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No us perdeu...

pàg. 8 

Temps de pandèmia   

L’entrevista pàg. 13

L’enquesta   pàg. 16

L’equip directiu
 ens explica 

les mesures de seguretat que 

s’han aplicat a cada etapa 

educativa, per gara
ntir que 

l’escola
 és un espai segu

r i 

lliure de Covid 19.

El Cesc Ayora ha resolt tots 
els dubtes que teniem sobre 
com es transmet el coro-
navirus entre persones i 
quines són les mesures més 
efectives per evitar-ho. 

Hem enquestat l’alumnat 
de Secundària i Batxillerat 
per saber com estan vivint 
aquest curs ple de mesures 
anticovid: com se senten? 
què opinen? Tenim totes les 
respostes.
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El curs 2020-21 s’ha presentat, des de l’inici, com un gran repte a 
superar entre tots, determinat per la pandèmia mundial de corona-
virus en la qual ens trobem immersos.

Els primers dies de curs van ser difícils i il·lusionants i, alhora, han 
estat condicionats per les fortes mesures de seguretat que demana-
va el govern però, sobretot, per les ganes de retrobar-nos i de tornar 
a començar plegats. 

Durant aquests primers mesos, hem tornat a gaudir de l’essència de 
l’escola: el contacte amb els mestres i els companys, els materials de 
l’aula, les activitats conjuntes, el lleure amb els amics... La pandèmia 
ens ha ensenyat a valorar les petites coses; ara som més conscients 
de la seva vàlua. 

Un cop superat el primer trimestre, podem estar ben satisfets de 
la feina feta entre tots i dels resultats obtinguts. Hem demostrat 
que, amb la col.laboració de tots i cadascú de nosaltres, l’escola és 
un entorn segur on educar els nostres infants, sense renunciar a 
la qualitat educativa que ens caracteritza. Sense esforç i capacitat 
d’adaptació no ho haguéssim aconseguit. Aquest és un triomf de 
tots nosaltres.

Des de La Nostra, volem agrair a tots els alumnes i famílies de 
l’escola la seva bona actitud i la bona disposició mostrada davant de 
tantes mesures de seguretat; gràcies per la comprensió i per haver-
nos posat les coses tan fàcils.

Alhora, volem posar de relleu la tasca de tots els nostres docents: us 
agraïm tot l’esforç realitzat a diari, tant per la capacitat d’adaptació 
constant demostrada, com per l’atenció dedicada a l’alumnat, ja 
sigui des de l’aula, on-line o fent classes híbrides. Moltes gràcies a 
tots, per les vostres ganes i motivació! 

Esperem que gaudiu de La Nostra i de totes aquelles coses que hem 
fet al llarg del primer trimestre. 

ROSER FRADERA
Coordinadora de la Revista Escolar

LA INCERTESA DEL FUTUR, 
ENS FA VIURE EL PRESENT
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Enfoc Musical ha triat Miqui Giménez com a “Músic de l’Any a 
Terrassa 2020”, per la seva trajectòria com a músic implicat ac-
tivament en iniciatives de caràcter popular i de divulgació mu-
sical a la nostra ciutat. 

A banda de Músic de l’Any a Terrassa 2020, Miqui Giménez ha 
rebut altres reconeixements com el Terrassenc de l’any al 2018 
i el Capgròs de l’any al 1997.

Des de La Nostra, et volem felicitar i enviar-te una forta abra-
çada!! Gràcies per fer-nos gaudir amb la teva música!

MIQUI GIMÉNEZ, MÚSIC DE L’ANY A TERRASSA 2020

La família Tecnos segueix creixent.

Aquest passat estiu va néixer la Kènia, la primera filla de 
la nostra companya i professora Yasmina Ewulu. 

Volem felicitar  tota la família per la bona notícia, que en 
gaudiu moltíssim! 

BENVINGUDA, KÈNIA!

El 18 de novembre va néixer la Lia, la primera filla de la 
Mireia Oriol i el Jordi. 

Des de La Nostra, us volem fer arribar una forta abraçada i 
un petó per a tota la família, ens alegrem moltíssim! 

Que gaudiu molt d’aquesta arribada tan especial.

Aquest any, tant la Maribel Tomàs, com la Mariona Argemí i 
l’Angel Buch han celebrat el seu 50è aniversari. 

L’escola va voler estar al costat de tots tres i celebrar-ho amb 
ells.  Des de La Nostra, us volem enviar una forta abraçada i 
per molts anys! 

Felicitats! 

BENVINGUDA, LIA!

FELICITATS, COMPANYS!
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1 de setembre de 2020, tenim al davant el repte d’un curs incert i diferent, un curs on la constància i la suma 
d’esforços ens permetrà avançar plegats. Així doncs, volem donar-li la benvinguda fent equip! 

L’encetem amb una jornada motivadora, plena de bones energies , integradora i que afavoreix el treball en equip.
“BOX ESCAPE“, una activitat que proporciona les eines necessàries per analitzar les característiques del treball 
en equip i que ajuda a identificar els elements que l’afavoreixen.  Aspectes tan importants com les relacions inter-
personals i la comunicació efectiva per millorar-les, facilitaran la integració de cada persona en l’equip.

Treball en equip, col·laboració, confiança, motivació, nous reptes, entusiasme i il·lusió per seguir COOPERANT EN 
EL CAMÍ, molt més que un lema per a tota la comunitat TECNOS, perquè SOM i FEM EQUIP!

Encetem el curs fent equip!
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TEMPS DE PANDÈMIA
Ens hem adaptat i hem après, per encarar el futur amb més experiència. 

El dia 2 de setembre l’equip docent i no docent de l’escola va començar el curs amb un munt d’incerteses sobre la 
taula, però amb la mateixa il·lusió de sempre.
L’experiència del darrer trimestre ens havia donat una bona base d’aprenentatge i tot l’estiu havíem treballat per 
dissenyar un pla d’organització amb dos objectius:

 • Garantir la seguretat de tota la comunitat educativa per fer possible l’escola presencial.
 • Assegurar un aprenentatge de qualitat, sense renunciar a la nostra manera de fer, malgrat les 
 limitacions de la COVID.

ETAPA D’INFANTIL:

A l’Etapa d’Infantil vam treballar amb l’objectiu de no renunciar al contacte amb les famílies a les 
entrades i sortides. Per a aquesta etapa és un tret important del nostre projecte. Per això vam:
 
 1. Extremar les mesures d’higiene, intensificant la neteja amb la contractació d’una per- 
 sona tota la jornada escolar, que ens ajudés amb la neteja dels lavabos tres cops al dia  
 durant el temps lectiu i del passadís de parvulari quan les famílies acabeu de deixar els  
 infants a P3.

 2. Obrir portes a la façana que dona al pati a les aules de P4 i P5, evitant que les famílies  
 entreu al passadís d’Infantil i afavorint una millor ventilació.

 3. Instaurar el canvi de calçat dels nens i nenes per transitar per l’interior de la zona   
 d’Infantil, restringir l’accés de personal aliè a l’etapa d’Infantil i obligar a posar-se pro- 
 teccions als peus a totes les persones que hi entren de forma esporàdica.

Per tal de garantir l’aprenentatge de qualitat vam prioritzar quatre aspectes:

 1. Mantenir les auxiliars a totes les aules amb la possibilitat d’incorporar-les com a mes- 
 tres si la tutora de l’aula s’havia de confinar en algun moment del curs.

 2. Organitzar una motxilla viatgera per si hi havia un confinament individual o grupal.

 3. Preparar un espai online fàcil i accessible per als nens on poder-se connectar amb  
 l’escola des de casa si al llarg de l’any escolar sorgeix la necessitat.

 4. Fer les adaptacions necessàries a la programació d’aquesta etapa per renunciar al   
 mínim possible d’activitats riques i identitàries del projecte educatiu d’infantil.

Ha passat ja el primer trimestre i podem estar molt satisfets. L’activitat presencial a Infantil ha 
estat total. Els nens i nenes s’han adaptat molt bé a les restriccions i mesures i no hem hagut de 
confinar cap grup.
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ETAPA DE PRIMÀRIA:

A l’etapa de Primària vam decidir reagrupar en tres aules aquells nivells que sobrepassaven els 25 
alumnes per classe i reduir el nombre d’especialistes que entraven en una mateixa aula.
Això va implicar:

 1. Convertir alguns espais en aules (sala de mestres, aula de Música i aula d’Informàtica).

 2. Reorganitzar els espais de pati, fent servir també el terrat de dalt i el Parc de Vall-  
 paradís per poder mantenir separats els grups per nivell.

 3. Fer servir la mascareta sempre.

 4. Reorganitzar les entrades i sortides.

 5. Esmorzar a les aules per no treure’ns la mascareta fora del grup bombolla.

 6. I evidentment, extremar les mesures d’higiene, intensificar la neteja i organitzar una  
 bona ventilació de les aules. 

 7. Si el temps ho permet es fan activitats a l’aire lliure (pati, parc de Vallparadís, terrat…)

Per tal de garantir l’aprenentatge de qualitat hem portat a terme tres actuacions:

 8. Ampliar la plantilla de tutors, l’Imma, l’Encarna i alguns mestres nous que s’han 
 adaptat molt ràpidament.

 9. Fer les adaptacions necessàries a la programació d’aquesta etapa per seguir gaudint  
 de les activitats que caracteritzen el projecte de Primària. Un dels principals canvis és 
 que els tutors porten a terme les activitats de Plàstica i de Música que l’Encarna i l’Imma  
 preparen i supervisen cada setmana.  

 10. Preparar tot l’alumnat perque puguin ser tan autònoms com sigui possible en l’ús de 
 les eines digitals, si hi ha algun període de confinament.

Al llarg del primer trimestre hem tingut 6 grups amb un cas positiu que s’han confinat una mitja-
na de 5 dies lectius  i amb tots hem pogut seguir les classes de forma telemàtica sense problemes.
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ETAPA DE SECUNDÀRIA:

A SECUNDÀRIA vam decidir reagrupar en tres grups tots els nivells.
Per tant:

 1. Vam fer ús de totes les aules disponibles com a aules de grup. L’antiga aula de Plàstica  
 que era molt gran i tenia un espai amb piques d’aigua, la vam dividir en dues i això ha  
 permès tenir una aula i un espai per rentar mans i descongestionar els lavabos a les 
 hores que hi ha més gent.

 2. Es fan dos torns de pati diferents perquè no es barregin alumnes de diferents nivells.

 3. La mascareta es porta tot el dia, excepte a les hores d’Educació Física, si l’activitat 
 ho requereix.

 4. Les taules  s’han situat ben separades a les aules per mantenir la distància de seguretat.

 5. Si el temps ho permet, es fa classe a l’aire lliure (pati, terrat i passadissos de l’edifici  
 nou).

 6. S’han reogranitzat les entrades i sortides.

 7. I com també s’ha fet a les altres etapes, hem extremat  les mesures d’higiene, s’ha   
 intensificat la neteja i s’ha organitzar una bona ventilació de les aules. 

Per tal de garantir l’aprenentatge de qualitat hem prioritzat 4 aspectes:

 8. Ampliar la plantilla de tutors i contractar professorat.

 9. Fer les adaptacions necessàries a la programació d’aquesta etapa per seguir gaudint  
 de les activitats que caracteritzen el projecte de Secundària. 

 10. Preparar tot l’alumnat perque puguin ser tan autònoms com sigui possible en l’ús 
 de les eines digitals, si hi ha algun període de confinament.

 11. Dotar totes les aules dels estris digitals necessaris per poder portar a terme   
 l’ensenyament híbrid (presencial i virtual).

Al llarg del primer trimestre només hem tingut 2 grups confinats, però a diferència de les etapes 
anteriors, sovint tenim alumnes a casa per contactes estrets amb un positiu fora de l’escola, que 
han de fer quarantena. Gràcies a les mesures preses han pogut seguir el curs sense perdre’s.
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ETAPA DE BATXILLERAT:

A Batxillerat, donat que no hi ha grups estables per la quantitat de matèries optatives que tenen 
els alumnes, els grups van quedar com sempre.

Com als altres nivells, s’han intesificat les mesures d’higiene, especialment, quan els alumnes can-
vien d’aules. 

L’experiència del curs passat va ser molt positiva en aquesta etapa. Tots els alumnes van seguir les 
classes virtualment i el 100% de l’alumnat de segon va superar les proves de Selectivitat. A més a 
més, l’escola Tecnos ha quedat situada al lloc 27 en el llistat ordenat per mitjanes de resultats de 
les PAU a Catalunya (més de 700 centres).

Així doncs, hem prioritzat la instal·lació de càmeres, micròfons, programes que permeten les 
videoconferències i el xat amb els professors… per poder seguir les classes en format híbrid per 
si calia.

Malauradament, el Batxillerat ha estat l’única etapa que ha patit restriccions de presencialitat du-
rant aquest trimestre. Des del 23 de novembre, vam haver de reduir la presencialitat al 50% per 
la segona onada de la pandèmia i els alumnes han estat venint a classe en dies alterns (mig grup 
un dia i mig grup l’altre). Tothom ha seguit les classes virtualment quan els ha tocat estar a casa.

Les reunions i les entrevistes amb les famílies, així com les reunions de claustre, es fan totes virtualment.

Pel que fa als serveis i a les activitats extraescolars, hem activat també els seus propis protocols i fins ara tot ha 
anat bé.

Res d’això hauria estat possible sense l’esforç i la col·laboració de tots i totes: famílies, infants i joves, professorat, 
personal d’administració, serveis i manteniment. 

Serveixin aquestes ratlles per agrair el compromís amb l’escola del primer a l’últim membre de la comunitat edu-
cativa i posar en valor la responsabilitat que tothom ha demostrat.

EQUIP DIRECTIU 
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El passat 24 de novembre, al vespre, es 
va celebrar la primera reunió del Con-
sell Escolar. Com no podia ser d’una al-
tra manera, aquesta es va realitzar de 
forma telemàtica.

