa llarg.

Alejandro Ridao, 2n B

L’escola m’ha ensenyat a respectar a tothom, a treballar
en equip, a expressar les meves idees. Aquí he après una
sèrie de valors que m’acompanyaran en un futur.

Franc Fernández, 2n B

Com creus que t’ha ajudat l’escola a abordar els teus
futurs reptes?
L’escola m’ha aportat molts coneixements i sempre m’he
sentit recolzat per els professors que he tingut al llarg
dels anys. Sé que m’enyoraré però ara vull sortir, experimentar, demostrar-me de què sóc capaç i estudiar allò
que vull fer.

Manuel Flor, 2n A

He après que per aconseguir els meus objectius s’ha de
treballar amb esforç i dedicació.

Franc Fernández, 2n B

L’escola m’ha ajudat estant sempre al meu costat, fentme sentir que si jo queia ells serien allà per aguantar-me
fermament.

Alejandro Ridao, 2n B

Quins records t’emportaràs de l’escola quan acabis
2on de Batxillerat?
Molts dels viatges que he fet amb l’escola m’han agradat
molt, però més que records espero emportar-me grans
persones que he conegut i tot allò que he après.

Manuel Flor, 2n A

M’emporto totes aquelles sortides i viatges realitzats,
però sobretot els petits moments del dia a dia, viscuts
amb els companys.

Alejandro Ridao, 2n B

Vull agrair a l’escola...

Que m’hagi donat una bona base sobre la qual poder
construir el meu futur.
Franc Fernández, 2n B

Agrair a l’escola i als seus professors haver-se preocupat
per mi, haver-me ensenyat gaudint d’allò que expliquen
i tota la paciència que han demostrat. Gràcies a la Tecnos
ara sóc com sóc.

Manuel Flor, 2n A

Tots els valors que aquí he après.

Alejandro Ridao, 2n B
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“L’escola m’ha aportat la confiança i seguretat de saber que sortiré molt ben preparada i amb molts bons
hàbits d’estudi; sent responsable i conseqüent d’allò
que faig. No oblidaré mai el viatge a Euskadi ja que va
estar plagat d’anècdotes: la Margarida fent d’extintor,
la Susanna cantant a la dutxa, les bronques filosòfiques
del Torné...”
Mireia Bordonaba, 2n B

A REVEURE

“Sempre recordaré el suport que m’han donat a
l’escola, he pogut parlar amb els professors cada
vegada que ho he necessitat.”
Emma Comelles, 2n A

“L’escola m’ha ajudat a poder fer front els problemes, a
controlar els nervis i a superar-me cada dia.”
Natàlia Crespo, 2n B
“A part dels coneixements acadèmics que m’ha aportat,
l’escola m’ha permès viure els dos anys més importants
a nivell acadèmic envoltat d’un grup de companys i professors d’un gran nivell humà.”
Adrià Marín, 2n A

“Vull agrair a l’escola el fet de proposar-me reptes diaris
que, tot i ser difícils, m’ajudaràn a enfrontar-me al meu
futur.”

Elies Garcia, 2n B

“A l’escola he après a dedicar-me i comprometre’m
amb tot allò que em proposo fer. Sobretot recordaré el companyerisme que s’hi viu entre
companys i professors.”
Júlia Sellarès, 2n A
“He viscut una gran quantitat d’experiències, com les
excursions realitzades, la familiaritat amb els professors i les noves amistats, que faran que sempre recordi
aquests dos anys viscuts. Vull agrair especialment el fet
d’ajudar-me a enfocar el meu futur, ajudar-me també a
madurar i a créixer com a persona.”
Anna Jiménez, 2n B
“Com a bons records m’emportaré les noves amistats
que he fet i també les classes de física amb el Cesc, on
hem experimentat amb un globus i una bola de paper
d’alumini per tal de generar electricitat estàtica. Molt
divertit!”
Queralt Gibert, 2n B

“Recordaré els bons moments amb els amics i els viatges.”
Judit Querol, 2n B

“Valoro molt que en aquesta escola els professors t’escoltin
realment i s’interessin per la teva opinió”
Mikel Ruiz, 2n B
“Sempre recordaré les classes de la Mª Àngels Estrada, les millors! Tampoc oblidaré els discursos
del Jordi Torné quan ens renyava a 3er d’ESO:
deia que era el nostre profeta i que ens guiaria
cap a la llum! Llàstima que mai li contestàvem...”
Laura Vives, 2n B
“L’escola m’ha ensenyat a conviure dia a dia amb altres persones, he tingut la possibilitat de conèixer gent
fantàstica!! M’emportaré molts bons records amb els
companys: jugant a futbol a l’hora del pati, xerrant...”
Jan Julià, 2n B
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COMPANYS!

