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Editorial
Ha finalizado el curso escolar 2020-2021. El inicio del curso en
septiembre estuvo marcado por la incertidumbre debido a la
inestable situación sanitaria, pero gracias a todo el esfuerzo y la
responsabilidad de toda la comunidad educativa, hemos conseguido superarlo. Esto nos ha permitido poder acabar el curso con una
cierta normalidad y hacer una valoración muy positiva el año.
Durante este curso se han realizado diversas actividades culturales
y festivas para los estudiantes en el colegio, las cuales podréis
encontrar en las próximas páginas. Este año, como novedad, la
revista ECOS ha pasado a formato digital con el objetivo de tener un
menor impacto en el medio ambiente al reducir su impresión en
papel.
Para el próximo curso escolar 2021-2022 esperamos poder volver a
la total normalidad y así organizar eventos donde todas las familias
puedan participar. Con vuestra colaboración e implicación podremos desarrollar más actividades para nuestros hijos. Esperamos
vuestras propuestas y aportaciones.
Por último, me gustaría desear mucha suerte a todos los alumnos
que este año se despiden del colegio al finalizar sus estudios, y a
todas sus familias, las cuales han formado parte de esta gran comunidad.
Os deseo a todos un feliz verano y que disfrutéis del merecido
descanso.
Magdalena Vidueira
Presidenta del AMPA
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INFANTIL

Les mans i un món per descobrir!!!
Us heu aturat a pensar alguna vegada quantes coses
fem amb les mans? I quantes més podríem arribar a
fer? Doncs bé, les nenes i els nens de P3 aquest curs
han tingut l’oportunitat d’experimentar i gaudir amb
un projecte molt interessant que parla i tracta d’elles.
Des de ben petits ja les descobrim i gràcies a elles
explorem el nostre entorn més immediat.
Durant aquests dies hem comprovat a l’escola que les
mans serveixen per agafar objectes, per tocar, per
acariciar i fer massatges, per comunicar-nos, per
comptar, per escriure i pintar, per llepar-nos els dits
plens de dolça xocolata, etc. També, observant les
nostres i les dels altres, arribem a la conclusió que
totes són diferents: hi ha mans arrugades, mans suaus,
mans grans, mans petites, mans pigades, mans amb
ungles llargues, mans amb anells, etc.

També hem descobert quins són realment els “colors
de la pell”. Són infinits i únics, com cadascú de nosaltres. Amb les mans hem jugat i hem tocat objectes
amb textures diferents i ens hem divertit manipulant el
fang o la plastilina perquè les mans també ens ajuden
a imaginar, a crear, i a ser lliures. A més, sabeu que
cada dit té un nom? i que hi ha moltes cançons que ens
parlen d’ells?
Els projectes donen l’oportunitat als infants de descobrir i aprendre per ells mateixes i mateixos, però tota
aquesta feina tampoc tindria sentit sense la participació de les famílies en la recerca d’informació des de
casa. Ens fem preguntes sobre el nostre entorn i el
món, busquem les possibles respostes i les compartim
a la classe amb experiències i vivències que ens aporten nous coneixements. És així com es troba el veritable significat de l’aprenentatge… I aleshores es crea la
màgia de viure moments únics que no oblidarem mai!!
FINS AVIAT!!
Mestres i infants de P3

Els projectes donen l'oportunitat als infants
de descobrir i aprendre per ells mateixes i mateixos
i també amb la participació de les famílies
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Plantes carnívores
Els alumnes de P4 van trobar-se una gran sorpresa a la
classe: va aparèixer una planta, però no una planta
qualsevol, sinó una planta carnívora!! Hi havia nens i
nenes que alguna vegada havien vist l’espècie que es
diu “venus atrapamosques” i que coneixien alguna
cosa sobre ella, però d’altres era el primer cop que la
veien. Tots estaven entusiasmats i tenien moltes ganes
de buscar informació sobre aquesta planta ja que
tenien el repte de tenir cura d’ella cada dia i necessitaven saber com havien de fer-ho. Quina gran responsabilitat!!
El primer que vam fer, va ser elaborar el nostre propi
carnet d’investigadors i investigadores i, amb l’ajuda de
les famílies, vam començar a donar resposta als
diferents interrogants que s’havien plantejat les classes
dels elefants, els lleons i les girafes. A l’aula, vam anar
aprofundint i ampliant els nostres coneixements sobre
les plantes carnívores i van aprendre moltes coses
noves. De fet, ja som tots uns experts i expertes!!

Nosaltres, com les plantes,
també necessitem el
nostre temps i condicions
per a poder créixer
Ara ja sabem com hem de tenir cura de la nostra planta,
quines són les seves parts i com s’alimenten. A més,
també vam descobrir altres tipus de plantes carnívores
com la dròsera, la nepentes i la utriculària. Va ser fascinant veure com atrapaven a les seves preses i petits
insectes!! I fins i tot, ens vam atrevir a plantar llenties.
Vam tenir molta paciència al llarg dels dies per veure
com les llavors anaven creixent i creixent.
Finalment, vam arribar a la conclusió que nosaltres ens
assemblem molt a les plantes perquè cadascuna, igual
que nosaltres, també necessita el seu temps i les seves
pròpies condicions per poder créixer. Va ser un projecte molt sorprenent i interessant!!
Una abraçada ben forta!!
Mestres i alumnes de P4
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Els jocs tradicionals mai passen de
moda!
El pati un espai a l’aire lliure on podem jugar sense
parar. És el gran moment del dia on les Balenes, els
Taurons i els Dofins de P5 ens ho passem genial inventant jocs nous i també jugant als jocs tradicionals!
Sí, heu llegit bé... JOCS TRADICIONALS! Aquests, són
els jocs de tota la vida, i per tant, els que formen part
de la nostra cultura popular. Són jocs que passen de
generació en generació i que sempre agraden a
tothom, siguem més grans o més petits. Jocs com: la
xarranca, el pica paret, l’aranya peluda, les carreres de
xapes, jocs de mans, cançons com Sota el Pont, etc.
I ara us preguntareu... quin és el secret d’aquests jocs?
Doncs, senzillament que són molt entretinguts i que
tots els infants hi podem participar i hi tenim un paper
important. A través d’aquests jocs els infants de P5
interactuem, enfortim els vincles, solucionem els conflictes i, treballem en equip durant l’estona de l’esbarjo. I a més,
afavoreixen la nostra integració i cohesió dins el grup-classe.
Com podeu veure, no tenim temps per a l’avorriment durant l’estona del pati i val molt la pena seguir conservant
en el temps aquests jocs, oi que sí?
I vosaltres... recordeu aquests jocs? Quin era el vostre preferit? Qui us el va ensenyar? Segur que teniu molts bons
records!! No ho penseu més i aprofiteu per tornar a jugar!
Un petó molt fort famílies!
Mestres i infants de P5
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És Carnaval i tot s’hi val!
Per fi vam rebre, a totes les classes d’Educació Infantil,
la visita de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, el rei dels
poca-soltes, i amb ell, totes les seves ordres!
Cada dia de la setmana, havíem de dur des de casa
aquella consigna que Sa Majestat ens havia demanat.
Estàvem d’allò més contents/es i emocionats/des, ja
que és una setmana molt especial i súper divertida.
El dilluns havíem de portar una cosa al cap, barrets,
cintes, perruques, diademes... El dimarts vam haver de
portar alguna cosa al coll com corbates, mocadors,
collarets... alguns fins i tot van portar coses fetes per ells!
El dimecres tocava portar un pentinat extravagant i
original, com portar els cabells pintats. Quina gran
varietat de colors!
El dijous gras, vàrem portar les cares pintades: alguns
de gats, altres de superherois i superheroïnes, altres de
papallones, de pirates... Per esmorzar, cada grup amb
la seva tutora, vam menjar els entrepans de truita...
Què bons estaven!