L’ordre del dia va consistir a 
aprovar algunes despeses escolars i 
donar la benvinguda als nous mem-
bres del consell: la Roser Fradera, en 
representació del professorat, i la Mar 
Matarín, en representació dels alumnes. 

Benvingudes!

La Comissió d’Escola Verda va realitzar, el passat mes 
de novembre, una diagnosi sobre l’ús d’embolcalls 
d’esmorzar entre els alumnes de tota l’escola. 

Tot i que encara hi ha marge de millora, sobretot a l’ESO 
i el Batxillerat, ens han confirmat que, en els últims dos 
anys, hem reduït un 10% els residus que es generen a 
l’hora d’esmorzar. 

La Comissió ha elaborat uns gràfics resum per a cadas-
cun dels grups de l’escola; d’aquesta manera, els mes-
tres i professors han pogut compartir amb els alumnes 
del seu grup classe els resultats de l’enquesta i parlar-ne 
per conscienciar els nois i noies de la importància que té 
el medi ambient. 

A part d’aquests gràfics específics per a cada grup 
-classe, la Comissió també ha elaborat uns gràfics resum 
genèrics per a cadascuna de les etapes.  

Moltes gràcies als membres de la Comissió Verda; tota 
aquesta informació ens ajuda a saber on som i on volem 
arribar! 

Des de La Nostra, us volem animar a tots a valorar els 
petits gestos qüotidians perquè, encara que no ens sem-
blin grans fites, són la clau per canviar el futur del nos-
tre planeta. Canviar els nostres hàbits és fonamental per 
gaudir d’un entorn verd i lliure de contaminació. 

Nou Consell Escolar

Reduïm els nostres residus!
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COM ES TRANSMET 
EL CORONAVIRUS?

El passat mes d’octubre, vam entrevis-
tar el microbiòleg de l’escola, el Cesc 
Ayora, perquè ens expliqui a tots quines 
són les vies de transmissió més i menys 
habituals del coronavirus i, sobretot, 
com les podem evitar en el nostre en-
torn quotidià. 

Bon dia Cesc, et realitzarem unes preguntes sobre el 
coronavirus i les mesures de seguretat necessàries 
per evitar la seva transmissió, amb l’objectiu que  
tant nosaltres com les famílies de l’escola puguem 
resoldre molts dubtes que encara tenim.

1- Quines són les vies de contagi més habituals i 
com es poden prevenir?

Pel que sembla, la major part dels contagis es pro-
dueixen a partir de gotes de saliva que allibera una 
persona infectada (parlant, cridant, cantant...) i que, a 
través del nas o de la boca, arriben a la faringe d’una 
altra persona, on el virus començarà a replicar-se. 
Aquestes gotes poden ser de mides diferents i trans-
portar més o menys partícules víriques: les gotes més 
grans cauen per gravetat abans de recórrer 2 metres, 
mentre les més petites poden quedar suspeses a l’aire 
durant hores i viatjar distàncies més llargues.

2- I aquelles vies de contagi no tan habituals però 
que també hem de contemplar?

Les gotes de saliva que allibera un individu infec-
tat poden caure damunt d’una superfície i, si minuts 
després, una altra persona toca aquella superfície 
contaminada i porta les mans cap a la cara, pot acabar 
contagiada. Els viròlegs (els biòlegs que estudien els 
virus) coincideixen que aquesta forma de transmissió 
no és habitual.

Per altra banda, el virus és capaç de replicar-se en 
molts teixits del nostre cos i, de fet, s’ha detectat 
en femtes, semen i sang dels infectats, la qual cosa 

suggereix que es podria transmetre també a 
través d’aquests fluïds, però segurament de 
manera infreqüent i encara no ben demostrada.

3- Què són els aerosols? Ens podem contagiar a 
través dels aerosols? Com ho podem evitar?

Els aerosols són gotes respiratòries molt petites que 
alliberem quan respirem. Poden quedar suspeses 
a l’aire durant molta estona i recórrer distàncies de 
força metres. El virus es pot transmetre per mitjà 
d’aerosols però els viròlegs no es posen d’acord en la 
importància d’aquesta via en el total de contagis. Sem-
bla que els aerosols explicarien, sobretot, els contagis 
en determinats contextos: llocs tancats, mal ventilats, 
on s’acumula molta gent durant moltes hores.

4- És possible contagiar-se del virus per contacte 
amb una persona asimptomàtica?

Aquí tampoc no hi ha consens entre científics. Pel que 
sembla, els asimptomàtics tenen poca quantitat de vi-
rus a la gola i això els fa poc contagiosos. En canvi, els 
presimptomàtics (és a dir, aquelles persones que no 
tenen símptomes però en desenvoluparan més enda-
vant), sembla que sí que són molt contagiosos perquè 
presenten molta càrrega viral a la faringe.

5- Quin sector de la població té, actualment, més 
risc de contagi? Ens afecta igual, la malaltia, a 
joves, adults i grans?

El risc de contagi és pràcticament el mateix per a totes 
les franges d’edat. 

Per l’Abril Bertran i la Sakura Gámez
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Sembla que els nens petits, menors de 10 anys, 
podrien contagiar-se menys i serien també menys 
contagiosos, però hi ha estudis científics contradicto-
ris: alguns confirmen i altres desmenteixen aquesta 
hipòtesi. El que sí que sembla clar és que, a partir dels 
10 anys, el risc de contagi és el mateix que en adults.

Els efectes de la malaltia depenen de l’edat i de fac-
tors genètics. Les persones més grans solen tenir 
afectacions respiratòries més greus i més proba-
bilitat de patir complicacions. En infants, els símp-
tomes són diferents i, generalment, més lleus.

6- I als nens? Com els afecta el virus, com viuen la 
malaltia? Existeix algun risc per ells? Com la trans-
meten als adults i als altres nens?

Els nens poden contagiar-se de Covid-19. Solen te-
nir una simptomatologia respiratòria més lleu i les 
complicacions són molt poc freqüents. Però hi ha 
nens amb malalties metabòliques, respiratòries o 
immunològiques que tenen més risc d’acabar patint 
aquestes complicacions.

7- Quins grups de població han de prendre més pre-
caucions per evitar contagiar-se?

Tots hem de prendre precaucions, perquè fent-ho ens 
protegim els uns als altres i protegim, sobretot, i de 
retruc, les persones més vulnerables (gent gran o per-
sones amb altres malalties).

8- Quina diferència de protecció ofereixen els dife-
rents tipus de mascaretes?

Les mascaretes actuen de barrera física davant les 
gotes de saliva que alliberem i que alliberen aquells 
que ens envolten. Les mascaretes d’ús mèdic, així com 
les quirúrgiques o la majoria d’higièniques homologa-
des, tenen una capacitat de filtració similar i prote-
geixen eficaçment davant d’aquestes gotes més grans.

Amb les gotes respiratòries més petites (els aerosols) 
la qüestió es complica. Si bé és cert que les mascaretes 
FFP2 són una mica més eficaces a l’hora de filtrar els 
aerosols, els experts en la matèria consideren que, 
més important que no pas el material o el tipus de 
mascareta, ho és el fet d’escollir una mascareta que 
s’ajusti correctament a la cara, sense deixar “forats” 
que facilitin la circulació de l’aire.

9- És més important la ventilació o les mascaretes?

Les dues són mesures molt importants per prevenir 
contagis. La ventilació és imprescindible en la pre-
venció de contagis a través d’aerosols i la mascareta 
també és necessària per tal de dificultar la transmis-
sió a través de gotes de saliva i protegeix, parcialment, 
també davant dels aerosols. L’èxit en la prevenció 
està en la combinació de mesures diferents i comple-
mentàries.

10- Quin seria el protocol en cas que un alumne 
presenti símptomes de coronavirus?

En primer lloc, caldria recordar que els símptomes de 
la Covid-19, especialment en nens, són molt diversos 
i, per tant, no és fàcil d’identificar-los. Si algun alumne 
presenta algun dels símptomes associats a la malaltia 
el primer que es fa és aïllar-lo en una sala de l’escola 
i trucar als familiars, a qui es demana que contactin 
amb el seu pediatre per concertar una prova PCR, si 
s’escau.

Si el resultat és negatiu, l’alumne pot tornar a l’escola 
quan desapareguin els símptomes. Si és positiu, caldrà 
que es confini durant 10 dies o fins que s’esvaeixin els 
símptomes. Els epidemiòlegs de Salut valoraran, men-
trestant, si cal cribrar i confinar la resta de la classe 
com a contactes o no és necessari.

11- En quin moment ens haurem de confinar?

Cal confinar-se mentre esperem els resultats d’una 
PCR. En cas que sigui negativa, un cop remetin els 
símptomes podem tornar a l’escola. En cas que sigui 
positiva, caldrà mantenir el confinament almenys du- 
rant 10 dies o fins que desaparegui la simptomatolo-
gia.

Així mateix, també és necessari un confinament si els 
epidemiòlegs de Salut consideren que som contacte 
estret d’algun positiu. En aquest cas seran ells qui ens 
diran quants dies ens hem de quedar a casa. Normal-
ment, si hi ha un positiu en una aula, Salut considera 
contactes tots els companys de classe.

12- Quines són les mesures que l’escola està apli-
cant i són suficients?

L’escola, des de finals del curs passat, s’ha estat pre-
parant per minimitzar el risc de contagi dins dels seus 
espais. S’ha intentat aplicar totes les mesures preven-
tives aconsellades per Salut: des de la mascareta i la 
ventilació permanent a les aules fins al rentat de mans
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periòdic amb gel hidroalcohòlic i aigua amb sabó. S’ha 
contractat personal de neteja extra que està a jornada 
completa a l’escola i es fa èmfasi sobretot en la neteja 
i desinfecció dels espais compartits (com els lavabos).

13- L’escola està adaptada per fer classes en cas de 
confinament, sigui parcial o total?

També des de finals del curs passat hem estat pre-
parant-nos per aquests escenaris. Teníem diferents 
opcions tècniques i pedagògiques previstes i hem 
estat aprofitant aquestes primeres setmanes, on ja 
hem tingut confinaments individuals i col·lectius, per 
provar-les. Ara, un mes després de l’inici de curs i des- 
prés de fer aquestes proves, estem debatent sobre 
quina eina ens pot anar millor a cada etapa. L’objectiu
que ens vam posar des de l’inici era poder garantir, en 
la mesura del possible, la mateixa qualitat de docència 
tant per als alumnes que es trobéssin a l’escola com 
per als alumnes confinats a casa.

14- Què penses de la gent que no respecta les 
normes de seguretat?

Hi ha una part d’aquesta conducta que s’explica per 
una actitud inconscient, irresponsable o insolidària. 
Tendim a pensar que nosaltres no ens contagiarem 
o que, si ens contagiem, ho passarem de forma lleu 
i, de fet, això és el més probable, però potser tenim 
assegut a la cadira del costat un company vulnerable 
o que conviu amb un familiar vulnerable i no sempre 
som conscients que la nostra manera de fer pot salvar 
vides o posar-les en risc.

Una altra part d’aquesta conducta, més preocupant 
encara, s’explica per les posicions pseudocientí-
fiques o negacionistes. Sempre hi ha hagut gent 
incrèdula amb la ciència o amant de les conspira-
cions, però quan estem davant d’una emergència 
de salut pública, la seva posició dificulta o impe-
deix que s’implementin les solucions adequades.

15- Creus que els alumnes de l’escola, en general, 
estan conscienciats i s’estan prenent seriosament 
els protocols establerts? Els compleixen?

En general, sí: els nens més petits solen adquirir hàbits 
més fàcilment i no els costa canviar conductes. Ho fan 
millor que els adults. Els més grans són un reflex de 
la societat adulta: una immensa majoria entenen i 
procuren seguir les normes, però n’hi ha uns quants, 
pocs, que no ho fan i que acaben tenint més visibilitat.
Penso que tots plegats ho estem fent prou bé i que, 

malgrat hi ha mesures que són molt difícils d’aplicar 
dins l’espai i les condicions d’una escola, ens n’estem 
sortint. També tenim coses a millorar, lògicament, co-
mençant per nosaltres, els professors.

16- Quan creus que la situació millorarà i no caldrà 
aplicar mesures tan restrictives?

Ui! Crec que això no ho sap ningú. El que diuen els ex-
perts és que hi haurà dos punts d’inflexió en l’evolució 
de la pandèmia i en la necessitat d’aplicar aquestes 
mesures tan bèsties i tan restrictives. El primer 
d’aquests dos punts d’inflexió arribarà amb la co- 
mercialització massiva de proves diagnòstiques as-
sequibles, fiables i ràpides. Si podem garantir que no 
som infecciosos, podrem entrar a un concert i a un bar 
o jugar un partit de bàsquet lliurement, sense haver 
de patir per l’aforament o per la mascareta. Aquests 
tests ja s’estan utilitzant, però, de moment, només 
com a eina diagnòstica en centres mèdics.

El segon punt d’inflexió es produirà amb la vacuna. No 
està clar quan estarà disponible a gran escala ni qui-
na immunitat desencadenarà, però si protegeix una 
part important de la població, facilitarà la immunitat 
col·lectiva. 

17- Creus que és important mantenir l’activitat es-
colar presencial tot i l’existència del virus? Què pot 
ser més perjudicial, a la llarga, per als infants?

La meva opinió és que, en les edats escolars, 
l’ensenyament a distància mai no podrà igualar la 
qualitat de l’ensenyament presencial. Per tant, sóc 
partidari de mantenir obertes les escoles tant temps 
com es pugui, si la capacitat assistencial dels hospi-
tals i CAPs no està desbordada i l’escola pot garantir 
aquesta qualitat de l’ensenyament presencial.

Això últim penso que és important. Des de 
l’Administració, crec que s’ha prioritzat el fet de man-
tenir obertes les escoles amb una funció de custòdia 
i una intenció econòmica, però des del punt de vista 
pedagògic no té cap sentit tenir aules amb una bona 
part d’alumnes confinats o amb grups que encadenen 
classes amb professors de guàrdia. En aquests casos 
és més raonable recórrer a l’ensenyament a distància.