“M’emporto molts records i molt bons! Especialment els dies
al laboratori mentre fèiem el treball de recerca i posàvem
música tota la tarda”

Pol Candela, 2n B

“L’escola m’ha aportat seguretat en mí mateixa i molts
coneixements. Sé que surto molt ben preparada no
només per a fer les PAU sinó també per assolir reptes
futurs. Crec que a l’escola ens han motivat força i hem
après a lluitar per allò que volem aconseguir.”
Gemma Rubió, 2n B
“Quan acabi el batxillerat, m’emportaré uns molt
bons companys i una molt bona sensació com a
estudiant.”
Sergio Bolde, 2n B
“L’escola m’ha aportat educació, cultura, experiències...
en resum, m’ha ajudat a créixer i ser qui sóc. Els valors
més essencials els he après aquí.”
Roc Borrell, 2n A

“M’emportaré el record dels professors que s’esforçaven en el
seu treball i contagiaven el seu interès per l’educació. També
m’emportaré el record de totes les amistats que he fet.”
Dani Márquez, 2n B
“Vull agrair a l’escola la seva preocupació real pels
alumnes. El fet d’estar constantment pendents de
l’alumnat i ajudar a les persones que ho necessiten és
el que marca la diferència.”
“A poc a poc, he anat aprenent a organitzar-me millor i
a gestionar la meva feina sense perdre temps. He après
a superar-me cada dia. No oblidaré les classes de francès
amb la Lali i les rialles amb els amics.”
Clàudia Gregori, 2n B

Arnau Mariscal, 2n B
“Sempre agrairé l’educació i la formació que he
assolit a l’escola, necessària per al meu futur.
L’escola m’ha aportat les bases per créixer com a
persona.”
Pau Tomàs, 2n B

“Hi ha moltíssimes anècdotes i moments viscuts a primària
i a secundària que em quedaràn per tota la vida, no els oblidaré mai.”

“Recordaré sobretot els moments de felicitat i diversió
que he viscut amb la gent que he conegut aquí.”

Arnau Castelló, 2n A

Judit Hernán, 2n B

“L’escola m’ha aportat amistats, bones experiències i coneixements, m’ha ajudat a formar-me
com a persona i com a estudiant alhora que m’ha
orientat de cara al futur i he pogut aclarir el
que vull fer amb la meva vida.”

“Ha estat una etapa dura però gratificant, he après que
finalment el sacrifici té recompensa. M’emportaré sobretot els bons moments viscuts amb companys i professors.”

Alvaro Carrillo, 2n A

Mireia Tutusaus, 2n A
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QUÈ LLEGIM AVUI?
Els nostres alumnes us recomanen de primera mà
aquelles lectures que més els han entusiamat. Us
animem a seguir els seus consells per gaudir d’una estona plena d’emocions i aventures.
Per Marina Tovar, Clàudia Vives i Alejandra González

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Jeff Kinney
DIARIO DE GREG 10
Editorial Molino

Artur Padilla
LA TEMPESTA
Editorial Estrella Polar

El Quim Muñoz de 5è de primària s’ha
llegit aquest llibre que li ha agradat molt
perquè és molt graciós però també té un
cert punt d’intriga. Aquest ens parla de la
vida d’en Greg, que ja s’ha fet gran i haurà
d’enfrontar-se a noves i tenses situacions
tant a dins com a fora de casa.
Josep Vallverdú
EL TESTAMENT DE
JOHN SILVER
Editorial La Galera
Les històries sobre en John Silver, el pirata
de la crossa, expliquen que va fugir amb el
botí trobat a l’Illa del Tresor i que no se’n va
saber res més... La realitat és ben diferent,
tot i que no ho vol reconèixer, en realitat en
Silver és un perdedor. Aquest és el llibre
que ens recomana la Laura Flor de 6è de
primària.
Laura Gallego García
MEMORIAS DE IDHÚN
Editorial SM
En arribar a casa seva, en Jack troba els seus
pares morts. Els havia matat un mag. Jack
ha d’ocultar-se d’aquest mag i, en el seu
amagatall, fa amics que l’ensenyen a lluitar i
a sobreviure. La Clàudia Calzado de 6è de
primària ens recomana aquesta trilogia ja
que la va trobar molt interessant.