I el divendres... va arribar el dia més esperat de la
setmana!! És cert que quest any, degut del Coronavirus, no hem pogut fer moltes coses de les que fèiem
els altres anys, però això sí, cada grup va poder fer una
bona festeta amb música i animació dins de la seva
aula. Vàrem cantar i ballar les cançons típiques del
Carnaval i vam riure molt. Què bé ens ho vam passar!

Divendres va ser el dia més
esperat, vam fer una bona
festeta a cada classe, vam
cantar i ballar les cançons
típiques del Carnaval

I quan ja va ser l’hora de marxar cap a casa, cada nen/a es
va emportar posat l’antifaç que havia elaborat i decorat,
amb molta il·lusió i amb l’ajuda de les nostres mestres.
Moltes gràcies senyoretes, estàvem guapíssims/es!!
Un any més, ens vam acomiadar de Sa Majestat el Rei
Carnestoltes i del Carnaval, i ja comencem a comptar
altre cop els dies que falten per tornar-nos a trobar
l’any vinent!
Una abraçada ben forta!!
Nens i nenes d’Educació Infantil
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Benvinguda primavera
Amb l’arribada de la primavera els arbres comencen a
recobrar les seves fulles i les plantes s’omplen de flors
de molts colors i formes. Els dies són més llargs,
canviem el tipus de roba que ens posem i acostuma a
fer bon temps, encara que a vegades cauen algunes
gotetes. Per donar la benvinguda a aquesta estació de
l’any, els nens i nenes d’Educació Infantil vam pensar
que era un bon moment per sortir a l’aire lliure a jugar
amb els nostres amics i amigues. I així ho vam fer!!
Vam agafar les nostres joguines preferides de la classe
i en un moment, el pati es va omplir de construccions,
cotxes, trencaclosques, nines i animalets. La tarda va passar volant i ens ho vam passar molt i molt bé!! Aviat repetirem!

A més, aquell mateix dia era l’últim del trimestre. A la sortida, ens vam emportar totes les nostres feinetes i el treball
manual de Pasqua que vam regalar a les nostres famílies.
Fins aviat!
Nens i nenes d’Educació Infantil

ET DIRÉ UN SECRET MOLT FI,
LA PRIMAVERA ÉS AQUÍ!
HA CANTAT UNA CANÇÓ
I HA FLORIT EL TEU BALCÓ.
FUIG HIVERN, VÉS A DORMIR
LA PRIMAVERA ÉS AQUÍ!
VÉS AL TEU PALAU DE GLAÇ
QUE JA SOM AL MES DE MARÇ!
POEMA de R. BESORA

PRIMÀRIA
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Primer juga amb material reciclat
Aquesta primavera els alumnes de Primer han tornat a
treballar un projecte que els ha agradat molt. Es diu
“Com podem millorar l’espai dels jocs de la classe?”.
Amb la motivació de crear jocs per l’aula i poder jugar
amb ells, han anat treballant diferents materials, com
ara el plàstic, la fusta… així com els diferents contenidors de reciclatge. Han aprofitat materials diversos
que haurien anat a les deixalles però que finalment
s’han convertit en jocs dels què ara poden gaudir a
l’aula. Així, ampolles de plàstic s’han convertit en
bitlles, els taps en peces de jocs de taula i diversos
materials més faran que els nens puguin gaudir de jocs
i joguines a l’aula els dies de pluja o quan tinguin una
estoneta de lleure.
Amb aquest treball, els nens han après molt i a més han
assolit l’objectiu del projecte augmentant el nombre de
jocs de la classe. I ara com deia aquell, A JUGAAAAAR!
Mestres i alumnes de 1r de Primària

Bitlles amb ampolles
de plàstic, taps pels jocs
de taula...
hem convertit en joc
els materials de deixalles
per poder jugar en
els dies de pluja o
per aprofitar
les estones lliures
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Els alumnes de 2n fem de jardiners!
Els alumnes de 2n de Primària segueixen treballant per
projectes i ara que toca aprendre les parts de la planta
i el seu creixement, s’han posat a plantar, regar i observar. Les aules s’han convertit en petits hivernacles i els
nens en jardiners i científics que no només han plantat
les seves llavors, sinó que a més, ho han fet en diversos
substrats per veure i poder comparar com creixen
millor les plantes, com germinen, arrelen ...
Setmanalment van fent el seguiment dels seus petits
pots amb molt d’interès i anoten i comenten els canvis
que observen. Així, el procés de creixement de la
planta queda enregistrat sota la seva atenta mirada. De
ben segur que abans d’acabar el curs hauran pogut fer una primera recol·lecta de mongetes i llenties a més
d’aprendre de forma significativa com germinen i creixen les plantes i les parts que la componen.
Ben cuinat serà un experiment amb un final per llepars-se els dits!
Mestres i alumnes de 2n de Primària

Hem observat, com
a científics i jardiners de
veritat, tots els processos
de creixement de les
plantes; com arrelen,
germinen i creixen
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Els animals a 3r de primària
Durant aquest trimestre a 3r de primària s’han endinsat en el món dels animals. Els nens i nenes han tingut
un paper actiu, han investigat i han après dels seus
errors i encerts. Ha sigut un projecte on tots/es han
gaudit, après i descobert moltes coses que no sabien
dels animals.
A continuació, la Naiara, la Paula i l’Alba ens explicaran
com ha estat aquesta experiència.
En aquest projecte dels animals hem après moltes
coses. Primer vam resoldre unes endevinalles de
diferents animals i vam crear diferents grups (mamífers,
aus, peixos, amfibis i rèptils). Vam investigar i descobrir
moltes coses sobre aquests grups d’animals i vam
elaborar uns cartells amb tota la informació.

?????

Hem après que hi ha animals vertebrats, invertebrats,
salvatges, domèstics i diferents tipus d’insectes. Dels
animals invertebrats sabem que no tenen esquelet
intern ni columna vertebral a diferència dels animals
vertebrats que si tenen. Una cosa que no sabíem i ens
ha sorprès molt ha sigut que els peixos tenen les
espines com a ossos.
Una experiència molt divertida va ser fer experiments
amb una gamba, un ou i una sardina per veure com són
i que tenen dins. Ha sigut xulíssim!!! I hem descobert
moltíssimes coses que no sabíem!!
Per últim, hem pogut veure el cicle de la papallona que
ens ha semblat molt interessant. Sabem que d’una
papallona adulta surten els ous i d’aquests ous surten
les larves. La larva es converteix en pupa i durant 3 o 4
setmanes la larva està dins la pupa. Per últim, quan surt
de la pupa ja és adulta.
Ens ha encantat el projecte dels animals, hem après
moltes coses i ens hem divertit molt!!
A les tres ens encanten els animals i per això us volem
dir que CUIDEU molt a tots els animals!
Mestres i alumnes de 3r de Primària
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4t de primària descobreix a la Yayoi Kusama
Coincidint amb la setmana del dia de la dona, els nens i
nenes de 4t de primària han conegut a la Yayoi Kusama,
una artista viva japonesa que ha fet de l’art el seu món i
que continua creant obres basades en la seva obsessió;
els cercles.
La Yayoi Kusama és una artista japonesa. Una dona
empoderada on l’art ha sigut des de ben petita la seva
passió. La Yayoi va néixer a Matsumoto (Japó), l’any
1929. Des de ben petita va descobrir la seva vocació,
però la seva família, molt conservadora, no estava
d’acord. L’artista no va tenir més remei que marxar fora
per poder dedicar-se al que més li agradava. Es va
endinsar en el món dels cercles de colors, on la fantasia
i la creativitat es van apoderar d’ella. Va recórrer
diferents parts el món i va ser a Nueva York on va
començar la seva exitosa carrera. Obsessionada amb
els cercles, ella mateixa torna a Japó i ingressa en un
centre psiquiàtric preocupada amb aquesta obsessió, ja
que tot el que veu al seu voltant i en ella mateixa són
cercles que s’estenen per tot arreu.