Si, finalment, es fés necessari cessar l’activitat pre- 
sencial, jo optaria per començar amb els alumnes més 
grans i més autònoms i mirar de mantenir una semi-
presencialitat que possibilités l’assistència a l’escola 
en dies o setmanes alterns.
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LES MESURES DE SEGURETAT A L’ESCOLA
Aquesta és una enquesta que la Nostra ha realitzat, a l’alumnat d’ESO i Batxillerat,  

amb la intenció de recaptar les seves opinions sobre les mesures anticovid que 
s’apliquen a l’escola, per ordre del Departament de Salut, i com aquestes mesures 

els han fet sentir, a l’inici del curs escolar. 

Un total de 253 alumnes de Secundària i Batxillerat han participat en la nostra 
enquesta; per tant, creiem que els resultats són força representatius.

Pel Diego Salas

 Tenies ganes de tornar a l’escola i començar el  
 curs de forma presencial? 

 Creus que el professorat està preparat per  
 tots els canvis que vindran? 

 Creus que les mesures implementades fan el  
 teu entorn més segur?

 Ha canviat la manera de relacionar-te amb els  
 teus companys?

   
 Tens por d’haver-te de confinar?

   
 Sents que el pati és més avorrit?

1 4

2 5

3 6

Sí, confio en ells. S’aniran adaptant a les dife-
rents situacions i faran el millor per nosaltres 
en cada moment.

Sí perquè volia tornar a la meva rutina i tenia 
moltes ganes de veure els amics.

Sí, em sento segur al meu entorn.

No em sento segur encara que hi hagi 
aquestes mesures de seguretat.

Es clar que sí.

No, només és per seguretat, no vol dir que 
tingui el virus.

No, tinc molta por i preferia seguir des de 
casa amb educació on line.

M’agradaria tornar a l’escola però, actual-
ment, la situació ha canviat molt i em sento 
angoixat.

Sí, gairebé no podem parlar, a classe, només 
a l’hora del pati.

No, és igual que abans però portem la 
mascareta.

Sí, no puc fer gairebé res.

No, és com abans però amb mascareta.

No, la situació és molt nova i es poden veure 
desbordats per tants canvis.
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 Com afecten les noves mesures a la teva vida  
 escolar? 

 Creus que aquestes mesures poden afectar el  
 teu rendiment escolar? 

 Quines precaucions prens a part de les obli- 
 gatòries?

        Estás complint amb totes les indicacions i  
        protocols de Salut a l’escola? 

        Creus que el compliment de les mesures  
        i els protocols és important i ens pot estal 
        viar contagis a l’entorn escolar?

        Prens precaucions en la teva vida quotidi 
        ana per protegir-te a tu i als teus familiars  
        del coronavirus?

        Finalment, creus necessari implementar  
        alguna mesura més? Si és així, quina?

Conclusió:

Per a gairebé la majoria dels alumnes de BTX i ESO, 
aquestes mesures de seguretat són un inconvenient 
menor i s’ho prenen amb bona actitud.

Per a un quart de l’alumnat, aproximadament, el fet de 
tornar a l’escola els angoixa i preferirien  fer classes 
amb més mesures o fins i tot virtuals.

Quasi tots prenen les precaucions necessàries per evi-
tar el contagi del virus. 

Gràcies a tots per la vostra participació!

8

7

9

10

11

12

13

No si m’esforço una mica

Per descomptat.

Sí.

No.

No hi ha per tant.

Ens contagiarem igual.
Sí, si em confinen no podria posar-me al dia 
dels meus estudis.

Si, ho faig de forma molt estricta.

Faig el que puc, de vegades em descuido 
o em moltesta la mascareta i me la baixo...

Compleixo per obligació però són massa 
mesures.

Faig menys vida social.

No m’agrada però és necessari.
Prefereixo aquesta forma de vida que l’anterior.
Em produeix angoixa pensar que un company 
em pot contagiar, encara que hi ha mesures.
M’agradaria fer-ho tot virtual, ja que no m’agra-
den gens les mesures de seguretat.
Altres.

Altres.

No vaig a recintes tancats com cinemes, etc.

He deixat de fer activitats extraescolars. Em
limito al grup bombolla.



BENVINGUTS A L’ESCOLA!
Com cada any, des de La Nostra, volem donar la benvinguda als nous alumnes 

de la nostra escola, els petits de P3! Us desitgem una ràpida adaptació
i un feliç curs, ple de noves experiències.
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P3 A :  ELS GRALLERS I LES GRALLERES

P3 B :  ELS TIMBALERS I LES TIMBALERES



ENTREVISTA P4 I P5
La Nostra ha fet una breu i variada entrevista als alumnes de P4 i P5, 

per saber què opinen sobre les activitats d’aula, sobre l’escola, etc.
Esperem que gaudiu amb les seves respostes!
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Quines activitats de classe us agraden 
més?

Què vols ser de gran?

Us agrada anar al cole?

Què és el que més t ’agrada del cole?

Feu alguna cosa especial per Nadal?

Us molesta portar mascareta?

A què jugueu, a l’hora del pati?

Què menges per esmorzar?

“M’agrada molt fer música amb el Miqui , can-
tem cançons i es molt divertit.”

“M’agradaria ser metge de gran”

“M’agrada molt anar al cole!”

“A mi m’agrada l’Educació Física ”

“Fem un calendari d’advent a classe.”

“Si . No ens agraden perquè ens costa respirar.”

“No m’agrada portar mascareta.”

“Ens agrada jugar a policies i delinqüents.”

“M’agrada la mandarina ”

“Les classes de música són les millors! ”

“M’agradaria ser conductor de cotxes de 
carreres. ”

“Jo prefereixo mirar la tele al sofà.”

“A mi també m’agrada.”

“A mi m’agrada construir castells amb sorra.”

“M’agraden les maduixes amb xocolata ”

“A mi m’agrada fer racons de treball .”
“Jo menjo pomes.”

“Jo vull ser ballarina.”

“M’agrada tirar-me pel tobogan del pati . ”

“Jo, de gran , vull ser mecànic.”

“Jo jugo al pilla-pilla.”

“Als meus amics i a mi , ens agrada jugar al 
pica-paret. ”

1

2 5

6

7

8

3

4
IVET MARCO, P5

PERE BALLBÈ, P5

XIANA RUSCALLEDA, P4

LEIA FERRER, P4

ZOE CUEVAS, P5

VALENTINA BOU, P5

IVET MARCO, P5

ROMEU PARERA, P4

IVET MARCO, P5

VALENTINA BOU, P5

NIL BERENGUER, P5

VALENTINA BOU, P5

PERE BALLBÈ, P5

LEIA FERRER, P4

ZOE CUEVAS, P5

ZOE CUEVAS, P5
NIL BERENGUER, P5

VALENTINA BOU, P5

ZOE CUEVAS, P5

ROMEU PARERA, P4

ONA LLONGUERAS, P4

PERE BALLBÈ, P5

Per l’Abril Bertran i la Sakura Gámez



A LA MANERA DE 

Piet Mondrian i la seva obra han estat la inspiració per dur a terme
 un treball creatiu a les aules de P3. 

Els protagonistes d’aquestes creacions han estat la línia vertical i l’horitzontal, els colors primaris, les 
formes i l’espai.

Els infants han conegut algunes de les seves obres cabdals i les han recreat cadascú a la seva manera, 
expressant-se i gaudint de l’art de la mà d’un artista innovador i avançat al seu temps com ho va ser 
Piet Mondrian. 
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Aquesta és la creació de la “Gran composició A” de Mondrian davant la proposta de crear una retícula 
a base de línies rectes i omplir alguns dels espais amb els colors primaris. 

La geometria intervé de forma important en la composició d’aquest quadre,  ja que els seus elements 
s’ordenen basant-se en els quadrats i els rectangles que els nens i les nenes han volgut utilitzar de forma 
individual.  La situació de les línies rectes dóna un sentit diferent a cada composició.

Art i matemàtica han contribuït a la descoberta i a la creació perquè, com deia Leonardo da Vinci, “No 
hi ha cap certesa on no es pot aplicar alguna de les ciències matemàtiques”.
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LAND ART DE TARDOR: UNA ACTIVITAT 
STEAM PER CRÉIXER JUNTS

Els nens i nenes de P4  hem gaudit d’una experiència molt interessant on hem pogut 
treballar, a través de l’art, aspectes de la matemàtica i la ciència. També ens ha 

permès  treballar en grup i anar aprenent a respectar als altres.

Tot comença amb l’arribada de 
la tardor. Parlem dels canvis que 
observem a la natura: els dies 
són més curts, les fulles d’alguns 
arbres canvien de color i cauen, 
fa més fred, observem els fruits i 
fruites de la temporada… 

Els  infants s’animen a portar 
elements relacionats amb aquesta 
estació i ens preguntem:  “Què 
podem fer amb tot el que heu 
portat?”

Mirem les característiques de cadascun dels elements: forma, color, 
mida, punxes, arrodonit…i els classifiquem. “JA HO TENIM TOT 
A PUNT PER MUNTAR EL RACÓ DE LA TARDOR A LA 
CLASSE!”  

Mirem obres d’en Robert Smithson, artista que fa land art i, per 
grups, ens posem d’acord. Ara toca prendre moltes decisions! Quina 
composició volem fer? Quin és el lloc més adequat? Quin material 
necessitem per fer-la?...
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Fem un dibuix de com ens imaginem 
la composició i expliquem el nostre 
projecte a la resta de companys i 
companyes. 

Un cop tenim preparat el material 
que necessitarem, ja estem a punt per 
anar a fer la nostra composició al 
Parc de Vallparadís!

Un cop al parc, ens organitzem per començar la composició. Això suposa interaccionar, negociar, dialogar, 
compartir, decidir, opinar…

Quines obres d’art!
Hem fet un gran treball en equip on 
hem hagut de seleccionar materials, 
analitzar-los, ordenar-los i classifi-
car-los per un objectiu comú. 
Hem analitzat les característiques dels 
materials i hem hagut de dialogar 
per poder dur a terme el nostre pro-
jecte.
Finalment hem presentat les nostres 
instal·lacions d’elements naturals a 
la resta de companys i companyes. 
Esperem que les persones que passe-
gen pel parc quan les vegin puguin 
gaudir-ne tant com nosaltres hem 
gaudit fent-les! 
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LA PÈRDUA
Els nens i nenes de P4 estem aprenent a compartir la 

pèrdua d’un ésser estimat.

Junts, estem aprenent a compartir la pèrdua d’un ésser estimat. Des de 
ben petits podem estar tristos per haver perdut una persona estimada, 
però també pot ser un procés dolorós acceptar la pèrdua d’una mas-
cota, una joguina preferida…  Compartir aquestes emocions i sentir-se 
acompanyat ens pot ajudar a viure-ho millor. 

Per això, entre tots hem fet créixer un bonic arbre per al record i ens 
hem emocionat recordant les anècdotes i els bons moments viscuts amb 
aquells que ja no hi són. 
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LA BELLESA DEL COLOR 
DE LA PELL

Aquest curs els Cercolets i Cavallets de P5 ens hem 
endinsat en l’obra fotogràfica “Humanae” de 

l’ Angèlica Dass.

A través de l’observació, del joc i la comparació de les nostres pells, 
hem reflexionat sobre aspectes com la diversitat, el racisme i l’empatia.
La finalitat d’aquest treball, és educar als infants perquè en un futur 
esdevinguin ciutadans proactius, responsables, crítics i tolerants. 

Vam proposar als Cavallets i Cercolets una activitat plàstica. Es 
tractava de trobar el color de la seva pell a partir de pintura de 
colors donats prèviament. El resultat va ser molt enriquidor i ens va 
permetre debatre sobre la relació que hi ha entre el color de la pell de 
les persones i el seu estat social. Sovint es cau en estereotips que no 
són reals.

Vam arribar a la conclusió que per dins tots som iguals, encara que 
per fora puguem ser de tonalitats diferents.
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La Castanyada
Els nens i nenes d’infantil hem celebrat la Castanyada veient l’obra de teatre de la 

Castanyera que ens han representat les nostres mestres! 
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Santa Cecília

Nadals a la Tecnos

Aquest any, els nens i nenes de la Tecnos han celebrat Sta. Cecília tocant 
i realitzant concerts a la seva pròpia classe.  

I per Nadal, hem anat a buscar el tió al parc de Vallparadís, l’hem fet cagar a 
l’escola, hem après el vers, hem cantat nadales, hem menjat neules i torrons...
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SOM ARQUITECTES!
Els somniadors i somniadores de 1r ens hem aventurat en el món 

de l’arquitectura a partir d’una creació ben original de Frank Gehry.

Els Somiadors de 1r observem una imatge molt estranya! 
És un edifici “Bodegas Marqués de Riscal” de Frank GEH-
RY,  l’hotel de l’arquitectura del vi.

Tots plegats parlem del que hi veiem?, Qui ho ha fet?, Per 
què ho ha fet?, Quin nom li posaríem?...

Seguidament ens disposem a treballar per dissenyar el 
nostre propi edifici. Retallem una cartolina, la cargolem 
perquè tingui volum, l’enganxem i dibuixem amb retola-
dors les diferents parts de l’edifici.

Donem vida als edificis i veiem les seves dimensions posant persones, animals, vehicles... I si es fes de nit, com 
seria?
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Després entre tots dibuixem una ciutat o un poble amb carrers, parcs, muntanyes... i ajuntem els diferents edificis.

De sobte, s’ha fet de nit i imaginem com es veuria si encenguéssim els llums de les cases.
Mentre la ciutat o el poble està sota el sostre de les estrelles escoltem la música “La fada de sucre” de P.I. Txai-
kovski.
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TREBALLEM LA MIRADA

Una mica de la seva obra:

LAS FASCINANTES MÁSCARAS, HECHAS A MANO, DE DAMSEL-

FRAU

Damselfrau experimenta con la confección de máscaras fascinantes 

hechas a mano.