Arran d’una dura experiència d’infantesa,
la Nahara no suporta les tempestes. Des
d’aquella vivència, la relació amb la seva
mare va canviar radicalment i aquesta la
tracta de forma cruel i agressiva. L’Eduard
Rincón de 4t d’ESO opina que aquest és
un llibre molt emocionant i amb una temàtica molt atractiva.
Gemma Lienas
BITLLET D’ANADA
I TORNADA
Editorial Estrella Polar
El Pol Herrero de 3r d’ESO A ens recomana aquesta història que ha definit com a
molt profunda i que tracta sobre una noia
que intenta recuperar-se de l’anorèxia i la
bulímia, malalties que pateix.
Stefan Zweig
NOVELA DE AJEDREZ
Editorial El Acantilado
El llibre ens explica les peripècies d’un petit
geni dels escacs, marginat durant la seva infància, que acaba sent el millor jugador del
món.
L’Armand Puertos de 2n d’ESO A
ens recomana aquest llibre ja que conté molta intriga, aventures i sorpreses.

Isaac Palmiola
SECRET ACADEMY I:
L’ILLA FÈNIX
Editorial Montena
El Carlos Hita de 1r d’ESO A ha llegit
aquest llibre que ha trobat tan divertit! Ens
comenta que, si t’enganxes, hi ha tota una
sèrie esperant.
El llibre tracta sobre un grup de nois de 12
anys que estudien a Secret Academy, unamisteriosa escola on únicament arriben
alumnes seleccionats. Un cop allà, hauran
de descobrir els enigmes que amaga l’escola
i rivalitzar amb altres alumnes.

BATXILLERAT
Paula Hawkins
LA NOIA DEL TREN
Editorial Planeta
La Genona Torroella de 1er de batxillerat ens comenta que el llibre presenta
una història completament addictiva que
es llegeix molt fàcilment.

Aquesta comença quan la Rachel, en un dels
seus desplaçaments rutinaris en tren, presencia una situació inquietant a través de la
finestra del vagó.
Lauren Oliver
DELIRIUM
Editorial SM

Aquest llibre focalitza la història en un món
imaginari on els científics han trobat la cura
a una temuda pandèmia que s’estén per tot
el planeta afectant a centenars de persones
cada dia. La Lena Holloway acaba d’arribar
a la majoria d’edat i per fi podrà deixar
d’estar malalta i rebre la cura d’aquesta
temuda malaltia anomenada Amor.
La Irene Bernardino de 1r de batxillerat ens el recomana a tots donat que genera
una forta reflexió personal en el lector.
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Encara no saps si ets un digne alumne de l’escola on
estudies? Doncs no esperis més i descobreix la realitat
tot responent el qüestionari que t’hem preparat.

1

Quin any va ser fundada
l’escola Tecnos?

a) L’any 1964
b) L’any 1981
c) L’any 1962

2

Qui van ser els fundadors
de l’escola?

4

Quin any es va fusionar
amb l’Escola Social?

a) L’any 1985
b) L’any 1973
c) L’any 1714

5

Quin és el nom actual de
l’escola?

a) Magí Cadevall, Llorenç Puig,

a) Agrupació Pedagògica Tecnos

Jordi Gibert i Ramon Nogales.
c) Pep Pàmpols, Dolors Zamora,
Marisun Caminal i Ferran Mota.

b) Escola Tecnos, agrupació

Jordi Gibert i Ramon Nogué.

b) Magí Cadevall, Pau Puig,

3

Quin va ser el nom 		
inicial de l’escola?

Societat Cooperativa Catalana
de Responsabilitat Limitada.

pedagògica.
c) Tecnos School.

6

Quin tipus d’arbre presideix el pati de l’escola?

7

Quins són els idearis de
l’escola?

a) Pluralisme, religiositat, no

catalanitat, educació sexista,
irresponsabilitat.

b) Pluralisme, laïcitat, catalanitat,
educació no sexista, treball,

llibertat i responsabilitat.
c) Alumnes esclavitzats, restricció
de la llibertat personal, els
professors són l’autoritat
imperial.