A dia d’avui, la Yayoi Kusama continua al centre però
cada dia visita el seu estudi i deixa volar la seva imaginació per crear noves obres d’art.
Els nens i nenes de 4t de primària han conegut a aquesta gran dona i han vist algunes de les seves obres més
importants. A partir de conèixer la seva vida i saber-ne
més coses sobre la seva trajectòria professional, els
alumnes de 4t han creat diferents obres posant en
pràctica la tècnica principal de l’artista, els cercles.
Els nens i nenes han vist la importància de la constància
i de la lluita pels somnis, ja que la Yayoi d’això en sap
molt. Sense dubte una gran dona i artista que ens ha
deixat a tots ben captivats.
Mestres i alumnes de 4t de Primària

Els alumnes han creat
obres pròpies seguint
la tècnica principal
de l'artista; els cercles
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Portem jocs de casa i descobrim que a
l’època dels romans ja hi jugaven!
Els alumnes de 5è tenen de deures una cosa molt
especial i és portar jocs de taula que tinguin a casa. A
l’escola, van jugar-ne i recordar entre tots quins passos
havien de seguir, quines eren les regles… Els jocs de
taula que van portar van ser per exemple les dames, el
io-io, el tres en ratlla, el Monopoli, entre d’altres. Van
compartir una bona estona jugant. Després van fer
una conversa entre tots i amb l’ajuda de la mestra van
descobrir que la majoria de jocs als quals havien jugat
ja existien a l’època dels Romans! Quina bogeria no?
No s’ho podien creure!
Aquest aspecte els va motivar a investigar més sobre
els romans. Per aquest motiu van iniciar un projecte
sobre aquests.
Com tot projecte havien de partir de quins coneixements previs tenien i entre tots van sorgir idees molt
interessants. Per recordar-ho ho van escriure en un
mural que deixen a un racó de l’aula.
A partir d’aquestes idees van cercar informació sobre
l’origen de roma, sobre Hispània i fins i tot de l’imperi
romà. Fins i tot van investigar quina eren la seva vestimenta i es van disfressar de romans i van ballar una
cançó!
Van pensar entre tots que seria una bona idea concloure aquest projecte tal com van iniciar-lo, amb jocs de
taula. Per això van crear-ne, per grups, un joc de taula
on queda reflectit alguns conceptes que havien après
sobre els romans. A més, podran jugar entre tots quan
el tinguin acabat!
Mestres i alumnes de 5è de Primària

Vam crear per grups un
joc de taula on han
quedat reflectits els
principals conceptes que
hem après del romans
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Matemàtiques lúdiques i manipulatives
Qui ha dit que les matemàtiques són avorrides? Els
alumnes de 6è de Primària han descobert que es pot
aprendre i treballar matemàtiques jugant i sense
adonar-se d’estar aprenent, ja que ho fan de manera
lúdica i divertida.
A través dels jocs es poden aprendre molts conceptes
matemàtics com és el cas de la memòria visual amb un
joc que coneixem tots i totes com és el Memory. Portant
a terme aquest joc, augmenten la seva atenció, percepció i tal com s’esmenta al seu nom, la memòria.
També van jugar als enigmes matemàtics amb pals de
fusta. Gràcies a aquest joc treballen el concepte
assaig-error, la importància del treball cooperatiu i la
necessitat d’ajudar-nos els uns als altres i de no penalitzar l’error, ja que aquest forma part del procés d’aprenentatge.
Enfonsem la flota és un joc que també coneixien però,
mai s’havien parat a pensar tot el que poden aprendre
gràcies a aquest com per exemple els eixos de coordenades o la ubicació en l’espai.
I si ens donen una superfície i unes peces per cobrir-la?
Com les endrecem per a què encaixin? Aquest és un altre
repte matemàtic que van haver de resoldre els alumnes.
Gràcies a aquest joc estimulen la memòria, ja que tenen
l’oportunitat d’agilitzar els seus pensaments per trobar la
solució als problemes, estimulen la memòria recordant
les peces que poden col·locar i l’espai del qual disposen,
ordenen objectes en un espai limitat i milloren la seva
capacitat d’atenció i concentració.
L’aprenentatge esdevé més significatiu, experiencial i més motivador per a ells. Que divertides que són les matemàtiques!!!
Mestres i alumnes de 6è de Primària
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Certamen de lectura en veu alta online
Com ja fa uns anys, la nostra escola participa al Certamen de Lectura en Veu Alta que organitzen conjuntament el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Enciclopèdica. Aquest concurs busca els
millors lectors en veu alta de les escoles de Catalunya a la vegada que fomenta la lectura entre l’alumnat. El concurs
consta de diferents fases eliminatòries on es van reunint els millors lectors de diverses escoles per anar a trobar el
guanyador del certamen. Aquest any, malauradament no s’ha pogut realitzar de forma presencial i ha perdut la
màgia de poder veure i escoltar en directe als nens i joves participants als diversos auditoris on es celebrava l’esdeveniment. Viure en directe les fases del concurs amb els petits lectors, la tensió prèvia a la deliberació del jurat… és
un espectacle que aquest any no hem pogut sentir en directe doncs el certamen s’ha hagut de celebrar de forma
telemàtica.

Els dos representants de la nostra escola, en Biel Suau
per Cicle Mig i l’Ángela Rendón per Cicle Superior van
enregistrar els seus videos llegint un fragment dels
llibres La balada del petit Jack i Pau Casals i el noi que
tocava el violí, respectivament. Tots dos ho van fer
especialment bé i ens alegrem moltíssim de la feina
feta, en especial per l'Àngela, que va guanyar la seva
semifinal corresponent a les ciutats de Badalona i
L’Hospitalet. A l’hora que escrivim aquestes línies, ja
s’està preparant per la gran final, a la que li desitgem la
millor de les sorts.
Així doncs, moltes felicitats a tots els participants i us
animem, ara que ve l’estiu, a no deixar la lectura i a
seguir-ho fent en veu alta per gaudir de grans relats i
qui sap si l’any que ve sereu vosaltres els guanyadors
del certamen.

Aquest any el concurs
no s'ha pogut celebrar de
forma presencial,
i els alumnes han hagut
de participar de forma
telemàtica,
perdent una mica
la màgia del moment
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Activitats innovadores
als projectes a 1r d’ESO
Els alumnes de 1r d’ESO tenim quatre hores a la setmana que dediquem a la
classe de Projectes. Aquesta classe tracta sobre algun tema que els professors
han decidit i els alumnes fem diferents activitats sobre el tema escollit, però
sempre treballant en grup. Aquest any hem fet dos projectes: un de “La
prehistòria” i un altre sobre “La Grècia antiga”.
Al projecte sobre la prehistòria hem treballat sobre els estris que utilitzaven en
aquella època, sobre el descobriment del foc o sobre les pintures rupestres. I
a partir d’aquí hem fet diferents activitats, com per exemple l’elaboració d’un
poster sobre el descobriment del foc, la maqueta d’una cova prehistòrica,
pintures rupestres, i hem elaborat amb plastilina els diferents estris que
s'utilitzaven a la prehistòria. Al final, vam ver una exposició virtual amb tots els
nostres treballs, que vam penjar a la pàgina web de l’escola.
Al projecte de l’antiga Grècia, hem preparat i gravat un
programa magazine anomenat Grècia Today. Per fer les
diferents seccions del programa, hem investigat sobre
l'àgora, els jocs olímpics, els temples i els filòsofs
d’aquell moment. Concretament hem elaborat un
pòster sobre les diferents activitats que es feien a l'àgora, hem fet una manualitat sobre els premis que es
guanyaven als jocs olímpics de la Grècia antiga, hem
construit un temple gegant que hem penjat a la paret, i
hem entrevistat els filòsofs més importants de Grècia,
gràcies als nois i noies de Batxillerat, ja que ells saben
molt més d’aquest personatges. Aquests alumnes s’han
disfressat de diferents savis grecs, i així els hem pogut entrevistar com si fossin ells mateixos. Aquesta va ser una de
les activitats més interessants.
Personalment a mi m’agrada bastant aquesta classe ja que és molt interessant descobrir coses sobre la Història, però
el que més m’agrada és que els treballs es fan en grup perquè és molt més fàcil treballar en equip que fer-ho tot sol.
Lucía Suau
Alumna de 1r d’ESO A
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El nostre projecte sobre el canvi climàtic
Aquest any a Segon d’ ESO el tema que hem preparat per l’assignatura de Projectes ha estat sobre el canvi climàtic.
El primer que hem fet ha estat investigar sobre el tema i debatre tota la classe per compartir les diferents opinions dels
companys. La meitat de la classe ha representat experts sobre el canvi climàtic, com per exemple, Greta Thunberg, i
l’altre meitat ha representat persones que consideren que el canvi climàtic no existeix.
Després d’aquest debat ens hem dividit en grups de
quatre persones per fer els següents treballs.:
- Hem creat un mapa de la geografia de l’Antàrtida,
assenyalant els mars, oceans, bases científiques, muntanyes i glaciars amb la seva altitud i el seu pic més alt.
- També hem elaborat dos mapes: en el primer hem
assenyalat les zones més industrialitzades, i en el segon
hem mostrat la diferencia del clima durant els últims 20
anys aproximadament. Això ens ha servit per reflexionar
sobre el canvi climàtic ja que les zones de més industrialització són les que més han augmentat de temperatura.
Un exemple molt clar és Russia, que ha augmentat la
seva temperatura uns 7º aproximadament.
Per elaborar la següent activitat, els professors ens han
plantejat una pregunta: És el mateix el clima i el temps
atmosfèric? Per respondre aquesta qüestiò, el primer
que hem fet és fer una recerca sobre el tema, i amb tota
la informació recollida hem elaborat unes presentacions
per respondre a la pregunta, i hem explicat alguns
conceptes relacionats amb el tema.