Todo comenzó cuando llegó al mundo en Trondheim, Noruega, 

dentro de una familia de artistas: su madre ilustradora y su padre 

un escultor. En 2007 se mudó a Londres donde comenzó a crear y 

experimentar con la creación de disfraces. Después, trabajó en una 

tienda de antigüedades que la inspiró a concretar sus fascinantes e 

inusuales máscaras. En ellas, Magnhild Kennedy, como se llama en 

realidad, resalta las texturas y lo más extravagante que encuentra 

a su paso. Así, utiliza desde el encaje más fino, hasta piezas de ca-

bello de geishas japonesas de 200 años pero también cosas cotidi-

anas y que se encuentra en la calle, como botones, bordados, telas 

y demás materiales.

Ella asegura que los “fantasmas” y los materiales la guían en su 

confección.
Con sus máscaras busca que el personaje se convierta en un juego, 

entre lo teatral y lo real.

Els Tafaners i Tafaneres vam fer una activitat, a l’hora 
de plàstica, relacionada amb la mirada.

Ens vam inspirar en l’obra d’una artista que es diu 
Damselfrau.



ESTRENEM NOU CÀRREC!
Els Tafaners i tafaneres de segon, aquest curs, també 

hem estrenat  un nou càrrec!!

Durant una setmana, ens convertim en periodistes i hem de preparar al-
guna notícia que considerem interessant.

Un nen o nena de la classe es prepara una notícia durant una setmana i un 
dia ho explica a la resta de companys i companyes. Cadascú tria el tema que 
més li agrada per explicar-lo, ajudant-se amb diferents suports i materials: 
vídeos, fotografies, diaris...

Hem parlat de temes diferents i, tant els periodistes com els oients, estem 
aprenent moltes coses noves i curioses.

Ens ho estem passant molt bé!!
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EL TERMÒMETRE DE LES
EMOCIONS I ESPAIS DE

RELAXACIÓ
Els alumnes de 3r treballem les nostres emocions,
després de totes les experiències viscudes durant el 
confinament.

L’educació emocional sempre té una gran importància a les nostres aules. 
Però aquest curs encara molta més després de totes les experiències vis-
cudes i per la incertesa que provoca la pandèmia. Vivències que no sem-
pre han estat fàcils per els Viatgers de 3r, com per a la resta d’alumnes i 
membres de la comunitat educativa de la Tecnos, i que treballem gràcies 
a la identificació de les emocions i a mesura que aprenem a gestionar-les 
millor perquè no ens sobrepassin i per gaudir de les oportunitats que ens 
ofereixen per viure la vida que desitgem.

Per aprendre una mica més a identificar-les i a parlar-ne sense embuts, 
ens ajuda molt una pel·lícula, Inside Out (Del Revés), que protagonitza una 
nena, la Riley, i les emocions bàsiques dins seu representades amb els per-
sonatges animats: Alegria, Tristesa, Ràbia, Fàstic i Por.

Tot seguit, vam animar els Viatgers a participar en un concurs de dibuix 
per representar, ells mateixos, aquestes emocions. I què en va sortir? Un 
“termòmetre de les emocions” amb els noms de tots els Viatgers i Viatgeres 
escrits en unes agulles d’estendre roba personalitzades, que tots ells i elles 
poden canviar de lloc en funció de com creuen que se senten!

Hem descobert que no és sempre fàcil saber on posar la nostra agulla, per-
què cal rumiar-ho bé; per exemple, si l’emoció que ens envaeix és ràbia o 
por. Ens ajuda molt seure plegats entorn del termòmetre i explicar con-
tes sobre les emocions que ens porten els mateixos Viatgers o els mestres. 
I compartir perquè hem expressat aquesta o aquella emoció amb el ter-
mòmetre i si ens ha ajudat algú i de quina manera.

Així doncs, seguirem fent aquest viatge plegats pel món de les emocions, que per cert acompanyem amb sessions 
de relaxació i de respiració al llarg de la setmana. Ah, per cert... i si no heu vist la peli, us animem a fer-ho!

SOLUCIONS ALS ENTRETENIMENTS:

CROSSWORD:

SOPA DE LLETRES:

ENIGMA:

Horitzontals:   Verticals:
5- LIV I MADDIE  1- HANNAH MONTANA 
8- BUENA SUERTE   2- PHINEAS Y FERB  
CHARLIE   3- ESPIES DE VERITAT
10- VICTORIOUS  4- SCOOBY-D00    
    6- SHAKE IT UP
    7- JESSIE
    9- DORAEMON La opció B



ELS DILLUNS AL PARC!
Els Atrevits i Atrevides aprofitem l’hora del pati per 
anar al Parc de Vallparadís. Aquest és un curs on cal 

adaptar-se a les circumstàncies que ens anem trobant i 
nosaltres hem redescobert aquest espai tan agradable 

de la nostra ciutat.

Aquest curs està sent una mica diferent. A l’hora de sortir al pati ens hem 
trobat que a causa del coronavirus tenim el pati dividit en parts i només 
podem jugar en el tros que ens toca. Vam pensar que com tenim el Parc 
de Vallparadís tan a prop de l’escola, ho podíem aprofitar i provar d’anar a 
jugar un dia a la setmana.

Així, doncs, els dilluns agafem l’esmorzar i els nens i nenes de quart, els 
Atrevits i Atrevides, anem cap al Parc de Vallparadís a passar una estona 
a l’aire lliure. La veritat és que el temps ens passa volant i es fa molt curta 
aquesta estona de pati. El camí l’aprofitem també perquè anem xerrant 
amb els amics i amigues.

L’experiència està sent tan bona que seguirem anant un cop a la setmana a 
jugar al nostre Parc!
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TREBALLEM AMB GRUPS COOPERATIUS
A EDUCACIÓ FÍSICA

Ja fa uns anys que estem treballant amb grups Cooperatius a Educació Física.  La 
idea és que els alumnes sàpiguen  treballar i col·laborar entre ells per aconseguir 

entre tots i totes els diferents reptes que anem plantejant.
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Cada grup Cooperatiu està composat entre 4 o 6 persones depenent del nombre d’alumnes que tingui la classe.  
Actualment, tenint en compte la situació que estem vivint amb la Covid 19, els grups majoritàriament s’han reduït 
i acostumen a ser de 4 persones.

Hi ha una sèrie de rols que els serveixen per organitzar-se dins el grup. Cada rol té unes funcions diferents que 
podem veure explicades en la següent taula:

Depenent de l’edat dels alumnes fem servir més o menys rols.  Amb el grup de MITJANS de Primària (que són 
els cursos de 1r, 2n i 3r) només utilitzen dos rols, el del secretari i el de material.  I en el cas de 3r s’inclou el de 
seguretat quan es veu convenient. 

En canvi amb el grup de GRANS de Primària (que són els cursos de 4t, 5è i 6è) a part dels tres ja esmentats també, 
treballem amb el d’ordre.   I amb els alumnes d’ESO els utilitzem tots ja que treballem amb grups de 6 membres.  

Hi ha tot un ventall de reptes cooperatius diferents. Alguns més senzills i altres més complicats.  Depenent de 
l’edat dels alumnes i del moment del trimestre que es duen a terme les activitats.

Anem a veure alguns exemples de reptes cooperatius que hem anat treballant amb els alumnes.  Us deixo una 
breu explicació de cada repte que ve acompanyada d’una foto.

REPTE DE TRANSPORT DEL MATALÀS

Aquesta activitat es realitza amb alumnes de 
segon de Primària.  

Els alumnes han de dur el matalàs d’un lloc a un 
altre només movent les mans. En el moment que 
l’últim no toca el matalàs es posa el primer de la 
fila i així successivament.
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EL PROJECTE DELS 
MICROORGANISMES

Els alumnes de 5è hem iniciat un projecte sobre els 
microorganismes, arran de tots els dubtes que teniem 
sobre els virus. 

Aquest any ens hem vist afectats per la COVID-19, que com bé sabeu, és un 
virus. A 5è ens hem fet moltes preguntes. Una d’elles: “els virus són éssers 
vius com nosaltres?”. Aquestes inquietuds ens han fet iniciar un projecte.

Vam començar fent-nos hipòtesis, intentant donar resposta a aquesta i al-
tres preguntes. Només amb els nostres coneixements no ens en sortíem...

Per aquest motiu vam començar la cacera del tresor, que consisteix a bus-
car informació a partir dels recursos que ens han ofert els mestres. Hem 
fet la cerca mitjançant vídeos, webs, blogs, revistes, llibres... I, a través de 
grups cooperatius intentem respondre les diferents preguntes per, final-
ment, posar-les en comú amb la resta de companys per arribar a conclu-
sions conjuntes.

Seguim treballant de valent per entendre el món dels microorganismes. Hi 
ha tant per descobrir...

REPTE DEL TRANSPORT DE PILOTES AMB DUES PIQUES

Aquesta activitat es realitza amb alumnes de ter-cer de Primària.  

Els alumnes han d’anar d’un lloc a l’altre sense que caigui la pilota i sense pessigar-la amb  les  piques. Primer ho fan de dos en dos i després els quatre del grup cooperatiu.

REPTE DE SALTAR A CORDA AMB EL GRUP CO-
OPERATIU

Aquesta activitat la vam treballar amb els alumnes 
més grans de primària, els de 4t, 5è i 6è.

Cada grup decideix quin grau de dificultat vol
assolir. Al final, entre tots vam fer una gravació de 
com ho feia cada grup.





Els reptes dels mitjans a l’àrea d’Anglès.

Com fem Educació Física, aquest curs?
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Aquest curs ens ha portat a tots reptes molt importants, un d’ells ha sigut 
el de com fer les classes d’Educació Física amb seguretat, però amb la mà-
xima normalitat possible. Com que, a l’escola, tenim ara molts més grups 
que abans, hem hagut de fer un autèntic trencaclosques per poder tenir 
sempre un espai adequat per fer les classes i no compartir el material amb 
diferents grups.

Hem habilitat una zona on, després de cada classe, desinfectem el material 
i el deixem ventilar unes hores abans de tornar-lo a utilitzar.

Normalment, fem les classes al poliesportiu, que està ara més ventilat que 
mai, ja que hem eliminat les portes. Sempre que ho necessitem, podem sor-
tir una estona i en un racó sols respirar tranquil·lament sense la mascareta 
i beure aigua de la nostra ampolla. Quan fem puntualment alguna activitat 
molt intensa en podem treure la mascareta una estona, ja que fer un gran 
esforç amb ella no és gens fàcil.

Sempre que no hi ha els patis ocupats per algun grup, aprofitem per fer 
alguna activitat a l’aire lliure. Cada 15 dies, alguns grups fins i tot tenim la 
sort de poder fer tota una classe sencera al pati. Quan això passa, com que 
estem completament sols a l’aire lliure amb el nostre grup, si volem, podem 
treure’ns la mascareta i jugar i córrer tal com ho hem fet sempre. És una 
sensació fantàstica!!!    

A 3r hem conegut Mr Arthur Potato i Miss Lady Muffin, una parella 
molt estrafolària que visita el restaurant del Sam i la Sue. 

Ja cal que ens posem a treballar: receptes, restaurants, menús,...Qui 
sap si ens convertirem en cuiners famosos?

Ara ja fa uns dies els nens i nenes de 1r van voler inscriure’s a 
l’escola de Super Herois del Sam i la Sue. Quina sort que han tingut! 
Els han acceptat a tots! 

Esperem que tots ells puguin convertir-se en superherois i viure 
moltes aventures. 

Els i les alumnes de 2n han conegut un alienígena molt simpàtic: el Bip. Sabem que ve d’un planeta molt llunyà i que és de color rosa. 
Tant de bó puguem visitar aquest planeta ben aviat i descobrir moltes coses del Bip i de tota la galàxia. 



PARLEM DE SEXE,
A PRIMÀRIA

Aquest curs hem actualitzat un dels projectes de 
l’àmbit científic, que cada any fem a sisè de Primària, 
relacionat amb la funció de reproducció dels humans.
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Les famílies comenten que com a mares i pares, costa parlar de sexe o de 
sexualitat amb els seus fills i filles; mai troben el moment, uns ens diuen 
que els veuen petits, altres creuen que ja preguntaran, però el cert és que, 
quan s’hi volen posar, sovint ja han fet tard i els nois i les noies han buscat 
la informació per altres canals. 

Ja fa uns anys que els experts ens adverteixen que “el porno” s’ha convertit 
en la font principal d’aprenentatge sexual dels joves. Per tal d’evitar-ho, ens 
vam posar a treballar perquè l’alumnat de sisè pogués parlar de les seves 
curiositats, neguits o pors i preguntar tot allò que volguessin al voltant 
d’aquest tema als adults de referència que tenen al seu voltant.

Vam explicar a les famílies que faríem aquest treball i que podria ser un 
bon punt de partida per parlar de sexe a casa. Vam deixar molt clar que els 
nois i noies havien de poder preguntar, opinar i parlar des de la confiança, 
sense sentir-se renyats, avergonyits o jutjats.

La sexualitat és un tema que interessa moltíssim tant als nois com a les 
noies. A Primària abordem el tema des de diferents vessants: l’anatòmica 
(com som), la fisiològica (com funcionem), l’emocional (què sentim, com 
ens relacionem) i la social. 

Reflexionem sobre  per què els fa vergonya parlar de sexe, o els fa riure tant, 
per què s’expliquen acudits sobre el tema, per què els fa posar vermells. Hi 
ha aspectes que els preocupen: la primera regla, les ereccions comprome-
ses, la inseguretat que genera un cos en canvi. Altres temes els espanten: 
abusos, agressions sexuals. I, naturalment, els amoïna què sentiran quan 
s’enamorin. 

De tot això parlem durant el projecte, a partir de les preguntes que ells 
mateixos deixen de forma anònima en una caixa que hi ha l’aula. Busquem 
les respostes a fonts de consulta fiables: llibres, vídeos educatius que els 
passem i amb aportacions d’experts. 

Un dels objectius principals és fer-los entendre que el que sovint mostra el 
cinema o la pornografia és ficció i que la realitat és una altra ben diferent.

