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L’equip directiu
 reivindica 

el valor
 de l’esco

la en temps 

de confinament.

L’Agnès Brossa s’ha acomia-
dat de l’escola i La Nostra li 
ha realitzat una entrevista 
per saber com ha estat el 
seu pas per la Tecnos. 

El Roger Palau, ex-alumne 
de l’escola, ens ha concedit 
una entrevista per expli-
car-nos el seu projecte, 
guanyador d’un premi 
al Mobile World Congress 
2019. Felicitats!
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Benvolgudes famílies,

L’equip de la revista i tota l’escola Tecnos desitja que tots vo-
saltres i els vostres familiars estigueu bé. 

El curs 2019-20, ens ha tocat patir una situació inesperada i 
difícil que ens ha portat a viure confinats durant moltes set-
manes, allunyats de familiars i amics. També hem vist com la 
pandèmia del Covid-19 llevava les vides de molts éssers esti-
mats.

Tota aquesta situació ens ha afectat de moltes maneres i en 
molts àmbits diversos, capgirant de la nit al dia les nostres ru-
tines habituals i obligant a adaptar-nos a una nova realitat. 

L’escola ha estat testimoni directe dels estralls causats pel 
Coronavirus i, tot i restar físicament tancada des dels ini-
cis del confinament, ha aconseguit reinventar-se per tal 
d’acompanyar-nos al llarg de tots aquests dies i seguir-nos 
donant suport i escalf. A través de l’escola hem mantingut el 
contacte amb les altres famílies, amb amics i companys, amb 
els nostres mestres i professors, ens hem mantingut atents i 
actius, realitzant moltes activitats diferents, educatives i en-
grescadores, que hem pogut compartir amb els altres. 

De la mateixa manera, podem tenir la certesa que l’escola ens 
seguirà acompanyant a tots i cadascú de nosaltres en aquesta 
nova realitat que ens tocarà viure i que, molt probablement, 
serà diferent de l’anterior. 

Tanmateix, un cop aquesta situació hagi passat, n’haurem ex-
tret una sèrie d’aprenentatges molt valuosos que romandran 
en nosaltres i ens faran créixer com a persones i com a societat.

Esperem que gaudiu moltíssim del present exemplar de La 
Nostra, ple de continguts i activitats realitzades pels nostres 
alumnes abans i després del confinament. 

ROSER FRADERA
Coordinadora de la Revista Escolar

TOT ANIRÀ BÉ!
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El passat dia 29 d’abril, en el ple municipal de l’Ajuntament 
de Terrassa, es va concedir la Medalla d’Honor de la Ciutat al 
Llorenç Puig.

Des de l’escola, volem felicitar el Llorenç i enviar-li una forta 
abraçada. 

Moltes felicitats!

MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT

El passat dia 5 de març, la nostra companya Cristina Aymamí 
va celebrar el seu 50è aniversari! 

A les 12.00h, a la Sala Blava de professors, els seus companys 
li van fer entrega d’un bonic detall i un ram de flors. Així que 
la Cristina va passar un emotiu dia envoltada dels seus com-
panys i els seus alumnes. 

Moltes felicitats i per molts anys més!

50è ANIVERSARI DE LA CRISTINA AYMAMÍ

El 24 de març, la nostra companya Maribel va celebrar 50 
anyets de res!

En el seu cas, la Maribel va haver de celebrar un “confiani-
versari”, ja que ens trobavem tots en situació de confina-
ment. Però tot i les circumstàncies, els seus companys la vam 
felicitar per correu i li vam enviar molts petons i abraçades!

Moltes felicitats, Maribel, que segueixis igual d’estupenda!

Volem donar la benvinguda al Pau, el 2n fill de la nostra com-
panya, la Maria Gómez. 

També volem donar l’enhorabona a la Maria i a la seva famí-
lia, per aquesta bona notícia. Esperem que gaudiu moltíssim 
del petit!

50è ANIVERSARI DE LA MARIBEL TOMÀS

BENVINGUT, PAU!
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Cada any, quan s’acosta el mes de juny, l’equip directiu comença a preparar la memòria del curs escolar:  resum 
d’objectius, anàlisi d’indicadors i dades, resultats, aspectes del pla anual assolits, què ens ha quedat per fer, avalu-
acions internes, propostes de millora…

A les memòries dels darrers cursos escolars, hem incorporat una breu introducció, a tall de resum, del context o 
dels fets més rellevants que han succeït durant el curs. Aquest any, el context en què s’està desenvolupant l’última 
part del curs, gairebé podem assegurar que no es limitarà a formar part d’una introducció, sinó que aquest nou 
entorn serà el protagonista de la memòria del curs 2019-2020.

El confinament que hem patit durant bona part de la segona meitat del curs, ha transformat el model d’escola que 
havíem conegut fins ara i de forma sobtada, ens ha obligat a fer un gran esforç per adaptar-nos a una situació nova 
a tots nivells: emocional, familiar, professional, social i econòmic. 

Qui ens ho havia de dir al mes de setembre?

Aquesta sortida obligada de la nostra zona de confort ha fet aflorar el millor i el 
pitjor de la societat, tant a nivell individual, com grupal. Un munt de contradiccions 
s’han fet evidents i ens interpel·len.

Què és realment essencial a les nostres vides?

Però també han quedat clares algunes idees sobre el paper de l’escola que havien 
estat qüestionades.
Desaparegut l’espai escolar com a lloc físic d’aprenentatge, constatem que cap ins-
titució pot substituir l’escola, un espai de relació, autoconeixement, convivència, 
aprenentatge, exploració, llibertat,pensament, crítica constructiva… 

Deia un dels lemes de la Tecnos en l’anunci de portes obertes del 2017: 

Confinats, però acompanyats, 
perquè com sempre, no volem anar 

de pressa,  volem arribar lluny.
Equip directiu, maig 2020
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“Un espai per créixer de P3 fins a Batxillerat.”

I com trobem a faltar ara aquest espai!  Un espai que és molt més que un edifici i uns metres quadrats d’aules 
i mobiliari, el factor humà n’és l’essència i és a aquesta dimensió de l’espai a la que fèiem referència a l’anunci.

El confinament també ha posat en relleu les mancances i limitacions del sistema educatiu actual:

Necessitem una bona diagnosi per planificar el que vindrà: punts forts i punts febles per definir bones estratè-
gies de millora. Al llarg de les setmanes vinents, el nostre equip, comença una reflexió pedagògica que haurà de 
contemplar diversos eixos:
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Tot l’equip directiu està convençut que ens en sortirem, comptem amb un equip docent i no docent compromès 
al cent per cent, que com sempre, farà front a aquest repte, de fet, ja ho està fent. Les hores de formació, de tuto-
ries per correu electrònic, de videoconferència, de telèfon o de xat, el nombre d’activitats noves dissenyades, les 
bones pràctiques portades a terme… de ben segur que trencaran totes les estadístiques que teníem fins ara a les 
memòries anuals. 

A tots, mestres, professors, equip de psicologia, auxiliars i personal d’administració i serveis, moltes, moltes grà-
cies.

Però també gràcies a tots els infants i joves que esteu creixent i aprenent una lliçó de vida, que no havia estat in-
closa a cap programació del curs, que superareu amb una qualificació excel.lent i, que de ben segur, deixarà una 
bona petjada en el vostre aprenentatge.

Per últim, famílies, moltes gràcies per l’esforç que esteu fent substituint la nostra presència directa, que tant 
trobem a faltar, sense que ningú us hagi preparat per fer-ho i malgrat que en algun moment us sentiu desbordats 
i superats per la situació, estem convençuts que us en sortiu molt bé.

Ara més que mai, els valors cooperatius, que són l’essència 
de l’escola, es posen de manifest.
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QUÈ HAN FET ELS ALUMNES A CASA,
DURANT EL CONFINAMENT?

Des de l’inici de la quarentena, molts de nosaltres hem experimentat més temps 
lliure a casa... que hem aprofitat per fer activitats noves, que abans no podiem fer, 
o per continuar realitzant aquelles coses que tant ens agraden. 

Per la Laura Alavedra

Abril Quero, P4B:
Aquests dies m’agrada escriure, 

fer puzles, pintar amb aquarel·les, 

construir coses (com el collaret que 

veieu a la imatge) i cuinar.

Anna Moliner, 4t ESO B : 

Abans no tenia gaire temps lliure, 

per això, aquests dies de confina-

ment estic aprofitant per fer coses 

que no podia fer i una d’elles és 

pintar.

Maria Aguilar, 6èB: Quan em llevo, penso en el hockey, perquè tot i estar en quarantena no puc deixar de fer-ne, així que des de bon matí em poso a fer tocs a la terrassa.

Alex Martínez, 2n BATX:Intento sortir cada tarda al balcó a tocar la bateria a tocar 4 o 5 can-çons diferents; el meu objectiu es animar els veïns durant aquests dies de confinament.  

Marc Ibañez, P4A:
Durant el confinament estic fent moltes coses: he 
fet un porquet de colors molt xulo, un paracai-
gudes amb un ouera, he après a cuinar moltes co-
ses, també, he pintat amb pintura i retoladors i he 
fet construccions. 

Alba Comasolivas, 1r BATX A :
Durant aquests dies puc dedicar-li més 
temps del que dedicava a tocar la flauta, i, 
mitjançant videoconferències estic continu-
ant les classes que abans feia al conserva-
tori. 
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A la nostra escola ens agrada educar en valors, fent 
referència a tot allò que t’han ensenyat, après i et fa mil-
lor persona.

EXTRAESCOLARS
ESPORTIVES

L’Esport és un valor i una activitat molt important des de l’etapa d’infantil, 
passant per les etapes de Primària i Secundària. Més enllà de millorar la 
condició física, és un instrument que col·labora amb el desenvolupament 
físic, psíquic i social entre infants i joves. Tota experiència, dins l’àmbit de 
l’activitat esportiva, seran situacions que es trobaran al llarg de la seva vida 
social. Aquesta experiència els servirà per resoldre-les.

A l’escola tenim varies activitats extraescolars esportives, les destinades a 
Infantil ( P3-P5) són Mini-preesport , Preesport , Gim-Jazz infantil i Natació.
Les destinades a Primària són Gimnàstica esportiva, Kung-fu, Gim-Jazz i 
Patinatge.

Durant el curs des del Consell Esportiu del Vallès Occidental de Terrassa, 
es programen una sèrie d’activitats, algunes d’aquestes destinades als 
alumnes d’Infantil i d’altres als alumnes de Primària.

L’escola ha pogut participar en les següents:

-El dia 25/01 JIE Gimnàstica Artística al Club Gimnàstic Terrassa. (P3-2n).
-El dia 01/02 al Cros escolar a Can Jofresa i posteriorment van haver-hi 
dues alumnes de l’escola la Laia Salamó Ferrer (2n ESO) i la Ariadna Millo 
Valls (4t Primària) que es van classificar per participar en la Final Nacional 
de Cros celebrat el dia 8 de març, al Parc de la Muntanyeta a Olèrdola (l’Alt 
Penedès). (1r-BTX).
-El dia 08/02 al JIE d’Atletisme a Can Jofresa. (P3-2n).
També s’han realitzat les següents exhibicions  dins l’escola:

-El dia 18/12 Exhibició de Gimnàstica Esportiva.
-El dia 30/01 Exhibició de Kung-fu.
-El dia 27/02 Exhibició de Gim-Jazz.
-El dia 28/02 Exhibició de Patinatge.

Animem a tots els alumnes a participar en la pràctica d’un Esport !
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PARLEM AMB EL LLUÍS PARDO, 
SOBRE EL MANTENIMENT A L’ESCOLA

La Nostra ha entrevistat el Lluís Pardos, per conèixer quines són les tasques de 
manteniment que es realitzen a l’escola i com podem el alumnes ajudar perquè les 
instal.lacions de l’escola funcionin correctament. 

1) Bon dia, Lluís, qui treballa al departament de 
manteniment de l’escola?
Actualment, som tres persones: el Marc Moros, 
l’Antonio i jo mateix, en Lluís Pardos; ja que el Rafael, 
està de baixa.

2) Quant de temps fa que treballeu a l’escola?
Doncs el Marc fa aproximadament un any que treballa 
amb nosaltres, jo porto quasi tres anys, i l’Antonio... ni 
idea! Fa molts anys que treballa a l’escola. 

3) En què consisteix l’ofici de manteniment, en ge-
neral?
Doncs consisteix en revisar el centre (l’edifici) i totes 
les seves instal.lacions, tant internes com externes, 
comprovar-les de forma periòdica  i reparar-les en cas 
que sigui necessari, per tal de garantir-ne el seu bon 
funcionament. Cal revisar tant les parets, com fuste-
ries i mobiliari, així com  també les instal·lacions elèc-
triques, d’il.luminació, de subministrament i distribu-
ció de l’aigua, la instal.lació de calefacció... 

4) Quina és la vostra feina diària?
Es una feina variada, no hi ha una tasca en concret 
que sempre fem. Potser avui estic pintant, com si es-
tic posant pladur o estic atenent a serveis externs que 
venen, com els de plagues, com els que revisen les cal-
deres… és una tasca molt variada.

5) Quines són les tasques de manteniment més re-
llevants que cal fer a l’escola perquè aquesta fun-
cioni correctament?
Els protocols de prevenció de maquinària i 
d’instal·lacions. És a dir, controlar que la temperatura 
estigui bé, que no hi hagi cap llum fos, que no hi hagi 
cap problema a l’hora que el col·legi funcioni correcta-
ment. 

6) Què és el que més us agrada del vostre ofici?
Bona pregunta! Doncs, què és variada, que no és una 
rutina constant de sempre fer el mateix. És a dir, no 
sempre estic pintant, no sempre estic reparant mo-
bles… sinó que és una feina en la que no sé el que em 
puc trobar en el dia. Avui he arribat, ara em vindrà un 
proveïdor, després haig de continuar posant pladur, o 
que ara em truquen dient que s’ha rebentat una cano-
nada i haig de reparar-la… no és una cosa rutinària.

7) Com us sentiu treballant a l’escola Tecnos?
Bé, estic bé. No em queixo.

Gràcies, nois! Des de La Nostra volem posar en val-
or la tasca de manteniment de l’escola, imprescin-
dible perquè tots puguem treballar-hi de manera 
comfortable. També us volem agrair l’estona que 
ens heu dedicat a contestar les preguntes. 

Per la Ivette Giménez
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Com cada any, les Jornades Culturals de l’escola Tec-
nos han suposat tres dies d’aprenentatge i descobri-
ment per part dels nostres alumnes, que han assistit a 
xerrades culturals d’actualitat i a tallers d’activitats 
ben diverses. 

