compromis 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 tracició 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 entesa 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 creativitat
catalanitat plural coneixement confiança diàleg cooperació feina
coratge creatitvitat convivència feina tregall en equip alegria
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INNOVANT
PER AVANÇAR
El curs 2018/19 ha arrencat a l’Escola Tecnos carregat de canvis a les aules. Ja fa uns anys que l’escola treballa per innovar
en les seves metodologies, per exemple, a l’etapa de primària
els alumnes ja fa temps que treballen de forma competencial però, enguany, aquesta innovació s’ha traslladat també a
l’etapa de secundària per tal de donar continuïtat al projecte i
enllaçar amb el batxillerat.
El present exemplar de La Nostra té l’objectiu d’acostar-vos
totes les novetats que s’han produït a les diferents etapes escolars perquè n’esteu ben informats. Per tal de complir amb la
nostra fita, ens hem entrevistat amb la Mariona Argemí i la Teresa Puig, caps d’estudi de primària i secundària, perquè ens
expliquin de primera mà tot el que es cou a les seves etapes,
recomanem que no us perdeu aquestes entrevistes!
Seguint amb la innovació escolar, hem volgut conèixer com són els nous projectes que realitzen ara els
nois de secundària i quina és la seva opinió al respecte.
Publiquem també un article preparat per l’Equip Directiu per
tal que poguem entendre exactament quins canvis s’estan
produint a l’escola, com s’estan realitzant i per què cal fer-los.
Des de La Nostra, també volem posar en valor el gran l’esforç
que fa el nostre equip de mestres i professors per tal que tota
aquesta innovació sigui possible i l’escola Tecnos estigui a
l’avantguarda pedagògica. Moltes gràcies a tots!

I enmig de tanta innovació... no us podeu perdre tampoc les
nostres habituals seccions d’humor i entreteniments, farcides
d’aquest sentit de l’humor àcid que tant caracteritza els nostres estudiants!

ROSER FRADERA
Coordinadora de la Revista Escolar

La Nostra
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BENVINGUTS NOUNATS!

El passat mes de maig, va néixer la Bruna, filla de l’Agnès
Muntanyola i el Xero, i aquest mes de desembre ha nascut
l’Ona, filla de la Sílvia Moré i el Jordi Elias. Dues nenes ben
maques!
Moltes felicitats als pares! A gaudir de les petites!
Enhorabona!

EL TERRASSENC DE L’ANY ES TROBA A LA TECNOS!

El certamen d’enguany celebrava el seu 50è aniversari i va
arribar als 200 guardonats.

El nostre company i amic Miqui Giménez va ser nomenat
Terrassenc de l’any 2018, juntament amb la Margarita Fabregat i la Mariona Torredemer.
Des de l’escola volem donar-li l’enhorabona, ens sentim molt
orgullosos de tenir-lo entre nosaltres!
Moltes Felicitats!

50è ANIVERSARI ROSA PASTOR

El passat mes de setembre la nostra companya Rosa
Pastor va celebrar, ni més ni menys, que 50 primaveres!
La Rosa va celebrar el seu aniversari envoltada dels seus
companys a l’escola i també va rebre un bonic detall.
Moltes felicitats i per molts anys més!

Societat
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50è ANIVERSARI MONTSE TORRELLA

També hem de felicitar la nostra Cap d’Estudis d’Infantil,
la Montse Torrella, que enguany ha celebrat el seu 50è
aniversari.
Tots els companys de l’escola li vam desitjar un feliç dia,
ple de sorpreses i de molt afecte!

SOPAR D’EXALUMNES!

Com ens agraden els retrobaments!

La promoció d’alumnes de l’any 1985 ha volgut celebrar el seu retrobament a l’escola, envoltats dels seus
professors!

Estem molt contents que, passats tants anys, els nostres
alumnes ens recordin d’una manera tan afectuosa. Una
abraçada a tots i per molts anys més que ho poguem
celebrar junts!

La Nostra
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ESCOLA VERDA
L’Escola Tecnos està adherida a la iniciativa “Escoles Verdes ”, que proposa el
Deparament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a aquelles escoles que
pretenen incloure, en el seu progama, accions educatives que tinguin la finalitat
d‘afrontar els nous reptes i valors de la sostenibilitat.
Per la Clàudia Catasús

La Nostra ha entrevistat el Cesc Ayora, membre
de la Comissió Verda de l’escola, amb l’objectiu
de conèixer les tasques que realitzen dins
l’àmbit escolar.
Bon dia Cesc, què vol dir ser Escola Verda? Quin
àmbit territorial abasta la iniciativa?
Ser Escola Verda significa agafar un compromís, a curt
i a llarg termini, per tal de desenvolupar projectes
de sostenibilitat i respecte pel medi ambient que impliquin tota la comunitat educativa, amb l’objectiu
de sensibilitzar-la al voltant d’aquestes qüestions.
L’escola ha de predicar amb l’exemple i ser un model
dels valors de sostenibilitat que volem inculcar als
nostres alumnes.
El distintiu d’Escola Verda l’atorga el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Hi ha al voltant de 600 escoles verdes a tota Catalunya. Aconseguir estar en aquest llistat ens ha portat
quatre anys de feina, que van començar amb la constitució d’una Comissió Verda. Aquesta comissió s’ha
encarregat de fer un diagnòstic de diferents àmbits
relacionats amb la sostenibilitat a l’escola i proposar
un projecte de millora en els àmbits on faci falta. Hem
adquirit el compromís d’anar actualitzant aquest projecte periòdicament.
Per què l’escola va decidir involucrar-se en aquesta iniciativa?

L’escola sempre ha tingut una sensibilitat especial pel
medi ambient que, tradicionalment, s’ha traduït en activitats adreçades als alumnes i també en decisions de
centre com les de canviar tota la il·luminació a llums
LED fa uns anys o, més recentment, la instal·lació
de plaques fotovoltaiques. El fet d’incorporar-nos
a la xarxa d’escoles verdes ens permet tenir accés a
nous recursos i poder compartir experiències amb
d’altres escoles, a més de ser un reconeixement
per al centre del qual en podem estar orgullosos.

Quins canvis s’han dut a terme, fins ara, i quins estan previstos en un futur proper?
En els darrers anys, hem fet diverses campanyes per
reduir els residus que generem des de l’escola. Hem
aconseguit, per exemple, reduir l’ús d’ampolles de
plàstic o disminuir molt la quantitat de paper que es
consumeix. Hem intentat que les mesures proposades
impliquéssin tots els àmbits de la comunitat educativa: des de famílies a alumnes passant també pel
professorat o el personal de secretaria i manteniment.
Ara tenim previst incidir en els embolcalls que es generen a partir dels esmorzars i programar un treball
curricular coherent de la sostenibilitat des de P3 fins
a 2n de Batxillerat.
Per què creus que és tan important transmetre als
alumnes el respecte pel mediambient?

Els alumnes de l’escola són els futurs ciutadans del
país. La nostra responsabilitat és dotar-los d’uns valors que els permetin fer del món un lloc millor. És important que quan a aquests futurs ciutadans els toqui
prendre decisions, cadascú des del seu àmbit, ho faci
tenint en compte també criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.
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ANYS D’INNOVACIÓ
A LA TECNOS.
Tant alumnes com professors estem experimentant molts canvis metodològics
a les nostres matèries, enfocats sobretot
en la manera de treballar de l’alumnat.
La Nostra ha entrevistat la Mariona
Argemí, cap d’estudis de primària,
i la Teresa Puig, cap d’estudis de
secundària, etapes en les quals aquests
canvis s’han notat més intensament.
INNOVACIÓ A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Quins canvis més significatius s’han produït a
primària a la Tecnos, al llarg dels últims anys?
A primària s’està intentant, en tot moment, que els
alumnes facin un aprenentatge molt més significatiu,
contextualitzat i global.
S’ha situat l’alumne al centre de l’aprenentatge, implicant-lo activament en el procés, per tal que pugui
ser-ne conscient i aprendre a regular-lo i a millorar-lo.
El mestre ha incorporat el rol d’acompanyant i guia
del procés d’ensenyament-aprentatge a la seva tasca habitual. La coordinació de les programacions i
les activitats amb altres mestres, la multidocència i
l’aprenentatge permanent són una part essencial de
la feina del mestre actual, que ha anat adquirint més
pes en els darrers anys.
Les reformes més importants, més enllà dels nous perfils dels alumnes i els mestres, han estat: l’organització
dels espais i del temps, la incorporació constant de la
tecnologia en les aules i el tractament a la diversitat.
En l’etapa de primària, l’horari l’hem organitzat en
unes franges on el treball que es fa és de dos tipus:
o bé, enfocat en adquirir unes destreses i unes competències molt concretes, que s’aconsegueixen a
través de la pràctica i la sistematització (ortografia,
càlcul mental, comprensió lectora o escriptura); o bé,
un treball enfocat en resoldre reptes i problemes, on
l’eix vertebrador és un tema del Coneixement del Medi
natural o social. Aquest últim treball és el que es pot
anomenar de diferents maneres: Projectes, Treball Interdisciplinar, etc. Es caracteritza perquè es posen en

Per la Paula Fortuny
relleu continguts de diferents àrees i l’aprenentatge
s’esdevé molt globalitzat. Es posen en joc moltes habilitats i continguts diferents. En definitiva, s’intenta
no parcialitzar el coneixement sinó interrelacionar-lo
tal com ens el trobem en la realitat més immediata.

L’espai també ha estat un altre canvi important; la
distribució dels alumnes a l’aula, fonamentalment, i
l’ús de les instal•lacions de l’escola també ha esdevingut una altra transformació. Els nens i nenes necessiten estar disposats en grups per poder treballar en
equip. Per això s’han oblidat, en la majoria dels casos,
les taules individuals disposades cap a la pissarra. En
molts moments, es necessita tenir un espai gran i sense
entrebancs per poder dur a terme dinàmiques que requereixen moviment, com els descansos cerebrals, la
vivenciació de certs continguts, etc. Actualment, els
infants volten per l’escola i es fan seu qualsevol racó
que els pugui ser útil per a treballar o divertir-se, més
enllà que la pròpia aula.
L’impacte de la digitalització també ha arribat a
l’escola i no ens ha deixat indiferents; hem incorporat
una especialitat nova dins el ventall que ja teníem. Els
alumnes de primària treballen les TAC sistemàticament, per tal de fer aprenentatges que, no fa pas tant,
eren inexistents i impensables. Em refereixo a aprendre llenguatge de programació per programar robots,
aprendre a utilitzar programes per aplicar a qualsevol
àrea, dotar-se de coneixements per utilitzar instruments audiovisuals, etc.
A la Tecnos, en qualsevol etapa educativa, ja feia temps

L'entrevista

Gener 2019

15
que estàvem treballant de valent l’atenció a la diversitat però ha estat, precisament, en tota aquesta “revolta educativa”, que hem acabat donant un últim pas
i hem pogut crear un Projecte d’Atenció a la Diversitat
molt sòlid que ens ha deixat molt satisfets. En aquests
moments, l’atenció als infants amb dificultats, sigui
quin sigui el seu origen (actitudinal, d’aprenentatges,
etc.) i l’atenció a tots els infants, amb molt bones o extraordinàries capacitats, la fem sempre a dins l’aula.
Hem desestimat treure els alumnes de l’aula, com
s’havia anat fent tota la vida, amb l’esperit d’ajudarlos. Són moltes les estones que, al llarg de la setmana,
a primària, som dos mestres a la classe; aquests moments són, especialment, idonis per poder ajudar, intervenir i atendre la diversitat de l’aula. A més a més,
en aquests darrers cursos, tot el professorat hem fet
un munt d’hores de formació per conèixer i saber com
tractar tots els trastorns que s’han anat coneixent
darrerament i que se’ls ha pogut posar nom. Això ha
comportat que, quan els mestres pensem i dissenyem
les activitats, tinguem en compte les possibles adaptacions que hem d’incloure per poder atendre a alguns
alumnes en concret. L’estil d’activitats que se’n deriven de la nova escola avançada ja comporta el reconeixement de l’atenció a la diversitat.
Què us ha portat a engegar aquest nou projecte?