A continuació teniu unes imatges d’una de les activitats que generen més 
interès:  Demanem als nois i noies que portin compreses, tampons, una 
copa menstrual o un preservatiu. 
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Experimentem sobre la resistència, la capacitat d’absorció o la imperme-
abilitat i també parlem de la relació d’aquests productes amb la sostenibili-
tat. És una bona manera de perdre les ganes de fer bromes sobre aquests 
objectes i tractar-los amb naturalitat.

Finalment, us deixem algunes de les opinions dels nois i noies de sisè quan 
vam acabar el tema:

En aquell moment jo estava molt nerviosa. Amb el preservatiu 

vaig sentir una mica de fàstic, perquè estava oliós. Va ser una 

experiència nova.

Em vaig sentir gran , també interessant, un tema que s’ha de 
tractar, amb les compreses tranquil , amb el preservatiu vaig 
sentir una mica de fàstic...

Jo em vaig sentir vergonyosa i a la vegada atrevida.Amb les compreses no podia creure que jo m’hagi de posar això de gran . 

No sé com em vaig sentir, gran … No ha-
via vist mai una compresa, un tampó ni un 
preservatiu. Em va fer una mica de fàstic ja 
que era olios.

En aquell moment, estava molt nerviosa, insegura i espantada. Mai havia tocat una compresa, 
un tampó, un condó. Em va sorprendre molt quan vaig acabar l’activitat, sentia com si hagués 
après una mica més sobre la sexualitat. Per això crec que totes les escoles haurien de fer aquesta 
activitat.

Em va semblar molt interessant l’explicació de la sexualitat perquè vam parlar de coses que no 

sabia i perquè vaig aprendre malalties que es poden transmetre al tenir relacions sexuals i vaig 

pensar que era molt important.

Em vaig sentir gran i una mica rara, ja que 
mai havia tocat un condó i era una sensació 
bastant estranya. Crec que és molt important 
parlar d’aquest tema.

Se’m va fer estrany quan vam obrir-ho tot però després em 
vaig acostumar. 

Jo crec que és un tema que s’hauria de parlar a totes les 
escoles. Se’m va fer estrany sobretot al principi , però després 
ja no tant. També és veritat que tenia curiositat per veure 
com era el preservatiu. Va ser una experiència inoblidable!

Núria

Sara

Albert

Elsa

Teo

AroaE

Roc

Mireia

Arnau
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Entrevistem la Maria Garriga 
i la Clara Méndez

La Nostra ha entrevistat la Maria i la Clara, dues companyes de primària que 
s’han incorporat aquest setembre a la nostra escola, per tal que tots les puguem 

conèixer millor. 

1- Bon dia, quins són els teus estudis universitaris?

Maria Garriga: Grau d’Educació Primària, en Anglès i 
amb l’especialitat de Música.

Clara Méndez: Grau en Educació Primària amb la 
menció d’Atenció a la diversitat.

2- Per què vas escollir aquests estudis? D’on et ve la 
vocació de mestre/a?

M.G.: Encara recordo el Nadal que els Reis em van 
portar una pissarra, devia tenir uns set o vuit anys. 
Cada tarda jugava a imitar la meva mestra. En gaudia 
molt. Però la vocació em va venir més endavant, amb 
la Manoli, la meva tutora de Cicle Mitjà, va ser un re-
ferent excepcional i des d’aquell moment ho vaig tenir 
molt clar: jo de gran volia ser com ella.

Paral·lelament, la música també era i continua essent 
la meva gran passió. El mestre de música que vaig te-
nir durant l’etapa de secundària, el Jaume Sala, va te-
nir un impacte molt gran en mi i vaig descobrir que era 
possible formar-me en educació i música a la vegada.

C.M.: La meva mare és mestra i suposo que al veure-
ho a casa, se’m va anar inculcant el valor i la importàn-
cia d’aquesta feina. A més sempre m’ha agradat molt 
treballar amb infants, ho trobo una feina molt enri-
quidora. Per altra banda, penso que és la principal 
eina per canviar la nostra societat cap a millor.

3- Abans de ser professor a l’escola Tecnos, quina 
va ser la teva experiència prèvia?

M.G.: Vaig acabar el grau en ple confinament, a finals 
de maig. Durant el grau vaig fer pràctiques en cinc es-
coles molt diferents. Una d’elles a Bèlgica, on vaig te-
nir la gran sort de fer l’Erasmus.

Una altra experiència que sempre recordaré amb molt

d’amor és el voluntariat que vaig fer l’estiu del 2017 
al Brasil. Vaig estar 2 mesos en una escola pública en-
senyant castellà i anglès. Sens dubte, l’experiència va
marcar un abans i un després i em va ajudar a reafir-
mar que el camí de l’educació era el que volia seguir.

C.M.: Vaig començar treballar a una llar d’infants a 
Barcelona. He treballat a l’Escola Pia de Sarrià i a 
l’Escola Tecnos fent reforç a l’ESO.

4- Com ha estat l’inici de curs a la Tecnos? Com ho 
has viscut? T’has sentit ben acollida?

M.G.: Mai m’hauria imaginat que el meu primer any 
com a mestra seria tan excepcional com està essent 
degut a la COVID-19. Tot i així, l’Escola Tecnos m’ha 
acollit amb les mans ben obertes i m’he sentit molt 
ben acompanyada des del primer dia. Encara que 
aquest curs no està essent fàcil per a ningú, tot l’equip 
de l’escola sempre es mostra molt predisposat a aju-
dar-me i estic molt contenta de ser on sóc.

C.M.: Com que ja coneixia l’escola, m’ha resultat bas-
tant fàcil adaptar-m’hi. Tot i que és un repte, sobretot 
tenint en compte la situació d’aquest curs tan atípic, 
és també una molt bona oportunitat per conèixer la 
professió i aprendre. M’he sentit molt ben acollida per 
part dels companys/es, ha estat molt “senzill” comen-
çar el curs així!

5- Com és l’ambient a l’escola?

M.G.: Em sento molt segura i feliç d’estar a l’escola. Tot 
i que tinc els meus neguits i inseguretats com a mestra 
novella, estic molt ben acompanyada. A l’escola, hi res-
piro un ambient de confiança, transparència i cohesió.

C.M.: Penso que hi ha un ambient de companyonia, 
molt acollidor, que et fa sentir còmode. Un ambient on 
és agradable i fàcil treballar.

Pel Diego Salas
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6- En què consisteix el teu ofici i quines classes et 
tenen? Com et definiries, com a mestra?

M.G.: El meu ofici consisteix a ensenyar i acompanyar 
els nens i nenes, aprendre d’ells i també desa-prendre 
alguns conceptes que han quedat obsolets i obrir-me 
a altres perspectives que potser s’adiuen més amb la 
societat actual.

Sóc tutora de 4t. Aquest any, amb tots els canvis que 
hi ha hagut, el tutor s’ocupa de pràcticament totes les 
assignatures, excepte Educació Física i Anglès.

C.M.: Crec que la principal tasca dels mestres con-
sisteix a acompanyar els alumnes en el seu procés 
d’aprenentatge, ensenyant-los a créixer i formar-se. 
Els mestres hem de fer de guies entre els alumnes i la 
societat, acompanyant-los en aquest camí.

Amb els meus alumnes faig totes les classes menys 
Anglès i Educació Física.

7- Com són els alumnes de la Tecnos? T’han acollit 
bé?

M.G.: Podria semblar que la frase que diré a continu-
ació la dic per quedar bé, però és completament certa: 
m’ha tocat la loteria. Els alumnes són responsables, 
amables, autònoms, competents, tenen molta moti-
vació i el més important: tenen un cor que no els cap 
al pit.

C.M.: Personalment, m’ha tocat un grup molt 
maco, en el qual m’he sentit molt ben acollida i 
estem for-mant un bon equip. Són un grup amb 
moltes ganes d’aprendre i descobrir coses noves.

8- Com estàs vivint aquest curs tan atípic, ple de 
mesures de seguretat i protocols per tot arreu?

M.G.: Doncs com vivim qualsevol excepció o imprevist 
que podem trobar al llarg de la vida: acceptant que 
mai podem controlar tot el que ens pugui passar, pa-
ïnt les mesures de seguretat i confiant en què si les 
respectem i ens ajudem, entre tots podrem vèncer la 
pandèmia.

C.M.: Tot i que és un any complicat, és molt important 
que des de l’escola es segueixin les mesures de se-
guretat, els protocols i recomanacions necessaris per 
a poder superar aquesta situació que estem vivint. I 
així ser un exemple per a la societat.

Com a mestre és complicat estar sempre pendent de 
tot, però per sort, els alumnes en són molt conscients 
i no cal anar-los repetint sempre totes les mesures a 
seguir.

9- Què et semblen totes aquestes precaucions, creus 
que poden afectar l’aprenentatge dels alumnes?

M.G.: Encara ara em resulta molt estrany no poder a-
braçar els alumnes, no veure’ls mitja cara o no poder 
fer activitats amb altres grups, entre altres coses. No 
és agradable, però la COVID ens ha donat l’oportunitat 
de replantejar el sistema educatiu. L’educació ha 
d’estar en constant moviment i els mestres hem  
d’estar preparats per poder oferir als infants una edu-
cació i formació adaptada a una societat de la infor-
mació globalitzada.

Maria Garriga, tutora de 4t de Primària

Clara Méndez, tutora de 5è de Primària
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C.M.: És evident que de tot això hi haurà conseqüèn-
cies i que els nostres alumnes s’hi veuran afectats. Però 
depèn de tots “el com” deixem que els afecti aquesta 
situació. És a dir, penso que tot i que moltes de les 
mesures i precaucions poden anar en detriment del 
seu desenvolupament social, també podem treure’n 
profit i ensenyar-los el valor de poder relacionar-nos, 
entre moltes altres coses. Pel que fa a l’aprenentatge, 
penso com he dit que en podem treure profit, és clar 
que a les escoles estem treballant perquè el seu apre-
nentatge no es vegi afectat, el punt que més ens “balla” 
és el treball en grup, cooperar i col·laborar. Així i tot 
penso que trobarem la manera de resoldre-ho.

10- Quin creus que és el paper fonamental dels 
mestres, en aquesta etapa post-confinament?

M.G.: Per a mi la tasca més important que els mestres 
hem de fer ara mateix és acompanyar emocionalment 
als infants i ajudar-los a acostumar-se a la nova nor-
malitat després de tants mesos sense trepitjar l’escola. 
El confinament ens va minvar la part més humana i 
analògica: el contacte i les relacions.

C.M.: El paper principal dels mestres en aquests mo-
ments és el d’acompanyament i suport dels alumnes, 
principalment en l’àmbit emocional. Intentar resol-
dre o calmar tots els dubtes i pors, inseguretats dels 
alumnes i les famílies.

11- Degut a la Covid-19 els docents han hagut 
d’adoptar noves mesures de seguretat, això et ge-
nera por, ansietat o, en canvi, creus que no et pas-
sarà res?

M.G.: No em genera por en absolut. Amb tot el que 
portem de curs, crec que ha quedat més que demos-
trat que les escoles són un entorn segur i ara estem 
molt més preparats per afrontar tot el que pugui venir.

C.M.: Em preocupa la situació que estem vivint ac-
tualment. Em sento tranquil·la dins l’escola perquè 
penso que estem prenent les mesures de seguretat 
necessàries i adients. Però, tot i així, penso que és im-
portant no abaixar la guàrdia.

12- Tens cap anècdota com a mestre/a que 
t’agradaria compartir?

M.G.: Em resulta graciós el fet que ara pugui corrobo-
rar algunes situacions o fets que com alumnes, tots 
hem viscut o sentit a dir als mestres. Em quedo amb la 
frase “Des d’aquí es veu tot!”

C.M.: A l’escola on vaig treballar abans de venir a la 
Tecnos, estàvem un dia a l’aula de música. Quan es-
tàvem fent classe, un ocell va entrar per una de les fin-
estres, que estava oberta, i va intentar sortir per una 
de les que estava tancada, va xocar contra el vidre i va 
quedar “estabornit” a terra. Els alumnes que hi havia a 
l’aula van començar a cridar espantats, algun no podia 
parar de riure dels nervis que els van agafar. A mi, que 
les aus no m’han agradat mai gaire em va tocar acos-
tar-m’hi per veure com el trèiem d’allà. Quan estava
analitzant la situació, va aparèixer un alumne molt es-
pavilat i el va agafar amb la mà i el va treure per la 
finestra, que donava a un “balconet”, per deixar-lo allà. 
Aleshores, l’ocell va tornar “en si” i va sortir volant. 
Però, cap a dins l’aula un altre cop, estava desorientat.
Va escapar-se pel passadís de l’escola, a hores d’ara 
encara no sabem on va anar a parar....

13- Fins ara què és el que més t’agrada d’aquest 
treball?

M.G.: M’agrada el dia a dia. M’encanta veure que la 
petita gran família que hem format a la classe creix i 
madura cada dia.

C.M.: El fet de poder compartir coneixements i ex-
periències amb els alumnes. Compartir estones amb 
els infants on puguin expressar-se, obrir-se i conèi-
xer-se a ells mateixos. També el fet de veure progres-
sos en els alumnes, principalment en aquells que 
mostren més dificultats d’aprenentatge, veure que 
se’n surten.

14- Com utilitzes les noves tecnologies a la teva 
forma d’ensenyar? Creus que millora la teva ense-
nyança?

M.G.: Des de principi curs hem insistit molt en les tec-
nologies. L’objectiu clau era assegurar-nos que els in-
fants dominin les eines més essencials: el correu elec-
trònic, el Drive i el campus de l’escola. Volíem estar 
més preparats per si ens haguéssim de confinar uns 
quants dies durant el curs.