JORNADES CULTURALS

Els alumnes de secundària de l’escola Tecnos han pogut assistir a una vari-
etat de xerrades d’allò més interessants, algunes de les més destacades han 
estat, a primer cicle: Ten inquietudes, en la què Jacinto Elá ens va  explicar 
com es va reinventar després de ser el millor futbolista infantil del món 
l’any 1996; El trial a l’escola, per la Berta Abellán, que ens parla de l’esport 
de la seva vida; Cercar una vida digna, en Kake ens ha explicat la seva col.
laboració amb la ONG VOLS; i a segon cicle: Internet of Thing, del Pere 
Barberan, que parla de les oportunitats que ofereix la xarxa, o Periodisme 
Internacional: entre la taula de redacció i el món, de Lluís Caelles, que 
ens explica en què consisteix la professió de periodisme.

També s’han realitzat diversos tallers i activitats esportives entre les quals 
cal destacar els Urban Dances , el Waterpolo, el taller de Graffiti, Defensa 
personal, Jocs de Rol, String Art, escalada, taller d’enigmes, la Cuina i la 
Boxa. 

També s’han realitzat sortides...

Ja veieu que amb tota la oferta és pràcticament impossible no trobar cap 
activitat del gust dels nostres alumnes. 

Moltes felicitats a tots els organitzadors de les Jornades Culturals!
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A REVEURE,
AGNÈS BROSSA

L’Agnès Brossa, psicòloga de primària, 
deixa La Tecnos per continuar amb els 
seus projectes professionals. 

La Nostra ha volgut entrevistar-la i aco-
miadar-se d’ella per fer-vos arribar les 
seves paraules. 

Et trobarem a faltar molt, Agnès.

1- En quin moment vas decidir dedicar-te a aquesta 
professió?

Amb 18 anys, quan havies de triar carrera, estava en-
tre l’arquitectura, l’interiorisme i la psicologia... i em 
vaig decidir per la psicologia! 

M’agradaven els nens i les nenes, i de sempre també 
m’ha agradat escoltar la gent i intentar-la ajudar. Sem-
pre pensava que jo podia ajudar qui tenia problemes. 

2- Com va sorgir la teva vocació?

No ho sé. És això, que pensava que podria ajudar la 
gent i m’agradava.

3- Quina experiència prèvia havies tingut abans 
d’entrar a la Tecnos?

Vaig treballar a un despatx de psicologia de la infància 
i l’adolescència, el de Marta Ferrer, rimer com a reedu-
cadora en dificultats d’aprenentatge, i després ja en 
bassant més clínica i d’assessorament a pares. Hi tre-
ballava amb la Mònica de Miguel. Durant 25 anys hem 
treballat juntes!

4- Com vas arribar a la Tecnos?

Doncs perquè amb la Mònica portàvem alguns nens i 
nenes de la Tecnos i alguns mestres i professors ens 
coneixien. 

Quan la Ma Jesús Comellas va deixar de poder-hi tre-
ballar (era la psicòloga que hi havia llavors a l’escola), 
ens van fer la proposta a la Mònica i a mi. I a sorts, vam 
repartir-nos les etapes: ella la de Secundària i Batx-
illerat i jo la d’Infantil i Primària. Crec que la sort va 
repartir bé.

5- Com et vas sentir el primer dia a l’escola? I al 
llarg de la teva estada?

Doncs el primer dia, ni nosaltres ni l’equip directiu 
sabíem massa com organitzar-nos, parlo de fa més de 
15 anys, les dificultats d’aprenentate encara no teníen 
nom, no eren coneguts els trastorns del neurodesen-
volupament i, únicament, hi havia atenció en assesso-
rament a pares i mestres, però sense una valoració ni 
una detecció específica en aquestes dificultats. 

Poc  a poc, hem anat construint un protocol, hem anat 
aprenent i parlant un mateix idioma en quant a les 
dificultats que els nens i nenes puguéssin presentar 
i també hem anat establint protocols per com abor-
dar aquestes dificultats i, sobretot, com poder ajudar 
aquests nens i nenes a afrontar-les, continuant amb 
l’assessorament i acompanyament a ares i mestres en 
aquest abordatge. L’objectiu comú, que tots els nens 
i nenes de l’escola puguessin avançar segons el seu 
ritme i les seves necessitats específiques.

6- Com ha estat la tasca que has realitzat a la nos-
tra escola?

Doncs enriquidora, emocionant, emotiva, difícil també 
molts cops, engrescadora, i penso que sobretot molt 

Per l’Abril Bertran i la Sakura Gámez



16

La Nostra L'etrevita

necessària. 

Hem fet acompanyament a molts nens i nenes per 
motius ben diversos, però el treball amb els nens i les 
nenes sempre ha estat molt, molt, molt agraït i és molt 
plaent, a l’hora que també pot ser a vegades divertit, a 
vegades dur... de tot. Ho trobaré molt a faltar.

7- Quins tipus de serveis has atès durant la teva es-
tada? 

Doncs des del que comentavem de detecció, avalu-
ació i abordatge de dificultats d’aprenentatge o del 
neurodesenvolupament, també treball amb altres as-
pectes ben diversos, com pot ser assessorament quan 
uns pares se separen i no saben com enfocar-ho als 
fills, o ansietats per diversos temes, problemes de 
comportament, problemes en l’adquisició dels hàbits 
d’autonomia, com del son, de l’alimentació, de respon-
sabilitats, enuresis... ui, n’hi ha un munt de ben diver-
sos perquè tots som iguals, però tots som diferents i 
a cadascú de nosaltres ens poden passar coses ben 
diverses per les quals a vegades podem necessitar un 
assessorament psicològic. 

8- Hi ha algun cas que recordis amb especial afecte? 

Sí, no només un. Hi ha casos que fas molta unió i que et 
vinculen emocionalment, i això es du a dins per sem-
pre. No vull posar exemples per preservar la intimitat.

9- Al llarg dels anys que has treballat a l’escola, 
com ha anat evolucionant el nostre alumnat?

Més que l’alumnat, els pares han evolucionat diferent 
o van evolucionant diferent des que jo vaig començar 
a ara. Cada vegada veiem més sobreprotecció dels in-
fants, se’ls infantilitza més, se’ls acompanya en excés 
en qualsevol petita dificultat i, en general, semblaria 
com si els pares no confiessin en les possibilitats dels 
fills i no els deixessin gestionar els petits reptes del 
dia a dia. Però, en canvi, i sorprenentment a aquest so-
breprotecció, creix una sobreexigència en aquest fill, 
amb una projecció que potser no es correspon a com 
és el fill. Vull un fill 10, però no li demano que faci res, 
ja ho faré tot jo perquè sobretot no es quedi en un 9. 
No sé si m’explico. 

10- Creus que l’escola ha sapigut adaptar-se a 
les necessitats dels alumnes en cada moment?

Creus que l’escola fa un esforç molt gran per adaptar-
se any rere any a les noves generacions, als reptes del 
futur, a les noves necessitats i exigències, i per anar-se 
renovant en tots els sentits, tot vetllant perquè aquest 
progrés i innovació no signifiquin anar enrere en el 
nivell d’adquisició dels aprenentatges. Són reptes 
difícils. 

11- Quines són les característiques que necessita 
un bon psicopedagog?

Sobretot, empatia. Saber posar-se en la pell de l’altre. 
Saber sentir què sent i com se sent qui has d’ajudar, i 
estimar-lo. Voler per ell el millor, voler ajudar-lo real-
ment, amb estimació. No podràs ajudar un nen que no 
sent que l’estimes, ni com a psicopedagog, ni com a 
mestre. 
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12- Per què és tan important el servei de psicologia 
als centres escolars?

Per poder detectar les dificultats d’aprenentatge que 
un alumne pugui presentar, tan aviat com sigui pos-
sible, a fi de poder fer un treball precoç d’aquestes 
dificultats, que eviti un fracàs escolar que enfonsaria 
l’alumne com a persona. Quan a un alumne no li va 
bé l’escola, té dificultats d’aprenentatge, té o tindrà 
també problemes d’autoestima, ansietat, tristesa o 
depressió, que li causaran més mal que el propi fracàs 
escolar.

13- Com ha sigut la teva experiencia en aquest cen-
tre escolar? 

Molt, molt positiva en molts sentits. Pel companye-
risme, pel treball en equip, per les amistats fetes 
pels nens i famílies amb les que he pogut trebal-
lar... tinguem en compte que les famílies que formen 
l’escola Tecnos són un luxe. 

14- I la relació amb els altres professors i com-
panys? 

Doncs, al llarg de tants anys, el que passa és que acabe 
compartint molts moments d’intimitat, perquè acabes 
essent en un moment o altre el psicòleg de molts 
d’ells, pel motiu que sigui, i acabes compartint prob-
lemes i preocupacions, i els teus companys acaben 
essent, també, els teus terapeutes i consellers. I no 
parlem de la Mònica, amb qui hem estat de costat al 
llarg d’aquests setze anys, sense ella, no hagues sigut 

el mateix, i sense l’equip directiu tampoc. Hem tingut 
sempre tot el suport. 

15- Quin és el millor record que t’emportes?

No podré oblidar l’acomiadament que em van fer 
just els dia abans de plegar. No podré oblidar-lo. Però 
recordo també molts nens i nenes que han estat al 
despatx, en situacions difícils i complicades per ells. 
També anècdotes de coses que expliquen i que et fan 
petar de riure. Els nens són únics.

16- Què és el que mes trobaràs a faltar de la Tec-
nos?

Això, el contacte directe amb els nens i nenes. Les 
seves expressions, les seves ocurrències, el seu amor 
incondicional, la seva gratitud. 

17- Quins són els plans/projectes que tens ara que 
ja no estaràs a la Tecnos?

Doncs continuar amb la meva consulta privada, que 
ja m’és incompatible amb la Tecnos, per qüestió de 
volum de feina. 

Continuaré fent una mica el mateix, però en àmbit 
privat, i sobretot, dedicat també a la psicologia jurídi-
ca i de família, que és l’àmbit que actualment em pren 
més hores. 

Et desitgem el millor! Et trobarem a faltar Agnès. 

Gràcies, jo també us trobaré a faltar moltíssim. 



18

La Nostra L'article

LA NOVA CRISI MUNDIAL
Des de fa uns mesos, el món ha conegut a una nova amenaça, el coronavirus. 
A la Nostra hem decidit fer una notícia explicant què és, com va sorgir i les 

seves conseqüències.

Pel Diego Salas

Imatge del nombre total oficial d’infectats al planeta, per l’institut de Recerca John Hopkins, en data del 4 d’abril de 2020.

El Coronavirus

El Coronavirus, o Covid-19, és una malaltia molt in-
fecciosa originada a la Xina d’orígen animal (especí-
ficament del ratpenat) i mai s’havia detectat en els 
humans. Aquest virus es propaga més o menys a un 
metre de distància quan dues o més persones parlen, 
esternuden o tussen; això és degut al fet que les gotes 
que surten del nostre organisme carreguen la malal-
tia, es dipositen sobre objectes que toquem amb les 
mans, sense adonar-nos de la càrrega vírica, i final-
ment, si ens freguem la cara o els ulls amb les mans 
brutes, correm un alt risc que el virus arribi a entrar 
en el nostre organisme i, per tant, d’infectar-nos. Per 
aquesta raó, és molt important prendre mesures de 
protecció com portar mascareta i guants d’un sol ús, 
rentar-nos les mans de forma constant i desinfectar 
els objectes amb una dissolució d’alcohol o lleixiu. 

El virus Covid-19 triga entre 2 i 14 dies en causar 
efectes en el nostre cos, aquests segurament són tos, 

febre i/o falta d’aire, donat que entra a les vies respi- 
ratòries i pot inflamar els saquets pulmonars, on es 
produeix l’intercanvi, això dificulta la respiració i pot 
derivar en una neumonía.

Aproximadament, el 80%  de la població únicament 
patirà simptomatologia lleu però existeix un 20% de 
la població en els quals la malaltia es podrà complicar, 
causant infeccions greus i fallades multiorgàniques, 
inclús arribant a la mort. La població de risc són els 
majors de 65 anys,  gent amb patologies prèvies i amb 
malalties cròniques que afecten la immunitat.

L’evolució de la pandèmia arreu del món

Els primers casos de la malaltia es van detectar a inicis 
del mes de desembre, a la ciutat de Wuhan, Xina, això va 
provocar el tancament de la ciutat i el confinament de la 
població, mesures que posteriorment es van extendre 
a tot el país. Es creu que el consum d’animalssalvatges 
crus per part de la població xinesa, obtin-
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guts als mercats de Wuhan com, per exemple, el pan-
golí, van provocar el pas del virus cap als humans, tot i 
que encara no està demostrat científicament.

Donat que en un inici el país asiàtic va intentar amagar 
l’emergència i, com a conseqüència, les mesures de 
contenció es van aplicar tard, el Coronavirus es va 
estendre per tota Àsia i va arribar a Europa. Es creu 
que l’orígen va ser un ciutadà alemany que tenia una 
companya que havia viatjat a Shanghai a mitjans de 
gener. Els casos de Covid-19 al continent es van multi-
plicar, convertint Itàlia en el principal focus de la ma-
laltia, concretament a la zona nord de la Lombardia 
i el Veneto. Itàlia, de la mateixa manera que la Xina, 
va trigar a reaccionar i a aplicar mesures restrictives 
davant els primers contagis de la població; finalment, 
va ser dels primers països en declara l’estat d’alarma 
al continent europeu.

Arrel d’aquest focus tant important, els altres països 
europeus van anar rebent ciutadans infectats que, en 
poques setmanes, van escampar la malaltia per tot el 
continent. Davant la situació i els pocs reflexos dels 
gobernants, la OMS va declarar la pandèmia del Co-
vid-19 i els països van començar a reaccionar aplicant 
mesures molt restrictives que limitaven els moviments 
de la població i la seva forma de vida convencional. A 
l’Estat Espanyol, es va declarar l’Estat d’Alarma el dia 
14 de març.

A les portes de la Setmana Santa, Europa encara lluita 
per controlar la pandèmia, mentre aquesta s’escampa 
per EEUU i el continent africà. La bona notícia, a 
aquestes alçades, és que la Xina ha controlat la malal-
tia i la població xinesa està recuperant la normalitat 
de forma gradual.