En aquests últims cursos, a primària s’està intentant
dur a terme un canvi d’enfocament en tot el procés
ensenyament-aprenentatge com a conseqüència del
nou paradigma educatiu. Fa uns quants anys que hi
ha una veritable “revolta educativa” i cap centre, etapa educativa o professional han pogut quedar-se al
marge. Per tant, a la Tecnos també s’han produït molts
canvis.
La neurociència, els canvis socials, la innovació tecnològica, el “boom” de les xarxes socials i la gran
rapidesa amb què es produeixen canvis a tots nivells
ens ha portat a transformar el rol de mestre i el rol de
l’alumne.
Quins són els principals beneficis que aporta
aquest nou mètode de treball en l’àmbit educatiu
i pedagògic?

Els beneficis són molts i molt papables des de bon
inici de la implementació.
El nou mètode de treball ens ofereix més facilitats
pel tractament de la diversitat a l’aula. Les activitats
que es deriven d’aquesta transformació educativa tenen una naturalesa molt flexible; poden reduir-se o
ampliar-se amb molta facilitat i contemplen moltes

feines tancades i amb una sola solució i un sol camí
per realitzar-les. Els mestres estem podent arribar als
diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels nostres
infants molt més que abans.
La millora en l’autonomia dels alumnes és un altre
benefici que hem observat clarament. Estan en constant situació de prendre decisions i fer una tria entre
diferents opcions. No recorren al mestre com una via
de solució única i constant. Adquireixen molta més
desinvoltura i iniciativa que, avui en dia, estan molt
faltats per tota la sobreprotecció que ens envaeix socialment.
El fet que els infants treballin en parella o per equips
els ajuda molt a aprendre a compartir, a cooperar i a
poder adonar-se de tot el que van aprenent. Es fan
conscients com treballar plegats és un avantatge molt
gran per poder anar més lluny, que no pas si treballen individualment. Explicar i exposar a la seva parella
o als seus companys d’equip coneixements que ells
dominen contribueix a fer-se una idea més clara del
seu procés d’aprenentatge.
Haver de comunicar oralment i posar-se en situació
d’explicitar la feina realitzada i tenir un paper molt actiu de preguntar i fer recerca ha millorat notablement
la competència oral i discursiva dels infants. Hem
pogut veure un creixement de la qualitat i millora en
les exposicions orals de tots els alumnes.
Com estan responent els alumnes davant els canvis?

La resposta de l’alumnat davant de tots aquests canvis ha estat molt bona i l’ hem pogut observar de seguida. El nivell de motivació i implicació de tots ells
ha fet un salt endavant. Aquesta nova manera de
plantejar l’aprenentatge té un benefici immediat de
veure els infants molt més estimulats davant qualsevol repte. Malgrat sempre hi ha excepcions, el treball en equip els resulta molt confortable i agradable.
També estem constatant que aquest canvi aconsegueix que els aprenentatges perdurin més en el
temps.
Com funciona l’avaluació dels alumnes? Segueixen
tenint notes?
Des que va sortir la nova ordre d’avaluació, el
juny del 2015, ja vam començar, el següent curs, a
avaluar els nostres alumnes amb un canvi de perspectiva. Era més que evident que tot plegat havia
de comportar un canvi en l’avaluació dels infants.
Una de les característiques de l’avaluació actual és que
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aquesta no està únicament ens mans del mestre; és el
propi alumne qui s’avalua i té coneixement de la seva
evolució. I també els companys prenen protagonisme
en l’avaluació, ja que la coavaluació es fa present en
tot aquest escenari.
La idea base de l’avaluació actual posa l’accent en
que l’avaluació s’esdevingui un instrument per regular i ajudar a reconduir el procés d’ensenyament i
aprenentatge dels nens i les nenes; i no pas un instrument única i exclusivament qualificador. Ha de ser
una eina per detectar les dificultats dels alumnes i així
prendre mesures correctores perquè l’aprenentatge
millori.
L’objectiu d’aquesta avaluació no posa en relleu els
coneixements sinó les dimensions de cada àrea. A final de cada curs, l’alumne rep un informe on el mestre
explica el nivell assolit en cada dimensió de les àrees,
doncs aquestes aglutinen les competències de cada
matèria.
L’avaluació també contempla la transversalitat
d’alguns aprenentatges i fa aprèixer unes competències que fins ara no les contemplàvem explícitamentt.
Les competències de l’Aprendre a aprendre i la de
Iniciativa, autonomia i emprenedoria personal són
capacitats a treballar, desenvolupar i regular i estan
presents en totes les àrees. L’avaluació de la competència digital es fa cada dos cursos i també té un
caràcter transversal.
Aquesta avaluació demana una mirada del mestre cap
a l’infant molt integral i donant un pes molt important a l’adquisició de capacitats per tal d’esdevenir un
ciutadà amb possibilitats de contribuir a millorar la
societat. Per tant, ens cal fer conscients el nen i la nena
que la seva trajectòria personal, referida al comportament, a la implicació i a l’actitud és clau en aquest
canvi educatiu.
S’ha mantingut algun aspecte del sistema utilitzat
fins ara?

El tema dels hàbits també ens sembla un tema cabdal per als alumnes de primària. No podem oblidar la
dedicació a aquest aspecte. Els hàbits de treball, fonamentalment, són bàsics perquè els infants puguin dur
a terme un bon aprenentatge. Per tant, no hem renunciat a dotar els nostres alumnes d’aquestes eines.
D’altra banda, també creiem que hi ha un seguit
d’habilitats i aprenentatges que són bàsics i necessaris per poder desenvolupar-ne d’altres més superiors i que s’adquireixen a través d’una sistematització i pràctica freqüent, aquests els hem mantingut. Un exemple és l’ortografia; encara que la metodologia emprada es basa en la memòria visual i en tota un

mètode innovador i contrastat, hem mantingut estones de treball d’aquest aspecte de la llengua. Malgrat prioritzem el treball contextualitzat i global, no
hem volgut renunciar a aquests tipus d’aprenentatges
necessaris i imprescindibles per construir-ne d’altres.
El treball de la memòria també l’hem volgut mantenir encara que molt diferent de com s’emprava abans.
Pensem que la memòria s’ha d’exercitar i cal buscar
activitats lúdiques on es pugui anar desenvolupant.
En el passat, tot s’havia de retenir i avui en dia ja no
fa falta però sí que hem de poder emmagatzemar a la
nostra memòria un mínim de coneixements que ens
permetin treballar competències superiors.
El treball de valors l’hem mantingut i, amb el desplegament de l’Àmbit de l’Educació en valors socials i cívics del currículum, l’hem pogut reforçar i millorar. Tot
el treball que es feia a primària d’aquest tema ja era
molt consolidat però ara queda molt més palès, estructurat i evident per a les famílies.
L’Educació artística, des d’aquesta nova mirada educativa queda bastant desdibuixada i, en molts centres,
en té la responsabilitat el mateix tutor. Nosaltres, a la
primària, a la Tecnos, l’hem volgut mantenir com a
especialitat pròpia i amb professionals molt ben qualificats per impartir-la, tant la Visual i Plàstica com la
Música i dansa. Això no vol dir que com a Àmbit no
s’involucri en el Projecte que es duen a terme a les
aules, però tant el mestre com la pròpia identitat les
hem volgut preservar.
Les tasques escolars que els alumnes fan a casa
s’han vist afectades per aquests canvis?

El treball que els alumnes de primària feien a casa,
els deures, també han sofert una transformació. S’ha
reduït moltíssim el volum de tasques que els nens i
nens han de fer a casa. Estem prioritzant i seleccionant
molt les activitats que proposem als nostres alumnes
perquè les realitzin a casa. Tenim molt clar que han de
ser feines que puguin resoldre amb total autonomia i
que reverteixin al treball que estiguin fent a l’aula, així
com que siguin engrescadores i atractives. La presència de les TIC ha comportat que els deures, en molts
casos, es realitzin a través del Campus de l’escola. Allà,
els infants troben enllaços a programes per reforçar
o ampliar algun contingut; també poden trobar enllaços a vídeos o a altres documents que ajudaran als
alumnes. Altrament, hem posat com a eix permanent
dels deures a tots els nivells de primària la lectura.
Creiem fermament que les edats dels nens i nenes de
l’etapa de primària són, especialment, claus per crear
i fomentar un bon hàbit lector.
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Creieu que els alumnes estaran prou preparats
per afrontar les classes i la dinàmica de treball de
secundària?
I tant! Sense cap dubte! Hem de tenir present que tant
l’etapa de primària com la de secundària són dues
etapes educatives obligatòries. A ambdues etapes de
la Tecnos s’està treballant en la mateixa direcció. El
canvis han afectat tot el sistema educatiu i, tal com
comentava, cap etapa educativa s’ha pogut quedar al
marge. Per tant, encara que amb “tempos” diferents,
tant primària com secundària, a la Tecnos, estem
duent a terme canvis en els horaris, en l’espai, en tot el
que he exposat, d’una forma paral•lela i consensuada.
Els nens i nenes a l’iniciar la primària comencen a
treballar d’una manera que els acompanyarà al llarg
de tota la seva escolaritat. Es trobaran matisos diferents i lògics per la maduresa i capacitat que aniran
adquirint, però en cap moment hi haurà un trencament entre una etapa i l’altra o aquest tipus de treball a primària anirà en detriment del de secundària.
Tot el contrari, la suma de totes dues etapes farà
que els nostres alumnes aconsegueixin un munt
de competències molt més àmplies i adequades
que en altres moments de la història de l’educació.

INNOVACIÓ A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Per la Lida Calsamiglia

Quins canvis s’han implantat aquest any a l’etapa
de l’ESO de la Tecnos?
Aquest és un any de molts canvis per a l’ESO,
d’entrada, perquè hi ha canvis que no són impulsats
per nosaltres però que ens afecten molt, com és el
nou decret d’avaluació. Aquest canvi en l’avaluació
no es restringeix a ser un canvi en la qualificació final de les matèries, sinó que vol ser un canvi global.
El que pretén és que s’avaluïn les competències i
no solament els coneixements. Si s’han d’avaluar
les competències vol dir que també ha de canviar
tota la mirada sobre què, com i quan ensenyem, vol
dir que al centre de l’aprenentatge hi ha d’haver
l’alumne i que cal que sigui l’alumne qui participi activament del seu aprenentatge i de la seva avaluació.
L’objectiu final és que deixi de ser un objecte “passiu” de l’aprenentatge, a ser-ne l’”actiu” principal.
Com que aquest canvi ja fa temps que es veia a
venir i s’anava gestant, a la Tecnos hem mirat
d’adaptar-nos-hi i fer tot això bé, sense deixar enrere l’essència i el tarannà de la nostra escola.

La Nostra
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Què us ha motivat a realitzar aquests canvis?
La veritable motivació ha estat ser conscients que
vivim en un món canviant i adonar-nos que l’escola no
pot viure d’esquena al canvi. S’estan produint grans
transformacions tant a nivell tecnològic, com polític
i social, i tot això ens obliga a replantejar-nos quina
tasca ha de fer amb tot això l’escola, com a entitat i
amb cada un dels alumnes. A partir d’aquí, iniciem,
de de fa uns quants anys, una fase de formació, de
treball en equip, d’abocar idees, de proves... fins a
conformar el model de funcionament que encetem
aquest any i que segur que serà dinàmic i canviant.
Què vol dir treballar per projectes?

Treballar per projectes vol dir, per sobre de tot, treballar en equip, tenir un objectiu comú, responsabilitzar-se de les tasques pròpies i del grup, aprendre
a escoltar, a compartir... i tot això al voltant d’un eix
central d’aprenentatge de coneixements, d’hàbits
i d’actituds. L’eix central pot estar més relacionat
amb un àmbit que en un altre, però en un projecte
sempre estem treballant diverses matèries alhora, sempre s’hi treballa la competència lingüística,
la digital, la de l’àmbit personal i moltes altres.
Quins són els principals beneficis que aporta
aquest nou mètode de treball a nivell educatiu o
pedagògic?

El principal benefici és que posa els nois i noies
al centre de tot el seu aprenentatge. El gran benefici és que tots podem aprendre i ho podem fer

d’una manera més compromesa i motivadora.