8

La parella de gegants de
la Tecnos es diuen...

a) Soncet i Geganteta
b) Soncet i Sonceta
c) Soncet i Gegantona

9

Quants alumnes té 		
l’escola en l’actualitat?

a) Uns 610
b) Uns 840
c) Uns 300

Respostes Tecnos Quiz :

1C , 2A , 3C , 4B, 5A , 6A , 7B , 8B , 9B

TECNOS QUIZ :
QUÈ EN SAPS DE L’ESCOLA?

a) Tecnos School
b) Escola Tecnos de Terrassa
c) Acadèmia Tecnos

a) Olivera
b) Llimoner
c) Bonsai

Per Marc Soler i Gonzalo Díaz

De 4 a 6 encerts :

De 7 a 9 encerts :

Vols dir que ets alumne d’aquesta escola?
Si passes unes quantes horetes diàries a la
Tecnos i no has encertat ni tres preguntes
del qüestionari, fes-t’ho mirar detingudament perquè el teu es tracta d’un cas greu
d’empanada mental! Torna de la parra on
t’has instal·lat ja que la resta de companys
et necessitem amb nosaltres.

No es pot dir que no t’assabentis de res,
tot i que és evident que algunes coses
importants no les acabes de copsar...
No et preocupis que això té fàcil solució!
Segur que amb una mica més de determinació aconseguiràs ser un Tecnaire amb
totes les de la llei.
Ànims que ho pots aconseguir!

Enhorabona! Tu sí que domines el tema!
Es nota que estàs implicat al màxim amb
l’escola.
Tot i així, sàpigues que a fora de la Tecnos
existeix un món sencer per descobrir, amb
multitud de possibilitats al teu abast, prova
de sortir de tant en tant i que et dóni l’aire
fresc, no fos cas...

De 0 a 3 encerts :
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COM DUES GOTES D’AIGUA!
A qui s’assemblen els nostres professors?
Alguns d’ells no ténen res a envejar als actors de Hollywood, d’altres els podríem
confondre amb personalitats polítiques d’actualitat o, fins i tot, n’hi ha que guarden
semblança amb personatges de dibuixos animats.
Us presentem les semblances més rellevants que hem trobat!

Ed Harris i Joan Carles Sànchez
Adam Sandler i Xavi Messeguer

El Arrebato i Xavi Bellés

Crític Ratatouille i Ferran Mota

Ada Colau i Lali Casas
Edna Krabappel i Sònia Caballero

Javier Cámara i Josep Tomàs

Manuela Carmena i Marisun Caminal

Anna Gabriel i Júlia Gràcia

JEROGLÍFICS:
Operació matemàtica: Arrel cúbica de pi
Pel.lícules:
1. Con la muerte en los talones.
2. Desayuno con diamantes.
3. Sonrisas y lágrimas.
4. Cuatro bodas y un funeral.
5. Eduardo manostijeras.
6. Cantando bajo la lluvia.
7. Abre los ojos.
8. Diamante de sangre.
9. 27 vestidos.

MOTS ENCREUATS:
1.Magnòlia
2. Pati
3. Rafael
4. Xavi Bellés
5. Maria
6. Lola
7. Diccionari
8. Xiclet
9. Classe
10. Deures

Solucions als entreteniments :

Per Marc Soler i Gonzalo Díaz
Una dona esquimal i Encarna Mora

Napoleó Bonaparte i Pol Julià
Josep Pedrerol i Enric Barrull

Kochikame i Dídac Moya
Miqui Giménez Arnau i Pep Pàmpols

Trobador i Jordi Torné
Manuel Azaña i Antoni Perarnau

Imma Pedemonte i Mª Àngels Estrada

Rosa Roque i Laura Pausini

59
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Us convidem a assistir a la primera entrega dels Premis ROSCARS! Els premis més
pilota que reparteix la nostra revista entre el
professorat de l’escola.
Repartirem premis corresponents a diferents categories i, finalment, s’entregarà el
codiciat Roscar al professor ideal de l’any!!
No us ho perdeu!!