Les zones més
industrialitzades tenen
un més gran augment
de la temperatura

Parlant en nom de tot segon d’ESO, creiem que aquest
projecte ens ha fet reflexionar sobre la situació climàtica
en la que estem actualment, i també ens ha ajudat a
canviar la manera de veure el món.
Joel Franco i Marina Cuesta
Alumnes de 2n d’ESO
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Els patis en temps de pandèmia

Els alumnes recorden els temps de l’antiga “normalitat”
És inevitable avui dia no saber el que és la covid. Segur que tots vosaltres sabeu el que és i tots sabeu que moltes
coses han canviat, però algun cop heu pensat com estem els alumnes de les escoles als patis? Doncs segurament
la majoria de vosaltres no us ho havíeu plantejat, quan és un tema que relativament gairebé sempre algun membre
d'una família viu diàriament.
Nosaltres, els estudiants, en una situació normal a l'hora del pati sortiríem i ens ajuntaríem amb els nostres amics
d'altres classes o d'altres cursos, menjaríem el nostre entrepà, aniríem a la font a beure aigua i no passaria res. El
problema és que actualment no estem en una situació normal i no podem fer res del que us acabo de comentar.
Actualment nosaltres estem "empresonats" en una mena de parcel·la que potser està al sol, pot ser que estigui a
l'ombra, pot ser que tingui sol i ombra, però no podem sortir d'aquesta, no podem menjar amb els nostres amics
d'altres classes ni cursos, no podem sortir d'aquest espai. Tampoc podem anar a la font, l'únic que podem fer és
menjar amb els nostres companys de classe, encara que això no vol dir que no siguin els nostres amics, però també
pot donar-se el cas que no vagis amb cap dels amics amb els quals anaves l'any passat.
Es podria dir que ja estem una mica cansats i trobem a faltar l'antiga normalitat, volem relacionar-nos amb altres
classes i cursos, volem moure'ns lliurement pel pati, poder anar a l'ombra, poder anar al sol, tenir lloc per seure a
les grades… Actualment aquest és el nostre somni a l'hora del pati i l'única manera que el podem aconseguir és
frenar aquest virus entre tots.
David Arenas, 3r d’ESO B

L’hora del pati no només és per esmorzar sinó que
també serveix per veure als amics que no formen part
de l’aula. Un altre desavantatge és el material que utilitzaven abans a l’hora del pati i el que utilitzem ara. Ara no
podem jugar a la pilota, jugar a jocs de cartes, etc.
Tots aquests desavantatges ens fan sentir que ens falta
una part de l’escola, una part fonamental que ens feia
sentir lliures i com tantes altres coses, la COVID ens ho
impedeix.
Marc Ribera, 3r d’ESO A
Imatge anterior a la pandèmia

Tots sabem que aquest any en temps de pandèmia no ens podem ajuntar, com per exemple en el pati. És una pena, ja
que jo tinc amics en altres classes i trobo a faltar juntar-me amb ells per parlar, donar-nos abraçades o jugar. No m’agrada no poder anar a la font i no beure aigua, o no poder anar a l’altre pati per llençar les escombraries.
Trobo molt a faltar estar sense mascareta i respirar l’aire lliure sense preocupar-me pel COVID. Crec que està molt bé
el gel hidroalcohòlic i desinfectar-nos les mans quan s’ha acabat l’hora del pati però m’agradaria tornar a estar al pati
sense mesures ni restriccions, com ho feiem normalment anys enrere.
Ariadna Cobos, 3r d’ESO B
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Els futurs enginyers de 3r d’ESO
Com cada any els alumnes de Tecnologia 3r d'ESO s'han endinsat en el concurs que venim realitzant en els darrers
cursos, on han de demostrar les seves habilitats i capacitats com a enginyers de ponts.
Es tracta de realitzar maquetes a escala de ponts, els quals hauran de suportar el màxim de càrrega possible. Les
maquetes realitzades estan fetes de palets de gelat, i han de complir les especificacions del concurs.

Els resultats han estat molt diversos e interessants, i com exemple d'això aquí teniu la millor construcció i el millor
disseny fet per Adrián Regalón, Natalia Madrid i Laura Sánchez-Laura Pérez, respectivament.
Podem dir que tenim futures i futurs enginyers, i que amb esforç i dedicació, tot es pot aconseguir.
Andrés Moreno
Professor de Tecnologia de 3r d’ESO
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Projecte Arduino
Tecnologia a 4t d’ESO