Els alumnes han mostrat un canvi d’actitud a
l’aula? Tenen més interès en les matèries i estan
més motivats a l’hora d’aprendre?
Bé, és molt aviat per fer-ne una afirmació rotunda,
però està clar que els projectes han engrescat els
nois i noies d’ESO en general. Jo encara no he vist
ningú “bufar” perquè som a la franja de projectes.
Creieu que als alumnes els costarà adaptar-se a les
classes i dinàmica de batxillerat?

No. Els hàbits de treball, l’esforç i la preparació continuen sent importants i no s’abandonen en absolut.
No és un canvi dràstic, els alumnes d’ESO continuen
preparant-se per fer controls, necessitant l’esforç i la
rigorositat per fer les coses ben fetes; a més, el canvide maduresa que comporta l’edat és ben evident i al
batxillerat s’hi arriba amb 16 anys, que són molt, molt
lluny dels 12 amb què es comença l’ESO.
Hi ha alguna raó per la qual es facin les classes
tradicionals al matí i projectes a la tarda?

Diverses, però la més important és perquè a la tarda
els alumnes estan una mica més cansats i els és més
motivador aquest tipus de treball. També hi ha raons
d’infraestructura. Per exemple, a la tarda disposem
de més espais i més diversos per fer treballs grupals
doncs no hi ha classes de batxillerat i així tenim més
aules i tots els laboratoris disponibles.
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Per quin motiu s’ha canviat l’horari passant-se a
fer classes de 45 minuts, en lloc d’una hora, i fer
més patis però més curts?
Els estudis neurocientífics han demostrat reiteradament que és molt difícil mantenir l’atenció massa
estona i que és molt millor intentar fer-ho en franges
curtes i amb descansos més sovintejats, per això fem
les classes de 45 minuts i dos descansos al llarg del
matí.

Amb aquest nou mètode educatiu, com s’avalua el
curs de l’alumne?
L’avaluació ha de ser contínua, formativa i formadora. Això vol dir que el que cal valorar és el treball i la
millora feta al llarg del curs, i que qualsevol activitat
avaluadora ha de servir sobretot per “aprendre”, no
solament per qualificar l’aprenentatge de l’alumne.
Però això no ha canviat gaire, ja era bàsicament així.
El que ha canviat més és que ara cal avaluar més les
“competències” que els coneixements, succeeix, però,
que no es poden assolir competències sense coneixements.

Quin tipus de projectes han realitzat els alumnes de
secundària al llarg del primer trimestre? Com ha
treballat l’alumnat?
A 1r d’ESO, han fet ja un projecte sobre la Revolució Neolítica i ara estan desenvolupant el projecte
d’aprenentatge i servei amb els grups de gent gran de
la Creu Roja.

A 2n d’ESO, han començat amb un estudi de les ciutats
dormitori i, a continuació, estan treballant un Joc de
les èpoques.
A 3r d’ESO, s’han iniciat amb l’elaboració d’un diari didigital i ara estan treballant un projecte que
s’anomena “Renaixement in vivo”; i, a 4t d’ESO, han
recreat descobriments científics de diverses èpoques
i ara passen a fer un estudi de l’art dels segles XIX i XX.

Com han treballat? Això canvia molt depenent dels
cursos. Els alumnes més grans ja estan més acostumats a fer aquests tipus de treball i requereixen
molt menys de l’atenció del professorat. És evident
que tenen un grau d’autonomia molt més elevat. Als
primers cursos cal estar-hi més a sobre, els costa més
organitzar-se... però és així com se n’aprèn, fent-ho!
A part dels projectes, quines altres activitats es
realitzen a secundària vinculades a l’adquisició
d’autonomia?

No és nou que a la Tecnos es treballa l’autonomia i la
implicació en la comunitat. Ja tenim força experiència
en els projectes APS (d’aprenentatge i servei), en les
cooperatives d’alumnes... i, ara, hem integrat conjuntament dos elements que ens sembla que poden ser
cabdals: la tutoria entre iguals (mentorització dels
alumnes més joves) per part dels més grans, i els serveis cooperatius, que fan tots els alumnes de tant en
tant a les hores de lectura i que els fan treballar junts
per ajudar i millorar aspectes de l’escola que no estan
directament relacionats amb l’aula.

La Nostra
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I LES ETAPES D’INFANTIL I BATXILLERAT?
COM HAN COL.LABORAT EN EL CANVI?
La Nostra ha parlat amb la Montse Torrella, Cap d’Estudis d’Infantil, i el Pol Julià,
Cap d’Estudis de Batxillerat, i els ha formulat aquestes preguntes.
Per la Clàudia Catasús
Hola, Montse, com ha afectat el canvi de primària
respecte a els projectes i la nova forma de treballar
a parvulari?
Els mestres sempre estem disposats a millorar la nostra pràctica docent. Qualsevol canvi que pugui afavorir
el desenvolupament de l’infant sempre serà benvingut,
sigui en el cicle que sigui. Pel que fa als projectes, a Infantil fa molts anys que hi treballem i donem als aprenentatges un enfocament més globalitzat. L’horari que
tenim, sempre ha estat més flexible que a Primària.
Per tant, són canvis que els veiem com una continuïtat.
També, la metodologia que s’utilitza on l’alumne
és protagonista del seu aprenentatge, on es dona
més importància als processos que als continguts, on es manipula, s’experimenta, s’investiga, on
hi ha una avaluació formativa i formadora és una
font de riquesa i oportunitat d’intercanvi de reflexions i bones pràctiques intercicles per tot l’equip.
Bon dia Pol, com ha afectat el canvi de l’ESO al batxillerat?

És una molt bona pregunta, perquè un canvi organitzatiu d’aquest tipus en una escola on la majoria de
professors fan classe a l’ESO i a batxillerat, evidentment tindrà repercussió en les dues etapes. De totes
maneres, el punt de partida és el mateix: els professors de batxillerat coincidíem en la necessitat de replantejar l’horari per intentar aprofitar millor les
classes, i crèiem que aniria especialment bé disposar
de sessions més curtes per concentrar-hi la teoria (les
de 45 minuts) i sessions llargues per fer pràctiques
de laboratori o exercicis més aplicats (agrupar dues
franges de 45 o aprofitar les de 1.15 hores). El replantejament horari també ha servit per recuperar la tutoria amb el grup classe a segon de batxillerat, cosa
que valorem molt positivament, i eliminar la tarda del
dimarts per alliberar totes les tardes i poder repassar
temari o fer extraescolars.

La contrapartida és que els matins es fan llargs per
als alumnes, i les últimes hores costen més d’aprofitar
plenament. També vam intentar fer que el segon
descans fos una mica més tard, però va ser impossible
compaginar-lo amb l’ESO. Tot i això, fins ara l’aspecte
més negatiu ha sigut la puntualitat: amb la reducció
de les sessions a 45 minuts, ens vam proposar aconseguir fer un canvi de mentalitat i ser més puntuals
a l’hora de començar les classes però de moment ens
està costant a tots, a mi el primer.
Pel que fa als canvis pedagògics, veurem en els pròxims anys si el fet de treballar per projectes a les tardes
ens haurà permès assolir els objectius que ens plantejàvem inicialment: potenciar l’autonomia personal,
la creativitat, el treball en equip, la capacitat crítica i
d’indagació i el compromís amb la comunitat. No podem oblidar, però, que per molts canvis en la metodologia, l’organització o l’avaluació que s’introdueixin a
l’ESO, a batxillerat tenim un currículum que, malgrat
el discurs aparent, en general és poc competencial, i
a l’horitzó tenim unes PAU, que encara ho són menys.
En fi, estem vivim moments interessants.

Moltes gràcies, Montse i Pol, per explicar-nos com
les diferents etapes de l’escola s’han d’adaptar al
canvi metodològic, tot i que aquest es concentri
bàsicament en les etapes de primària i secundària.
Serà molt interessant veure com evolucionen els
nostres alumnes en els propers anys i els fruits
que aquesta innovació pedagògica va donant, per
descomptat, des de La Nostra en farem el seguiment.
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Benviguts alumnes de P3
Com cada any, l’escola dona la més afectuosa benvinguda als petits de la casa.
Els nous alumnes de la Tecnos descobreixen l’escola de grans com una gran
aventura que viuran envoltats de nous amics.
El camí encara està per fer i desitgem acompanyar-vos en cadascun de les
petites passes que feu!

CAVALLETS

CERCOLETS

La Nostra
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ELS JOCS QUE VOLEM AL
PATI D’INFANTIL:

EL PATI QUE SOMIEM!
L’equip d’educació infantil està treballant en el disseny
d’un nou pati per als més petits, en col.laboració amb
alumnes i famílies.

D’un temps cap aquí, l’equip d’educació infantil, sempre inquiet i atent a noves
propostes pedagògiques, veu la necessitat de transformar el pati en un espai
exterior comunitari, ric i provocador de múltiples experiències lúdiques. Un espai
que enriqueixi el temps d’esbarjo, fent que aquest sigui un moment de trobada on
s’afavoreixin les relacions socials que promoguin la convivència i el respecte entre
persones i amb l’entorn i on es creïn múltiples oportunitats d’aprenentatge.
Fruit d’aquestes reflexions, ha anat creixent el desig de transformació i la necessitat
d’iniciar un projecte: Què pot passar a fora de l’espai aula? Quines oportunitats
pot provocar un nou espai exterior? Quins espais, elements i materials poden afavorir la creativitat, el joc i les relacions?, com podem enriquir el joc dels infants?
Com repensem l’estona de sortir al pati?....
Sorgeix el desig de poder trobar respostes que ofereixin un territori exterior agradable, amb diversitat d’espais i camins amplis, que permetin córrer, saltar i
moure’s amb facilitat i plaer, i també amb indrets on amagar-se, recollir-se, descansar o jugar tranquil·lament.
Per fer-ho realitat, s’ha vist que cal canviar la distribució i la concepció de l’espai
del pati actual. I per dur a terme aquesta remodelació, cal enriquir la proposta
amb l’opinió i la complicitat de tota la comunitat educativa: alumnat, personal
educatiu i famílies.
S’ha iniciat, doncs, el camí d’aquest gran repte, amb molta il·lusió, responsabilitat
i compromís.
El punt de partida ha estat les activitats de diàleg i la reflexió del professorat.
La formació també ha permès a una part de l’equip assistir a diferents trobades
relacionades amb el tema que ens han ajudat a conèixer diverses intervencions
arreu i a concebre una visió àmplia i diferent dels espais exteriors.
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Paral.lelament, s’ha començat a treballar amb la col.laboració de la “comissió
del pati”, formada pel professorat i pares i mares amb representació de l’Ampa,
que han anat assessorant en aspectes d’espais de relació i joc, jardineria, materials, normativa...

PERSPECTIVES DEL
PROJECTE PER AL PATI
D’INFANTIL:

Alhora, s’ha fet un treball d’opinió amb l’alumnat. Amb diferents propostes i
formes d’expressió, aquests han demanat que en un nou espai els agradaria poder:
jugar, compartir, trobar, mirar, pensar, olorar, gronxar-se, arriscar-se, estimar,
seure, observar, amagar-se, provar, imaginar, gaudir, jugar amb l’aigua, moure’s,
sentir, cercar, crear, caure, preguntar, recollir, terrejar…
Fruit d’aquestes accions d’opinió i recerca, s’han elaborat dibuixos i uns plànols,
tenint en compte les idees dels nens, dels experts i dels mestres, on es defineixen
uns espais i unes zones concretes: zona d’amagatall, de bosc, sorral, joc tranquil,
espai ampli, hort i zona d’aigua.
Per altra banda, immersos en el projecte d’escola Verda, no hem volgut perdre
l’oportunitat d’aprofitar el projecte per naturalitzar l’espai. Un pati més verd millora el microclima, ajuda a suavitzar les temperatures i fa l’aire més net.
Aquests primers passos s’han compartit amb tot el professorat de l’escola i també
s’ha creat un espai expositor al passadís central de l’escola, on tothom pot anar
veient com està avançant el projecte.
En properes accions, anirem fent propostes en què desitjarem poder incloure la
participació de les famílies.
Tots junts co-crearem, ELS PATIS QUE VOLEM!

QUÈ VOLEM FER AL
NOSTRE PATI?