Les altres conseqüències derivades de la crisi 
sanitària mundial

Les conseqüències que tindrà el pas del Coronavi-
rus seràn moltes i seràn brutals. A nivell sanitari, els 
professionals mèdics lluiten diàriament per salvar la 
població infectada en estat crític i semi-crític, però 
la falta de reflexos dels polítics els ha deixat trebal-
lant sense mitjans de protecció suficients i amb uns 
recursos limitats, el que fa que tothom no tingui ac-
cés a un respirador, en cas necessari, i alhora posa les 
seves pròpies vides en perill, ja que molts metges i 
enfermeres s’acaben contagiant. Les UCIs disponibles 
estàn molt saturades a aquestes alçades, sobretot 
a les comunitats de Madrid i Catalunya, i el nombre 

de morts per Coronavirus no para de créixer, gene-
rant un nou rècord cada dia. L’Estat Espanyol creu 
que amb les mesures implantades, des de fa tres set-
manes, estem a prop d’arribar al màxim de la corba, ja 
que el coeficient de propagació entre persones sí que 
ha disminuit força (estem prop de l’1).

A nivell econòmic, la situació és molt alarmant i en cas 
d’allargar-se en el temps podem desembocar en una 
crisi econòmica pitjor que la de 2008. Els més afectats 
són les petites i mitjanes empreses, juntament amb 
els autònoms, que han aturat les seves activitats i pro-
duccions i han de fer front a múltiples despeses però 
sense generar ingressos. Molts treballadors s’estàn 
veient afectats per aquesta situació i s’han aplicat 
multitud d’ERTO.

A nivell social, el confinament és molt dur i agreuja 
les situacions personals de molts ciutadans, sobretot 
els que pertanyen a col.lectius vulnerables tals com 
dones i nens maltractats, gent gran i persones depen-
dents o, inclús, persones que viuen soles i no es poden 
relacionar amb d’altres durant aquest llarg període de 
temps.

La situació sembla una pel.lícula de ciència-ficció però 
hem de saber que ens en sortirem d’aquesta, com 
sempre ha fet l’ésser humà. També cal destacar que 
la població ha assumit la situació, prioritzant el que 
realment és important, i que s’han despertat onades 
de gestos solidaris que ens fan viure també contents 
i esperançats.
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ENTREVISTEM EL
ROGER PALAU

L’ex-alumne de l’escola, Roger Palau, 
va guanyar, juntament amb els seus 
companys d’equip, un premi al Mobile 
World Congress del 2019.

La Nostra ha volgut felicitar-lo de part 
de tota l’escola i fer-li un entrevista per 
saber-ne una mica més del seu projecte.

1- Bon dia, Roger, actualment a què et dediques/
què estudies?

Actualment, estic d’Erasmus a Porto (Portugal) a punt 
d’acabar la carrera universitària, fent a distància la Te-
sis Final del Màster en Enginyeria Industrial a la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya. 

2- Ens hem assabentat que vas guanyar un premi 
al Mobile World Congress, juntament amb altres 
companys de Màster, ens podries explicar en què 
consisteix el dispositiu guanyador?

El dispositiu és un adaptador per a persones amb ne-
cessitats especials a les mans que no poden menjar o 
fer altres activitats quotidianes de forma autònoma. 

L’adaptador està creat amb tecnologia d’impressió 3D, 
fet que fa que l’utensili es pugui adaptar a diferents 
patologies i mides de les mans. El més important és 
que el seu preu és molt reduït, de manera que les per-
sones més necessitades de països subdesenvolupats 
poden beneficiar-se

3- D’on ve la idea? 

uHandle és un projecte que va néixer a la mateixa 
universitat on he cursat tant el Grau en Enginyeria en 
Tecnologies Industrials com el Màster Universitari en 
Enginyeria Industrial, a una assignatura de tecnologia 
de materials. 

La professora i doctora Núria Salans, ens va proposar 
crear amb enginy un dispositiu que fes servir un ma-
terial poc comú. No teníem molt clar què crear, però 
sí sabíem que volíem ajudar la societat, així que vam 
crear uHandle.

4- Quin va ser el teu paper en el projecte?

Des del primer moment del projecte, hem treballat tot 
l’equip repartint-nos les tasques necessàries per ar-
ribar on som ara.

5- Per què vau decidir presentar-vos al concurs?

Therese Jamaa, General Manager de GSMA, va ser la 
nostra padrina de graduació quan ens vam graduar 
del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, 
ella ens va proposar presentar-nos en el concurs SDG 
Challenge 4YFN del Mobile World Congress. En un 
primer moment no ho teníem molt clar, ja que el nos-
tre projecte encara estava a una fase molt tendre de 
prototipatge, però ens vam tirar a la piscina i ens vam 
presentar.

6- Com us vau sentir quan us van donar el premi? 
Us ho esperàveu o hi havia força competència?

La veritat no ens ho esperàvem gens. En un primer 
moment no ens ho creiem, la resta de finalistes inter-
nacionals d’arreu del món tenien projectes que ens 
van encantar i eren una passada.

Pel Diego Salas
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7- En quin projecte estàs treballant actualment?

Actualment, estic fent el Projecte Final del Màster així 
com un altre projecte sobre e-Commerce i màrque-
ting digital, sense deixar de banda el projecte uHandle. 
Aquest any amb el projecte uHandle hem tornat a 
guanyar un altre concurs del 4YFN del Mobile World 
Congress 2020 organitzat per la Cruz Roja!

8- Quins són els teus plans/projectes de futur? A 
què et vols dedicar?

La veritat és una pregunta ben complicada de respon-
dre. L’enginyeria que he estudiat, és una carrera que 
estudia totes les àrees de la industria actual: des de 
enginyeria mecànica, electrònica, elèctrica, química, 
metal·lúrgica, tèxtil, robòtica, organització, etc. Per 
aquest motiu, t’obre tantes portes que no sé del tot 
cert en quina disciplina m’acabaré dedicant. De totes 
maneres, m’encanta l’emprenedoria, així que dins 
dels meus plans de futur està dissenyar, llençar i ad-
ministrar un nou negoci o startup.

9- Fa uns quants anys que vas acabar el batxille-
rat a la Tecnos. Ara, amb la perspectiva que dóna el 
temps, creus que l’escola et va ajudar a assolir els 
teus reptes? 

L’escola Tecnos té un molt bon nivell, me’n recordo al 
començar primer de carrera que vaig donar gràcies a 
la dificultat del batxillerat, en comparació amb altres

escoles.

10- Quin record en guardes de la Tecnos?

Vaig anar a la Tecnos des dels 3 anys, a P3, fins als 17 
anys, a 2n de Batxillerat, així que tinc records de tota 
la meva infància dins de l’escola. Sempre que passo 
pel carrer Topete o pel carrer Sant Jaume m’entra la 
nostàlgia!

11- Quins professors tens més presents?

Me’n recordo de casi tots els professors que vaig tenir. 
Però dels que més me’n recordo són els professors de 
batxillerat, ja que els tinc més recents a la memòria. 
Si n’hagués de triar dos serien la Dolors Zamora, que 
vaig sentir que es va jubilar, i el Jordi Anglada.

12- Hi ha alguna anècdota especial, de la teva èpo-
ca d’estudiant a l’escola, que vulguis compartir 
amb nosaltres?

Me’n recordo quan anava a parvulari i primària, junta-
ment amb el Miqui Gimenez anàvem cantant per les 
diferents classes de l’escola. Me’n recordo d’una cançó 
que no oblidaré mai: “Ja plou, ja plou, farem xip xap”.

Moltes gràcies, Roger, per contestar l’entrevista a 
La Nostra i esperem que guanyis molts més premis 
per desenvolupar projectes que ajudin a la gent.

Fotografia superior, extreta de la web: www.el periódico.com / Fotografies esquerra, extretes de la web: www.uHandle.es
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ESTIMAR-NOS TAL COM SOM

A l’escola volem acompanyar els infants perquè creixin 
lliures dels estereotips de gènere, de manera que cada 
un pugui desenvolupar-se sense sentir-se limitat per 
uns rols i uns comportaments determinats.

De ben petites, les criatures han de sentir-se lliures d’expressar-se tal com són i 
amb aquest objectiu, al cicle d’educació infantil, hem realitzat un seguit d’activitats 
sobre coeducació i igualtat de gènere, oferint una mà de recursos i  materials que 
promoguin una educació respectuosa amb la diversitat: contes, titelles, imatges, 
jocs…
Ens ha emocionat compartir alguna d’aquestes activitats amb les famílies que heu 
volgut col.laborar explicant un conte a les aules.

Quan neix un nadó, com sabem si és un nen o una nena?

 - Ens ho diu el cor, els metges li miren el cor per saber si és nen o  
 nena.
 - Hem d’esperar que sigui una mica més gran i ens ho diu el seu   
 cervell.
 - Hem de mirar si porten arracades.

A la classe, tenim joguines amb les quals només poden jugar els nens o només 
les nenes?

 - No, tots i totes podem jugar amb totes les joguines. Podem anar a  
 la caseta, la botiga, els pirates, els cotxes… 
 - Si una cosa no ens surt, podem practicar més, és igual si som   
 nens o nenes.

Quan ens fem grans i anem a treballar, trobem oficis que són per a les dones i 
altres per als homes?

 - Sí, tothom pot ser el que vulgui!
 - Jo pensava que només hi havia nois futbolistes, però l’altre dia   
 vaig veure un partit de noies a la TV.

Aquestes són algunes de les preguntes que els infants es veuen capaços de conte-
star amb una seguretat afectiva i emocional innata.En aquesta etapa, ells i elles, 
conviuen en la diversitat, avancen en el coneixement d’un mateix i dels altres i 
creiem que és un moment ben dolç per desmuntar estereotips de gènere en l’àmbit 
laboral, de vestuari, de l’aspecte físic… Cal avançar en l’autoconfiança i en les  
pròpies capacitats per ser el que vulguem ser i per estimar-nos tal com som.
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PLANTADA D’ARBRES AL
PATI D’INFANTIL 
Vam començar el curs amb la il·lusió de poder estrenar 
un pati nou però... ens havíem d’esperar uns dies perquè 
encara s’havia d’acabar.

Quina emoció quan ens van dir que ja podíem anar-hi a jugar! Hi havia diferents 
racons on poder jugar, experimentar, descobrir, observar i passar-nos-ho bé. Era 
fantàstic! Però encara hi faltaven alguns elements per fer-lo encara més bonic i 
vam pensar que les nostres famílies ens podrien ajudar.

Un dissabte al matí, petits i grans, vam compartir una estona entranyable amb 
un taller de fulles amb desitjos, xocolata amb melindros i una plantada d’arbres 
que simbolitzava les ganes d’arrelar i de créixer plegats, família i escola.

Volem donar les gràcies als equips de persones que ho van fer possible i que van 
treballar de valent. També, a tots els que ens heu acompanyat en aquest gran 
projecte del nostre pati nou. Estem segurs que quan puguem tornar a l’escola, 
voldreu tornar a posar-vos a treballar plegats en les altres “sorpreses” que teníeu 
preparades.

Esperem que ben aviat puguem tenir acabat “el pati que somiem”!
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TOT ANIRÀ BÉ
L’equip d’infantil hem creat la revista virtual: L’escola a 
casa, per tal de fer arribar activitats, continguts didàc-
tics i recursos a les famílies i que els alumnes les puguin 
realitzar a casa. 

Ja ha esclatat la primavera i fa dies que no podem sortir al carrer, però 
tenim la possibilitat de regalar-nos fotografies, vídeos, dibuixos, trobades 
virtuals, somriures i molta esperança des de casa.

Encara que confinats, podem fer que l’afecte que ens tenim, família i escola, 
continuï florint de manera senzilla però entranyable. I és que, sortosament, 
l’amor no es confina.

Us compartim l’enllaç a la revista “L’escola a casa” i el del blog d’infantil, 
on podeu trobar propostes i recursos que els infants poden anar seguint 
aquests dies.També hi trobareu un recull d’imatges de cada setmana de con-
finament en forma de vídeo, a la revista.

Enllaç a la 
revista 
l’Escola a casa:

Enllaç al vídeo 
l’Escola a casa:

Enllaç al blog
d’infantil:

Enllaç al vídeo 
l’Escola a casa 2:

Enllaç al vídeo 
Us portem al cor:
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ESCOLA DE MÚSICA
L’Escola de música ha celebrat el 250è aniversari de 
Beethoven demanant als seus alumnes que realitzin uns 
bonics collages. 

Enllaç als collages: 

Hola a totes i a tots!

Esperem que estigueu tots bé.
Aquest any se celebra que fa 250 anys que va néixer L.v.Beethoven i des 
de l’escola de música us vam proposar una activitat d’arts plàstiques: un 
collage.
Els que hem rebut són molt divertits i originals, moltes gràcies! 
Aprofitant aquesta activitat, les professores i professors de l’escola de 
música, volem dir-vos que us trobem MOLT a faltar i que desitgem de tot 
cor que aquesta situació acabi aviat i ens puguem trobar de nou per fer 
música plegats!
Per això, hem fet els nostres propis collages, amb missatges per a tots vo-
saltres.
Us els presentem tots junts en el vídeo:
https://youtu.be/HYni1Yff4f4
Fins aviat!
Tot anirà bé!

Equip de mestres de l’escola de música
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Un carnaval 
amb missatge:

Enguany, la temàtica del Carna-
val a la Tecnos ha estat: Salvem 
el Planeta. Una temàtica conjunta 
per a l’escola que s’ha perfilat a 
cadascun dels grups classe.  Hem 
pogut identificar boscos i mars rei-
vindicant ser salvats, classes de-
nunciant l’ús excessiu de plàstics,
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Salvem el nostre 
planeta!

altres grups anaven disfressats 
de cotxes, per denunciar la con-
taminació que generen els com-
bustibles. Durant la Rua, tots els 
alumnes portaven missatges que 
reivindicaven la necessitat de ser 
més curososos amb el nostre en-
torn, si volem salvar el planeta. 
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Aquest 2n trimestre continuem amb els Tastets dels Tafaner@s! 
Aquí en teniu un recull, sempre ens agrada estar actius.

SEGUIM TAFANEJANT

Hem creat un BLOG on expliquem a les nostres famílies com cuidem el llimoner i els 
cucs del Compostador.
El podeu visitar a https://www.escolatecnos.cat/llimonesicucs/

A l’hivern, hem posat el compostador a la classe perquè fa molt fred al pati. I el llimoner 
li estan creixent les primeres flors i les llimones són bastant grosses.

Participem en el taller de “FIBRES I TEIXITS”.
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Un pou de ciència al Montseny! 