PREMIS ROSCARS 2015-16
Aquests premis pretenen fer-vos la rosca sense ànim d’ofendre a ningú.
Us apreciem a tots vosaltres tal i com sou, amb les vostres diferències i particularitats!!
El ROSCAR al professor més sexy és per a ... 				
Per la seva frondosa cabellera!

INGRID MUÑOZ

Els ROSCARS als professors més divertits són per a ... 			
Per els seus espurnejants acudits!				

XAVI MESSEGUER i
ANTONI PERARNAU		

El ROSCAR al professor que millor canta és per a ... 			
Per les seves “Sis vides i mitja”!

JORDI TORNÉ

Els ROSCARS als professors més puntuals són per a ... 			
Perquè arriben abans que l’escola!				

ÀNGEL BUCH i
MARGARIDA BOADA

El ROSCAR al professor més original és per a ... 			
Per els seus moments “apassionants”!

CESC AYORA

El ROSCAR al professor més estilós és per a ... 				
Per les seves camises i foulards exuberants!

DÍDAC MOYA

El ROSCAR al professor més organitzat és per a ... 			
Per les seves presentacions en Power Point!

POL JULIÀ

Els ROSCARS als profes més experimentats són per a ... 		
Per transmetre la seva infinita saviesa!

DOLORS ZAMORA i
PEP PÀMPOLS

			

I per acabar, després de les votacions realitzades als
alumnes de quart de secundària:
El ROSCAR al professor ideal de l’any és per a ...
En tercera posició...		
En segona posició... 		
En primera posició...		
Pel seu carisma insuperable!

TERE PUIG
GISELA LÁZARO
CESC AYORA
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LA CARTELLERA
Us presentem els cartells de les pel.lícules que
podreu trobar pròximament als millors cinemes... o no.
Per Marc Soler i Gonzalo Díaz

Per Guille
m

Per Arnau Ballester

rgas

Per Fernanda Va

Tutusaus

Per Òscar Bueno

Us deixem amb les fotografies
de la celebració posterior a la
Gala dels Roscar, on alguns dels
nostres premiats han compartit amb nosaltres la seva
sorpresa i emoció per haver
rebut tan important guardó.
Esperem que us agradin!
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Les solucions les trobareu a la pàgina 59

LES 7 DIFERÈNCIES

Trobeu les 7 diferències entre aquestes dues fotografies d'arxiu de 1995 del poliesportiu de l’escola:

JEROGLÍFICS

Operació matemàtica:

MOTS ENCREUATS

Esbrina les pel.lícules:

HORITZONTAL:

VERTICAL:

3. Has colat la pilota? Busca’m.
6. Si bé vols esmorzar, a mi m’has de trobar.
7. Si no saps un significat, busca’l.
8. Si castigat no vols estar, no mastegar-lo
has d’intentar.
9. Sempre aquí ficats...
10. Et persegueixen de l’escola a casa.

1. És molt alta, sempre es troba al pati d’ESO
i no és esportista.
2. Els millors 30 minuts del dia.
4. Amb un mocador al cap, l’esport ja t’he
ensenyat.
5. Amb mil claus, obre més portes que Santa
Claus.

Entreteniments
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compromís companyerisme convivència bon humor participació
catalanitat plural coneixement confiança diàleg cooperació
coratge creativitat convivència feina experiència innovació afecte
eficàcia empenta emprenedoria energia exemple familiaritat
familiaritat exigència reconeixement respecte gust compromís
per la música afecte amistat innovació alegria experiència
bon humor solidaritat tradició cooperació gosadia companyerisme
esperit de superació treball en equip
compromís
escola laica
autodisciplina autonomia feina ben feta amabilitat gosadia feina
esperit aventurer gust per l’art participació optimisme bon humor
internacionalització amistat alegria coratge respecte cooperació
esportivitat esforç ànim companyerisme empatia experiència
reconeixement diàleg entesa lluita superació feina energia diàleg
confiança il.lusió tradició experiència innovació afecte llibertat
solidaritat cooperativisme valors gosadia eficàcia expectatives
participació llibertat igualtat no sexisme escola laica coratge
coneixement autonomia aprenentatge experimentació convivència
estudi amistat empenta coratge coneixement energia feina ben feta
compromís companyerisme convivència bon humor creativtat
catalanitat plural coneixement confiança diàleg cooperació feina
coratge creativitat convivència feina treball en equip alegria
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