Fa un parell de setmanes ja vam viure aquesta ex-
periència i estem molt contents de com va anar. Du-
rant els 10 dies de quarantena ens vam replantejar 
quins continguts i metodologies s’adaptarien millor 
a les circumstàncies. Els dos objectius principals que 
ens vam proposar van ser mantenir el contacte amb 
els alumnes i acompanyar-los constantment des de 
casa i, a la vegada proposar-los activitats profitoses i 
enriquidores.
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C.M.: Penso que és important utilitzar els recursos 
digitals dels quals disposem però utilitzar-los bé, amb 
consciència. Les noves tecnologies ens donen un ven-
tall molt ampli de recursos, que és important utilitzar 
a l’aula, tant des del punt de vista comunicatiu com 
l’autonomia que desenvolupen els alumnes. Però no 
hem de confondre utilitzar els recursos TIC amb pro-
jectar a la pissarra i fer buscar informació als alumnes. 
Penso que encara falta informació i formació al pro-
fessorat per aprendre a utilitzar aquests recursos cor-
rectament i treure’n el màxim de profit. Els recursos 
TIC ens ofereixen als mestres moltes possibilitats de 
millorar a la classe, per fer que els alumnes estiguin 
més engrescats, ja que és un punt de connexió entre 
el que utilitzen a casa i l’escola en el seu dia a dia. Uti-
litzar les noves tecnologies a l’aula ens ajuda a més, a 
educar als alumnes a fer-ne un bon ús.

15- Com et veus d’aquí a uns anys?

M.G.: Espero seguir fer el meu camí en el camp de 
l’educació.

C.M.: Em segueixo veient treballant dins l’aula, pot-
ser m’agradaria formar part de la direcció d’alguna 
escola. Però sobretot m’agradaria seguir tenint con-
tacte amb els alumnes a les aules i poder transmetre

els meus coneixements i no deixar d’aprendre d’ells 
també.

16- Com vols que et recordin els alumnes el dia de 
demà?

M.G.: Tot i que em recordaran amb mitja cara tapada, 
espero que s’enduguin un molt bon record del curs 
que hem passat plegats.

C.M.: M’agradaria, suposo que com a molts altres, ser 
d’aquells mestres que recorden els alumnes per com 
feia les classes, la manera d’explicar i ser propera a 
tots. Que em recordessin com a una mestra que els va 
engrescar amb l’escola, fent-los veure que aprendre és 
divertit. I que em recordin com una mestra amb mo-
tivació per la feina, i sobretot compromís i dedicació 
amb ells i elles.

Des de l’equip de La Nostra, us volem donar la 
benvinguda al nostre centre i desitgem que tin-
gueu, totes dues, un curs ben agradable i ple de 
bones experiències!

Gràcies per dedicar-nos el vostre temps i contestar 
la nostra entrevista.



44

La Nostra otcieSecudria

OPERACIÓ VIATGE DIGESTIU 
Exemple del resultat de l’activitat “Les Aventures d’en Bol per 

l’Aparell Digestiu”, que hem proposat a Biologia i Geologia de 3r 
d’ESO. En aquest cas, les autores són la Noa Jiménez i la Jana Prats.

(Punt de vista del narrador)
Havia arribat l’hora, tots els aliments 
han de passar aquelles proves i és el 
torn del pollastre. L’innocent “tallet” 
ha de travessar l’aparell digestiu i su-
perar els obstacles de cada nivell per 
tal de guanyar les tres insígnies que 
designaran si ha completat el repte 
per complet.

(Punt de vista del pollastre)
Fase prèvia superada. Després d’haver 
estat trencat pels incisius, estripat pels 
canins i aixafat cruelment pels molars 
i premolars, he guanyat la primera 
insígnia. Ja sóc un bol, però les veri-
tables proves encara han de començar.

0 h 0 min.
El recorregut comença. M’endinso cap 
a la faringe, un orifici que connecta la 
boca amb el meu destí més pròxim. 
Quan arribi al seu final, ja no hi haurà 
marxa enrere.

La foscor que m’envolta em fa repensar-ho tot i voler tornar enrere. Intento fer-
ho, de veritat que sí, però ja és massa tard. Les parets que m’envolten s’estrenyen 
i m’impedeixen qualsevol moviment que no sigui seguir endavant. Són els famosos 
moviments peristàltics, inventats precisament perquè ningú no pugui escapar, obli-
gant-lo a seguir amb el recorregut. És oficial, he arribat a l’esòfag.
Em quedo quiet. No em puc moure, ni endavant, ni endarrere. Per poder seguir han 
d’arribar alguns dels meus companys. Jo sol no puc obrir la porta. Noto cada cop més 
pes sobre meu fins que el càrdies es comença a obrir, i ens deixa entrar a una sala molt 
més àmplia. És un dels trams més difícils i durs del recorregut. Ens sotmeten al que 
ells anomenen digestió química, que consisteix a segregar-nos suc gàstric. Aquest està 
produït per les glàndules gàstriques, les quals estan replegades per una de les parets 
internes de l’estómac.
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2 h 28 min.
S’ha necessitat bastanta estona, però, per 
fi, ho he aconseguit. Els sucs gàstrics m’han 
convertit en una massa pastosa i finalment, 
el pílor (la sortida) m’ha obert camí cap a 
l’intestí prim. Amb tot, he aconseguit la 
segona insígnia que em categoritza com un 
quim.
Només sortir de l’estómac he arribat al du-
odè, la primera part de l’intestí prim. És un 
tram d’uns 30 cm que connecta amb dues 
sales contigües, a les quals tenim prohibit 
entrar i que ens aboquen sucs intestinals. 
Una és el pàncrees, el qual segrega substàn-
cies que ajuden a digerir els meus nutrients. 
L’altra, el fetge, produeix la bilis (la qual 
té emmagatzemada en una altra sala ano-
menada vesícula biliar) i que s’encarrega 
principalment d’emulsionar els lípids que 
continc per poder digerir-los millor.

Segueixo el meu viatge per l’intestí prim, que s’encarrega d’absorbir els meus nutri-
ents per passar-los a la sang amb l’ajuda d’innombrables plecs i vellositats que conté 
i que són obstacles impossibles d’esquivar.

5 h 15 min.
Sens dubte l’intestí prim ha estat un llarg tram que, a més de quedar-se amb la gran 
majoria dels meus nutrients, m’ha acabat convertint en un líquid pastós. Almenys he 
aconseguit la tercera insígnia. Ja sóc oficialment un quil.
Només sortir de l’ili, l’últim tram de l’intestí prim, he arribat a l’intestí gruixut, la 
part final del meu recorregut.
Mentre passo pel còlon, la part més llarga de l’intestí gruixut, que va absorbint la 
meva aigua i les meves sals minerals. A més a més, amb l’ajuda dels bacteris de la 
flora intestinal, emmagatzemats a l’apèndix, em vaig convertint en matèria fecal.

31 h 36 min.
Estic a punt d’arribar al final. Després del llarg trajecte per l’intestí gruixut, jo i els 
meus companys hem quedat apilats al recte. El pes va augmentant cada vegada més 
fins que puc notar com l’esfínter s’obre i ens expulsa per l’anus a l’exterior del cos en 
forma de femta.

(Punt de vista del narrador)
Ho dubtàveu? Jo no. Una vegada més els pollastres ho han aconseguit. Han completat 
el seu objectiu, una digestió sana i completa. Qui sap, potser en el pròxim programa 
acabem amb una diarrea... Us esperem el següent dilluns per esbrinar-ho a OPE-
RACIÓ VIATGE DIGESTIU! 
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Entrevistem l’Aleix Morales 
i el Víctor del Castillo

La Nostra ha entrevistat l’Aleix i el Víctor, dos companys de Secundària que 
s’han incorporat aquest setembre a la nostra escola, per tal que tots 

els puguem conèixer millor. 

1- Bon dia, quins són els teus estudis universitaris?

Aleix Morales: Sóc Graduat en Enginyeria Mecànica 
per la Universitat Politècnica de Catalunya.
També he fet el Màster Universitari en Formació del 
Professorat per la FIB.

Víctor del Castillo: Vaig cursar el grau d’Arqueologia 
i, posteriorment, el Màster de Formació del Professo-
rat de Secundària.

2- Per què vas escollir aquests estudis? D’on et ve la 
vocació de mestre/a?

A.M.: Els estudis en Enginyeria per la meva predilec-
ció cap el món analític i quadriculat de les ciències. En 
quant a la vocació per educar. Des de que vaig comen-
çar a donar classes particulars de reforç vaig veure 
que em realitzava més que cap altra feina.

V.C.: Vaig escollir Arqueologia ja que m’apassiona la 
història, i concebo l’educació com una eina per cons-
truir un món una mica més just a través de la formació 
de persones amb valors i esperit crític. Així doncs, el 
fet de ser professor em permet gaudir de les dues co-
ses a la vegada. A més a més la meva mare és mestra 
i sempre m’ha fet estimar i valorar molt aquesta pro-
fessió.

3- Abans de ser professor a l’escola Tecnos, quina 
va ser la teva experiència prèvia?

A.M.: He treballat com a Tècnic informàtic i Dibuixant 
3D a la empresa Hitachi. En l’àmbit docent, he realit-
zat classes de reforç a una acadèmia.

V.C.: N’he tingut moltes, arqueòleg, operari de fàbrica,  
forner, cambrer, vetllador, conserge...Com a professor 
he treballat a diverses escoles d’Olot, Sant Joan Despí 
i Sabadell.

4- Com ha estat l’inici de curs a la Tecnos? Com ho 
has viscut? T’has sentit ben acollit?

A.M.: Al principi, per ser la primera experiència al 
món docent professional i la situació global actual, 
estava realment espantat i nerviós. Però, l’acollida al 
centre (tant docents i personal com alumnes) ha estat 
magnífica. Des del dia 1 m’he sentit totalment integrat 
i valorat.

V.C.: Fantàstic, estic entusiasmat amb l’escola i en tot 
moment m’he sentit molt ben acollit tant per l’equip 
docent com pels alumnes.

5- Com és l’ambient a l’escola?

A.M.: Acollidor, professional i fresc. Em sento alta-
ment privilegiat.

V.C.: Molt bo, es  nota que tothom s’estima molt la ins-
titució i funcionem com un equip a tots els nivells.

6- En què consisteix el teu ofici i quines classes et 
tenen? Com et definiries, com a mestre?

A.M.: El meu ofici com a enginyer tracta bàsicament 
de dissenyar, calcular, modelar i estructurar solucions 
per a problemes industrials (automoció, energies, ma-
terials de construcció...). Com a professor de Matemà-
tiques i Tecnologia, em definiria com a transmissor de 
coneixement a la vegada que company d’aprenentatge. 
No només en quant a contingut acadèmic, sinó també 
de valors, coneixement general de la vida i emocional.

V.C.: Com he dit anteriorment, consisteix a formar 
persones amb valors i esperit crític. Jo soc professor 
de Socials (2n ESO), Cultura i Valors (2n i 4t ESO) i 
Introducció a la filosofia (3r ESO). Crec que tinc un 
tracte proper amb els alumnes, intento ser empàtic i 
escoltar tothom i miro de variar la metodologia de les 
classes per fer-les més atractives per als educands. 

Pel Diego Salas



47

Febrer 2021

Aleix Morales, professor de Matemàtiques i Tecnologia

Víctor del Castillo, professor de Socials, Cultura i Valors  i Filosofia.

otcieSecudria

7- Com són els alumnes de la Tecnos? T’han acollit 
bé?

A.M.: Tolerants. Des del primer dia m’han fet sentir 
com un més a classe.

V.C.: Genials! M’han sorprès molt positivament, són 
treballadors, implicats, amb un nivell sociocultural 
molt alt i per sobre de tot bones persones!

8- Com estàs vivint aquest curs tant atípic, ple de 
mesures de seguretat i protocols per tot arreu? 

A.M.: Inicialment pensava que la situació em vindria 
gran. Però les coses s’han fet molt bé. Crec que estem 
fent un esforç que està resultant en una “normalitat” 
força agradable.

V.C.: Hi ha moments de tot, però crec que és el que ens 
ha tocat viure i l’única cosa que podem fer és adaptar-
nos i no perdre mai el somriure.

9- Què et semblen totes aquestes precaucions, creus 
que poden afectar a l’aprenentatge  dels alumnes? 

A.M.: Ha d’afectar a l’aprenentatge dels alumnes. Si 
no, no estariem educant amb una ensenyança con-
nectada al món real. Ho portem bé. I seguirem així.

V.C.: Em semblen necessàries, precisament un dels 
objectius de l’escola és no perdre qualitat educativa 
tot i aquests impediments i crec que gràcies a l’esforç 
de l’equip directiu, professors, alumnes i famílies ho 
estem aconseguint.

10- Quin creus que és el paper fonamental dels 
mestres, en aquesta etapa postconfinament?

A.M.: Ensenyar a aprendre, donar suport, empatitzar, 
connectar i divertir-se.

V.C.: Acompanyar emocionalment els alumnes en 
aquest procés de canvi i adaptació a la nova nor-
malitat, sense oblidar l’aspecte formatiu purament 
acadèmic.

11- Degut a la Covid-19, els docents han hagut 
d’adoptar noves mesures de seguretat, això et ge-
nera por, ansietat o, en canvi, creus que no et pas-
sarà res? 

A.M.: No. Aquest esforç col·lectiu està ajudant que 
visquem amb una aparent “normalitat” força agra-
dable. La veritat és que m’ho imaginava molt més de-
sagradable. 

V.C.: Hi ha dies que em genera incomoditat, però crec 
que l’educació és un servei essencial que no es pot 
aturar i assumeixo amb naturalitat els riscos que com-
porta seguir realitzant-la de manera presencial.
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12- Tens cap anècdota com a mestre/a que 
t’agradaria compartir?

A.M.: Fa molt poc que actuo com a professor. Però, la 
veritat és que ja he viscut força vegades la sensació 
“d’escalfor” a la classe. Moments en els quals et sents 
un alumne més gaudint d’alló que estem treballant. 
Amb intensitat. M’agrada realment.

V.C.: Doncs l’altre dia vaig arribar a les 8:00 a la classe 
de 2n ESO Groc, la meva tutoria, i vaig veure la pis-
sarra amb molts dibuixos. Els vaig esborrar i resulta 
que hi havia una bomba dibuixada, i quan va quedar 
esborrada van fer tots a la vegada un soroll molt fort, 
com si la bomba hagués explotat. Em vaig sobresaltar 
molt, però vaig adonar-me que era una broma i vam 
riure tots molt.