Experimentem, observem, dialoguem, ens fem preguntes… 
*Què passaria si cremem llana? 
*Com és que una part d’aquesta sorra s’enganxa a l’imant?
*I si posem estany (sòlid) al foc, què passarà? I quan es refreda? …

Com podem classificar tot aquest material? Quines són les seves propietats?
Fem treball cooperatiu.

Passegem embadalits per la Sagrada Família de  BCN.
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Ens venen a saludar alguns treballadors, ens expliquen la seva feina i 
com la realitzen. Dibuixem l’església al natural i ens hi fixem molt. Som 
uns artistes!

Us imagineu com és un ordinador per dins? S’assembla al que hem dibuixat? Per què serveixen aquestes peces?

Això és una mostra del què hem fet a l’escola, però ara continuem aprenent des de casa! 

Són moltes i diverses les activitats que estem fent a 
casa i esperem que aviat podrem estar tots plegats: 
abraçant-nos, divertir-nos, explicant-nos coses, 
aprenent a… a la rotllana dels Tafaner@s.

Una abraçada i fins aviat!
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TREBALLEM LA NUTRICIÓ!

Els viatgers de 2n hem començat a treballar aquest 
tema i hem fet moltes activitats amb les que hem après 
moltíssim!

Hem començat a treballar la nutrició!!!
És una de les funcions que fem tots els éssers vius, la bona alimentació és 
bàsica per una vida sana.
Vam fer un taller a la fundació Alícia i vam aprendre molt sobre la piràmide 
dels aliments i quins nutrients són molt necessaris i quins no tant pel nos-
tre cos.
A la classe vam fer una activitat molt divertida, imaginant quin recorregut 
fa una galeta i un got d’aigua des que entra a la boca fins que surt del nostre 
cos...
Hem de seguir investigant però ara ho hem aturat una mica...
De cop les coses van canviar d’un dia per l’altre... i, com tots sabeu, ens vam 
haver de confinar.
Però des de casa ho hem continuat treballant i vam preparar unes magda-
lenes saludables amb plàtan i altres ingredients, us passem un tastet de 
què vàrem fer:

MAGDALENES DE 
PLÀTAN:

Ingredients

Preparació

1 plàtan petit
1 ou
1 cullerada de cacau pur
Canyella al gust
30 grams de xocolata 
negra
Un pessic de bicarbonat 
o llevat

• Barrejar tots els 
ingredients 
(excepte la xocolata).
• Posar la massa en 
motlles de magdalenes i 
introduir al mig un tros-
set de xocolata negra.
• Cuinar al microones un 
minut i mig.
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ACTIVITAT ARTÍSTICA

8è CONCURS DE DI-
BUIXOS MATEMÀTICS

Els Tafaners de 1r hem pintat un paisatge 
de primavera, mentre escoltàvem la músi-
ca de Vivaldi.

Els Viatgers estem molt contents perquè 
ens agraden molt les matemàtiques i ens 
hem presentat al 8è concurs de dibuixos 
matemàtics!

Els alumnes de 1r de Primària de l’escola han realitzat 
una activitat ben “artística”. Amb l’arribada de la prima-
vera, a l’escola aquests dies de finals de març haguéssim 
fet una pintura d’un paisatge propi d’aquesta estació tot 
escoltant “La Primavera” de Vivaldi.
Com que estem tots a casa confinats i no hem pogut fer 
aquesta tasca a la classe, l’Imma i l’Encarna  van fer un 
escrit als “Tafaners i Tafaneres” explicant com ho podien 
fer a casa amb les famílies. I aquí teniu una mostra del 
resultat.
Bravo i molta salut per a tothom!

Aquest any, el nostre dibuix es basava en l’equivalència 
entre les mesures dels costats de les peces del tangram.

Ens van sortir dibuixos molt diferents i originals!!!!

A més, aquests dies des de casa estem aprenent a orga-
nitzar-nos. Hem fet una videoconferència i ens hem ex-
plicat quines coses estem fent a casa. Ha estat molt bonic 
veure’ns tots junts una altra vegada... 

Esperem que aquest confinament sigui per poc temps 
però, mentre continui,  seguirem fent trobades online per 
trobar-nos tots.

Molts ànims a tots i a reveure!!!       
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QUINA MÚSICA ENS 
AGRADA A CASA?
Els alumnes de 6è de primària han investigat quin 
tipus de música li agrada a cada membre de la família!

Els alumnes de 6è de Primària han realitzat, aquests primers dies de con-
finament a casa, una activitat de música molt amena i interessant...Han in-
vestigat sobre els gustos musicals de la seva família! 

La tasca consistia a fer una presentació que recollís els gustos o preferèn-
cies musicals dels membres de la família, a través d’entrevistes, trucades, 
videoconferències... i parlar sobre la cançó de la seva vida. 

Estem segurs que tots ells han descobert una miqueta més aspectes per-
sonals molt interessants del pare, la mare, els avis, els tiets...

Bravo, Falcons!
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CONEIXEM LA 
MARIA GÓMEZ
La Nostra ha entrevistat la Maria Gó-
mez, la nova psicòloga de primària, 
perquè tots la puguem conèixer millor.

Maria, benvinguda a la Tecnos!

1- Per què vas decidir ser psicòloga? Com es va des-
pertar la teva vocació?

És una molt bona pregunta, i és que ni jo mateixa sé 
quan es va despertar la meva vocació. Quan era petita 
sempre deia que volia ser professora de nens petits. 
Sempre m’ha agradat ensenyar i ajudar els altres. Amb 
el temps vaig anar creixent, i dins el meu grup classe 
sempre era la nena a la que la gent li venia a explicar 
les coses que li passaven: m’agradava escoltar, donar 
consells si me’ls demanaven. Crec que aquí, cap als 
10 o 12 anys va ser quan vaig descobrir que existia 
la professió de psicologia. Em va cridar molt l’atenció 
i podria ser que a partir d’aquí es despertés la meva 
passió per aquesta feina. M’agrada escoltar i treballar 
per veure com les persones del meu voltant milloren 
ja sigui al canviar el punt de vista d’algunes coses o bé 
amb el treball personal. La veritat és una professió a 
vegades complicada però molt gratificant.

2- On vas estudiar?

Vaig estudiar la carrera de psicologia a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i un cop vaig acabar em 
vaig formar amb un màster de psicopatologia enfocat 
a la població infanto-juvenil en la mateixa universi-
tat. Des d’aleshores he anat estudiant sobre el TDAH,
trastorns d’aprenentatge... i altres aspectes que es do-
nen a la infància.

3- Com vas arribar a la Tecnos? 

Jo estava treballant en un centre de psicologia infantil 
i reeducacions, havia fet coordinacions amb l’escola i 
em van proposar si volia entrar en el procés de selec-
ció, doncs l’Agnès marxava per seguir amb una altra 
línia professional. Vaig dir que sí i la cosa va anar bé, 
així que vaig començar a treballar a l’escola.

4- Per què vas decidir venir a la nostra escola? Què 
és el que et va cridar més l’atenció de la Tecnos?

Com he comentat abans, sempre m’havia agradat es-
tar en una escola i treballar de psicòloga, així que fer 
de psicòloga escolar em semblava la combinació per-
fecta. Jo sóc de Terrassa de tota la vida, i tot i que ana-
va a una altre col·legi sempre havia sentit parlar de la 
Tecnos com una bona escola, on hi havia molt bon am-
bient. Per això, quan se’m va presentar l’oportunitat 
no vaig dubtar.

5- Com ha estat la teva experiència fins ara? Com 
has vist els alumnes de l’escola?

Per ara, la meva experiència ha estat molt gratificant. 
Des del primer moment l’Agnès Brossa i la Mònica de 
Miguel em van acollir com una més al departament 
d’orientació i psicologia. I no només elles, també la 
directora, les caps d’estudi, tutors, tutores i els altres 
treballadors de l’escola. M’encanta veure el bon ambi-
ent que hi ha i com s’ajuda tothom els uns als altres. 
Als alumnes els he vist molt bé, tot i que encara em 
queda temps per a poder-los conèixer a tots!

6- Has treballat com a psicòloga prèviament?

Sí, ja fa 10 anys que treballo com a psicòloga. Durant 
aquest temps he estat amb adults però sobretot amb 
nens fent reeducacions de trastorns dels aprenentat-
ges, avaluacions i teràpia psicològica.

Per la Sakura Gámez i l’Abril Bertran
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7- Creus que el teu treball ajuda a la societat? En 
quins aspectes

Crec que la psicologia és molt important a nivell de so- 
cietat. Durant una època anar al psicòleg es veia com 
una cosa rara però ara crec que la gent és molt més 
conscient de la seva importància. Estar bé psicològi-
cament ens ajuda a estar bé amb nosaltres mateixos, 
amb la família, amb els amics... Considero que és la 
base del benestar personal.

8- Què n’esperes de la teva tasca a la nostra escola?

Doncs espero poder ajudar tan als alumnes, les seves 
famílies i també els mestres. Però sí, sobretot fer que 
els nens estiguin més a gust i més contents tan a casa 
com a l’escola. Que vegin que tots son capaços de fer 
el que es proposen, sent conscients que tots som dife-
rents i que a tots se’ns donen bé o ens costen coses 
diverses. Animar a que tots els alumnes arribin allà on 
desitgin en el seu futur.

9- Què és el que t’agrada més del teu treball? Amb 
què gaudeixes més?

El que més m’agrada del meu treball és el contacte 
amb els nens. Descobrir com pensen, deixar-me sor-
prendre per ells. Gaudeixo molt veient que les estratè-
gies o les ajudes que s’ofereixen donen resultat i fan 
que els petits estiguin més bé i feliços.

10- Quins són els teus plans o projectes de cara al 
futur?

Doncs mira, ara seré mare per segona vegada i estic a 
una feina a una escola fent el que més m’agrada. Vull 
gaudir del moment. Tot i així cara el futur m’agradaria 
poder-me formar encara més i aconseguir el meu 
repte des de far temps: aprendre anglès. 

Moltes gràcies per atendre La Nostra i benvinguda 
a l’escola!

UN PATI MÉS VIU!

Els Atrevits de 3r ens havíem proposat 
tenir un pati més viu, tal com us vam 
dir al darrer número de La Nostra. Us 
ensenyem el jardí de primària! 

Els Atrevits de 3r estem aconseguint el nostre ob-
jectiu de crear un pati amb més vida. Aquí teniu les 
fotos dels nostres nius, menjadores d’ocells i ho-
tels d’insectes! Apropeu-vos-hi i observeu a veure si 
veieu més espècies d’ocells i altres animals arribant a 
la nostra escola!
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PROJECTE DE LA  NUTRICIÓ

Els alumnes de 4t de primària, hem dedicat el 2n tri-
mestre a investigar i saber molt més sobre què és i en 
què consisteix nutrició. 

Per iniciar el projecte, les nostres mestres ens van fer una pregunta: què 
passa a dins del nostre cos quan esmorzem un entrepà de pernil? Tots 
teníem algunes idees, però ens vam adonar que era una mica difícil imagi-
nar què passa dins nostre perquè no ho podem veure. Per entendre-ho una 
mica millor, vam anar seguint els diferents camins que fa un entrepà de 
pernil quan ens el mengem i vam anar fent diferents maquetes i experi-
ments que ens ajudessin a saber com funciona i què passa a dins del cos 
humà.

Camí 1: la boca

El primer que vam fer va ser fer, per parelles, una maqueta amb plastilina 
de com crèiem que era la nostra boca per dins. Després vam poder mirar-
nos les boques els uns als altres i, a més a més, vam menjar una galeta es-
tant molt atents als nostres sentits i notant com es desfeia dins, formant el 
bol alimentari. Finalment, vam poder notar com ens l’empassàvem.

Amb aquesta nova informació que havíem observat vam poder agafar les 
nostres maquetes inicials i les vam poder modificar perquè se sembles-
sin el màxim a la realitat. Vam tenir en compte que no totes les dents són 
iguals, depèn de la funció que fan tenen formes diferents, i també vam rep-
resentar la llengua, que té una funció molt important.

Camí 2: de la boca a l’estómac

A partir de la boca ja no notem res, podem notar com ens l’empassem al 
principi però deixem de saber per on “circula” el bol alimentari. Això ens 
fa més difícil imaginar com som per dins. El que sí teníem clar és que hi ha 
un tub llarg per on passa aquest bol alimentari, però quin aspecte deu te-
nir? Per ajudar-nos a pensar vam buscar tres tubs diferents per veure quin 
s’assemblaria més al nostre esòfag.
Un era molt rígid, un altre tenia anelles i era una mica flexible i l’últim era 
flexible i el podíem estrènyer. Vam triar aquest últim com a més semblant 
a l’esòfag perquè simulava la musculatura que l’envolta i que permet em-
pényer el menjar.

Camí 3: de l’estómac als intestins 

Per saber què passava a l’estómac vam fer servir una bossa de plàstic i a 
dintre vam posar unes peces de diferents colors: les taronges represen-
taven les proteïnes, les blaves els lípids, les grogues els glúcids i les de color 
marró la fibra. A més a més, vam posar-hi unes tisores de color taronja
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que simulaven el trencament d’enllaços per obtenir les proteïnes. Ens vam 
adonar que, si no hi havia tisores blaves, grogues i marrons volia dir que 
aquí a l’estómac no es trencaven aquests enllaços. 

Per ajudar a trencar aquests enllaços, vam descobrir que a l’estómac hi ha 
els sucs gàstrics, uns àcids molt forts. Per entendre millor la seva funció, 
vam fer el següent experiment: vam agafar un pot de vidre amb tapa, a 
dins vam posar un tros de pa trossejat i el vam recobrir amb vinagre. El pot 
simulava l’estómac, el pa trossejat els aliments tal com surten per la boca 
i el vinagre aquests líquids àcids que hi ha a l’estómac. Vam fer hipòtesis 
inicials sobre què passaria i, passades unes hores, vam observar els canvis 
que s’havien produit.

Camí 4: dels intestins a la sang

Més endavant vam descobrir que a l’intestí prim hi havia altres tisores que 
ens permetien trencar i obtenir glúcids i lípids, però no hi havia cap que 
trenqués la fibra perquè el nostre cos no disposa d’alguns enzims per di-
gerir-la. Vam entendre que l’objectiu del cos humà és que les peces quedin 
separades individualment perquè només així poden ser absorbides i trans-
portades per tot el cos.

L’intestí prim és el lloc on hi havia aquesta absorció de nutrients cap a la 
sang. Alguns de nosaltres havíem sentit que l’instestí prim era molt i molt 
llarg...però quant? Per grups vam mesurar amb cinta mètrica i vam tallar 
un tros de llana de 7 metres, que és la longitud del nostre intestí prim. Com 
poden cabre a dins del nostre cos? Doncs molt ben enrotllat!