La Nostra
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SHARENTING
Ets pare o mare? Tens xarxes socials? Hi penges fotos dels teus fills? Alguna vegada
has pensat si li agrada? Per altra banda, ets tu l’adolescent que sempre troba les
seves fotografies penjades a les xarxes dels pares o familiars?
Com et sents davant d’aquesta situació?
Avui parlem del sharenting.
Per la Laura Alavedra

Imatge extreta de IT Projects CA

El sharenting ve de dues paraules angleses “share” (compartir) i “parenting” (paternitat). Així és com es denomina la publicació de fotografies de menors a càrrec dels seus pares o familiars.

En l’actualitat, molts pares amb xarxes socials tenen el costum de publicar els somriures, els plors, les paraules
o els passos dels seus infants. Aquesta circumstància, que inicialment sol produir-se sense cap mala intenció per
part dels familiars, pot arribar a derivar-se en un problema quan aquest infant, en un principi desconeixedor de
la situació, arriba a una edat en la què no es sent còmode amb el material publicat sobre la seva persona o amb la
imatge que els seus pares han projectat d’ell mateix.
Hi ha diversos estudis que afirmen que aquest fenomen es produeix cada vegada amb més assiduïtat. Exposem
les nostres vides a les xarxes socials, de forma paral.lela a la realitat, i sentim la necessitat de compartir amb els
altres tot el que ens succeeix, incloses les vides dels nostres fills. Aquests, quan arriben a l’edat adolescent, se
n’adonen que, en matèria de xarxes socials, no parteixen de zero, sinó que han d’assumir la imatge que els ha estat
imposada sense cap tipus de permís.

Aquest fenomen ha generat diversos tipus de reaccions per part dels pares. Alguns creuen que no fan cap mal
compartint la seva felicitat amb els altres i, per tant, comparteixen fotografies familiars incloent les imatges de
seves criatures, mentre d’altres es mostren més reservats davant les xarxes social i opten per no penjar-hi res,
per prudència.
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Imatges extretes de tecnologia.mediatelecom.com.mx i bbc.com

Des de la revista La Nostra, entrevistem una experta en l’àmbit de la psicologia, concretament,
una mare d’una alumne de l’escola que treballa
preparant cursos de formació laboral, la Núria
Rosselló:

El Sharenting pot arribar a causar assetjament escolar o ciberbullying?

Bona tarda, Núria, què en saps del sharenting? Com
el definiries?

Com pot arribar a afectar un nen, nena, noi, noia...
el sharenting?

Està clar que sí, els nois poden utilitzar aquelles fotografies per posar-les en contra del fotografiat.

No sóc una experta en el sharenting però sé que són
les fotos que pengen els pares dels seus fills a les xarxes socials com Instagram.

Des del meu punt de vista, depèn de l’ús del sharenting que s’utilitzi pot ser beneficiós o perjudicant.

Sí, i de ben proper. La meva cosina penja fotos sobre
el seu fill.

Aquelles activitats en la que el fill/a hagi obtingut algun reconeixement o quan es tracta de la participació
d’activitats socials

Coneixes algun cas de sharenting? Quin seria?

Estàs a favor que els pares publiquin fotografies
dels seus fills?
En la meva opinió, no estic a favor, crec que d’aquesta
manera poso en joc la seva vida privada i la seva intimitat.
No crec que s’hagin de publicar fotografies dels fills
ni a les xarxes obertes, ni a les tancades. Una cosa és
enviar alguna foto a un familiar perquè saps que no li
reenviarà a ningú i l’altre publicar-la, que mai saps a
qui li pot arribar.

En casos de pares que no opinin com tu, quin
tipus de fotografies creus que no haurien de ser
públiques sobre menors, ja que els podrien causar
un problema en el futur?
Totes aquelles que estiguin vinculades la seva intimitat o que el ridiculitzin.

Quins continguts creus que són més recomanables
a l’hora de pujar-los a les xarxes?

Quin procés s’hauria de seguir per ajudar un nen
amb problemes de sharenting?

En primer lloc, parlar amb els pares perquè, en part,
són els que estan causant els problemes, després fer
una teràpia familiar perquè tant pares com fills puguin expressar com se senten respecte al sharenting.

Com creus que pot afectar el sharenting a la
societat?
Per una banda, un sharenting ben fet en una societat
madura podria arribar a entendre millor les diferències i a les persones; però, en la societat on estem avui
en dia això és molt difícil i, per tant, pot acabar perjudicant els joves des de l’adolescència fins a l’edat
adulta i fent que siguin prejutjats per les imatges.

La Nostra
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La Castanyada
Els nens i nenes d’infantil i primària han celebrat la Castanyada com ha de ser:
torrant i menjant castanyes! Ja sentim l’oloreta a castanya torrada que ens arriba
des del pati! Bon profit a tots!
Els nens de P3 hem vist una obra de teatre que ens han representat els nostres mestres i després hem sortit al
pati on hi havia una castanyera molt simpàtica que ens ha torrat castanyes!

A primària no hem deixat ni una castanya! Hem baixat al pati i la castanyera ens ha omplert una paperina per a
cadascú que, posterioment, ens hem menjat a classe mentre fèiem xerinola.

Els alumnes de cinquè de primària hem après què és el Halloween. Ens hem disfressat de bruixes, bruixots, monstres i esquelets i hem anat a compartir aquesta tradició amb els nens d’infantil.
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Santa Cecília
Un any més, l’escola es va omplir de música durant la setmana del 19 al 23 de
novembre, amb motiu de la celebració de la festa de Santa Cecília,
patrona dels músics.
L’acte central va ser l’espectacle “Òpera a cor obert”, ofert pel Joan Martínez i la Laia Camps.
En aquest acte, el duet format pel tenor i la soprano terrassencs van interpretar fragments famosos d’òpera,
seguint una història que va captivar petits i grans. La gran força i qualitat d’aquests artistes va fer omplir de forts
aplaudiments la sala d’actes.

Durant tota la setmana, els
alumnes de Parvulari van oferir
cantates imprevistes per les aules,
passadissos i espais diversos de
l’escola.
Els d’ Infantil van fer una bona
recapta d’obsequis, detallets i algunes llaminadures, que van ser
rebudes amb gran alegria per part
dels cantaires.

Els alumnes de 3r van estrenar amb gran èxit l’espectacle d’ombres xineses “Hung Sai”, preparat conjuntament a
les classes de música i plàstica. També els alumnes de 4t van presentar diferents instruments en viu per les aules
d’infantil i primària. Els més petits de la casa van poder gaudir en directe del saxo, la flauta travessera, la guitarra,
el clarinet...

Els alumnes de 1r van sorprendre els més grans amb una petita actuació realitzada amb ampolles màgiques!!!!
Finalment, els alumnes de 5è van celebrar l’any Mandela oferint als seus companys de l’escola una presentació
amb cançó inclosa, gravada pels mateixos alumnes, sobre la vida d’aquest important personatge de la història
contemporània.
Felicitats nois i noies!!! Sou uns artistes!!!!

La Nostra
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NADAL A LA TECNOS
Els alumnes de l’escola hem viscut el Nadal intensament, realitzant diverses activitats tradicionals com fer cagar el tió, veure els pastorets,
fer un esmorzar de germanor...
Els nens de parvulari hem fet cagar el tió… Els alumnes de P3 han trobat un tió amagat al pati que, posteriorment,
tot parvulari ha tingut la oportunitat de cagar! Quin munt de sorpreses!

Els nostres mestres ens han representat una obra tradicional ben i ben divertida! Els alumnes hem gaudit d’allò
més amb les seves interpretacions. Felicitats a tots els mestres que han participat!

Festes i Tradicions
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Esmorzar de
germanor
A quart de primària hem celebrat l’arribada del Nadal a l’escola amb un esmorzar de germanor on hem
pogut gaudir dels dolços tradicionals que es mengen
al llarg d’aquestes festes.
Ens ho hem passat genial amb els nostres amics i companys de classe. Com ens agrada celebrar-ho tot!

Nadales a
Sant Llàtzer
Com cada any quan arriben aquestes festes, els alumnes
de 4t de primària realitzem un concert de nadales als
avis i àvies de la residència St. Llàtzer. Ens agrada molt
que vinguin a visitar-nos a l’escola i que gaudeixin amb
les nostres cançons.

Al final de la representació, els avis ens han fet moltes
abraçades i petons!

La Nostra



30

Les activitats dels Atrevits!
Aquest primer trimestre els nens de segon, Atrevits A i
B hem fet moltes activitats interessants i us expliquem
algunes de les què ens han agradat més.
EN BUFALLETRES I LES CAPSES MUSEU (Cesc Serrat):
En Cesc Serrat va venir dos dies diferents a l’escola a fer una activitat relacionada amb en Bufalletres, un personatge que vam haver de dibuixar. En Cesc ens va explicar molts contes, tots súper interessants! Per a la segona
sessió ens va fer preparar unes capses museu que ens havíem d’inventar sobre un conte. Les vam exposar al passadís i quan ell va tornar, li vam explicar cadascú una mica del conte. Li van agradar tots moltíssim i ens va felicitar
a tots i totes.

EL SISTEMA SOLAR:
Durant tot el trimestre hem estat treballant el Sistema Solar i ara us explicarem algunes de les activitats que vam
fer. Vam anar a visitar un Planetari a Granollers i vam aprendre moltes coses sobre el dia i la nit, els planetes i les
constel·lacions. Vam observar el cel de dia i el cel de nit i vam gaudir molt d’aquesta activitat semblava, en algun
moment, que viatjaven a l’espai.

Entre tots vam fer, a cada classe, un sistema Solar i per grups vam construir els diferents planetes que hi ha.
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També va venir un dia la Virginia, mare de la Lucía, i ens va parlar de quan ella va anar a la NASA i tot el que li van
explicar de com es preparen i viuen els astronautes a les naus per enlairar-se a l’espai.

I... també vam treballar amb les ombres, fent observació al terrat de l’escola i veient com es comporta i es mou
l’ombra segons les hores del dia.
També vam observar les ombres obtingudes quan il·luminem amb un lot. Vam experimentar amb els lots a les
fosques i vam observar les ombres fent servir diferents materials tapant el punt de llum. Vam descobrir que passa
quan enfoquem més lluny o més a prop i vam gaudir molt d’aquesta activitat.

La Nostra
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PROJECTE DEL SOL
I LA TERRA
El projecte d’aquest primer trimestre de 4t de Primària
ha estat dedicat al tema Sol-Terra.

Els primers dies, els vam dedicar a aprendre a orientar-nos a la natura
de diferents maneres. Vam pujar al terrat de l’escola i vam observar per
on surt el Sol i com localitzar els quatre punts cardinals mirant-lo. Ara ja
sabem que, si algun dia anem a la muntanya, ens podem orientar amb el
Sol, una brúixola, la molsa, mirant les anelles d’un tronc, buscant l’estrella
Polar, etc.
Observant el Sol, ens vam preguntar si era ell qui es movia. Després de
buscar informació a diferents fonts, vam descobrir que qui es mou és la
Terra i que aquesta fa dos moviments alhora: rotació i translació. Gràcies
al moviment de rotació, tenim dia i nit; i gràcies a la translació, tenim les
estacions de l’any.

Sobre el tema del dia i la nit, vam descobrir que a totes les parts del planeta
no és la mateixa hora en el mateix moment i que hi ha uns fusos horaris que
divideixen la Terra en 24 hores. Ens vam sorprendre al veure que Espanya
no està situada al fus horari que li correspon! Algun dia es canviarà? A més
a més, a l’octubre vam viure un canvi d’horari d’hivern (potser serà l’últim).
Tots aquests fets ens van portar a realitzar una enquesta a les famílies
per conèixer la seva opinió: estan a favor del canvi d’horari? Prefereixen
l’horari d’hivern o d’estiu?
Per acabar, cada equip cooperatiu vam construir unes maquetes on es podien observar els diferents moviments de la Terra (rotació - translació) i
les seves conseqüències (dia i nit - estacions de l’any). Amb les maquetes
acabades, ens van sorgir diferents preguntes molt interessants: Què passaria si la Terra no rotés? Què passaria si la Terra no fes el moviment de
translació? A partir d’aquí, ens vam imaginar què passaria i vam elaborar
les nostres hipòtesis.
Ha estat un trimestre molt interessant en el què hem pogut investigar i
aprendre moltes coses!
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LES FÀBRIQUES TÈXTILS
Els Viatgers hem descobert que l’edifici de la nostra
escola, la Tecnos, havia estat una fàbrica tèxtil!
Ens voleu acompanyar en el nostre descobriment?