"Aquest tercer trimestre, els alumnes de 4t ESO C estem
creant una màquina mitjançant Arduino. Així doncs, el
projecte consisteix en fer de zero un aparell que funcioni
per un codi que hem hagut de crear nosaltres. Han
sorgit treballs de tot tipus!
Per començar, vam haver de pensar què era el que
volíem dur a terme. Seguidament, vàrem redactar la
memòria tècnica, on especifiquem tots els processos
que seguirem, plànols i materials. Per últim, quan cada
grup va tenir aclarida la idea que volia construir, ens vam
posar mans a la obra! Ara ja estem acabant el treball. De
fet, en poques setmanes hem de fer una presentació
per ensenyar a tota la classe els detalls del projecte.
Queden els darrers detalls per enllestir i ja estaria
acabat!
En la nostra opinió, ha estat un treball entretingut amb
el què hem après a utilitzar diferents àmbits que no
coneixíem abans i, fins i tot, ens hem quedat alguna
hora del pati perquè no volíem marxar!
Aquests són alguns dels treballs que hem fet, des d’una
màquina expenedora, un cotxe teledirigit que es
controla mitjançant una aplicació pel mòbil desenvolupada per nosaltres, una casa intel·ligent amb diferents
components i, fins a una capsa inútil amb alguna modificació extra como llums i moviment. Esperem que us
agradin!"
Alumnes de 4t d’ESO C
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La nova realitat de l’esport
Com ja sabreu, la pandèmia ha canviat radicalment les nostres vides en diferents àmbits i l’esport és un d’ells.
El confinament de l’any passat va ser una època molt dura per a qualsevol esportista. Ens vam veure obligats a parar
en sec entrenaments, partits i qualsevol altre activitat relacionada amb la nostra disciplina, en el nostre cas, el bàsquet.
Durant els primers mesos de pandèmia vam haver d’adaptar-nos a les condicions establertes, fent el poc esport que
podíem a casa i per videoconferència.
Passat l’estiu, la tornada al bàsquet va ser progressiva i irregular. Les primeres setmanes només estava permès entrenar a l’aire lliure, i com no hi havien tantes pistes per tots els equips, vam haver de reduir els entrenaments. Més endavant, ens van deixar entrenar a poliesportius, però amb aforament limitat, i fins hi tot, algun cop hem hagut d’entrenar
amb mascareta. Ara, després d’un any i dos mesos des que va començar tot, sembla que tornem una mica més a la
normalitat, però som conscients de què no hem de relaxar-nos.
A dia d’avui ja tenim lliga, però amb la peculiaritat de que juguem dues setmanes seguides contra el mateix equip, per
tal de no augmentar el risc de contagi. Amb aquesta mateixa intenció, cada cop que canviem de rival estem una
setmana sense jugar cap partit.
A més a més ens ha canviat molt el nostre àmbit social. Abans de la COVID, acostumàvem a anar cada cap de
setmana a veure els partits dels més grans del club i arribàvem a ser desenes de persones a la mateixa grada. Era,
d’alguna manera, la nostra forma de socialitzar-nos. Ara, en no hi haver-hi grada, no podem gaudir de veure un
partit, ni gosar de jugar un partit amb la grada plena.
La part positiva és que ara som conscients de què cada entrenament o partit pot ser l’últim, i ho donem tot a la pista.
Marina Alcario, Marina Rodríguez, Laia Aguilar, Marta Carbajo
4t d’ESO B
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Conversational assistant
This school year, fourth year of secondary school, we have some classes with Conor, our Scottish conversation assistant. Once or twice a week, a small group of us go to a different classroom and we meet him. There we do a lot of
different things in English: activities to imagine things and explain to the class, discuss different current issues or play
games to learn vocabulary.
In our opinion, these hours are so fun and we love them.
With Conor we are learning a lot and practising our
pronunciation, but we are not bored at all.
Auxiliar de conversa
Aquest curs, 4t d’ESO, tenim classes amb el Conor, el
nostre auxiliar de conversa. Una o dues vegades a la
setmana, un grup reduït de nosaltres anem a una altra
aula per estar amb ell. Allà fem tot un seguit d’activitats per millorar la fluïdesa en anglès: fem servir la
imaginació i ho expliquem a la classe, parlem de temes
d’actualitat o fem jocs per aprendre vocabulari.
A la nostra opinió, aquestes hores són molt divertides i ens encanten. Amb el Conor aprenem molt i millorem la nostra
pronunciació, i no ens resulta gens avorrit.
Laia Aguilar, 4t d’ESO C

Molt bons resultats
al concurs The Big Challenge!
Torna el nostre concurs d’anglès favorit. Es tracta d’un
concurs internacional adreçat a alumnes d’ESO, on els
participants han de realitzar a una prova i a més a més,
poden preparar-se durant tot el curs a la Game Zone,
una plataforma on poden millorar el seu nivell d’anglès.
Aquest any, 129 alumnes de l’ESO del nostre centre
s’han presentat al concurs.
Els guanyadors per cursos han estat: el Claudiu Sirbu, de 1r
d’ESO A, que ha quedat també el 4t de la província de
Barcelona, la Marina Cuesta, de 2n d’ESO A, la Leryn
Giménez, de 3r d’ESO C i l’Adriana Ramírez, de 4t d’ESO B.
Com a centre també hem rebut un premi adicional que l’organització atorga per sorteig entre tots els alumnes que
contestin com a mínim el 50% de les preguntes correctament. El premi ha estat per l’Ainhoa Jové, de 1r d’ESO B.
Moltes felicitats als guanyadors i també a tots aquells que heu participat a la darrera edició d’aquest concurs. Us hi
esperem el curs vinent!
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Moments per recordar

Emocions dels alumnes de 2n de Batxillerat abans de marxar de
l’escola
Finalitzar un curs sempre provoca una barreja de sensacions, però és especialment significatiu per aquells
alumnes que acaben una etapa, com els cas dels alumnes de 2n de batxillerat, que deixen l’escola. Per l’Alexia,
l’Iker i la Natalia, a més, finalitzen un camí que varen
començar a P3. Hem parlat amb ells perquè ens expliquin una mica tota la seva trajectòria al centre i les seves
sensacions en el tram final.
Quin és el primer record que teniu de l’escola?
Natalia: Recordo sobretot passant les tardes fent activitats extraescolars com natació o bàsquet, i estar amb els
amics.
Alexia: Quan va nevar a primer de primària, on vam
deixar de fer classe a la tarda i vam sortir tots a jugar al
pati.
Iker: recordo a P3, i la professora que tenia ja que li tenia
molt afecte. Recordo especialment aquella classe i
alguns companys també.
Sou capaços de quedar-vos amb un moment o
moments de tots aquests anys?
Alexia i Iker: les convivències de 4t d’ESO!! Perquè
estàvem tots junts, no vàrem fer servir el mòbil ja que
jugàvem tot el dia. Compartíem experiències 24 hores
amb els companys… fer-ho tot junts, dinar, dormir jugar
tota l’estona va ser el millor.
Quin sentiment us evoca el fet d’estar a punt d’acabar
una etapa de tants anys?
Natalia: Sento el mateix que al llarg de tot el curs, tristesa
però alegria. Sents llàstima per marxar després d’haver
estat tot el temps, i ho veus i t’entristeixes però al mateix
temps tens ganes de marxar i començar una nova etapa.