Per poder absorbir els nutrients, com ha de ser l’intestí prim? Era el mo-
ment de buscar quin era el material que millor representava aquest òrgan. 
L’experiment va consistir en agafar 4 pots de vidre sense tapa i cobrir-los, 
cada un d’ells, amb un material diferent: plàstic, baieta, paper de cuina i 
gasa. Vam triturar i barrejar una galeta amb aigua i la vam col·locar a sobre 
dels 4 pots de vidre. Ens vam adonar que el pot de vidre cobert amb una 
gasa era el que millor absorbeix, per tant, era el que millor simulava com 
passen els nutrients a la sang. 

A continuació, la funció de l’intestí gros la vam simular canviant la gasa per 
un tros de baieta perquè principalment aquest intestí absorbeix aigua. Tota 
la resta que ha quedat a sobre els pots de vidre perquè no ha estat absor-
bida representa la femta. 

Per últim, vam descobrir que els nutrients arriben a la sang a través dels 
capil·lars, uns vasos sanguinis molt petits que permeten l’intercanvi de 
substàncies entre els diferents teixits del cos i la sang. Tota aquesta sang 
amb nutrients anirà cap al cor i serà ell qui la bombejarà i la repartirà per 
totes les parts del cos.

Com heu pogut llegir, vam poder veure que el camí de la nutrició és llarg i 
que passen moltes coses dins del nostre cos. És molt important mantenir 
uns bons hàbits alimentaris perquè necessitem fer arribar els nutrients a 
les nostres cèl·lules perquè elles puguin fabricar l’energia que necessitem 
per viure.
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PROJECTE PARTICIPAIRE

Els alumnes de 5è formem part del projecte 
Particip-AIRE coordinat pel CRECIM i ISGlobal. 

Durant aquest segon trimestre, hem pogut fer un treball de recerca sobre 
l’aire de la nostra escola. I ho hem fet aprenent a treballar seguint el mè-
tode científic . Durant les sessions de treball,  ens ha acompanyat l’Èlia Tena 
i el seu equip, experts en el tema de la contaminació de l’aire. Ens ha guiat i 
format sobre com treballar de la millor manera. Moltes gràcies, Èlia!

Inicialment, vam haver de fer una hipòtesis sobre com creiem que  és  l’aire 
de la nostra escola. Vam aprendre a fer bones preguntes: preguntes inves-
tigables. 

El següent pas va consistir en el disseny de diferents investigacions que 
permetessin l’anàlisi de mostres que reflectissin la presència de l’aire con-
taminat a l’escola tenint en compte diferents variables: els espais , l’alçada 
on deixar el material per recollir una mostra, la presència o no de persones 
en el lloc triat, o el moment, és a dir, les hores en què prevèiem que podia 
haver més o menys contaminació. 

Un cop recollides les mostres, les vam analitzar i vam poder extreure con-
clusions. A partir d’aquestes conclusions vam crear uns gràfics on queda-
ven  representades. 

Un cop acabem el projecte, farem propostes de millora de la qualitat de 
l’aire de la nostra escola. Com també explicarem als nostres companys 
d’altres cursos les conclusions obtingudes. L’objectiu final és que tots i 
totes ajudem per la millora de l’aire que respirem i tenir clar que un món 
menys contaminat és possible amb l’ajuda de tots.

4t ESO

Música

Pati olivera

Mostres de l’aire
extretes a diferents

zones de l’escola:

Conclusions i resultats:
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PROJECTE DE DISSENY
DE CARTELLS PUBLICITARIS
Els alumnes de 5è hem fet un concurs de cartells publi-
citaris i ens ho hem passat d’allò més bé!

Els alumnes de 5è vam anar a Barcelona a visitar el Museu del disseny, 
allà vam poder conèixer diferents àmbits del món del disseny, però vam 
dedicar la major part de la visita a la zona dedicada als cartells publicitaris.

Un cop a l’escola, per grups, vam dissenyar en paper i llapis cartells publici-
taris per promocionar l’Escape room del Frankenstein de la classe de TAC i 
més tard els vam digitalitzar utilitzant el programa Canva.

Finalment, vam sotmetre tots els cartells a un procés de votacions on tots 
els alumnes de primària van poder escollir quin creien que era el millor.
Aquí podeu veure tots els cartells així com el guanyador final.
Felicitats a tots per la feina feta!

Recull de dissenys, realitzats pels alumnes de 5è

Visita al Museu del disseny:

Cartell guanyador:
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FEM MATEMÀTIQUES

A principis del segon trimestre, les nostres tutores 
de sisè ens van proposar participar en un concurs 
matemàtic anomenat FEM MATEMÀTIQUES.

El FEM MATEMÀTIQUES és una activitat que vol contribuir a desenvolupar 
la competència matemàtica. Es tracta d’una activitat organitzada anual-
ment per la FEEMCAT amb el suport del Departament d’Ensenyament. Està 
dirigida a tots els alumnes de sisè de Primària i de primer i de segon d’ESO 
dels centres escolars de Catalunya. S’organitza en forma de concurs i es 
desenvolupa en tres fases: Primera fase, que es fa a les escoles, segona fase, 
que s’havia de fer a Barcelona, i la tercera fase o fase final.

Així doncs, fa unes setmanes vam fer la primera prova en grups de tres o 
quatre alumnes. En cas de superar la prova, es passava a la segona fase. En 
principi, ens va semblar molt difícil tot plegat però, quan vam saber que es 
feia en grup, ens vam relaxar una mica i ens va agradar, perquè aportant 
totes les idees de tots els membres del grup, seria molt més fàcil resoldre 
els reptes i  tots ens vam esforçar i col·laborar per poder arribar al final de 
cada exercici. 

En el moment que ens van repartir el dossier i el vam poder llegir, els de-
safiaments que ens proposaven ens van semblar divertits i, a la vegada, 
entretinguts. El que vam comentar va ser que “això és com un repte dels 
problemes que ens posen al cole”. Després, quan vam saber que cada grup 
havia d’elaborar un informe amb la resolució de cadascun dels tres pro-
blemes on s’havia de fer constar, a part de les dades identificatives dels 
membres del grup, les estratègies, experimentacions, reflexions, càlculs, 
verificacions,… que haguéssim dut a terme durant el procés de resolució, 
ens va semblar més complicat perquè explicar-ho i que ho entengués to-
thom, no seria tan fàcil. En començar a resoldre els reptes proposats i a 
escriure el que anàvem fent, ja li vam trobar l’entrellat i tot va ser més fàcil.

Els membres del nostre grup ens enteníem molt bé i això també va aju-
dar per poder arribar a la segona fase del concurs amb èxit. Al saber que 
hi hauria una prova individual en aquesta segona fase, ens vam espantar 
perquè vam pensar que no seriem capaços de fer una prova sols, ja que la 
primera l’havíem fet en grup i, sense alguns de nosaltres, no ho hauríem 
aconseguit. Esperem que la segona prova ens surti igual de bé que la prim-
era i la individual també.

El nostre grup va ser un dels afortunats en passar a la segona fase. Estem 
molt contents perquè pensem que és una experiència irrepetible i segur 
que ens ho passarem genial allà. Tenim moltes ganes d’anar hi!

La segona fase havia de ser el 28 de març a Barcelona però, donada la situ-
ació que estem vivint, s’ha hagut d’ajornar sense data concreta.
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ENTREVISTA A LA 
VERÒNIKA
Des de ja fa alguns anys, ens visita la 
Verònika, una noia ucraïnesa, més 
concretament de la ciutat de Nikopol. 
Ho fa una vegada durant el curs i es 
queda amb nosaltres una temporada.

La Verònika és una noia que, mentre és entre nosal-
tres, viu amb una família d’acollida. 
Quan va arribar la primera vegada, el 19 de juny de 
2016 amb dos dels seus germans, que també varen ser 
acollits per famílies catalanes, tenia vuit anys i la van 
posar a la nostra classe de 3r de Primària. Llavors no 
parlava català, ni castellà  i  ens enteníem com podíem. 
Segons el programa establert per l’ONG amb la qual 
ve la Verònika, els nens ucraïnesos venen  per quatre 
mesos, dos i mig a l’estiu i un i mig per Nadal. Durant 
aquest període, ella ve unes tres setmanes a la TEC-
NOS, on diu que se sent molt estimada pels seus mes-
tres i companys. Durant la seva estada entre nosaltres, 
la seva família d’acollida també cuida de la seva salut 
amb visites al pediatre, a l’oftalmòleg, al dentista, etc. 
perquè al seu país i per la seva situació familiar, no 
s’ho pot permetre.
La família d’acollida ens comenten que els agradaria, 
així com a la Verònika, que es pogués quedar amb ells 
per sempre. Ella sap que aquí podria realitzar el seu 
somni: estudiar Belles Arts i ser pintora artística, cosa 
que a Ucraïna no té massa clar.
Com que aquest curs ja parla un bon castellà i ens hem 
entès molt bé, hem pensat fer-li una entrevista per 
conèixer-la millor. L’hem fet en castellà perquè ella 
s’expressa més bé en aquesta llengua.

Hola, Verónika. Gracias por responder a nuestras 
preguntas. ¿Cuántos años tienes, Verónika?
Tengo doce años. 

¿Con quién vives en Ucrania?
En Ucrania vivo con mi madre y mis hermanos.

¿Cómo se llaman tus padres?
Valentina y Tarrás.

¿Cuál es tu comida favorita?
Los macarrones con tomate.

En tu país, ¿vas a la escuela? ¿Cómo se llama?
Sí, pero en Ucrania, las escuelas no tienen nombre 
como aquí, tienen número. Mi escuela es la número 6.

¿Se parece la escuela de aquí a la de Ucrania?
No. Por ejemplo, en TECNOS nos sentamos en grupos 
de tres o cuatro personas, en Ucrania nos sentamos de 
dos en dos.

¿Cuántos alumnos sois en la clase?
Allí somos 32 alumnos en cada aula.

¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuáles son?
Hablo cuatro lenguas: ucraniano, ruso, castellano y 
polaco.

¿Cómo es el clima en Ucrania?
El clima en mi país es muy parecido al de aquí.

¿Prefieres vivir aquí o en Ucrania?  ¿Por qué?
Prefiero vivir aquí  porque aquí se vive más tranquilo.

¿Te gustaría quedarte?
Sí, me gustaría mucho quedarme a vivir aquí.

Per la Judit Aguiar, Carla de Rueda, Maria Carras-
quer i Clàudia Rimola, de 6è de primària 
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DURANT EL CONFINAMENT, 
HEM APRÈS...

2. A SER AUTOSUFICIENTS

16. A GAUDIR DEL SOL I L’AIRE FRESC

6. A SER MÉS RESPONSABLES

11. A RECONÈIXER ELS VERITABLES HEROIS DE LA SOCIETAT

3. A CONÈIXER GENT NOVA, COM PER EXEMPLE, ELS NOSTRES VEÏNS!

13. A FER MEETINGS I VIDEOTRUCADES ONLINE

7. A VIURE AMB UN RITME MÉS PAUSAT I TRANQUIL.

9. A CUINAR!

1. A VALORAR MÉS EL TEMPS EN FAMÍLIA

14. A DESCOBRIR RACONS DE LA CASA QUE ENCARA NO CONEIXIEM

18. A SER EMPÀTICS I SOLIDARIS AMB ELS ALTRES

8. A VALORAR ELS PETITS DETALLS DEL DIA A DIA

4. A GESTIONAR MILLOR EL TEMPS DE TREBALL I EL D’OCI

15. A GAUDIR DE LA LECTURA

10. A SER MÉS ENDREÇATS I POLITS AMB LES NOSTRES COSES

5. A TREBALLAR DE FORMA MÉS AUTÒNOMA

17. A COL.LABORAR EN LES TASQUES DE CASA

12. A VALORAR LES AMISTATS

Per la Marta Alonso
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JOC DE LES ÈPOQUES

Els nostres alumnes han dissenyat i construit uns jocs 
de taula basats en quatre èpoques musicals diferents. 
Una forma d’aprendre ben competencial!

Els alumnes de 2n d’ESO han estat elaborant i, finalment, han acabat el 
projecte anomenat “Joc de les èpoques”.

El projecte consistia en què els alumnes havien d’inventar i construir un joc 
basat en 4 èpoques musicals diferents: Edat Mitjana, Renaixement, Barroc 
i Classicisme. 

En primer terme, els alumnes havien de dissenyar el joc de taula, definir el 
seu funcionament, l’objectiu del joc i la mecànica del mateix. Un cop això 
estava clar, els alumnes han passat a la fase de construcció: utilitzant ma-
terials com la fusta  o el cartró, els alumnes han dissenyat els taulers i els 
han acolorit. 

Per completar els accessoris necessaris dels jocs, tals com fitxes, peces 
o cartes, els alumnes van fer els dissenys dels diversos elements  amb la 
impressora 3D i codis QR amb enllaços d’exemples musicals. Finalment, 
també van redactar un text instructiu explicant el funcionament de cadas-
cun dels jocs.

Una completa activitat en la qual, a part d’aprendre sobre les èpoques mu-
sicals d’una forma més entretinguda, els alumnes han desenvolupat moltes 
habilitats i competències variades.  

Us adjuntem unes fotografies amb alguns dels jocs que han dissenyat els 
nostres alumnes. Són maquíssims!
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MICRORELATS
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO han realitzat una activitat de llengua catalana, 

anomenada “microrelats”, en la qual han escrit unes breus línies sobre la situació 
de confinament que viuen. Us deixem uns quants exemples:

L’OCELL DE LA CURA
Aquests dies seran molt complicats per als metges, però lluitarem fins que vingui l’ocell que ho curarà.

Marc Pastor, 1r ESO A

INQUIETUD
A vegades veig llàgrimes que cauen del cel. Descriuen aquests dies. On tothom té una preocupació dins el cap. Que 
no para de donar voltes. Per tots els racons de la ciutat hi trobem inquietud. Des dels més grans fins als més petits. 
Aviat podrem veure aquestes llàgrimes al costat dels que més estimem. 