Durant aquest trimestre, els VIATGERS hem investigat el passat de l’escola
i hem descobert que abans el nostre edifici era una fàbrica anomenada
“HILADOS Y TINTES SOLER”.
Hem passejat per l’escola buscant rastres d’aquesta fàbrica. Hem convidat
uns avis molt eixerits, l’àvia Paca, l’avi Ramon i l’avi Toni, que ens han explicat què s’hi feia a la fàbrica tèxtil i quina eren les seves feines.
Per completar l’acivitat, hem visitat l’antiga fàbrica Aymerich, Amat i Jover,
actual mNACTEC i hem fet de recaders per les diferents fàbriques de Terrassa en el taller “A toc de pito”.
Entre tots hem muntat una exposició “Museu Fàbriques Tèxtils” amb tot el
que hem après.

La Nostra
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PROJECTES DE PLÀSTICA
PROJECTE EDIFICIS I CIUTATS, 1r DE PRIMÀRIA

El projecte EDIFICIS I CIUTATS que hem realitzat a 1r, hem volgut que tingués connexió amb el projecte de classe
LA FÀBRICA.
Hem estat dibuixant la façana de l’edifici de primària i de l’edifici de la Mútua tot contrastant i analitzant les
formes i la direcció de les línies. Posteriorment, hem fet unes maquetes d’una ciutat, on hem creat els nostres
propis edificis amb formes arrodonides i hem investigat què passava si tancavem els llums de la classe i enceníem
els llums de les cases.

PROJECTE SISTEMA SOLAR, 2n DE PRIMÀRIA

Els alumnes de 2n han treballat el sistema solar a la classe d’educació visual i plàstica, relacionat amb el projecte
de classe.
Hem parlat de set artístes que han fet servir d’alguna manera o altre l’univers i l’espai com a tema d’inspiració
a les seves obres: Joan Miró, Marc Chagall, Vincent Van Gogh, Benet Martorell, Aleydis Rispa, Regina Giménez i
Robert LLimós.
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PROJECTE URBAN SKETCHERS, 3r DE PRIMÀRIA

Els alumnes de 3r hem volgut convertir-nos en Urban sketchers. Per això ens han visitat l’Amèlia, el Jaume, el
Jesús, el Fernando, la Juana i la Dolors, del grup d’Urban sketchers de Terrassa. També ens hem dissenyat el nostre
estoig per sortir a dibuixar i pintar al carrer i en vam fer l’exposició PROTOTIPS D’ESTOIG D’URBAN SKETCHER.
Per les festes de Nadal, cada un de nosaltres es farà el seu estoig amb la roba que ens ha donat l’Imma i podrem
començar a voltar per Terrassa a fer d’autèntics urban sketchers.

PROJECTE ART EN MOVIMENT, 6è DE PRIMÀRIA

Dins el Projecte de classe que faran els alumnes de 6è de primària, sobre Les Màquines, i des de l’àrea d’educació
artística visual i plàstica, vam aprofitar una exposició que vam anar a veure a La Pedrera, OBRES OBERTES. L’ART
EN MOVIMENT, per iniciar el projecte de dissenyar artilugis o màquines que pintessin, utilitzant el moviment o
maneres de pintar, en què hi estigués implicat el moviment.Van ser dies d’investigació i provatures abans no vam
donar els dissenys per acabats. El projecte va finalitzar amb la mostra INVENTS. ART EN MOVIMENT, en què es
van exposar tots els prototips.

La Nostra
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LES NOSTRES ÚLTIMES
CONVIVÈNCIES DE PRIMÀRIA
Els alumnes de 6è de primària han volgut escriure
unes línies per explicar-vos a tots què van fer i com s’ho
van passar durant les seves convivències.

Els dies 17, 18 i 19 d’octubre, els alumnes de 6è vam anar de convivències
a la casa El Company de Vilanova de Sau (Osona).
Ja havia arribat el dia, els nervis augmentaven entre nosaltres. No ens
aguantàvem drets de l’emoció!
Una vegada allà, la diversió recorria les nostres venes. Tants dies esperant
i per fi havíem arribat! Vam fer un munt d’activitats entretingudes i emocionants, tots junts o en petits grups. El joc de nit i la discoteca van ser una
de les preferides. Les monitores i el monitor ens van mostrar molt d’afecte.

I mmmm… El menjar era deliciós! La part del teatre no ens va agradar gaire,
ja que ens va semblar una mica infantil. L’últim dia va ser molt trist però no
ens vam emportar les maletes buides.
Estaven plenes de diversió, companyonia i un gran record per al nostre
futur.
Realitzat pels alumnes de 6è A i B.

Solucions als entreteniments de la pàgina 54

- Callaaaaaaamos? 				
- Eh eh eh, ts, ts...				
- A veure nois, avui esteu molt dispersos, eh.
- Que calor por dios, abrid las ventanas!
- He penjat el Power-Point al campus.		
- Heu d’estudiar, com a mínim, 4 hores al dia.
- Algú sap què li passa a l’ordinador? 		

Dolors Zamora
Ferran Mota
Cristina Aymamí
Susana Luque
Pol Julià
Laura del Rey
Pilar Teixidó
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FEM DE QUÍMICS AMB EL
MARC BOADA
Els alumnes de 6è ens ho hem passat d’allò més bé
jugant a fer de químics i realitzant experiments amb
l’ajuda del Marc Boada! Hem descobert els polímers i
moltes coses més.

Els alumnes de 6è vam fer una ampliació de coneixements amb l’ajuda del
químic Marc Boada. Ens va semblar sorprenent el que et pot oferir aquesta
ciència.

Vam fer dos experiments. El primer va ser un llefiscós slime que, a part
d’aprendre com fer-lo, ens vam divertir molt alhora que vam ampliar els
nostres coneixements en aquesta ciència (reaccions químiques, àtoms,
mescles homogènies i heterogènies…).
En el segon experiment, vam observar el fenomen dels bolquers. Sabeu
que dins d’un bolquer hi caben més de dos litres d’aigua? Nosaltres vam
tenir l’oportunitat d’al•lucinar de la quantitat de líquid que pot absorbir.
El Marc ens va explicar que això era possible gràcies als polímers, una sorreta barrejada amb el cotó fluix. Vam quedar perplexos en veure que amb
el polímer aconseguit com s’absorbia tot el líquid vessat i com es transformava amb una massa gelatinosa.
En conclusió, vam gaudir molt fent els nostres primers passos com a científics en el laboratori de química.
Realitzat pels alumnes de 6è A i B.

La Nostra
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IMPRESSORA 3D
La Nostra ha entrevistat l’Àngel Buch
per tal de conèixer totes les possibilitats que ens ofereix, dins i fora l’àmbit
escolar, la nostra impressora 3D.
Pel Josep Marquès
Quan fa que hi ha la impressora 3D a l’escola? Per
quin motiu l’escola va decidir adquirir-la?
La vam comprar a mig curs 2016-17.
Ens vam decidir comprar-la perquè ja feia temps que
vèiem que era una molt bona eina per treballar moltes
competències. Ja vèiem que no era una màquina que
s’havia posat de moda, sinó que era segur que cada
cop aniria a més i volíem que els nostres nois i noies
ja s’acostumessin a ella. Si no la vam adquirir abans
va ser per temes econòmics, cada cop s’estan popularitzant més i està fent que els preus siguin més assequibles.
On es pot adquirir una impressora d’aquest tipus?
A molts llocs. A qualsevol gran superfície ja en pots
trobar. A internet n’està ple... Les primeres te les
havies de muntar tu mateix, per internet podies trobar els components i tutorials per fer-ho. Ara ja hi ha
molts models que les pots comprar ja muntades sense
necessitat de gaires coneixements tècnics, tot i que, si
vols imprimir sense problemes, alguns coneixements
s’ha de tenir. No és igual que imprimir amb una impressora de paper.
Quins tipus de projectes es poden realitzar amb la
impressora en l’àmbit escolar? I a nivell no escolar?
És molt difícil de contestar aquesta pregunta per la infinitat de possibilitats que pot tenir... Com veig que les
preguntes següents demanes usos concrets on l’hem
fet servir, t’ho explicaré allí. Perquè cada any apareixen usos nous que ni m’havia imaginat que podrien
tenir, per tant, fer una llista d’on es podria fer servir és
molt difícil... Això amb la nostra simple impressora i
a la nostra escola, imagina’t al món de l’empresa!! Em
fa vertigen pensar el que es pot fer!! Des d’imprimir
coses que ja sé que s’estan imprimint com menjar i
pastissos, teixits humans, cases, ponts metàl·lics, peces ceràmiques, metàl·liques, de fusta... no té límits!!!

En quins cursos i en quines assignatures utilitzen
la impressora?
L’ús de la impressora és fàcil si no apareixen problemes, però perquè no apareguin problemes, s’han
de tenir alguns coneixements del seu funcionament
que no són tant fàcils. Això ho comento perquè “tocar”
la impressora és una mica crític i ho fem el professorat
que n’estem formats i, una mica, els alumnes interessats que poden fer alguna part de la posada en marxa.
Per tant, hi ha diferents nivells de “relació” amb la impressora:
1.- A nivell de “receptors”, són aquells professors i
nois que necessiten una peça de plàstic per fer alguna
activitat i ens la demanen. Aquí hi pot entrar qualsevol
professor, curs o nen/a.
2.- A nivell de “dissenyadors”, són aquells que ja
són capaços de fer anar un programari de disseny
3D. Aquí dissenyen les peces que necessiten per un
projecte propi o dissenyen el que ens demanen els
“receptors”. Aquí trobem, ara, nois des de 2n d’ESO
en amunt. Segur que aquesta edat cada vegada serà
menor. També hi ha part del professorat.
3.- A nivell d’ “impressor”, són aquells que ja saben
manipular la impressora i posen a imprimir el que
han dissenyat els “dissenyadors”. Aquí trobem, de moment, pocs professors i molt pocs nois. Segur que cada
vegada serem més...

Quins projectes realitzen els alumnes amb la impressora?
Que ara recordi que hagin fet els alumnes, per exemple, són:
- A 2n ESO, per un projecte necessitaven unes peces
especials per uns jocs de sobretaula que s’havien inventat, i posats a dissenyar les peces, també van aprofitar per dissenyar els daus que també necessitaven.
- A 3r ESO ja tots aprenen a dissenyar en 3D. Aprofitem això per dissenyar les les diferents peces que es
necessiten a l’escola. També aprofitem per dissenyar
i imprimir objectes que necessiten pels seus propis
projectes.
- A 4t ESO s’en treu molt profit per dissenyar parts
dels projectes de l’optativa de Tecnologia.
Els professors de l’escola li donen un ús a la impressora?
On se li dona força ús directe és des de l’àrea de Tecnologia. Però, indirectament, a nivell de “receptors”
que he comentat abans, molts professors en treuen
profit: des d’infantil, per imprimir peces de jocs que
s’han trencat o perdut, passant per primària, on
s’ha dissenyat i imprès peces de material didàctic de



Gener 2019

39
Matemàtiques, o també unes medalles i trofeus d’un
joc que van fer...
A secundària, tot el que he comentat en la resposta anterior. També el professorat de l’àrea de Matemàtiques
en treu molt profit per diferents materials didàctics
per treballar, sobretot, la geometria.