Iker: Tinc moltes ganes de començar aquesta nova etapa
però és cert que sento pena de separar-me de gent amb
qui he estat tota la vida, com companys/es i professors/es.
Què us endureu, en la vostra nova etapa, de l’escola Sant
Josep Obrer?
Iker: amics, moments, professors…Sii, professors, que
d’aquí deu anys potser me’ls trobaré pel carrer i els hi podré
dir tot el que he fet.
Com encareu la nova vida que començareu el curs vinent?
Alexia: Amb por! Portem tota la vida aquí i és com si no
sabéssim res de més enllà de l’escola
Natalia: Igual que l’Alexia, sents por perquè estem acostumats a la nostra bombolla que ha sigut l’escola Sant Josep
Obrer però també t’emociona la idea de descobrir un món
nou que no coneixes.
Iker: Por no! Jo tinc il·lusió de fer coses noves, conèixer gent
i llocs nous. Vull canviar! Això està genial, s’hi està molt
còmode però vull canviar i encarar-ho d’una altra manera,
de forma més adulta i responsable.
Hi haurà trobada exalumnes? La promoció del 2021 es
tornarà a reunir?
Alexia: És clar, a la xocolatada!
Iker: És una opció que no ens hem plantejat però segur que
sí.
Natàlia:…Si no he perdut tots els números de telèfon, crec
que sí…(Riu.)
Moltes gràcies i molta sort nois/es!
Alumnes de 2n de Batxillerat
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Discurso de graduación de 2º de Bachillerato
Buenas noches y bienvenidos al último capítulo de una gran historia, nuestra historia. Hoy, 28 de mayo, escribimos
la última página de este gran libro. Finalizamos nuestro paso por el colegio, para nosotros y nosotras un hogar, San
José Obrero.
Hemos recorrido un gran camino para llegar hasta este
momento. Nadie dijo que sería fácil, sin embargo, lo
hemos logrado. Ha sido un trayecto lleno de dificultades, pero a la vez intenso, muy intenso. Durante todo
este tiempo hemos creado multitud de recuerdos
juntos que permanecerán con nosotros el resto de
nuestras vidas. Después de esa emotiva despedida
llena de lágrimas en la que decíamos adiós a nuestra
educación obligatoria, por primera vez, llegó el
momento de decidir qué queríamos estudiar. ¿Recordáis nuestro primer día de Bachillerato? Comenzamos
esta nueva etapa llenos de ilusión, pero también de
miedo. Sabíamos que esos dos años que llegaban
determinarían nuestro futuro. Cada uno emprendió su
propio rumbo, algunos hacia bachillerato, otros hacia ciclos formativos, pero todos continuábamos igual de unidos.
Primero de bachillerato nos devolvió la rutina después de esos largos meses de verano, y en un abrir y cerrar de
ojos, ya había pasado más de medio curso. Para nuestra sorpresa nos encontramos con un hecho un tanto inesperado; una pandemia mundial. Esta situación nos ha hecho ver todo de una manera distinta. Nos obligó a continuar
trabajando desde casa y a reinventarnos.
Entre mascarillas, desinfectantes y con distancias de seguridad iniciamos el que sería el principio del fin: segundo
de Bachillerato, sin duda el año definitivo. Ha sido duro, hemos sacrificado horas e implicado todo nuestro esfuerzo.
Ello no obstante, ha merecido la pena. Estamos orgullosos de haber finalizado este viaje con éxito. Más allá de
fórmulas, balances y traducciones también hemos adquirido valores como la constancia y la resiliencia que nos
acompañarán siempre. Tal y como dijo Antonio Machado: “caminante no hay camino se hace camino al andar, y al
volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.”
Este trayecto no lo hemos recorrido solos, sino acompañados por un gran equipo que ha invertido su tiempo y
esfuerzo en nuestra educación. Primeramente, queremos agradecer a la dirección del colegio, al AMPA, al equipo
no docente y a las hermanas de la Congregación por abrirnos las puertas de su casa durante todos estos años. En
segundo lugar, al claustro de profesores. Gracias a Lidia y a Montse por transmitirnos su pasión por las letras. De
igual manera, cómo no recordar la entrega de Álex por
la literatura o la de Pablo por la cinematografía. Nuestros compañeros del social nunca olvidarán todo lo que
Cristina y David les han enseñado. Sentimos si estamos
yendo demasiado rápido, pero nos llevamos el ritmo y
la pasión de Mireia. Los del aula 63 no quieren dejar de
agradecer a Artur el hecho de compartir todos sus
conocimientos a través de la plana web y a Carme su
cercanía. Entre anécdota y anécdota, Juanjo y Álvaro
nos han regalado inolvidables clases. Andreu, Núria,
gracias de todo corazón por ser la cabeza de este
proyecto; sin vosotros no hubiese sido posible.
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Lamentamos que por la situación, nuestros familiares no puedan acompañarnos hoy, aun así tenemos que agradecerles todo el apoyo que nos han brindado, tanto en los buenos como en los malos momentos. Aunque sea a través
de una pantalla, sentimos vuestro afecto.
Y por último, pero no por ello menos importante, agradeceros a nosotros, compañeros. Entre todos hemos protagonizado esta gran odisea. Algunos embarcamos antes que otros, pero todos los presentes hemos llegado a buen
puerto. El vínculo que nos une se ha ido fortaleciendo con el tiempo hasta volverse irrompible y juntos hemos superado las más temibles tormentas.
Si bien hace dos años sentíamos incertidumbre ante el comienzo de bachillerato, ha llegado el momento de asentar
los laureles del camino que vamos a seguir cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí en este momento
saldremos hoy por las puertas, quizá por última vez. Sin embargo, eso no es motivo de tristeza. Nunca olvidaremos
todas estas caras y todas las personas con las que hemos compartido tantos años. Nuestra nostalgia y la melancolía
que sentiremos nada más poner un pie fuera de aquí serán nuestra fuerza de cara al futuro, y las lágrimas serán la
armadura para todos los obstáculos que enfrentaremos. Así pues, como dijo Cervantes: “confiad en el tiempo, que
suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades.”
Queridos compañeros de batalla, hasta siempre. Gracias
Alumnos de 2º de Bachillerato

Todos los que estamos aquí en este momento
saldremos hoy por las puertas, quizá por última vez.
Sin embargo, eso no es motivo de tristeza.
Nunca olvidaremos todas estas caras y todas las
personas con las que hemos compartido tantos años
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Acabades amb èxit les pràctiques més
difícils de Gestió Administrativa
Hola, sóc l’Alba i voldria explicar-vos la meva experiència
a l’FCT (Formació en Centres de Treball) que vaig dur a
terme a l’Escola Infantil Magnòlia de Barcelona.
6 d’octubre de 2020, primer dia, em trobava a la porta
de l’escola molt nerviosa, on hi era la Laia, esperant-hi la
meva arribada. Aquest nerviosisme va desaparèixer a
mida que passaven les setmanes i anava agafant
confiança. He de dir que mai hagués pensat que portar
una escola requerís tant d’esforç que, òbviament, des de
fora no es veu.
Com a qualsevol lloc hi havia coses que m’agradaven
més que d’altres però del que estic segura és que me’n
emporto aprenentatges i experiència professional.
Encara que han estat uns mesos durs, hem viscut confinaments, hores de metro i molts més contratemps, ha
valgut la pena. M’he superat cada dia més, personal i
professionalment i el més important de tot, he desenvolupat els valors i coneixements que he anat adquirint. Finalment,
agrair la Magnòlia per l'oportunitat de formar-me laboralment al seu centre, donar-me la confiança de treballar amb
ells i fer-me sentir una més de l’equip.
Alba Saiz Núñez
Magnòlia

La meva experiència a l’FCT ha estat molt positiva, moltíssim. L’empresa m’ha contractat en horari de tardes, és a dir, he
acabat les pràctiques i em quedo a l’empresa amb contracte laboral, i a més en un horari que em permet seguir
estudiant sense problemes un Grau Superior.
Més enllà de l’alegria i satisfacció d’aquest contracte laboral, valoro molt de les meves hores a les pràctiques els coneixements i experiència que me n’enduc, i també que he pogut constatar que valors com l’educació, la responsabilitat i les
ganes de millorar son importantíssims en l’àmbit laboral.
Acabo el cicle amb les pràctiques fetes i havent signat un
contracte laboral, realment no es pot demanar més,
n’estic molt contenta.
Sara Ferreirós
Noumedic
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De la meva experiència a la Formació en Centres de Treball (FCT) vull destacar el tracte familiar i acollidor per part de
la meva empresa però no tan sols cap a mi, sinó per a tots els treballadors que hi eren allà.
El primer que vaig comprovar és la quantitat de feina que tenien, mai hauria arribat a pensar que una gestoria en tindria
tanta. Una altra cosa que vaig constatar va ser la confiança que m’han proporcionat quant a certes tasques de responsabilitat.
Aquest any ha tingut una particularitat especial. la COVID, que ho ha marcat tot, hem patit confinaments escolars,
personals i empresarials però hem fet pinya amb els nostres Caps i companys de l’empresa i hem seguit avançant per
aquest camí tan complicat.
Vaig assolir les meves hores el 26 d’abril, cosa que no creia que arribaria a fer. Quan começàvem el curs recordo que
pensava que estaríem més temps a casa que a classe… Però no ha resultat així. El primer dia a l’empresa, estava molt
nerviós però quan em vaig presentar tots, aquests nervis van desaparèixer.
Com a primera experiència laboral, personalment, crec que mai l’oblidaré. Ha sigut realment especial i he après moltes
coses i he viscut moltes vivències que m’han donat una primera i valuosa experiència.
Rubén Cuenca
Siagant

Des del Departament d’Empresa us volem donar l’excel.lent notícia que
Gurj Kang i Weiting Lin també han estat contractats, en substitucions
d’estiu per les empreses on han desenvolupat les seves pràctiques.
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Què estudiar després del CFGM Gestió
Administrativa?
Els alumnes de segon de CFGM Gestió Administrativa que ens graduem aquest curs 2020-21, continuarem el curs
vinent la nostra formació estudiant un Cicle Formatiu de Grau Superior. Alguns de nosaltres us expliquem les nostres
ill.usions….