Mariona Baños, 1r ESO A

VA TOT BÉ? 
Estic al meu balcó, els carrers, d’un to grisós i poc il·luminats, estan buits, que ja està bé. Normalment aquesta 
hora, sempre veig al meu veí passejant el gos, un gos d’aquells grossos, que, si et posa les potes a sobre, és capaç 
d’enfonsar-te quatre metres sota terra. Però avui no hi és, ni ell ni ningú. Estic preocupada, l’Otger, encara que 
estiguéssim en quarantena, no deixaria de passejar el seu estimat gos... Sé que no puc fer res. No puc anar a casa 
seva, picar a la porta i preguntar si està tot bé. Però ara que ho recordo, tinc el seu número de telèfon! El meu 
mòbil, primer l’haig de trobar... Em paro per pensar on pot estar, però tinc la ment concentrada en una altra cosa: 
està bé l’Otger? De cop una espurna d’il·luminació m’enlluerna el cap. És a la taula del menjador! Baixo les es-
cales corrents, em paro a la porta i miro amb els ulls ben oberts on se situa el meu mòbil exactament. El primer 
que faria, seria agafar-lo, obrir l’app de trucades, i buscar el seu contacte. Parpellejo i seguidament, executo els 
passos que he recitat fa cinc segons. Tinc el seu contacte a un pam del nas, sense pensar ni un minut més, clico el 
botó… Però l’únic que escolto és aquella veu molesta que et diu que deixis un missatge. Deixo el mòbil sobre l’illa 
de la cuina i, esbufegant, m’assec al sofà. Necessito assegurar-me que tot va bé, que potser ell s’ha despertat més 
d’hora hi ha anat a córrer amb el seu gos, o potser s’ha adormit i ha decidit que ja el traurà a la tarda… Me n’he 
d’assegurar, això no pot acabar així! 

Elsa Piera, 2n ESO B

UNA PRESÓ DE 100m2
La covid-19 no és generosa amb tothom i per això ens hem quedat a casa, no podem sortir, cada dia se’m fa més 
lent, a cada sospir m’enrecordo d’un familiar. Arriba un e-mail deseperant, la covid-19 ha tornat a atacar, i pas-
sada una setmana sento plorosa una veu que diu: ”T’estimo”.

Àlex Rodríguez, 2n ESO B

ESTARÉ BÉ
Tenia a quasi tota la meva família al meu voltant. Veia les seves cares de preocupació i les llàgrimes que rodolaven 
per les galtes de la meva mare. Jo estava tranquil, notava com a poc a poc m’anava allunyant de tots ells. Els volia 
dir que no patissin per mi, que estaria bé... però jo ja no era allà.

Marta Alvarez, 1r ESO
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CONFINAT
Confinat. Que vol dir confinat? Fins fa tres setmanes, no ho hagués endevinat.
Un dia a l’escola, la notícia van donar, i a més d’un, un atac d’ansietat ens va agafar.
Un dia després, a casa, feliç em vaig llevar, la idea de no anar a l’escola, em va tranquil•litzar.
Estic en el paradís! Sense estudiar ni cap permís, per al lavabo anar.
Durant la nit, els carrers estan alleugerats, encara així veig passar “quatre” capsigranys, que d’alcohol van car-
regats.
Durant el dia, els carrers veig bastanta gent, molta més de la que hauria d’haver.
Comencen a caure els deures, i per no fer-los, les mentides.
Perdo la noció del temps, em vaig perdre el dia internacional dels waffles i els falafels, que per cert, aquests dies 
són vertaders.
He provat totes les funcions de la calculadora, la rentadora, el rentavaixelles, i la secadora, ja no puc aguantar ni 
una sola hora.
L’avorriment i l’ansietat em supera, per poder sortir de casa estic per anar a la gossera.
No em queden llibres per llegir, ni tasques per complir.
Ens videotruquem amb els amics, trobem a faltar fins als enemics.
Ens ho han allargat uns quants mesos més no se si aguantaré amés.
No se a quin dia ens tornarem a veure, ni si algun dia tornaré a sentir l’aire.
El Covid-19, no només porta desgràcies, els índex de contaminació s’han reduït, i el món està agraït.
Espero que hagi fet aquest relat mínimament decent, i les idees van descendent. Més cansat ja no puc estar, no puc 
aguantar, porto quatre hores escrivint.

Ot Leiva, 1r d’ESO

Tothom diu que està avorrit, que no té res a fer, les xarxes socials estan plenes de vídeos per matar l’avorriment, 
malgrat tothom digui que això de la quarentena se li està fent etern, jo, no ho estic pas d’avorrit, ans al contrari, 
estic atabalat. Atabalat per les tones de deures que els professors ens posen? Podria ser. Tampoc ajuda les expec-
tatives que tenia, “durant el confinament llegiré un munt de llibres” o “durant el confinament netejarem i orde-
narem a fons tota la casa”. Són coses que no hem pogut fer, ja que no ens sobra el temps que imaginavem, sempre 
estem fent deures o skype amb els “col•legues”. Cada dia ens truca l’avi, i l’àvia, i el tiet i la tieta. Al final se’m fa 
pesta, ja que cada dia és igual.

Eudald Oliver, 1r ESO

ESPERANT...
No sé quant de temps pot durar aquest llarg període de tristor, preocupació, de nervis... Estar tancat a casa amb 
la companyia de l’avorriment. No poder sortir si no és cap necessitat urgent. A casa, fent cada dia el mateix, al 
matí deures, deures i més deures. A la tarda temps lliure per gaudir de les activitats en família o per desconnectar 
una mica. Sense poder sortir contemplo el sol que fa des de la terrassa, puc notar el vent que em toca la cara i els 
cabells que es mouen a causa del vent. Els carrers tots vuits amb poca gent que surt a comprar, tendes tancades, 
hi ha tanta serenitat que fa pena veure els carrers tan solitaris. Gent que lluita l’hospital cada dia contra aquesta 
malaltia esperant a poder veure la llum. Gent que valora molt poc les coses però que ara s’ha adonat de  com són 
de necessàries. Gent que no li importa aquest tema i es salta les normes del confinament. Gent que fa esforços 
per cuidar les persones amb la malaltia, arriscant-se a ser contagiats. Per això cada dia a les vuit del vespre la 
gent surt al balcó per agrair tots els esforços que fan per aquestes persones, dedicant un aplaudiment ben fort. 
És increïble el que pot arribar fer una pandèmia. Per això cada dia hem de seguir endavant fent cas del que se’ns 
demani. Hi ha moltes preguntes que ronden pel meu cap en cerca d’una resposta, però que segurament algun 
dia es resoldran. Com per exemple, quan s’acabarà aquest període que no para d’allargar-se? Cada dia a la nit, 
em pregunto quan s’acabarà el confinament. Per a després quan ens fem grans recordar d’aquest temps passat. 
Estressada per aquesta situació, esperant a poder tornar a la meva rutina diària i a què arribi el seu fi.

Ariadna Torrents, 1r ESO
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UNA REFLEXIÓ
Estar amb els amics, sortir a fer un volt, poder sortir de cap de setmana, assistir a les extraescolars,... Tot això són 
coses que enyoro. De principi, el confinament només em feia pensar que tot és un rotllo, que no se’n pot treure res 
de profit perquè no es pot sortir de casa. Però a mesura que van passant els dies he après a treure’n coses bones. 
Ara puc estar tot el dia amb la meva família encara que els meus pares estiguin treballant. També he après a ser 
més pacient. Puc dedicar-me a la lectura, treballs manuals, hobbies,... però sempre sense deixar de banda l’escola 
ni els estudis. També he après a valorar tot el que abans feia amb tota normalitat, com si fos el més normal del 
món com poder sortir a comprar el pa sense perill de res, m’adono que hi ha molts llocs del món on això no és 
possible. M’ha adonat que som molt afortunats de néixer on hem nascut, de poder créixer en un entorn com en el 
que estem, i de tenir els valors que tenim. Per això tot que que fa molta mandra, m’he obligat a fer els deures cada 
dia, a fer les tasques domèstiques de casa, això sí, sempre fent algunes pauses per descansar. Cada vespre després 
de sopar miro la televisió per saber el que passa. He vist que el COVID-19 és una malaltia seriosa, bàsicament 
perquè s’expandeix molt ràpidament i el nombre d’infectats i morts augmenta cada dia. També és un problema 
que s’encomani tant de pressa perquè s’està col·lapsant la sanitat pública, i això ens perjudica a tots. Hi ha molta 
gent com sanitaris, policies, polítics,... que estan fent tot el que poden per aturar aquesta pandèmia, però crec que 
també hi ha molta gent que no fa cas d’aquest confinament. Per això crec que tots hem d’aportar el nostre granet 
de sorra.

Erola Camanyes 1r ESO

Avui 2 d’abril ja portem 21 dies sense trepitjar un esfalç, sense tocar un sol arbre, sense sentir el vent per el nostre 
rostre. Jo ja no puc aguantar ni un dia més, crec que fins hi tot m’he discutit amb cada membre de la família. Em 
pensava que la cuarentena seria més divertida, ja que no anaven a l’escola i no ens haurim de llevar dora. Però 
la cosa no ha sigut així, tancats a casa sense poder sortir i agafant un estrés insoportable i deures i més deures.
Ara la gent s’està acostumant a dir que moren 800 persones en un dia. Això és molt, i si li toca a algú pròxim a tu? 
Esperem que no però per mala sort li ha tocat a alguna família no poder-se despedir ni acomiadar-se del malalt. 
Ha de ser molt dur saber que et moriràs en una camilla d’hospital i sense poder dir adéu als teus familiar i amics.

Rut Ituriza 2n ESO

JUST EN AQUELL INSTANT EM VAIG ADONAR QUE AQUESTA SITUACIÓ M’HA TORNAT BOJA
Tots els meus músculs es van coordinar per aixecar-se del sofà i tirar-se a terra. Estava fred, era dur i m’aixafava 
els pits, era molt incòmode. Tot i això vaig començar a riure. Va passar un minut i va entrar el meu germà, va ob-
servar la situació i va continuar el seu recorregut.

Mar Matarín 2n ESO

QUÈ ACABARÀ PASSANT?
Ningú pensava que el COVID-19 anés a arribar tan a prop nostre. Des dels nostres balcons, podem veure carrers 
buits i pobres, grisosos i freds. Tots sabem que a casa és el millor lloc on podem estar en aquests moments. Els 
sanitaris, farmacèutics i gent que té oficis de primera necessitat, lluiten cada dia per poder fer que el problema no 
sigui tan greu com sembla. Lluiten perquè pugui acabar com abans millor.

Fa unes dues setmanes que estem confinats a casa. Portem una rutina diferent, no tenim pressa per res. Ens 
llevem tard, esmorzem tard, dinem tard... La gent que té pati, terrassa, balcó, pot gaudir de l’aire fresc però la gent 
que viu en pisos deu està més atabalada d’estar tant temps tancat entre parets. Com que no podem sortir de casa, 
has de buscar alternatives per no pensar amb aquest virus.

Més endavant, no sabem si tot acabarà sent igual que abans. Tornarem a la “normalitat”? Podrem sortir segurs de 
casa sense pensar en aquest virus? Continuarem estant a un metre de les persones per prevenció? Les famílies 
que estan patint pels seus familiars mai oblidaran aquesta situació. I tu, que creus que passarà en un futur?

Berta Mateu, 2n ESO
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VIDEOPOEMES
Durant el període de quarentena a casa, els alumnes 
de 4t d’ESO han preparat uns videopoemes que La Nos-
tra vol compartir amb vosaltres.

Durant el període de confinament, els nostres alumnes, a través de les acti-
vitats on line proposades pels seus professors, s’han expressat de diverses 
maneres.

Els alumnes de 4t d’ESO han realitzat uns videopoemes sobre temes vari-
ats, a triar per l’alumne, que han compartit amb la seva professora de llen-
gua, la Lali Casas. 

Volem compartir aquests poemes amb tots vosaltres a través d’uns enlla-
ços.  Per llegir-los, necessitareu un smartphone amb una aplicació que 
llegeixi codis QR o, si esteu llegint la revista on line, únicament cal que cli-
queu a sobre del codi QR per accedir al videopoema.

Esperem que gaudiu molt amb els poemes!

Felicitats als alumnes de 4t.

ENLLAÇOS ALS 
VIDEOPOEMES:
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PREMI SAMBORI 2020
L’alumna Mar Nieto, de 3r d’ESO, ha guanyat el premi Sambori de Narració, que 

convoca Òmnium Cultural, amb una narració titulada “Senyor professor”.
La Nostra vol felicitar a la Mar i, també, al Ferran Mota, el seu professor.

SENYOR PROFESSOR DE MATEMÀTIQUES; 
SEGUEIXO DUENT LA CAMISA SENSE PLANXAR

Mar Nieto
3r ESO

 Mestre, vostè... se’n recorda de mi? Ja fa més d’una hora que les meves passes nervioses es deixen sentir amunt 
i avall, pel port; camino al ritme agitat que les ones marquen, severes, contra els vaixells ancorats. Amb una angoixa 
inhumana reprimida dins del pit observo com es gronxa l’escuma al son d’un silenci frustrant. 

 I és que, senyor, avui m’he omplert de coratge i he decidit recordar-me de vostè: l’altre dia traient la pols de 
la meva vida i sota tot allò que, jo, per pròpia voluntat vaig decidir oblidar, el vaig trobar. Quina manera tan poètica 
de dir-li que encara el conservo amb cert afecte dins la meva memòria, i es deu pregunta per què?