13- Fins ara, què és el que más t’agrada d’aquest 
treball?

A.M.: Les ganes que tinc de tornar-hi al dia següent. 
I les sensacions de connexió amb els alumnes en al-
guns moments a classe. Quan acabem una activitat, 
ens aconseguim entendre. Els veig agraïts i motivats… 
És difícil d’explicar.

V.C.: El contacte amb els alumnes, veure’ls créixer a 
tots els nivells.

14- Com utilitzes les noves tecnologies a la teva 
forma d’ensenyar? Creus que millora la teva ense-
nyança?

A.M.: Intento aplicar-les a l’hora d’ensenyar conting-
uts relacionats a la materia que toquem a classe.
Vídeos, programes, simuladors… I sobretot, a l’hora 
de gamificar. Trobo que em dona forces bons resultats.

V.C.: Les utilitzo de moltes formes, per introduir i tre-
ballar continguts, per cercar i presentar informació, 
per realitzar treballs individuals o en grup...crec que 
formen part del nostre dia a dia i com a tal han d’estar 
representades en l’educació, i per suposat són una 
eina que ben usada contribueix a millorar la qualitat 
educativa.

15- Com et veus d’aquí a uns anys?

A.M.: Espero que en el món de la docència. D’alguna 
forma o altra. Suposo que fent de professor, però no 
em tanco a seguir vinculat al món docent d’altres 
formes.

V.C.: Amb més experiència, menys cabell i les mateixes 
ganes d’ensenyar.

16- Com vols que et recordin els alumnes el dia de 
demà?

A.M.: No espero que em recordin d’una forma con-
creta. Simplement, que consegueixi deixar una petita 
marca d’inspiració en cada alumne a la seva forma. 
Transmetre algun tipus de valor o motivació. Sigui la 
branca que sigui la que ell o ella prengui a la vida.
 
V.C.: Desitjo que em recordin amb afecte, i que enten-
guin que tot allò que he fet que els pugui haver moles-
tat ho he fet sempre convençut que era el millor per 
a ells.

Us agraim molt el temps que ens heu dedicat per 
respondre l’entrevista i, des de l’equip de La Nostra, 
us donem la benvinguda a la Tecnos i us desitgem 
un curs ben agradable i ple de bones experiències! 
Confiem que serà així. 

Cada any, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya otorga els Premis Batxillerat Extraordinari 
entre aquells alumnes inscrits que han superat el Batxillerat amb una mitjana igual o superior a 8.75.

Creats l’any 1999, aquests premis són un estímul per als alumnes i constitueixen el reconeixement oficial dels 
mèrits dels alumnes que demostren una preparació especial en aquests ensenyaments. Són també una mostra de 
la constància i el compromís pel treball compartit entre estudiant, professors i família.

Enguany, un estudiant de la Tecnos, en Quim Paloma, ha estat guardonat amb el Premi Batxillerat Extraordinari 
corresponent al curs 2019-2020.  Moltes Felicitats!

Premi Batxillerat Extraordinari



PROJECTE EUREKA

SORTIDA NADAL

Els alumnes de 4t d’ESO treballen el projecte EUREKA, 
dins l’àmbit científic. 

Fem una gimcana fotogràfica per Terrassa!

Els alumnes de 4t d’ESO, durant aquestes últimes setmanes, han estat tre-
ballant en el projecte Eureka, un projecte de l’àmbit de les ciències que con-
sisteix a triar un científic, conèixer la seva vida i estudiar el descobriment o 
experiment més important pel qual se’l coneix. A partir d’aquí, han recreat 
aquest descobriment i al final del mateix, el presentaran davant dels seus 
companys.

El passat dilluns 21 de desembre ,i com ja és tradició des de fa molts anys, 
els alumnes de 4t d’ESO, igual que la resta de l’escola, han fet la sortida de 
Nadal. Aquest curs, donada la situació atípica que estem vivint, hem canvi-
at Sitges i el Cau Ferrat per una Gimcana fotogràfica per Terrassa. Ha estat 
un matí molt profitós i els alumnes han fet fotos molt divertides i originals 
com podeu veure.

Aprofitem per desitjar-vos unes molt bones festes de Nadal i un millor 
2021!
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LES PAU 2020
Hem entrevistat el Pol Julià, coordinador de Batxillerat, per saber com van ser 

les PAU del 2020 i com van viure els alumnes aquests exàmens entre mesures de 
seguretat i confinaments.

1. Bon dia Pol, quan et vas assabentar de les noves 
mesures aplicades a les PAU 2020 per garantir la 
seguretat davant la Covid-19? Quines mesures es 
van aplicar?

El dia 1 d’abril ens van comunicar el canvi de dates 
(de principis de juny a principis de juliol) i el dia 24 
del mateix mes ens comunicaven la informació rela-
tiva a la flexibilització en l’opcionalitat dels exàmens 
de les PAU. Més tard, a mitjans de maig ens van dir que 
s’afegia un quart dia per redistribuir les franges de 
matèries. També es van ampliar les seus on es farien 
les proves per reduir les ràtios d’alumnes per aula.

2. Què et van semblar? Creus que van ser en-
certades?

Tenint en compte les circumstàncies, considero que 
el plantejament final va sortir prou bé: la situació era 
molt complicada i haver-se d’enfrontar a unes proves 
d’aquest tipus en plena pandèmia va ser un repte molt 
complicat per als nostres alumnes, però també entenc 
que les proves serveixen per garantir unes certes 
condicions d’igualtat a l’hora d’accedir a la universitat.
El retard d’aproximadament un mes ens va servir per 
poder treballar tot el temari i així poder-se beneficiar 
de la major flexibilitat en les proves. D’altra banda, 
sap greu veure que després de tot el que havien pas-
sat, al juliol encara estaven fent exàmens.

Des d’un punt de vista tècnic, les mesures preventives 
i d’esponjament sembla que van funcionar prou bé.

3. Va ser difícil canviar l’organització habitual de 
les PAU en tan poques setmanes d’antelació? Va ser 
molt improvisat?

El principal problema va ser, sobretot, aprendre a 
gestionar la incertesa que implica un context de pan-
dèmia. Anàvem avançant sense saber quins canvis es 
podien produir per la situació sanitària. I tot tenint 
molt clar que la prioritat era la salut de tothom, però 
d’altra banda, els nostres alumnes s’hi jugaven molt.

4. Aquesta nova organització de la Selectivitat, va 
afectar la Tecnos en algun aspecte? Com ens vam 
adaptar?

Per nosaltres el més difícil va ser adaptar-nos ràpi-
dament al confinament perquè el desenvolupa-
ment del curs no se’n ressentís. Des del primer 
moment teníem clar que ens havien de preparar 
per a unes PAU en les circumstàncies que fossin i 
per això vam intentar seguir amb la màxima nor-
malitat possible. Quan al juny vam poder repren-
dre classes de preparació presencials, en moltes 
matèries anàvem millor de temps que en altres anys.
D’altra banda, a causa del confinament vam-
perdre l’oportunitat de fer els exàmens glo-

Pel Diego Salas
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bals, els quals sempre ajuden a preparar les 
PAU perquè serveixen de simulacre i a la vega-
da s’hi juguen millorar les qualificacions de curs.

5. Les proves de selectivitat també van variar res-
pecte d’anys anteriors, quins criteris es van emprar 
per realitzar aquestes modificacions?

A banda d’afegir un dia més, es van aplicar mesures de 
flexibilització en l’opcionalitat dels exàmens: tot i que 
l’estructura i la llargada dels exàmens es va mantenir, 
moltes parts obligatòries van passar a ser opcionals.
El criteri del Consell Interuniversitari de Catalunya 
va ser flexibilitzar les proves per si no s’havia pogut 
treballar adequadament tot el temari. En el nostre cas 
ho havíem fet i això ens va permetre afrontar les PAU 
amb la seguretat que et dona el fet de poder escollir.

6. Com van viure els alumnes de la Tecnos de 2n de 
Batxillerat aquestes proves de Selectivitat? Com es 
van sentir? 

En general estem molt contents amb la reacció dels 
nostres alumnes davant d’una situació tan complica-
da. El confinament ja és prou dur per si sol, tothom 
podia tenir persones del seu entorn amb problemes 
de salut i, si a més li sumem la pressió afegida de les 
PAU, tot és encara més complicat. Tothom va aprofitar 
les classes telemàtiques per seguir aprenent i ningú 
es va despenjar del tot malgrat les dificultats afegides.
Tot i això, és evident que hi va haver moments compli-
cats, sobretot pels nervis que genera no saber què pot 
passar. Però la reacció general dels nostres alumnes 
va ser exemplar.

7. Quines dificultats afegides van tenir els nostres 
alumnes, arran del confinament, per poder estu-
diar i aprovar les PAU de forma satisfactòria?

La primera dificultat és la que deriva de la situació 
de confinament. A banda de la qüestió emocional, 
l’aprenentatge de forma telemàtica és molt més lent 
i difícil, i més si la situació es dona per primer cop. 
El professorat vam anar fent proves fins que vam 
acabar trobant les fórmules que anaven millor, però 
l’adaptació per a tothom va ser difícil. Haver de fer 
hores i hores de classes a través d’una pantalla és molt 
més esgotador i exigeix molt més a l’alumnat: cal ser 
molt responsable, organitzat i autònom per treure’n 
el màxim profit.
Una altra de les principals dificultats, com he comen-
tat abans, és el fet de no haver pogut fer exàmens tri-
mestrals ni globals en condicions normals. Encara que

siguin unes setmanes difícils de gestionar, serveixen 
per preparar-se i agafar confiança abans de fer les 
PAU. Durant els dies de juny que vam poder fer classes 
presencials vam aprofitar per fer simulacres, però no 
és el mateix.

8. Es van veure afectats els resultats finals (les 
notes), en relació a altres anys? Com se’n va sortir 
el nostre alumnat?

Els resultats acadèmics sempre varien en funció de la 
promoció i les dinàmiques es puguin generar a cada 
grup, però és evident que serveixen per situar-nos i no 
els podem obviar. En el cas de 2020 estem molt satis-
fets perquè els nostres alumnes van obtenir uns resul-
tats excel·lents: amb tot el que van passar, la mitjana 
de les PAU 2020 de l’escola se situa entre els 30 pri-
mers de més de 700 centres de Catalunya que impar-
teixen Batxillerat. No podem estar més satisfets per ells.

9. Creus que les modificacions en els exàmens de 
les PAU van compensar, d’alguna manera, aquestes 
dificultats de les que parlàvem?

En certa manera, sí. El fet d’ajornar un mes les PAU i 
poder guanyar temps, i també la flexibilització de les 
proves, ens van donar un cert marge per afrontar la 
situació amb més confiança. I els resultats així ho de-
mostren.

10. Enguany, es mantindran també les mateixes 
mesures i modificacions en els exàmens, que l’any 
passat? Quina és la previsió?

En principi ens han comunicat que les dates dels 
exàmens seran els dies 8, 9, 10 i 11 de juny, per tant, 
mantenen el dia de més. En relació a l’estructura dels 
exàmens, es mantindrà l’estructura flexible de la con-
vocatòria de 2020 i no s’aplicarà cap dels canvis que 
s’havien notificat abans de la pandèmia.

11. Quin consell ens donaries als alumnes de 2n, 
com a Cap d’Estudis de Batxillerat, per superar les 
PAU de manera satisfactòria?

Bàsicament, que s’esforcin molt durant tot el curs per-
què així arribaran a les PAU amb més confiança. Si les 
coses es deixen per l’últim moment, normalment no 
acaben sortint bé. També és important que escoltin 
les indicacions que els donem els professors. Si tre-
ballen adequadament durant el curs, estic convençut 
que les PAU aniran bé.
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CLASSES HÍBRIDES A BATXILLERAT
A causa de la pandèmia que estem vivint actualment, moltes escoles i instituts a 
Catalunya han decidit fer classes híbrides. A La Nostra, hem decidit explicar què 

són, com s’han desenvolupat a l’escola i l’opinió de l’alumnat.

Pel Diego Salas

A finals d’Octubre el govern de Catalunya, com a 
mesura per la lluita contra la covid-19, va dictaminar 
que les classes de Batxillerat haurien reduir la seva 
presencialitat, és a dir, que tot l’alumnat no seria pre-
sent a les classes al 100%. Els grups classe queda-
ven dividits en dues parts i si una part atenia una 
classe presencialment i l’altra part l’hauria d’atendre 
virtualment. 

Davant aquesta directiu, i després de contemplar di-
versos possibles escenaris, l’Escola Tecnos va decidir 
que els 4 grups classe de Batxillerat es fragmentarien 
en dues meitats i, d’aquesta manera, s’alternava la 
presencialitat: la primera meitat anava un dia a 
l’escola mentre que l’altra es connectava a l’aula de 
forma virtual, utilitzant Microsoft Teams. A l’endemà, 
els papers s’invertien. Aquesta norma general tenia 
dues excepcions, l’assignatura d’Educació Física se-
guia sent presencial, encara que aquell dia et toqués 
classe virtual, feies la lliçó i tornaves a casa; i l’altra 
excepció era que, si un dia havies de ser a casa però 
tenies un control o una presentació, la jornada pas-
sava a ser presencial.

Aquesta nova modalitat va tenir els seus pros i els 
seus contres i els alumnes no van trigar a transmetre 
al professorat els aspectes menys avantatjosos del 
sistema.