Alumnes de 2n de Gestió Administrativa
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DIA DE LA PAU
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Discurs Cicles Formatius
Buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía, para mí es un verdadero placer y honor representar a mis compañeros
de segundo de Gestión en esta graduación de la promoción 2021.
Hemos luchado mucho para graduarnos, pero lo irónico de todo esto es que, tal vez, hoy empieza la verdadera lucha, una lucha para la que hay que estar bien
preparados.
Durant tots aquests anys hem acumulat experiències,
moments, records, en cada lloc de la nostre escola, i
sempre ho hem fet de la mà dels nostres companys i
companyes, que han estat suport, ajuda i peça fonamental per a arribar fins aquí.
Cadascun de nosaltres ha deixat la seva pròpia marca
en el grup, però la més important es la petjada que ha
deixat en nosaltres l’acompanyament de les nostres famílies, i de les diferents persones que formen la comunitat
educativa de Sant Josep Obrer.
Les nostres famílies, a tots vosaltres, volem donar-vos les gràcies per la vostra confiança i el vostre suport, per tot
els que ens heu ajudat i aguantat. És impossible fer un camí com aquest sense tenir-vos a vosaltres fent-nos costat.
També ens endurem la petjada en forma de valors, de coneixements, de vivències, de totes les persones que han
contribuït perquè el camí hagi estat molt més fàcil, i que ens han donat el suport suficient per seguir endavant, com
les Germanes de la Congregació, que sempre ens han obert casa seva convertint-la en la nostra pròpia.
La Direcció del centre que ha desenvolupat la tasca més difícil de totes, dirigir i organitzar d’una forma propera i
decidida. La Sofía, sempre pendent de nosaltres, i tot el personal d’Administració i Serveis, que en plena pandèmia
ens han protegit encara més.
Com és lògic, ateses les hores que hem compartit, els professors i professores son les que més petjada ens han
deixat, des de P3 i fins ara. Han esdevingut els millors companys de viatge, moltíssimes gràcies a tots i a totes,
gràcies per tant.
Tots sabem que aquests últims dos anys no han estat gens fàcils. I volem agrair en especial a la Cristina Fernández,
que tant com a coordinadora com a tutora de cicles, ha fet tot el possible per tirar endavant dos anys amb infinites
complicacions.
Ara arriba el moment d’acomiadar- nos, el moment de començar una nova etapa i mirar cap el futur. Però això sí,
sense oblidar-nos de tot el que ens heu fet viure.
Una abraçada molt forta a tots, mai us oblidarem.
I a vosaltres, companys i companyes de Batxillerat,
donar-vos l’enhorabona. Ho hem aconseguit!
Gràcies i bona tarda!
Alumnes de 2n de Gestió Administrativa
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Caminem junts cap a la pau!

A l’escola, les nenes i els nens d’Educació Infantil estem
aprenent a resoldre els nostres petits conflictes a
través del diàleg. Ens esforcem molt, i cada vegada
som més capaços d’expressar que és el que ens agrada
i el que no. Comencem a reconèixer els nostres errors,
ens posem en el lloc dels altres i demanem perdó quan
ens equivoquem.
Des de les nostres classes, el dia de la no-violència i de
la Pau, vam demanar un món sense violència, sense
injustícies ni prejudicis. Un món, on hi hagi tolerància,
solidaritat i respecte, on els seus habitants s’acceptin i
s’estimin tal com són. Vam demanar PAU al món!!
També, vam descobrir “La llegenda de l’Arc de Sant
Martí”, una màgica història que ens ha ensenyat que
tots som importants i que sempre ens necessitem els
uns als altres. Sabem que junts brillem molt més!!
Per acabar un dia tan especial com aquest, vam cantar i
dansar diferents cançons de la Pau amb els nostres
coloms penjats del coll. Al ballar, semblava que volaven!!
A primària i a secundària aquest curs hem decidit
decorar les nostres aules amb mandales del símbol de
la pau. D’aquesta manera vam omplir el nostre lloc de treball de colors i d’un ambient més acollidor.

DIA DE LA PAU
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Els alumnes de Sant Josep Obrer aquest any han
viscut aquest dia amb més ganes i il·lusió i s’han
adonat de la importància de celebrar la pau, sobretot
en aquests moments que estem vivint. Ells són el
nostre futur i cal que els formem com a persones que
tinguin uns valors per crear un món més igualitari i just
per a tothom on es posin en el lloc de l’altre i visquin
amb il·lusió i esperança.
D’acord amb Gandhi: “No hi ha camí per la Pau, la Pau
és el camí”. Ens acompanyeu?
Alumnes i professors
d’Infantil, Primària i Secundària
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SANT JORDI

Un dia de llegenda per a Infantil i Primària
Infantil
Els nens i les nenes d’Infantil hem gaudit moltíssim en
la Diada de Sant Jordi, un dels dies més macos de l’any.
Ens encanten les històries d’aventures i la de Sant Jordi
és de les nostres preferides… L’estimada princesa, el
valent cavaller i el famèlic drac que sempre té gana.
Avui dia, no creieu que la llegenda és sempre igual...
però d’això en parlarem més endavant, primer us explicarem com de bé ens ho vam passar durant la Diada.
A l’escola ens agrada molt veure, explicar i escoltar
contes, i la llegenda de Sant Jordi és una de les nostres
preferides ja que és una història molt emocionant des del principi fins al final. I ens encanta celebrar aquest dia ja
que sembla que la història cobri vida i en certa manera, es converteixi en realitat.
A les classes de P3, P4 i P5, els nens i nenes vam realitzar diferents tallers. Uns/es vam elaborar unes boniques roses, altres vam crear al ferotge drac i tots/es
vam fer uns punts de llibre amb els personatges de la
història i la tradicional rosa.
A més, vam anar a visitar el Drac que havia aparegut a
l’entrada de l’escola. Tenia uns ulls enormes, unes dents
molt afilades i una llarga cua!! Vosaltres el vau veure?

Per la tarda els nens i nenes d’Infantil vam sortir al pati,
cadascú amb la seva classe i amb les tutores, i vam
rebre els premis dels Jocs Florals, de la mà de les representants de l’AMPA de l’escola i de l’equip directiu. Vam
tenir un guanyador/a per classe on se li va fer entrega
d’un llibre, un diploma i una rosa. Va ser molt difícil
decidir un guanyador/a ja que els infants d’Infantil som
tots uns artistes, i els dibuixos els vam elaborar amb
molt d’esforç i creativitat. Així que les mestres ens van
donar l’enhorabona als guanyadors/es i també a tots
els infants d’Infantil que hi vam participar!

SANT JORDI
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Després ja vam tornar a nostra classe per seguir amb la
celebració d’un dia tan especial com és Sant Jordi. I al
finalitzar la tarda, cadascun de nosaltres vam agafar les
nostres manualitats que havíem preparat al matí, i vam
marxar a casa per seguir celebrant la festivitat amb les
famílies.
Nens i nenes d’Educació Infantil

Sant Jordi a Primària
Els alumnes de Primària van arribar molt nerviosos i expectants al dia de Sant Jordi, una de les celebracions més
esperades. Tenien molta curiositat per saber qui seria el guanyador d’aquest concurs al que havien participat. A
més tenien moltes ganes de fer coses diferents i de realitzar tallers de manualitats on van fer roses, dracs, punts de
llibre… Sense oblidar les cançons típiques d’aquesta data que sonaven de fons mentre tots gaudient pintant i decorant les seves manualitats.

Com ja sabeu, aquest curs està sent molt diferent i
qualsevol festivitat l’esperem amb moltes ganes i no
ha pogut ser d’una altra manera aquest dia.
Els nens i nenes durant el matí han creat diferents
manualitats pròpies de Sant Jordi i a la tarda ha sigut
l’entrega de premis. Els més petits de primària han fet
uns dibuixos preciosos i els més grans de primària han
creat unes històries d’allò més emocionants.

Una de les cançons que més ens recorda a aquest dia
és la cançó de Sant Jordi.
Sant Jordi arriba com un cavaller
amb la seva llança travessa el carrer.
Ja veu la princesa que el drac vol menjar,
si no es dóna pressa ella morirà.
Li clava una llança, cau escalabrat,
La pobre princesa, Visca! S'ha salvat!
La rosa creixia, Sant Jordi l'ha agafat,
i a la princesa ja li ha regalat.
Alumnes de Primària
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Los llamados del amor

Bautismos y Comuniones en la ESO
A pesar de las dificultades que nos ha traído la pandemia tanto para el curso pasado como para este, se han
podido llevar a cabo todas las celebraciones programadas respetando todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias competentes.