 Perquè el record del motiu de tants mals de cap torna després d’anys per turmentar-me. El record del gen-
erador d’angoixa per excel·lència, el record de l’autor de les més cruels i despietades preguntes d’examen, el record 
d’aquell home seriós, fred i indiferent, un professor que tan sols veure’l estàs segur que és d’aquelles persones que 
planxen fins i tot el pijama i veuen una quantitat equivalent de H₂O i d’O2 a dins del got. Em fa  certa por veure que 
segeuixo sent capaç de recordar nítidament la seva frívola mirada, mentre plasmo sobre el paper cada lloança i 
cada retret. Mentiria de forma descarada si li digués que l’enyoro, però tampoc tinc previst omplir aquesta carta de 
motius de culpa ni de veritats d’aquelles que són una hòstia a les costelles. Tranquil senyor, recordo també la gratitud 
que li tinc. Malgrat tot em segueixo preguntant d’una manera insistent i exasperant... per què? Per què ara  decideix 
reaparèixer a la meva vida? Si amb aquell tan amarg comiat vam signar el mutu acord de no tornar-nos a recordar 
mai més, potser serà que, no vam llegir bé la lletra petita, on s’explicava que aquell contracte duia implícit que algun 
dia jo el faria sentir orgullós de mi, i tornaria d’on fos que els seus consells m’haguessin dut, per explicar-li i fer-li 
veure que dedicar temps a educar-me en la humilitat, l’esforç i l’audàcia no va ser en va. Sé que sóc l’única que li puc 
demostrar, sé que puc superar les seves expectatives, sé que puc fer-lo sentir orgullós d’haver estat el meu mestre, i 
malgrat tot… no puc evitar sentir que mai vaig fer més que decebre’l.
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 En fi, el motiu d’aquesta carta, és que fa relativament poc temps que he començat a 
fer de psicòloga infantil a una petita escola del poble costaner en el qual visc i, volia explicar-li
amb una il·lusió semblant a la de quan era nena, que estic vivint, l’inquietant plaer de tractar amb nens i joves, que he 
fet d’ajudar a les persones a créixer la meva feina. I per algun motiu això ha fet que el seu empolsinat record torni a 
acompanyar-me en cada passa que faig. Sento la seva veu serena i autoritària en el vent que bufa de mar endins em-
penyent endavant la meva espatlla, he guardat d’amagatotis totes les lliçons que em va xiuxiuejar a cau d’orella, les 
seves paraules, sempre carregades d’un tendre i divertit menyspreu que mai seré capaç d’oblidar. Recordo i atresoro 
aquelles converses plenes de complicitat, en aquella sala de professors. Quina contradictòria nostàlgia, m’alegra no 
requerir grans esforços per rememorar aquells moments, i el fet que quan passen fugaçment pel meu cap se’m pu-
gui veure amb les celles arrufades somrient una mica per sota del nas. He vist reflectides en cada llàgrima que s’ha 
vessat en el meu consultori totes aquelles que jo vaig vessar davant seu, avergonyida. Aquelles gotes gruixudes, que 
escapaven dels meus ulls convençudes i sense por sabent que rere cada una d’elles el trobaria a vostè, estivant-me 
cruelment de les orelles i fent-me veure que no hi havia cap lògica en la meva tristesa:

 “El món sempre ha estat i estarà ple d’injustícies - em deia vostè - però això no vol dir que t’hi hagis 
d’acostumar. Si tens temps per resignar-te i per estar ressentida, també el tens per buscar les maneres més engin-
yoses i divertides de fer front a aquestes injustícies.”  em va dir desafiant la seva artrosi fent un bot de la cadira. “La 
vida és com les matemàtiques, joveneta,  és complicada i feixuga d’entendre i mai no trauràs una nota que satisfaci 
el teu esforç; així que mira-te-la amb paciència i viu-la amb constància. En aquest món hi ha persones que avancen 
destruint els obstacles amb la seva voluntat i les seves habilitats, d’altres són astutes i enginyoses i eviten aquests ob-
stacles amb eficàcia; tant se val com ho facin les millors sempre són aquelles que avancen cap endavant. Mira sempre 
recte endavant encara que el camí no et sigui fàcil; recorda que mai ningú va dir el contrari. I quan hagis aconseguit 
quelcom que sigui capaç de fer-te inflar el pit i dir amb la mirada alçada que vas ser la meva alumna, jo, espero ser 
allà, rebent una miqueta de l’orgull que sentis aquell dia.”

 Senyor, jo mai no el vaig estimar, mai no el vaig odiar, simplement em vaig familiaritzar amb el seu entran-
yable somriure de soldat, les seves celles de plastilina i la seva sàvia mirada. Quasi perdo l’esperança, però vostè es va 
encarregar de tornar-me a encendre la il·lusió, la seva manera de viure i fer front sempre la duré amb mi, per tancar 
finalment els temps que vaig passar amb vostè i per sepultar aquella angoixa que em batega dins del pit, juro com-
plir les meves promeses, vull mantenir-les adequadament. Senyor per sort o per dissort no he canviat pràcticament 
gens; segueixo tenint escalfor al cor; duc encara a la meva esquena aquell sarró ple d’esperances, cançons i bones 
lliçons; segueixo aprovant pelada en això de viure i en tot allò referit a la formalitat. Segueixo duent la camisa sense 
planxar. Ja ho veu mestre, segueixo sent un desastre, però el desastre amb el somriure més sincer del món. Felicitats 
senyor, s’ha graduat!
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INTERCANVI AMB ALUMNES 
ALEMANYS
Durant la primera setmana de febrer, alguns alumnes 
del curs de primer de batxillerat van participar en 
un intercanvi amb nois i noies d’una escola alemanya 
d’Oelde. 

Per la Marta Alonso

Durant aquella setmana, que va coincidir també amb les JJCC escolars, els 
alumnes alemanys van poder gaudir de l’estada a Terrassa, on van dur a 
terme diferents activitats, entre elles una classe de diferents tipus de balls 
tradicionals. 

Dilluns al matí, van gaudir d’un esmorzar on hi havia pastissos i altres men-
jars fets per als alumnes i els seus partners. El dimarts al matí, coincidint 
amb una excursió dels alumnes de primer de batxillerat de l’escola a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, els alumnes alemanys van realitzar una 
visita guiada per les instal·lacions de la universitat. El dijous al matí van 
anar a Barcelona on van fer una ruta per la ciutat i van veure els diferents 
monuments emblemàtics de la ciutat com ara la sagrada família.

Els alumnes de la Tecnos havien de visitar la ciutat alemanya d’Oelde du-
rant la primera setmana de maig però, per culpa de la crisi sanitària que 
s’està vivint, aquest viatge s’ha hagut de suspendre i ajornar-lo fins que 
tota la situació actual canviï.

Jo vaig gaudir molt de l’intercanvi. 
Mai havia fet un intercanvi i al 
principi estava una mica nervi-
osa per conèixer la meva part-
ner. Però al final ens vam fer 
bastant amigues i va ser una 
bona experiència. Em va agradar 
l’activitat de la ruta per Barcelona 
perquè va ser més lliure i divertida.

En general vaig tenir una molt 
bona experiència fent l’intercanvi. 
Considero que va ser una experièn-
cia molt enriquidora i que em va per-
metre conèixer costums i gent nova.

Doncs aquest intercanvi m’ha sem-
blat una experiència molt enriq-
uidora, ja que hem conegut una 
altra cultura i ens pensaven que 
serien molt diferents de nosaltres 
però vam veure que érem bas-
tant iguals, els trobem a faltar :)

L’intercanvi em va semblar molt 
divertit, fins i tot les persones en 
si, ja que eren més obertes que 
les de Dinamarca. Les activitats 
van estar molt bé però la veri-
tat, em feia il·lusió anar a ale-
manya, espero que tot s’arregli 
perquè tenia ganes que continues.

M’ha agradat molt fer aquest 
intercanvi, m’ha semblat molt 
guai. Sense cap mena de dubte 
ha estat el millor que he fet.

OPINIONS DELS ALUMNES:

Ivette Giménez, 1r batx A

Amanda Yoldi, 1r batx B

Maria Santos, 1r batx A

Marc Juncadella, 1r batx A

Oriol Escudero, 1r batx A
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UNA NOVA ASSIGNATURA AL
BATXILLERAT DE L’ESCOLA!
Aquest curs 2019-2020 l’escola Tecnos ha optat 
per incloure una assignatura més per al batxillerat 
d’humanitats. 

Per la Maria Barrio

L’assignatura de grec, portada per la Yasmina Ewulu, la qual també és pro-
fessora de llatí, ha estat un èxit inesperat a les aules de la Tecnos!

Les llengües clàssiques mai han estat una optativa gaire solicitada pels 
alumnes, ja que el gruix de persones que prefereixen cursar el batxillerat 
científic o tecnològic és major en aquesta escola però aquest curs 2019-20, 
un total de 9 alumnes han volgut provar el grec com a assignatura optativa 
al batxillerat.

El temari del curs es divideix cada trimestre en dues parts diferenciades: el 
contingut lingüístic, és a dir, declinacions, anàlisi i traducció de la llengua 
grega i, a continuació, l’estudi de la part històrica i de la mitologia grega. 

Els temes d’estudi es treballen a classe de diferents formes. Per aprendre 
les declinacions, per exemple, els alumnes van dissenyar un memory en el 
que s’havien d’emparellar algunes paraules i el nom de la declinació a la 
qual corresponen. La professora també opta per posar vídeos didàctics a 
l’hora d’aprendre història i normalment escull vídeos del canal educatiu de 
Youtube Crash Course. 

Abans de les vacances de Nadal, els alumnes també van organitzar un es-
morzar amb pastissos i plats d’origen grec! 

En l’assignatura de grec també es fan excursions culturals; per exemple, el 
4 de març es va fer una sortida al Teatre de l’Hospitalet per veure, junta-
ment amb el grup de llatí, dues obres clàssiques de l’antiguitat. 
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El meu pas per l’escola Tecnos ha sigut un recor-
regut que ha passat molt de pressa, amb un úl-
tim any molt intens i estrany. L’escola m’ha aportat 
tots els sentiments possibles i existents, a part d’uns 
coneixements sòlids i unes amistats ben curioses. 
M’ha ajudat a ser emprenedor i a poder controlar la 
meva inseguretat envers els exàmens. M’emportaré 
molts records, però sobretot les bromes que vam fer 
sobre el Covid-19 que es van convertir en pura rea-
litat.

Ángel García, 2n A

A l’escola he adquirit molts coneixements i aprenentatges, 
també m’ha ensenyat que, per molt difícil que sigui el camí, 
amb paciència i persistència ho pots aconseguir, tots els obs-
tacles es poden superar. A més, m’emporto uns amics que va-
len molt la pena! Mai oblidaré els bons viatges que hem fet 
amb l’escola: el País Basc, l’Estartit, Roma...

Martí Romera, 2n B

El meu pas per la Tecns ha estat bastant ràpid, 
ja que vaig arribar a 1r de batxillerat, però el 
temps que he estat a l’escola ha sigut molt bo i m’he 
adaptat bastant bé .  Crec que l’escola m’ha preparat 
bastant de cara al futur, ja que el nivell de la Tec-
nos és bastant bo. El fet de que batxi hagi sigut com 
una barreja entre Sekiro i Dark Souls farà que vegi 
la universitat com un joc de PEGI 12.

Lucas Gutiérrez, 2n B

L’escola m’ha ensenyat moltes coses tant en l’àmbit escolar 
com personal. M’ha ensenyat a organitzar-me, a estudiar, però 
també a reflexionar, a afrontar reptes, a explotar el potencial 
que cadascun de nosaltres tenim… en definitiva m’han ense-
nyat moltes coses que me’n enduré tota la meva vida.

Marina Barcelona, 2n A

Porto tota la meva vida en aquesta escola, em conec 
tots els racons i durant tot aquest trajecte sempre hi ha 
hagut una atmòsfera de companyerisme. Tinc sentiments 
confrontats en el tema de deixar l’escola, pero m’emporto 
bons moments. quasi cada hora del pati era una nova 
anècdota divertida, des d’apendre l’aerodinàmica d’unes 
ampolles de gaseosa voladores fins a crear un ecosistema 
dins d’una taquilla a base d’un pannetone ranci.

Àlex Martínez Monteys, 2n A

Vull agrair a l’escola el fet d’haver-me ajudat i acollit a primer 
d’ESO, en un dels moments més complicats de la meva vida. 
Haver-me ofert una nova vida, molt diferent, envoltat de com-
panys de tota mena, tots molt bona gent. I sobretot el haver-
me permès viure tot d’històries i vivències. Crec que l’escola 
m’ha preparat molt per la universitat i encara que em posa 
molt trist el fet de deixar aquesta etapa enrere, mantindré el 
contacte amb els amics i els companys, crec que afrontar la 
nova serà molt apassionant i podré fer-ho gràcies al meu pas 
per la Tecnos. 

Àlex Martínez Mendoza, 2n B

Estic molt orgullosa de la Tecnos, ja que des de petita m’han 
encaminat cap al meu futur. És una escola amb un nivell 
acadèmic molt alt i aquest és un aspecte molt positiu. General-
ment, hi ha bon vincle entre els professors i els alumnes i aquest 
fet comporta molt bon ambient. La Tecnos m’ha ensenyat a 
cooperar, a ser bona estudiant, a saber els moments que hem de 
fer feina i que hem de descansar.

Anna Querol, 2n B 

Ara mateix diria que qualsevol record a l’escola és un 
bon record. Les hores de pati al sol, la felicitat d’acabar 
els exàmens trimestrals, els viatges, les excursions… 
M’emporto un bon record fins i tot dels moments més 
estressants: els minuts abans d’un examen trimestral o el 
moment en què el professor et crida per entregar-te la 
nota d’un examen. He tingut la sort de poder compartir 
aquests moments amb els millors companys que es poden 
demanar, i tots els records que tinc de l’escola són bons 
perquè els he compartit amb ells. 

Maria Grané, 2n B

L’escola m’ha ensenyat a tenir una cultura de 
l’esforç, a lluitar pels meus objectius i a no donar-
me per vençut. Sobretot, m’ha ensenyat a qüestio-
nar-me sempre les coses i a tenir en compte els altres 
a l’hora d’actuar. En aquest sentit, l’escola m’ha 
ajudat a veure que sempre has de lluitar per acon-
seguir els reptes que et proposes, i que segurament hi 
haurà dificultats en el camí però si t ’esforces i tens 
un pensament analític te’n pots ensortir.

Pau Berengué, 2n B

A REVEURE              COMPANYS!
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De l’escola me n’emporto molt bons companys amb els quals 
he compartit un viatge molt divertit a Roma i una bona re-
lació amb els professors, ja que sempre han estat disposats a 
ajudar-me.

Jan Piñol, 2n A

És difícil pensar en que estic a punt de deixar una cosa amb 
la qual he conviscut tant de temps, i sovint ho faig amb certa 
tristesa, tot i que mirant enrere, és complicat descobrir-hi algun 
record trist. Estic segur que, en el futur, serà impossible recor-
dar aquests 15 anys sense trobar pel camí una gran nostàlgia, 
en part, perquè com ja he dit només me’n emporto records 
positius. 
Però sens dubte, el millor que he tret d’aquesta etapa han sigut 
les persones.  Penso que tota la gent que he pogut conèixer, i 
amb la qual espero poder seguir mantenint contacte, és el més 
valuós que hauria pogut obtenir de l’escola.
Voldria agrair a la Tecnos el fet d’haver-me acompanyat tant bé 
durant tots aquests anys. En tot moment he estat recolzat i mai 
m’he sentit sol o desprotegit. Mirant amb perspectiva m’adono 
que l’escola sempre ha treballat per fer-me créixer tant en 
l’àmbit personal com en l’acadèmic, i n’estic realment agraït.

Pol Julià, 2n A

Trobo que la Tecnos prepara els seus alumnes per la vida 
adulta des de ben petits. M’ha ajudat a ser molt més or-
ganitzada, també m’ha fet una persona ambiciosa i segura 
de les meves capacitats. M’ha fet ser competitiva però a 
la vegada saber ajudar els companys quan calgui, a trebal-
lar en equip i resoldre els conflictes civilitzadament, amb 
arguments vàlids. Totes aquestes qualitats són vitals al 
món del laboral.