Seria útil tenir-ne una per a casa?
Jo diria que sí, però està clar que, tot i que el preu està
baixant molt, encara és una màquina cara per comprar-la si no tens massa intenció o possibilitats de ferla servir. Però si es té la possibilitat de comprar-la i ets
una persona que t’agrada el tema del disseny, i/o ets
una mica manetes i amb una mica de talleret, és una
eina imprescindible. Les possibilitats que et dona són
molt grans, i només les veus quan la tens i l’aprens a
fer anar.
De fet, aquest és l’objectiu últim i més importat que
jo li dono al fet de tenir i ensenyar a fer anar una impressora 3D als nostres nois/es: incorporar a la “base
de dades” dels seus cervells les moltes possibilitats
d’aquesta eina perquè, quan el noi/a se li presenti un
necessitat que es pugui solucionar construint un objecte, permetre que la impressió 3D aparegui dintre
de les diferents possibilitats per solucionar aquella
necessitat. Com més eines i materials coneguin i
sàpiguen treballar, més fàcilment aconseguiran una
solució més òptima.
Qui projecte realitzat pels alumnes t’ha sorprès
més?
Una de les coses més espectaculars que hem imprès són objectes que he de dir que no han estat dissenyades pels nois. Per les seves necessitats, ho han
buscat per la xarxa i el que van fer va ser retocar-los
una mica per adaptar-se al seu projecte concret. Un
exemple d’això va ser una mà que es mou de la mateixa manera que es mou un guant que poses. Amb
la dificultat d’haver d’imprimir una peça petita, però
molt “punyetera” perquè s’havia d’imprimir amb un
plàstic flexible, molt difícil d’imprimir, que fa la funció
d’articulació.
Moltes gràcies, Àngel, pel temps que ens has dedicat
i per aclarir-nos tantes coses al respecte d’aquesta
eina tant profitosa!
Segur que molts de nosaltres ens animarem a incorporar-la a les nostres matèries ja que té moltes
utilitats diverses.

La Nostra
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LA NOSTRA MASCOTA
Els alumnes de 1r d’ESO han realitzat un projecte
interdisciplinar que ha finalitzat amb l’elaboració
d’una mascota!

El projecte de 1r d’ESO té per nom “La nostra mascota”. Aquest és un projecte interdisciplinar que implica bàsicament tres matèries: matemàtiques,
educació visual i plàstica i llengua catalana. S’ha treballat i valorat també
l’àmbit de la competència digital i l’àmbit de la competència personal i social.

Els alumnes de 1r han començat fent una descoberta dels coneixements
bàsics de l’estadística: taules de valors, interpretació i realització de gràfics i càlcul d’algunes de les mesures de centralització. Han pogut aprendre
com es fa una enquesta, com es treballen després les dades que se’n treuen
utilitzant el full de càlcul i han vist també, com pot utilitzar-se, si es vol, la
informació extreta veient-ho en diverses notícies publicades en mitjans de
comunicació.
Un cop han assolit aquest bagatge matemàtic han elaborat la seva pròpia
enquesta per saber com volien tots els alumnes de 1r d’ESO que fos la seva
mascota. Cada grup, segons les característiques majoritàries que havien
obtingut amb el seu estudi estadístic, va haver de dissenyar i elaborar amb
roba la seva mascota. La seva proposta de mascota havia de tenir, més o
menys, forma de coxí. Molts van enfilar una agulla per primera vegada!

El dia 14 de desembre, totes les mascotes van ser exposades i tothom qui
va voler va poder votar la que li agradava més. La més votada serà la mascota de tot el curs durant tot l’any i anirà apareixent al llarg del curs en
diferents formats.
Finalment, treballant el text narratiu, van escriure un conte en el què la
seva mascota era la protagonista.
Aquí teniu el resultat final, esperem que us agradi força!
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EL JOC DE LES ÈPOQUES
A 2n d’ESO, els nostres alumnes han elaborat uns
jocs de taula basats en diferents períodes històricoartístics, el resultat final: uns jocs d’allò més
divertits i originals!

Els alumnes de 2n d’ESO han realitzat el projecte “El Joc de les Èpoques”,
ubicat dins l’àmbit artístic. Han dissenyat uns jocs de taula contextualitzats en diferents periodes històrico-artístics.

Un cop finalitzat el disseny i per tal de materialitzar el joc, han creat codis
QR amb audicions i obres artístiques i han dissenyat les diferents peces
amb el programa Tinkercad, que permet imprimir-les en 3D, utilitzant la
impressora de l’escola.
Els alumnes també han elaborat cartes originals amb preguntes i respostes
i han construït el taulell de joc a l’aula de tecnologia.
El resultat final han estat uns jocs molt divertits i amb molta creativitat, per
als quals han hagut d’utilitzar tots els recursos al seu abast. Felicitats, nois!

La Nostra
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RENAIXEMENT IN VIVO
Els alumnes de 3r d’ESO han creat un museu
renaixentista que contenia art viu.

Els alumnes de 3r d’ESO es van estrenar amb la metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) elaborant un Diari Digital.

El segon projecte del curs es va anomenar “Renaixement in vivo” i recollia
competències pròpies de diferents matèries: llengües, ciències, plàstica i
socials. A més, van poder posar en pràctica la Competència Digital i la Personal i Social.

La seva missió era crear un Museu Renaixentista ben peculiar. Aquest museu es diferencia de la resta perquè conté art viu: vint-i-una performances
que van realitzar els alumnes en grups de tres on van transmetre l’essència
d’un personatge destacat del Renaixement i van reproduir-ne, de manera
reinterpretada, part de la seva obra.
Per poder arribar al producte final, calia, però una bona preparació. Per
això, tot l’alumnat de 3r va aprendre les característiques de l’època del Renaixement, va escollir-ne un personatge destacat i va estudiar-ne la vida
i l’obra. També van elaborar uns podcasts d’història, que van penjar als
Diaris Digitals del primer projecte. Aquests podcasts et parlen de la vida i
obres dels personatges del Renaixement, alhora que t’entretenen i, en
molts casos, et diverteixen.
Quan va arribar l’obertura del Museu, tots estaven ben nerviosos, ja que
les seves famílies hi estaven convidades. Van representar una vegada i
una altra la seva performances i els visitants del Museu van votar les tres
millors. Els guanyadors van ser el grup format per la Pola Manzano, el Pep
Marsal i la Berta Moliner.
L’enhorabona a tots perquè vau realitzar una feina molt bona! Si voleu reviure les performances, les trobareu penjades a l’Instagram de l’escola.
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THIS IS ART
El projecte artístic de 4t d’ESO arriba trepitjant fort!
Els alumnes s’han impregnat dels corrents artístics
contemporanis i han realitzat la seva pròpia obra
d’art. Les voleu veure?

This is art consisteix en un projecte de l’area de ciències socials a l’entorn
de l’art dels segles XiX i XX.

Els corrents més trencadors de l’art i les expressions artístiques dels segles
XIX i XX sovint no tenen la presència adequada en els currículums escolars
normals, per aquesta raó hem ideat un projecte que combina l’estudi de
l’ art contemporani amb l’expressió pràctica d’aquests corrents.

Un cop finalitzat el projecte, els alumnes hauran estudiat els corrents i
als autors principals de totes les expressions artístiques d’aquests anys i
hauran fet una “obra d’art” inspirant-se en algun dels autors i corrents i
també la realització d’una obra en format video art, que és una dels productes darrers en el panorama artístic.

La Nostra
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Ens hem adreçat als alumnes de secundària per conèixer
la seva opinió sobre els projectes i treballs multidisciplinars que realitzen
per les tardes. En general, els alumnes valoren l’aprenentatge per projectes,
més amè que les classes tradicionals, tot i que alguns d’ells troben
millorables alguns aspectes.
Per la Laura Alavedra
“És una manera millor de passar les tardes en
comparació amb l’any passat. Tot i que algunes
temàtiques no les he trobat molt atractives.”

Pol Cerdà, 4t ESO
”Hi ha a
lgun que
m’ha ag
dat més
raque els
altres. C
que el te
rec
mps que
s’hi dedi
l’adequa
ca és
t.”

		

Aina Bou, 1r ESO

“M’agrada perquè abans era molt pesat tornar a
fer classe després de dinar i ,en canvi, ara és més
entretingut però igualment aprenem coses molt
variades”

Isona Mas, 4t ESO
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“Alguns m’han agradat més perquè la temàtica
i el contingut eren força divertits. El que menys
m’agrada dels projectes és la forma en què es fan
els grups de treball.”

Ariadna Margalef, 1r ESO

“Crec que amb una hora a les tardes ja n’hi
hauria prou. ”

Jana Prats, 1r ESO

“És distret, una manera diferent d’aprendre però
a vegades se’m fa una mica avorrit. Trobo que li
hem de dedicar massa estona.”

Pola Manzano, 3r ESO C

”Crec que
és diverti
t però tam
depèn de
bé
la temàt
ica i el
contingu
t del proje
cte.”

Berta Mateo, 1r ESO
“No ens hem distribuït bé el temps i ens ha quedat molta feina per fer a casa. Crec que hi ha
companys que haurien d’aprendre a treballar en
grup perquè tothom no s’esforça per igual”.

Ana Teixidó, 3r ESO
Noa Oliva, 3r ESO
“Jo crec que està bé, en comparació amb l’any
passat, és una manera diferent d’aprendre però
també cal adaptar-se al treball de grup perquè
tothom no treballa al mateix ritme.”

Júlia Calzado, 3r ESO

“Trobo injust que tots els membres del grup rebin
la mateixa nota si tots no hem treballat de la
mateixa manera”

Paula Tomàs, 2n ESO

“Se’m fa molt avorrit haver de dedicar tant de
temps i esforç als projectes!”

Helena Claver, 2n ESO
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ENTREVISTA ALS GUANYADORS
Hem entrevistat La Crida per conèixer de primera mà el seu treball i el seu programa.
Hola nois, En què es va basar la
vostra ideologia?
Nosaltres vam voler definir la nostra ideologia mitjançant la descripció de la ciutat que volíem
formar: una Terrassa sostenible,
neta, moderna, feminista, interracial, antiracista, multicultural,
plural, amb possibilitats per a tothom, econòmicament forta, amb
una bona educació, sanitat, esportiva, antifeixista, republicana,
catalanista, accessible i plena
d’oportunitats.

Què vau proposar canviar de
Terrassa?
Vam estructurar el programa
electoral en diversos apartats: en
primer lloc, ens vam centrar en la
lluita per una Terrassa més sostenible i ecològica amb per exemple autobusos híbrids. També vam
destacar la lluita per l’eliminació
de les diferències socials entre les
persones, vam fomentar l’educació
i les biblioteques entre d’altres.
Vam tenir en compte els recursos
econòmics que disposàvem i a
partir d’aquí vam prioritzar.
Per què crèieu que havíeu de ser
els escollits?
El dia del debat entre tots els partits, vam notar gran diferència en
la nostra organització i manera
de treballar respecte els altres
partits. Durant tot el treball, vam
intentar actuar com a polítics de
veritat. A més a més, també ens
vam mostrar obertament republicans i creiem que això va ser un
factor molt important.
Què vau aprendre amb el treball?
Vam aprendre molt sobre la política d’una ciutat i les maneres de
treballar i actuar en aquest àmbit
social. El treball en equip és molt
important, i aquest treball ens va
permetre enfortir aquest valor.

TREBALL DE SÍNTESI
D’ESO
En acabar el curs 2017-18, els alumnes de 4t van
realitzar un treball de síntesi en el què es van implicar
moltíssim i que va donar molt bons resultats.
Us el presentem a continuació.

El passat curs, els alumnes que estan cursant 4t d’ESO van realitzar un treball de síntesi que va consistir en la creació d’un partit polític, el qual els va
permetre treballar gairebé totes les matèries.

Un equip de professors de l’escola va organitzar diversos partits, en grups
d’entre sis i set persones. El primer que va fer cadascun d’ells va ser definir
el nom del partit i la seva ideologia, que incloïa tots els sectors socials importants, des de l’educació i la sanitat fins a l’oci i la sostenibilitat. També
va caldre establir els càrrecs de cada membre del partit.
A continuació, es va dur a terme a l’escola una campanya per les eleccions
municipals, que va adreçar-se des dels alumnes de 5è de primària fins als
de 2n de batxillerat i als professors que no formaven part de l’organització
del treball. Com tota campanya electoral, constava de diversos aspectes:
van redactar el seu programa electoral i diversos articles, de sanitat, de
plans d’integració social... A més a més, van utilitzar documents sobre els
problemes de Terrassa per tal d’aportar veracitat i fonaments al partit.
També van crear flyers, un logo i un anunci amb l’objectiu de fer publicitat
del partit.
Després d’una setmana i mitja de campanya, es van celebrar les eleccions, i
d’entre el 70-80% de l’escola va votar. El partit guanyador va ser La Crida.
Tots els partits van aconseguir regidors a l’ajuntament, menys un. Finalment, per acabar el seu treball van realitzar les aliances necessàries per
aconseguir la majoria absoluta. En Jordi Vallés, que formava part del partit
La Crida, va ser l’escollit alcalde. Per tal d’aportar realitat al treball, els professors van organitzar una visita al Ple de l’Ajuntament i els alumnes van
poder conèixer a l’alcalde de Terrassa, l’Alfredo Vega López.
Felicitats als guanyadors i a tots els participants!