La desavantatge principal que trobaven els alumnes 
era que fer classe online mentre el professor havia 
d’atendre alhora els alumnes presencials resultava 
poc profitós; els alumnes que es trobaven a casa es 
quedaven amb dubtes i trobaven dificil poder-los re-
soldre sense un professor disponible el 100% de la 
classe. Alhora, per part del professorat, s’entén que 
era una situació difícil de gestionar, amb alumnes a 
classe i a casa.  Una altra de les queixes més repetides 
entre els nois era que en el seu grup partit no s’hi 
trobaven els seus amics o amigues, llavors creien 
que el pati i la pausa eren més avorrides. Finalment, 
una queixa menor va ser que a molts els semblava 
absurd que si tenies control o presentació havies 
d’anar tot el dia, pel fet que les dates dels exàmens 
s’havien decidit abans de les classes híbrides i, en 
conseqüència, força alumnes, en comptes d’anar 
dos dies l’escola, anaven quatre o fins i tot cinc dies.

Però a part de les queixes també hi va haver bones 
crítiques. Per exemple, a la majoria de l’alumnat 
els va agradar el fet d’anar un dia sí i un dia no, en 
comptes d’anar una setmana sí i una no, ja que era 
més dinàmic i no perdies el ritme de les classes. 
També els agradava la idea de fer classes junta-
ment amb altres activitats  com escoltar músi-
ca, veure un vídeo, menjar, jugar videojocs, etc.
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CONCURS DE FOTOGRAFIA 
Els alumnes de primer i segon de Batxillerat van participar en el primer concurs 

de fotografia de temàtica nadalenca i hivernal de l’escola Tecnos.

Un cop finalitzades les vacances de Nadal, la situació 
de la pandèmia ha resultat molt pitjor que a finals 
del 1r trimestre, de manera que la semipresencialitat 
al Batxillerat s’ha prolongat, però l’escola ha decidit 
modificar la dinàmica de les classes híbrides per su-
primir els inconvenients que presentaven.

Actualment, es continua rebaixant la presencialitat 
del Batxillerat a l’escola, però en comptes de subdi-
vidir cada grup en dues meitats, la Tecnos ha optat 
per fer que un dia vingui tot el grup de 1r de batxil-
lerat i, al següent, tot el grup de 2n de batxillerat. Amb 
aquest nou sistema, les classes híbrides (presencials 
+ virtuals alhora) han desaparegut i la problemàtica 
que comportaven, també. 

L’alumnat segueix assistint un dia sí i un dia no, de forma 
presencial, i va alternant classes virtuals amb classes 
presencials, però el grup sempre assisteix junt a l’aula. 
S’ha actuat reforçant la qualitat de les classes en detri-
ment de l’esponjament de l’aula, tot i que és cert que hi 
ha menys alumnes presents pels passadissos i pel pati, 
ja que mai es troben els dos batxillerats a la vegada. 

En conclusió, les classes híbrides i la semipresen-
cialitat no són del gust de tothom, encara que hi ha 
estudiants a qui els agrada, però una cosa és clara, 
són necessàries per a mantenir el virus contro-
lat i sortir d’aquesta situació que agrada a molta 
menys gent, és el mal menor per a un bé major.

El passat dia 21 de desembre, els alumnes de pri-
mer i segon de Batxillerat van participar en el primer 
concurs de fotografia de temàtica nadalenca i hiver-
nal de l’escola Tecnos. Per participar-hi calia formar 
equips de quatre persones i durant dues hores havien 
de voltar per la ciutat buscant captar l’essència de les 
festivitats hivernals.

Es podien presentar fotografies a cinc categories: el 
Nadal tradicional, el consumisme nadalenc, el solstici 
d’hivern (per promoure la secularització de les festivi-
tats), l’estètica nadalenca i el Nadal i la natura. Tots els 
equips havien d’enviar, a més, una fotografia amb els 
membres de l’equip presents en el moment de fer la 
instantània per demostrar la seva autenticitat.

Un jurat format per diversos experts de l’àmbit au-
diovisual (en realitat, membres del professorat de 
Batxillerat) va escollir, després d’una llarga estona de 
deliberació, les fotografies vencedores en cadascuna 
de les categories. D’entre aquestes, tots els alumnes 
per votació popular van decidir que la guanyadora del 
primer premi fos la fotografia que l’equip “Trepids es-
peciats” va presentar a la categoria Solstici d’hivern.

Us adjuntem les imatges de la fotografia guanyadora i 
la dels “Trepids especiats”. 

Fotografia guanyadora
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CICLE INICIAL

Ursula Wölfel
29 CONTES BOJOS
Ed. Cruïlla

Un recull de contes curts però molt, 
molt divertits, plens de situacions 
còmiques i carregats d’humor.  Con-
textualitzats en l’àmbit domèstic i fa-
miliar, caricaturitzen situacions quo-
tidianes típiques amb les quals tots 
ens sentim identificats.

Isabel Minhós 
& Yara Kono
CENT LLAVORS 
QUE VAN VOLAR
Coco Books

Un llibre recomanat per tots aquells 
amants del bosc i la natura.

 

Anna Manso
LA LLISTA
D’ANIVERSARI
Ed. Cruïlla

Una nena comença a fer la llista de 
regals que vol per al seu aniversari, 
justament el dia després de Reis! Però 
els pares li han dit que a casa ja no hi 
cap res més; així que únicament pot 
demanar coses que no ocupin espai i 
no s’hagin de guardar. Quin tip de ru-
miar!

CICLE SUPERIOR

Pep Molist
LES ENIGMÀTIQUES
FOTOS DEL SENYOR
CLARISSA
Ed. Animallibres

El Lluc i la Rita visiten per primer cop 
el mercat dels Encants i, en una de les 
parades, troben una fotografia antiga 
que els sona molt però no poden re-
cordar on l’havien vist abans...

Gianni Rodari
CONTES PER 
TELÈFON
Ed. Joventut

Hi havia una vegada una nena a qui, 
cada nit, el seu pare li trucava per telè-
fon i li explicava un conte. Diu que els 
contes eren tan bons que fins i tot les 
noies de la centraleta s’aturaven per 
escoltar-los. Aquest llibre és un recull 
de toooots aquests contes. 

Katherine Applegate
L’ARBRE DELS DESIGS
Pagès editors

En Roig és l’arbre dels desigs del 
barri; la gent hi lliga trossos de roba 
amb desitjos escrits. És un arbre molt 
antic. Un dia, arriba una família nova 
al barri, que no és molt ben rebuda... 
i l’experiència d’en Roig serà més im-
portant que mai.

Ana Manso
LEANDRE, EL 
NEN HORRIBLE
Ed. Cruïlla

De debò és lleig o horrible, el Lean-
dre? Potser sí o potser no. El que és 
segur és que s’enamora d’una nena de 
la seva classe i es fan molt amics. Ple-
gats, s’ho passen bomba fent de per-
ruquers, investigant i fent de models 
fotogràfics...

CICLE MITJÀ

Pep Molist
EL DIT D’ARIADNA
Ed. Cruïlla

L’ Ariadna passa les tardes amb l’avi 
Quel, fan girar una bola del món que té 
l’avi i posen el dit en un lloc qualsevol. 
Si aquest lloc sona bé, s’inventen 
històries que succeeixin allà. 
Gràcies als seus avis, l’Aridadna desco-
breix que pot viatjar i conèixer el món 
gràcies als llibres.

M. Àngels 
Juanmiquel 
LA CANÇÓ DEL 
BOSC CREMAT
Barcanova

La Carla i la seva família viuen en un 
mas envoltat de boscos i camps. Un 
dia d’estiu, un incendi llunyà s’acosta 
empès per la forta tramuntana i la 
família ha de refugiar-se per pas-
sar la nit. L’endemà, la Carla torna al 
seu mas i descobreix els estralls de 
l’incendi; caldrà començar de nou...

Ana Manso
AMICS 
MONSTRUOSOS
Ed. Animallibres

La Sandra té uns pares molt joves, 
amb poca experiència, i sempre els 
ha d’estar a sobre perquè no fiquin la 
pota. A més, també és una noia molt 
tímida i poruga...

LLIBRES RECOMANATS 
PER A PRIMÀRIA
En aquest número, la Núria Bericat ens ha fet una se-
lecció de llibres recomanats, per a cadascuna de les 
etapes de primària. Us animem a tots a endinsar-vos 
en la lectura i a gaudir llegint. 
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 Si tinc un dubte...

a) De seguida que puc pregunto al  
     professor/a.
b) Em fa molta vergonya preguntar  
     i intento mirar-m’ho a casa. Si no,  
     pregunto algún company/a de   
     classe.
c) No pregunto. Encara que em   
     costi bastant l’assignatura, tampoc  
     m’interessa molt.

 
  Quan tinc un examen de  
 lectura...

a) Començo a llegir el llibre molt   
     abans de l’examen; així tinc temps  
     per repassar.
b) Començo a llegir uns dies abans de  
     l’examen, l’última nit m’estresso  
     una mica, però aconsegueixo   
     acabar-lo.
c) Començo a llegir el llibre, però   
     m’avorreixo ràpidament i em miro  
     resums d’internet el dia anterior.

 La meva relació amb els  
 professors és...

a) Normalment em tracten super bé i  
     mai em renyen.
b) Neutre. No destaco, pero tampoc  
     em tenen “mania”. 
C. Em tenen molta “mania” i sempre  
     em renyen 

 
 Fas els deures quan toca?

a) Sempre els presento a temps i fins  
     i tot aprofito per avançar els de la  
     següent setmana.
b) Quasi sempre els entrego, tot i que  
     algun dia em despisto.
c) Em fa molta mandra fer-los i sem 
     pre intento copiar-los als del costat  
     mentre el professor està passant.

 Et posen un control per  
 demà passat. Què és més  
 probable que pensis?

a) “Començo a estudiar avui, perquè  
     vull treure bona nota.”
b) “Ja estudiaré demà a la tarda, no  
     cal córrer.”
c) “No sé ni el que entra a l’examen,  
     ja m’espavilaré mentre faig el con 
     trol.”

  

 
 En época de trimestrals...

a) Ho tinc tot ja après i estudiat i trec  
     notes excel·lents. 
b) Estudio una mica a última hora,  
     però aconsegueix-ho aprovar tot  
     amb una nota mitjana bona.
c) Em passo la nit abans estudiant i  
     amb sort aprovo.

 
  Durant la classe...

a) Escolto atentament i faig apunts  
     de tot. 
b) Intento fer apunts i escoltar a   
   classe, tot i que em distrec una mica  
     amb els companys. 
c) Quasi mai escolto i sempre estic  
     molestant al del costat.

 Amb quina d’aquestes afir- 
 macions et sents més iden- 
 tificat/da?

a) “No m’agraden els treballs en grup,  
     sempre ho acabo fent tot jo. Els  
     altres companys no paren de xer- 
     rar i riure i no es centren en la        
     feina.” 
b) “Els treballs en grup m’agraden,  
     puc xerrar amb els companys i a la  
     vegada fer feina.”
c) “M’encanten els treballs en grup,  
     puc treure bona nota sense fer   
     res. Deixo que els meus companys  
     ho facin tot.”

TECNOS QUIZ:
Ets un estudiant exemplar?

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
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Per l’Abril Bertran i la Sakura Gámez

De 20 a 24 punts: De 14 a 19 punts: De 8 a 13 punts:
Fes-t’ho mirar! Ets un maldecap 
per als professors.

Hauries de canviar una mica la teva 
manera d’estudiar… Els professors, 
quan escolten el teu nom,  pensen en 
el nombre de vegades que t’han fet 
fora de classe. Deixa de culpar-los per 
les teves males notes i comença a es-
tar més atent que no et farà mal.  

Ens sap greu… no destaques.

El teu nom és desconegut pels pro-
fessors… No ets ni un alumne de 10 
ni de 0; així que passes desapercebut 
per a la majoria del professorat. Mai 
has experimentat ser el “mimat” però 
tampoc et treuen de classe. Tot i això, 
no vol dir que siguis un mal alumne 
ni mal company. Segueix esforçant-te; 
potser algun dia aconsegueixes que et 
cridin pel teu nom i no el del teu amic.

Enhorabona, ets un alumne exem-
plar! 

Tots els professors t’adoren i treus 
notes de 10! Segur que tens els apunts 
perfectes i una planificació excel·lent. 
Ens sap greu que hagis de “pringar” 
als treballs en grup i ho facis tot tu. 
Hauries de centrar-te més en la teva 
vida social i no tant en els estudis. Viu 
la vida! 
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La Nostra Huor

TROBAT A LA XARXA... 

Pel Gerard Poca
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Per l’Abril Bertran i la Sakura Gámez

HORITZONTAL:

5. Dues bessones idèntiques, però amb 
personalitats molt diferents, viuen el 
seu dia a dia a l’institut.
8. La Teddy Duncan grava vídeos per 
quan  la seva germana petita es faci 
gran.
10. La Tori Vega aconsegueix entrar a 
un institut de talents artístics.

VERTICAL:

1. La Miley Cyrus es va fer famosa grà-
cies a aquesta sèrie.
2. Dos germas construeixen invents 
cada dia, durant l’estiu.
3. Tres amigues, que són espies en se-
cret, combaten el crim cada dia.
4. Un grup d’amics junt amb el seu gos 
resolen misteris sobre monstres.
6. La Cece i la Rocky intenten arribar a 
la fama ballant en un programa de TV.
7. Una jove actriu acaba fent de cangur 
de 4 nois rics de Nova York.
9. Un robot blau del futur apareix a casa 
del  Nobita per ajudar-lo.

Quina és la vista superior de la piràmide?  

Us animem a resoldre els següents mots encreuats, tematitzats en sèries televisives mítiques de la nostra infància (de la in-
fància dels nostres alumnes, s’entén...).

PARAULES:

BOLÍGRAF
REGLE
ORDINADOR
LLAPIS
GOMA
TISORES
AGENDA
LLIBRETA
SUBRATLLADORS
RETOLADOR
MOTXILLA
ESTOIG

PER PASSAR L’ESTONA...
Us hem preparat una sèrie d’entreteniments perquè us pugueu distreure mentre 

milloreu les vostres habilitats.

1. MOTS ENCREUATS

2. SOPA DE LLETRES 3. ENIGMA

Solucions a la pàgina 32.
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Topete, 34 ⦁ 08221 TERRASSA
tel. 93 785 83 55  ⦁ fax : 93 786 35 02

e-mail : secretaria@tecnos.cat
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