Marina Ramírez, 2n B

L’escola m’ha aportat molt,  ja que m’ha ajudat a 
créixer tant intel·lectualment com sentimental-
ment. Durant el meu pas he pogut forjar amistats 
molt fortes i intenses que espero que durin molt 
temps, perquè no només l’escola t ’acompanya en el 
procés, sinó que els teus amics representen una part 
molt important d’aquest. El professorat m’ha ajudat 
a confiar en mi mateix i en les meves capacitats, 
cosa què ha resultat molt útil per tal de deixar de 
ser tant derrotista. 

Alvaro Duocastella, 2n B 

Considerant que porto des de p3 a l’escola doncs he viscut 
moltíssimes coses i canvis al meu voltant però haig de dir que 
ha sigut una experiència molt maca. Durant aquests anys he 
anat creant amistats que m’han aportat molta felicitat i també 
he conegut molts professors que no oblidaré mai. Vull agrair 
a l’escola sobretot la proximitat de la majoria dels professors 
als alumnes.

Clàudia Caro, 2n B

Jo crec que l’escola m’ha conduït cap a la formació d’uns 
hàbits d’estudi basats en la constància i l’esforç. A més 
a més he après a prendre decisions tals com quines són 
les assignatures que m’agradaria seguir estudiant en un 
futur i quines vull perdre de vista. Sempre recordaré les 
estones de pati i menjador jugant a futbol i a caniques o 
canviant cromos amb tothom. Els viatges de fi de curs, 
allà és on es formaven les veritables amistats i és el que 
recordaré amb més enyorança.

Antonio Valero, 2n B

L’escola m’ha sabut guiar molt al llarg dels anys i m’ha apor-
tat saviesa i cultura. Passió pel descobriment del món. A més, 
m’ha ajudat a acabar de perfilar el meu futur a partir de les as-
signatures que m’agraden més. Una anècdota que no oblidaré 
mai és el dia que vaig fer un monòleg a la graduació de 4rt 
d’ESO, davant de tots els pares de les tres línies de 4rt, dels 
alumnes i dels professors, disfressat d’avi. Va ser una nit diver-
tida i molt emocionant. Llàstima que aquest any no es pugui 
celebrar una graduació normal, perquè estic segur que hagués 
estat una altra d’aquestes experiències que no podria oblidar.

Gerard Puig, 2n B

En un futur miraré enrere i recordaré el que era ser un estudiant 
de la Tecnos i estic segura que ho faré amb un somriure a la 
cara. Perquè quan pensi en l’escola Tecnos pensaré en la meva 
infància i la meva adolescència, i estic segura, que m’abordarà 
un gran sentiment de felicitat.  Vull agrair a l’escola la comp-
rensió i flexibilitat que m’ha mostrat en els darrers anys, a més 
de saber guiar-me quan estava més perduda i posar-me en peu 
en els meus pitjors moments. Sempre estaré eternament agraïda 
a tot l’ajut que aquesta escola m’ha brindat durant aquests 15 
anys de la meva vida.

Mariona Carrillo, 2n B

A REVEURE              COMPANYS!
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R.J. Palacio
WONDER
La Campana

El llibre de R.J.Palacio és pràcticament 
un must en la literatura juvenil actual. 
La història de l’Auggie, un nen amb 
una deformació facial, ha enganxat a 
persones de tot el món. 

Aquest llibre, igual que l’anterior, 
també té diferents versions de graded 
reader.

Yann Martel
THE LIFE OF PI

The life of Pi tracta sobre la història 
del naufragi d’una família índia que 
viatja en un vaixell. El fill petit sobre-
viu al naufragi i queda navegant en 
una barca a la deriva al mig de l’oceà.

Aquest llibre va tenir tant d’èxit que 
gaudeix d’una adaptació cinematogrà-
fica.

BATXILLERAT

Hellen Fielding
BRIDGET JONE’S
DIARY: MAD ABOUT
THE BOY

Aquesta lectura és molt recomanada 
per alumnes que tenen un nivell B1, 
més o menys el nivell que hi ha a 1r 
de batxillerat. És un llibre molt diver-
tit i dinàmic, per llegir. També té una 
adaptació a la gran pantalla amb el 
mateix nom que el llibre i forma part 
d’una saga. 

Oscar Wilde
THE PICTURE OF
DORIAN GRAY
Ed. MacMillan

Oscar Wilde es pot considerar tot un 
clàssic de la literatura anglosaxona i 
aquesta novel.la gòtica és de les més 
conegudes de l’escriptor. El llibre 
és molt recomanable amb el nivell 
d’anglès de batxillerat ja que no té un 
vocabulari gaire complex.

Roderick Hunt 
& Alex Brychta
KIPPER AND THE
TROLLS
Oxford

Els llibres d’Oxford són lectures molt 
recomanades per als alumnes entre 
10 i 12 anys, ja que són lectures gens 
denses i tenen un vocabulari molt 
adequat.

Aquest llibre forma part d’una col-
lecció molt recomanable, dins de 
l’editorial Oxford, anomenada Rea-
ding Tree.

Un altre títol recomanat dins aquesta 
col.lecció seria: Finn McCool and the 
Giant’s Causeway.

SECUNDÀRIA

Marc Haddon
THE CURIOUS
INCIDENT OF THE
DOG IN THE 
NIGHT-TIME
Vintage Classics

La Sònia ens ha recomanat aquest lli-
bre per alumnes d’ESO, a partir de 13 
anys. Aquest narra la història d’un noi 
amb autisme. 

És un llibre entretingut i amb un vo-
cabulari sense gaire dificultat. Podem 
trobar-lo amb diferents versions de 
graded reads per llegir-lo amb el ni-
vell que considerem més adequat a 
nosaltres.

PRIMÀRIA

Eric Carle
THE VERY 
HUNGRY
CATERPILLAR
Puffin

Tracta sobre una eruga que va men-
jant diferents aliments. Aquest llibre 
ajudarà als nens a aprendre el voca-
bulari dels aliments i els dies de la 
setmana, alhora que descobreixen el 
cicle i transformació de les erugues, 
mentre passen una bona estona. Cal-
drà que el llegeixin acompanyats d’un 
adult.

JÚLIA DONALDSON 
& AXEL SCHEFFLER
ROOM on the BROOM
VS. THE GRUFFALO
Brúixola

Aquests dos títols dels mateixos au-
tors i col.lecció estan molt recomanats 
per segon cicle de primària (3r i 4t). 

Són històries molt divertides i sen-
zilles d’entendre. Ambdues tenen, a 
més, una adaptació animada per po-
der-les entendre millor un cop finalit-
zada la lectura.

Tot i ser històries senzilles, es reco-
mana que els nens les llegeixin acom-
panyats d’un adult.

RECOMANACIONS DE
LLIBRES EN ANGLÈS
En aquest número, La Nostra us vol apropar a les 
lectures en llengua anglesa, així que hem demanat 
recomanacions als mestres i professors d’anglès de 
l’escola. A gaudir-ne!

Per la Maria Barrio
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 Tot el teu grupet d’amics té 
 l’últim model de Bluetooth
 excepte tu, que no el tens...

a) No passa res, no cal tenir-ho tot.
b) Em compro un model similar però  
     més econòmic.
c) Me’l compro sense cap mena de       
    dubte (el mateix model amb el      
    mateix color i tot!)

 
  Quan passes davant de   
 l’aparador d’una botiga?

a) Ni tan sols te’l mires
b) Et quedes mirant l’aparador i        
     dones un cop d’ull a la botiga 
c) Si t’agrada, entres i et compres   
    alguna cosa. 

 Quina frase t’identifica   
 més?

a) “Només vaig a comprar quan real 
      ment ho necessito” 
b) “Vaig a comprar de tant en tant” 
c) “Compro perquè és la meva passió  
    i m’agrada anar sempre a l’última    
    moda”

 Cada quant sols renovar el  
 teu armari?

a) Renovo als canvis d’estació 
     (primavera, tardor, estiu i hivern) 
b) Aproximadament, un cop al mes,  
     si vas renovant sovint és millor    
     que deixar-ho tot per un sol dia...
c) Quan arriba el cap de setmana           
     m’he de comprar alguna cosa nova,    
     no ho puc evitar!

 Vas de viatge, què és el   
  primer que fas?

a) Em quedo a l’hotel de relax, les    
      vacances són per descansar!
b) Vaig a fer turisme per conèixer la  
     ciutat o l’indret on he viatjat.
c) Vaig a donar una volta per les bo- 
     tigues i pel centre comercial. 

  

 Entres  en una botiga, amb  
 l’objectiu de comprar no 
 més una cosa especifica...

a) Surts exactament amb el que         
     volies 
b) Compres el que desitjaves i alguna  
     cosa més que et crida l’atenció.
c) Surts carregat de coses que no       
     sabies ni que volies...

 Et regalen diners pel teu  
 aniversari…

a) Els fiques a la guardiola.
b) En gastes una part i la resta de   
     diners, els estalvies.
c) Els gastes tots, ja te’n regalaran  
     més pel teu sant...

 Veus una dessuadora que  
 no necessites però està de  
 rebaixes...

a) Si no la necessito, no la compro. 
b) Dubto, però, espero que la re-  
     baixin més. 
c) La compro sense cap mena de              
     dubte, les ofertes sempre cal           
     aprofitar-les. 

TECNOS QUIZ:
Et consideres shopaholic?

Puntuació :

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

1

2

3
7

8
4

5

6

Per la Laura Alavedra

De 20 a 24 punts:

De 14 a 19 punts: De 8 a 13 punts:Ets un comprador compulsiu!

Odies anar passat de moda, així que 
almenys un cop cada dues setmanes 
has d’anar a comprar. El que et fa fe-
liç molts dies, és veure un cartell que 
indiqui que hi ha rebaixes a les teves 
botigues preferides. Un dels teus mil-
lors plans setmanals, és una tarda 
fent “shopping” i si és en companyia 
millor. Això sí, tingues en compte no 
arruïnar-te.

Les compres t’atrauen.

T’agrada gastar però saps regular-te, 
dedueixes quan és apropiat i quan no. 

Ets capaç de mantenir-te al marge en 
les últimes tendències i productes, 
saps reflexionar quan realment ho ne-
cessites o quan no.

Odies anar a comprar.

Tens altres prioritats a la vida per 
anar a comprar. T’agrada gaudir de la 
vida al 100% i penses que comprar és 
una cosa irrellevant. 

Et conformes amb el mínim i no acos-
tumes a generar molts. A més a més, 
ets un gran estalviador; deus tenir la 
guardiola plena!
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El Jordi Anglada i el professor 
Oak, de la sèrie Pokemon, tenen 
una retirada i, a més, tots dos són 
professors.

No em negareu la semblança entre 
el Joan Carles Sánchez i l’actor 
Woody Harrelson!

L’Enric Cruz i l’Alberto Sanfru-
tos, concursant del Boom!, són 
clavats. 

El Cesc Ayora i el cantant Rex Or-
ange Country són com dues gotes 
d’aigua!

El Miqui Giménez i l’András 
Arató,  creador d’un fenòmen 
mem per internet anomenat “Hide 
the pain Harold”.

El Xavier Sans i l’escriptor Artu-
ro Pérez-Reverte tenen unes fac-
cions molt i molt semblants.

El Marc Gijón i el cantant de La 
Pegatina, Adrià Salas, clarament 
són germans separats durant el 
seu naixement!

El pentinat i les ulleres de la Rosa 
M. Soler ens recorden moltíssim 
als que duia la Luann Van Houten, 
dels Simpsons.

Quan observem el quadre de 
l’escriptora Cecilia Böhl de Fa-
ber, ens ve a la ment la nostra 
Núria Bericat. 

A QUI S’ASSEMBLEN ELS
PROFES DE LA TECNOS?

Amb l’humor irreverent que ens caracteritza, La Nostra ha emparellat alguns 
professors de l’escola amb els famosos o personatges coneguts que més 

se’ls hi assemblen. Aquí teniu el resultat!

Per la Ivette Giménez
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ELS MILLORS MEMS DEL CONFINAMENT
L’humor ens ha acompanyat a tots durant el període de confinament 

i ens ha ajudat a passar-lo de forma més amena... 
qui no ha rebut algun d’aquests mems?
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 OcaTecnos, el joc.
Recordeu el clàssic joc de l’oca? Doncs La Nostra us ofereix una 
versió alternativa contextualitzada en l’escola! Us animeu a fer 
una partida?
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INSTRUCCIONS OCATECNOS:

· Si caus a la casella del Ferran Mota,   
has de cantar: 

· La casella de sortida és la casella 
núm. 0, l’escola Tecnos.

· Si caus a la casella de l’Antoni Perar- 
          nau, has de cantar: 

· Si caus a les caselles de pati, casella 
11, 18, 24 i 27, t’hi quedes una estona 
a jugar i perds el torn.

· Si caus a la casella 21... T’han caigut 
els llapis! Ràpid torna a buscar la 
motxilla per posar-los a dins. Retroce-
deixes fins la casella 15.

· Guanya el primer jugador que arribi 
a la casella central! 

· Si caus a les caselles d’exàmen sus-
pès, caselles 16 i 34, tornes a comen-
çar la partida. 

· Si caus a la casella 14... Tens molts 
deures! Vas corrents cap a casa a estu-
diar, així que avances molt en els teus 
estudis, pots avançar fins la casella 26.

Per la Marta Alonso

A continuació, us adjuntem les instruccions adaptades a la nova 
modalitat del joc. 

De la mateixa manera que en la versió clàssica, algunes caselles són 
més favorables i ens permeten avançar i repetir torn, mentre altres 
impliquen una desavantatge i ens obliguen a perdre torn o a tornar 
enrere. 

Lògicament, avances fins la següent ca-
sella del Ferran i tornes a tirar. 

Avances fins a la següent casella de 
l’Antoni i repeteixes torn.  

DE MOTA EN MOTA I TIRO 

PERQUÈ EM TOCA!

ES NOTA QUE HE ESTUDIAT
NOMÉS VEIENT EL RESULTAT

VULL DESCANSAR I EM QUEDO

A JUGAR!

L’EXAMEN NO HA SORTIT BÉ,

ME’N TORNO CAP AL CARRER...

DE PERARNAU EN PERARNAU I TIRO, QUIN XARAU!

NO VULL PERDRE EL MATERIAL 
AIXÒ SERIA UN BON SIDRAL!
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