La Nostra



46

INTERCANVI AMB UN ALUMNE CANADENC
L’Oriol i el Daniel són dos alumnes de 4t d’ESO que estan compartint una experiència única. Durant aquest 1r trimestre, el Daniel, que és del Quebec, ha estat convivint amb l’Oriol a Terrassa i assistint a la Tecnos. Més endavant, l’Oriol marxarà
uns mesos al Canadà per conviure amb el seu partner, el Daniel. Voleu saber què en
pensen de l’experiència?
Per la Marta Alonso

ENTREVISTA A L’ORIOL

ENTREVISTA AL DANIEL

Com esperes que sigui el teu viatge al Canadà?
Espero que sigui un viatge on pugui millorar el meu
nivell de francès i d’anglès i on pugui experimentar
una experiència molt enriquidora i divertida.

Què és el que més t’ha agradat de Catalunya?
El que més m’ha agradat és el clima, les muntanyes, els
paisatges i la calor.

Recomanaries aquesta experiència?
Si, és molt interessant perquè pots aprendre nous
idiomes, noves cultures i conèixer a molta gent nova.
Què t’ha aportat la teva estada a Barcelona?
M’ha aportat una nova manera de veure-ho tot. En
canviar d’idioma i de cultura, pots comparar-ho amb
altres cultures que ja coneixies.
Tornaries a repetir?
Sí. Personalment, m’agrada molt viatjar i veure noves
zones del món. Els llocs que he visitat per Europa,
m’han agradat molt. Crec que tot és molt bonic i molt
diferent del Canadà.

Què ha sigut el que menys t’ha agradat i que milloraries per a un futur?
Comparat amb l’horari al qual estic acostumat, el que
hi ha aquí és molt llarg. Al Canadà, l’horari és molt més
curt.
Com va ser el tràmit per aconseguir participar en
aquest intercanvi?
Doncs una professora de la meva escola ens va comentar que hi havia la possibilitat de fer un intercanvi de
tres mesos a Barcelona i vaig decidir apuntar-m’hi
perquè vaig creure que seria una oportunitat que
probablement no es tornaria a repetir.
Com t’has sentit durant aquests mesos?
M’he sentit molt bé, molt acollit pels companys. És
difícil d’explicar però són com unes vacances a un altre país anant a l’escola igual que al Canadà però sense
que siguin una prioritat màxima.

Creus que et serà fàcil adaptar-te?
Crec que sí perquè sóc una persona molt oberta. Crec
que també m’ajudarà haver viatjat per molts llocs
diferents del món.
Quines coses creus que són millors al Canadà que
aquí?
Crec que la gent d’allà no és tan seriosa com aquí, crec
que són més amables i socials.

Què creus que t’aportarà aquesta experiència?
Crec que serà una experiència molt enriquidora, divertida i diferent.

Què li diries a una persona que vol experimentar
una experiència com aquesta?
Els diria que abans de prendre la decisió pensin en les
conseqüències que pot tenir, que moltes vegades, a
primera vista, només es veu la part positiva, però que
realment hi ha una part que no estem acostumats a
escoltar.
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TREBALL DE RECERCA
La Nostra ha entrevistat la Mireia Margarit, el Daniel Ridao
i la Lida Calsamiglia, tres alumnes de batxillerat que han realitzat uns
Treballs de Recerca ben interessants. Felicitats, nois!

COM ACABAR AMB LA
POBRESA: LA RENDA
BÀSICA DE LA CIUTADANIA.
Alumna:
Mireia Margarit Aymamí

El tema fonamental del meu Treball de Recerca és la
Renda Bàsica de Ciutadania, una proposta molt controvertida que té com a objectiu acabar amb la pobresa a Espanya. Des del moment en el què vaig començar
a llegir sobre el tema, em va interessar molt, ja que
és de molta rellevància social i econòmica. Com que
sempre m’ha agradat conèixer qüestions de societat,
desigualtats i injustícies, vaig decidir escollir-lo com a
tema per al meu Treball de Recerca.

Un cop vaig començar a plantejar el treball, em vaig
adonar que no era possible parlar de la Renda Bàsica
sense abans contextualitzar per què és necessària i,
per tant, vaig decidir començar el treball realitzant
una anàlisi de la situació socioeconòmica actual a
Espanya. Un cop ja vaig haver explicat per què seria
necessària una mesura com aquesta, vaig realitzar un
estudi complet per arribar a determinar si realment la
proposta és viable i seria efectiva a Espanya.
El treball el vam començar a principis d’any, a 1r de
Batxillerat, però realment, no m’hi vaig posar fins
que vam acabar els exàmens finals, al juny. D’aquesta
manera, la major part del treball l’he realitzada durant
l’estiu. A l’inici del curs, aquest setembre, ja tenia el
treball pràcticament acabat, ja que s’havia d’entregar
a finals del mateix mes. Un cop vaig tenir la memòria
escrita enllestida, va tocar preparar l’exposició oral.
Realitzar-la no se’m va fer massa difícil, ja que, a
l’haver estat treballant en el mateix tema durant tants
mesos, ja coneixia tot el que havia d’explicar perfecta

ment. Només vaig haver de preparar el suport visual
i sintetitzar tot allò que volia dir per poder fer la presentació davant del tribunal a l’octubre.

Finalment, considero que per desenvolupar un bon
Treball de Recerca cal escollir un tema que realment
t’interessi, ja que hauràs de dedicar-hi moltes hores
del teu temps lliure, de manera que, si el tema no
t’acaba d’agradar, se’t pot arribar a fer molt pesat.
També recomano a tots els alumnes que hauran de
realitzar-lo pròximament que s’organitzin bé i intentin no deixar-lo per l’últim moment, ja que és un projecte molt llarg que no s’enllesteix d’un dia per l’altre.

DISSENY D’UNA MISSIÓ
INTERPLANETÀRIA
A
MART.
Alumne:
Daniel Ridao Velasco

El tema del treball és l’aeronàutica, més concretament, l’estudi i disseny de missions interplanetàries.
He triat aquest tema perquè crec que el nostre futur
està molt relacionat amb l’exploració de l’espai exterior i, per tant em sembla molt interessant. Mart podria
ser la porta cap a noves vides i cap a noves experiències de milers de persones. D’aquesta manera es facilitaria l’expansió de la humanitat i per tant es podrien
eliminar problemes com la superpoblació.
El meu treball està dividit en dues parts principals:
una part teòrica on explico quines serien, en trets
generals, les consideracions que s’haurien de tenir en
compte a l’hora de dissenyar una missió espacial interplanetària (la seva organització i planificació, fent
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esment als diferents tipus de viatges, i el reptes d’un
viatge tripulat) i una part pràctica on represento la
trajectòria que realitzaria una nau per anar i tornar de
la Terra a Mart de la manera més eficient i econòmica
possible resolent el Problema de Lambert i un dibuix
representatiu a l’AutoCAD de les òrbites dels planetes
i de la trajectòria que segueix la nau al llarg de tot el
recorregut d’anada i de tornada.
La major part del treball la vaig realitzar durant l’estiu
i finals del curs, un cop vam acabar el exàmens trimestrals. Vaig fer una exposició del treball en Prezi, ja que
és el suport visual amb el qual més he treballat. Un
cop acabat el treball escrit, vaig anar seguint l’índex
que m’havia proposat explicant les idees més importants de cada tema.

En la meva opinió, cal que t’agradi el tema que has
triat, ja que hauràs de treballar durant moltes hores
investigant sobre aquesta matèria. A més per fer una
bona feina és necessari treballar amb cura i eficientment. Seria recomanable tenir planejat tot el que es
vulgui introduir al treball i si cal, demanar ajuda a un
professional de la disciplina en qüestió.
El consell que donaria seria treballar una miqueta cada dia durant tot l’estiu, perquè si no, la feina
s’acaba acumulant a principi de curs i això pot derivar
a resultats no esperats.
LA RATETA CONFOSA:
Un treball de recerca
sobre l’avaluació de la
confiança en animals no
humans
Alumna:
Lida Calsamiglia

El tema que he escollit per a fer el treball de recerca
és l’avaluació de la confiança amb què els animals no
humans prenen una decisió davant d’un estímul que
perceben a través dels sentits. A diferència dels humans, els animals no humans no poden comunicar el
seu estat intern mitjançant el llenguatge. El desafiament doncs, és inferir la confiança a partir de la única
cosa observable: el comportament.

Des d’un principi, tenia molt clar que volia enfocar el
meu treball a un tema neurocientífic i el tema inicial
va ser l’influència de les hores de son sobre la presa de

decisions del dia a dia. Vaig contactar amb un conegut
dels meus pares que és neurocientífic i vam discutir si
el tema triat el podria portar a terme, és a dir, poder
desenvolupar-lo i arribar a alguna conclusió científica.
A causa de la dificultat que suposava realitzar repetidament l’experiment amb persones i l’escàs coneixement que es té sobre el funcionament del cervell,
vaig deixar aquest tema apart. Tot i així, la presa de
decisions no van quedar del tot descartada ja que el
científic amb el qual havia contactat va proposar-me
un tema molt relacionat amb el que estudien al centre
de recerca on treballa (Champalimaud Research Center): “Com podem conèixer la confiança, la certesa,
amb la que els animals no humans prenen una decisió”. Per respondre a aquesta pregunta, vaig estar
un mes al centre Champalimaud realitzant un experiment amb rates.

El que m’ha semblat més interessant d’aquest treball
és el camí que m’ha portat a conèixer, o a mesurar, alguna cosa a la qual, des d’un inici, no hi tenia un accés directe: la confiança amb que aquests animals,
les rates concretament, prenen una decisió. Com hem
esmentat anteriorment, els animals no humans no
ens poden comunicar el seu estat intern i per tant no
podem saber la certesa amb que prenen una decisió,
bàsicament perquè no comparteixen un llenguatge
amb nosaltres. Per això calia dissenyar i assignar
una tasca a les rates i observar el comportament de
l’animal i tractar de relacionar algun aspecte del seu
comportament a l’hora de prendre una decisió amb la
confiança amb què decidien.
Realment no va ser fins a l’estiu que vaig tenir clar el
tema en què m’anava a centrar. Tot i així, al llarg del
curs vaig estar endinsant-me una mica al món de la
neurosciència llegint articles sobre aquest camp.

El treball de recerca és un treball que requereix molt
de temps. El que considero més important és la constància, anar avançant i tenir en compte el treball que
estàs fent. Als alumnes que realitzaran el TDR aquest
curs vinent els aconselleria que triessin un tema que
realment els agradi i que aprofitin l’ocasió per reflexionar i entendre què és el que realment els agrada fer.
Moltes gràcies nois per col.laborar amb La Nostra i
moltes felicitats per la vostra feina!

La Nostra

Lectures Recomanades

50

T’AVORREIXES? T’OFERIM
LA SOLUCIÓ: LLEGEIX.
Si no saps què fer per entretenir-te, aquesta és la teva
secció ideal. No importa la teva edat, des de Primaria
fins a Batxillerat hi ha alumnes que et poden recomanar llibres del teu interès. Fes-hi una ullada i mira
si trobes alguna lectura que t’agradi.
Per la Ivet Santolaya
PRIMÀRIA
Elisabetta Dami
EL SECRET DE
L’ESFINX
Planeta de los Libros
L’Aitana, de 2n de primària, ens recomana aquest llibre d’aventures en el
que Gerónimo persegueix els pèrfids
gats pirates i la cort del faraó Kefren
fins a l’antic Egipte. Allà haurà de desmuntar els seus plans malèfics i salvar
la història.
Si t’agrada la saga Gerónimo Stilton,
no te’l pots perdre i si encara no n’has
llegit cap... què estàs esperant?
J.K.Rowling
HARRY POTTER Y
EL PRISIONERO DE
AZKABAN
Editorial Salamandra
La novela explica la vida d’en Harry,
que ja és en el 3r any de Hogwarts,
l’escola de mags. Mentre ell està a casa
els seus tiets, Sirius Blacks s’escapa de
la presó decidit a matar a en Harry.
Aquest és un llibre de fantasia i misteri que, tot i que la lectora, Lucia Ruiz
és molt jove, ha entès perfectament i
és el que més li agrada de tota la saga.
Abans que aquest llibres estan La piedra filosofal i La camara secreta.

J.R.R.Tolkien
EL HÒBBIT
Ed. Minotauro
Qui no coneix aquest llibre? La
història de Bilbo arrenca amb la recerca d’un tresor. Fins ara, la vida del
protagonista ha estat molt tranquil·la
i rutinària, però tot canviarà quan emprengui camí cap a terres estranyes
amb la companyia del mag Gandalf i
altres personatges.
El Pol Tatché, de 5è B, el recomanaria
perquè és un llibre d’aventures, i de
les millors. L’únic “dolent” que té és
que és molt llarg…

SECUNDÀRIA
Kiera Cass
LA SELECCIÓN
HarperCollins
America Singer és seleccionada juntament amb trenta quatre noies més,
però només una d’elles serà l’escollida
per casar-se amb el príncep Maxon
i canviar la seva vida humil per una
de més luxosa. Per a qualsevol noia,
aquesta seria una gran oportunitat
però no per a l’America Singer, donat
que això significa haver de renunciar
al seu estimat.
L’Helena Claver de 2n B us recomana
La Selección ja que no és el típic llibre d’amor si no que també es parlen
temes reals com la política, l’amistat,
els secrets i la confiança.

Carlos Ruiz Zafón
LES LLUMS DE
SETEMBRE
La butxaca
La Irene i l’Ismael van durant un estiu
màgic a la Badia Blava, on es trobaran
amb diversos misteris que envolten el
far de l’illa.

La Maria Santos, de 4t A, recomana
aquest llibre ja que la trama és diferent als llibres que llegia i, tot i que al
principi es una mica pesat, creu que la
novel·la està molt bé.

BATXILLERAT

Patrick Rothfuss
EN EL NOM DEL
VENT
Casadellibro
Tras los rumores que le han convertido en un personaje legendario a quien
todos daban ya por muerto, un hombre se dispone a relatar, por primera
vez, la auténtica historia de su vida
que únicamente él conoce.
En Gerard Jiménez recomana aquesta
novel·la ja que és més realista que
Harry Potter, per exemple, la seva màgia és feta amb ciència i, segons ell, el
protagonista viu una vida similar a la
del Lazarillo, una novela molt coneguda.
Isabel Allende
MÁS ALLÁ DEL
INVIERNO
Ed. Plaza Janés

La Mireia Margarit, de 1r de Batxillerat, el recomana perquè parla de
temes històrics que són molt interessants i de coses reals que estan passant ara mateix i desconeixia.

Isabel Allende ens presenta una obra
absolutament actual que aborda la
realitat de l’emigració i la identitat de
l’Amèrica d’avui a través d’uns personatges que troben l’esperança en el
amor i en les segones oportunitats.

Tecnos Quiz
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1

Quan un amic penja una
foto al seu compte privat,
què fas?

a) Faig una captura, aquestes cares
no es poden desaprofitar.
b) Instantàniament creo un mem.
c) Ric una estona però, com sóc bona
persona, no li faig cap mem.

2

A l’hora de crear un mem,
quins mitjans utilitzes?

a) Mai faig mems.
b) No hi dedico gaire temps, treballo
amb l’editor de la galeria.
c) Sóc un expert i tinc una aplicació.

3

Si haguessis de definir la
paraula mem com ho
faries?

a) Buscaria la definició al diccionari.
b) Crearia un mem que ho defineixi.
c) Jo mateix faria una definició
pròpia.

4

Quan has de pensar una
idea per un mem, com 		
t‘inspires?

a) Faig una pluja d’idees, busco
referents i imatges suggerents.
b) No necessito pensar gaire,
automàticament després de veure
la foto tinc la idea.
c) Pregunto a algú perquè m’ajudi.

5

Quan un amic et demana
una idea per un mem,
què fas?

a) No l’ajudo, no puc deixar anar les
idees.
b) L’ajudo, és bon amic i quan jo ho
necessiti em retornarà el favor.
c) Els amics no em demanen idees
per fer els seus memes...
no entenc per què.

De 8 a 13 punts:
Què és un mem?
Està clar que no hi estàs posat, en el
tema dels mems...
No passa res, tothom no ha de dominar-ho tot a la vida però, igualment,
deixa’ns oferir-te un consell: recicla’t
una mica si no vols acabar sent carn
de mem!

Per la Marta Alonso Ujaldon

6

Quan algú et fa un mem,
com t‘ho prens?

7

Quan has de crear un
mem, quina font de lletra
utilitzes?

8

A l’hora de publicar els 		
teus mems, com ho fas?

a) Entenc que si jo els faig és normal
que me’n facin.
b) Ric una estona però sé que els
meus són els millors.
c) No suporto que em facin mems.

a) Òbviament, utilitzo la Impact, tot
creador expert l’utilitza.
b) Qualsevol lletra que quedi bé.
c) Mai creo mems, prefereixo
mirar-los.

a) Simplement li envio a la persona
que hi apareix.
b) Tinc un compte d’instagram per
penjar-los.
c) No tinc el costum de publicar
memes.

Puntuació :

1a) 3p 1b) 2p 1c) 1p
2a) 1p 2b) 2p 2c) 3p
3a) 2p 3b) 3p 3c) 1p
4a) 3p 4b) 2p 4c) 1p
5a) 2p 5b) 3p 5c) 1p
6a) 3p 6b) 2p 6c) 1p
7a) 3p 7b) 2p 7c) 1p
8a) 2p 8b) 3p 8c) 1p

TECNOS QUIZ:
Ets un bon creador de mems?

De 14 a 19 punts:

De 20 a 24 punts:

Sabem que t’hi esforces...

Ets el gall del galliner!

...i de veritat que ho valorem, però s’ha
de reconèixer que potser no hi tens la
mà trencada.

Els teus amics et respecten i et temen
alhora, encara no saps per què? Viuen
atemorits pels teus mems!

El que realment és important és participar i si tú t’ho passes bé mentre els
fas doncs... que te quiten lo bailao!

I és que saben que a la mínima que
fiquen la pota... pam! Allà estàs tú
per deixar el moment immortalitzat
per sempre... Potser podries agafarte unes vacancetes per descansar una
mica (i que descansin els teus amics!).

La Nostra
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NOSTRALOGISMES
Els neologismes són aquelles paraules que s’utilitzen en el nostre dia a dia però
que no estan, encara, incloses en el Diccionari de la Llengua Catalana (o bé hi consten amb un significat diferent). El neologisme del 2018 ha estat el mot sororitat.
La Nostra us proposa la creació d’uns quants neologismes, dins l’àmbit escolar,
per tal de definir conceptes quotidians per tots nosaltres coneguts, que encara no
existeixen al diccionari però que haurien d’existir.
Se’n diu d’aquella assignatura que és
molt difícil d’aprovar per a la majoria
dels estudiants que la cursen:

ASSIGNADURA

Substantiu que defineix aquells estudiants que ténen tanta vergonya a
parlar en públic que quan surten a la
pissarra no deixen de tremolar:

ESTUDIFLAMS

El mail de la Gemma Elias (aquesta ja
és mooooolt coneguda):

GEMMAIL

Se’n diu d’aquells professors que sempre s’apiaden de tu a l’últim moment
i t’acaben aprovant l’assignatura (per
entendre’ns, que són un amor):
PROFECORS

Substantiu que defineix els últims
minuts de la classe d’educació física,
aquells en els quals els alumnes ja no
tenen esma ni per respirar i han de fer
grans esforços per acabar la course
navette, creiem que aquesta franja
hauria de tenir un nom propi:
EDUCACIÓ TÍSICA

Se’n diu del procediment mijançant
el qual es determina l’estructura, els
components i les funcions dins d’una
oració d’un acudit (aquest pot ser bo
o dolent, és indiferent), així com el paper que té cada paraula:
ANÀLISI MORFOSIMPÀTIC

Se’n diu d’aquells professors completament entregats a les seves matèries
i tasques docents, amb una veritable
vocació, uns puristes de la seva professió:
PURFESSORS
Nom que defineix aquell pobre estudiant que sol ser l’objectiu de les preguntes i reganys dels professors, que
evidentment li tenen mania i sempre li
criden l’atenció quan ell no ho mereix:
ESTUDIBLANCS

Sobrenom que defineix millor l’hora
de l’esbarjo en el cas que t’hagis deixat l’entrepà a casa o que tinguis un
examen a continuació:

L’HORA DEL PATIR

Tots aquells problemes i dificultats
amb els què es troben els estu-diants
de la Tecnos quan arriben a la universitat:
DIFACULTATS
Adjectiu per definir aquell típic estudiant que no sol treballar ni estudiar
de forma habitual però que, curiosament, es sorprèn quan suspèn un examen:
SUSPRÈS
Substantiu que defineix aquell tipus
d’estudiant que coixeja, o que va mancat, d’alguna part de la matèria i, per
tant, no la domina en la seva totalitat:
ESTUDIRANC

Nom que rep cadascuna de les
matèries o assignatures de la carrera
de Medicina:

ASSIGNACURA

Nom que defineix aquells alumnes
que sempre tenen una crítica o queixa
a punt per compartir amb els seus
companys i professors:
CALUMNES

Cèl.lules del teixit nerviós dels nostres
adolescents, la funció de les quals és
transmetre els impulsos nerviosos.
NEURMONES

Se’n diu d’aquell professor que va “fotent puros” a tots els alumnes que es
creuen al seu pas:
PUROFESSOR
Se’n diu d’aquell professor estimat
i temut a la vegada, que genera respecte i admiració en l’alumnat amb la
seva sola presència:

PROFELORD

Estudiant que sempre vol saber les
notes que han tret els seus companys... i fins i tot els calcula les mitjanes!

ESTUDIRANK

Carrera universitària en la què s’aprèn
disseny d’espais, edificacions, urbanisme i paisatgisme... amb una dedicació mitjana de 25h/dia.

ARQUITORTURA

Humor
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EN UN LLOGARRET EGARENC...

MEMS ESCOLARS

Pel Lluc Font

Per la Lida Calsamiglia i la Núria Parra

La Nostra
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Per la Lida Calsamiglia i la Núria Parra

QUI HA DIT QUÈ?

La Lida i la Núria, de 2n de Batxillerat, us proposen associar cadascuna de les expressions amb el professor que
les utilitza habitualment a les seves classes:

PILAR TEIXIDÓ

POL JULIÀ

FERRAN MOTA
SOPA DE LLETRES

CRISTINA AYMAMÍ
SUSANA LUQUE

Heu de trobar les següents noms propis a la sopa de
lletres: AGNÈS, XAVI, MIREIA, MARC, MONTSE, ÀNGELS, MERCÈ, MIRIAM, JORDI, DOLORS, ROSA, SÍLVIA,
ENCARNA, NÚRIA, PATRICIA I JOAN CARLES.

Les solucions les trobareu a la pàgina 36

LAURA DEL REY

DOLORS ZAMORA

LES MATEMÀTIQUES CLARES

Per a tots aquells alumnes que esteu treballant la
composició de funcions: La Nostra també vol posar el
seu granet de sorra per fer-vos el curs més fàcil!

Imatge extreta de l’Instagram de nakedphysics.
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compromis 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 tracició 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 entesa 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 creativitat
catalanitat plural coneixement confiança diàleg cooperació feina
coratge creatitvitat convivència feina tregall en equip alegria
Topete, 34 ⦁ 08221 TERRASSA
tel. 93 785 83 55 ⦁ fax : 93 786 35 02
e-mail : secretaria@tecnos.cat
http//www.tecnos.cat