Bautismos
El Bautismo, junto con la Confirmación y la Eucaristía
forman los Sacramentos de Iniciación Cristiana. Se
llaman así porque a través de ellos, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana.
Paula Clarós Solá y Dayana Abigail Sena Reyes, de 3º
de ESO C y María Fuentes, de 1º de ESO C, han recibido
el sacramento del Bautismo, la puerta que Jesús nos
ha dejado para acceder al misterio de la salvación. A
través del Bautismo, somos liberados del pecado original, se nos perdonan todos los pecados que hayamos
podido cometer, recibimos entonces el Espíritu Santo,
que viene a habitar en nosotros, y nos hace hijos de
Dios en el Hijo.
Momentos antes del acontecimiento, Carla Rosa Peña,
Raul Adrián Carrascosa Montes y Pol Caballero Ibañez
fueron a confesarse con Mn. Miquel Bailach, para
poder recibir el Cuerpo del Señor de forma digna. En
efecto, mis alumnos se sorprendían cuando escuchaban que su profesor de religión les decía: “no es una
obra teatral para perder el tiempo, o un acto conmemorativo o una chapa para que seamos buenos en
esta vida, no. Es el encuentro con Aquél que me ha
salvado y el que cada vez que lo recibo, siempre
dignamente, me ayuda a ser mejor persona, a cambiar
mi vida para bien, a parecerme más a Él”.
La decisión de Paula Clarós Solá, Dayana Abigail Sena
Reyes, Carla Rosa Peña, Raul Adrián Carrascosa Montes,
Pol Caballero Ibañez y María Fuentes, de recibir al Señor
por primera vez, es una decisión muy importante,
porque implica que a partir de ese momento, uno
decide comprometerse a llevar una vida limpia y ordenada, en comunión con el Amor, es decir, se han comprometido a ser santos.
Tanto Paula como Dayana pueden ahora decir que son
miembros de la Santa Iglesia Católica. Después de esto,
llenas del Espíritu Santo, con gozo se unieron a sus
compañeros que iban a hacer la Primera Comunión.
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Haced esto en conmemoración mía;
Comuniones en 2n de ESO
Así es como Jesús nos dejó el Sacramento de la Eucaristía, alimento imperecedero para los que participamos de
Él.
Jean Paul Franco, Nadia Royo, Diego López, Joel Susi,
Lucas García, Sergi Funes y David Carvajal y Marina
Cabello de 2º ESO A y C respectivamente, han recibido
su primera comunión.
Cada uno de estos jóvenes ha tomado una decisión
que no les dejará indiferentes, sino muy al contrario. Su
vida ha cambiado desde el momento en que han
comido el Cuerpo y la Sangre del Dios encarnado. En
la clase de religión, trabajamos la importancia de la
Eucaristía, que es el fin de toda vida cristiana. En
efecto, el misterio pascual de Jesús es ese misterio que
une el Cielo con la Tierra, en un instante en que nosotros podemos participar junto a Jesús, de estos misterios de redención de la humanidad.
Vuestro profesor de religión está muy orgulloso de todos
vosotros y quiere agradeceros el testimonio que habéis
dado en medio de una sociedad superficial y consumista.
Ya os he dicho que la vida cristiana no es fácil, requiere
sacrificio, pero con la ayuda de Dios se puede lograr un
estilo de vida como Jesús nos enseñó, y os aseguro que
viviréis felices. Sed luz en medio de la oscuridad, dando
ejemplo de una vida entregada a los demás y amando a
todos como Jesús nos amó hasta el extremo.
Muchas felicidades a todos!
Que Dios os bendiga.
Ferran Mateo - Profesor de Religión de ESO

Cada uno de estos
jóvenes ha tomado una
decisión que no les
dejará indiferentes para
su vida cristiana
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Confirmacions a l’Escola

Els passats 5 i 6 de juny, un grup d’alumnes de 4t d’ESO vam rebre el sagrament de la Confirmació a l’església de
l’escola. Les celebracions van ser oficiades pels bisbes Antoni Badell (dissabte) i Sergi Gordo (diumenge), juntament amb el Pare Miquel.
Tot i que no vam poder celebrar-ho tots junts, la celebració igualment va ser molt viscuda i emotiva, especialment
en el moment en què els padrins i madrines de Confirmació acompanyaven als joves a l’altar.
Sempre recordarem aquesta experiència amb emoció i molta il·lusió, ja que va ser un moment inoblidable. Els
cants van sortir molt bé, gràcies als professors David, que dirigía les guitarres i la professora Núria que ens va
acompanyar.
La cerimònia va acabar molt ràpid però el nostre compromís com a joves cristians que volem seguir Jesús ara tot
just comença!
Confirmats 2021
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Concurso Bíblico 2020-2021
El trigésimo sexto Concurso Bíblico de este curso escolar 2020-2021 ha finalizado dejándonos dos ganadoras, Aina
Muñoz y Jeimy Cespedes. ¡Muchísimas felicidades!
Este año el concurso ha tenido 26.904 participantes de 202 centros escolares de toda Cataluña. Sabemos que es
una cifra alta y por esa razón, uno es consciente de lo difícil que es ganar.
La participación de los alumnos de la última etapa de educación obligatoria ha sido prácticamente unánime.
Hablando con la directora titular del centro, la Hna. Pilar Casado, le comentaba el nivel tan alto y la calidad que había
percibido en muchos trabajos de alumnos de las diversas categorías en las diferentes modalidades de participación.
Los alumnos de 1º de la ESO, participaron en la modalidad Básico; los de segundo, en la de dibujo; los de tercero,
en la de redacción; por último, los de cuarto, en la de memes. Esta última modalidad, daba la posibilidad de que
los participantes eligieran entre un meme manual o uno informático.
Curiosamente, nuestras ganadoras han sido participantes de la modalidad manual. Estamos encantados de poder
compartir con todos nuestros lectores las obras ganadoras. Queremos agradecer a Aina y a Jeimy por darnos
permiso para publicarlas en la revista ECOS.
Nos despedimos este año del trigésimo sexto Concurso Bíblico de Cataluña y de este curso escolar 2020-2021,
pero con ganas de seguir haciendo historia.
Desde el Departamento de Pastoral, os deseamos un feliz verano a todos. ¡Que Dios os bendiga!

La Hermana Pilar Casado, haciendo entrega de los premios
a las ganadoras Jeimy Céspedes y Aina Muñoz
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Torna el Concurs ECOS!!!
El concurs ECOS ha tornat després d’un any i ha tornat amb molta energia! Com ja sabeu, es tracta d’una activitat
impulsada per l’AMPA i que s'emmarca sempre en la celebració de Sant Josep Obrer, festa de la nostra escola.
Per presentar-se al concurs, els alumnes han realitzat
dibuixos, collage o fotografies, en funció de la categoria de cada curs. Enguany, hi havia dos temes possibles: “Els herois d’avui” i “A través de la finestra”.
Mentre que els alumnes d’Infantil i Primària, han
presentat uns dibuixos preciosos, els de 1r i 2n d’ESO
han elaborat un impressionant collage amb retalls de
revistes i han fet unes finestres de cartolina. Els més
grans de l’escola, han tingut l’opció de presentar-se al
ja tradicional concurs fotogràfic amb el tema “A través
de la finestra”.
Aquest any, l’entrega de premis ha estat una mica
diferent, ja que no s’ha pogut fer tots junts al pati i amb
el públic a les grades. Aquest any com a prevenció,
l’event s’ha retrasmès pels alumnes i professors en
directe per videoconferència a cada una de les classes.
Amb les obres dels guanyadors i algunes finalistes s’ha
fet una exposició al vestíbul de l’escola.

Guanyadors d’Infantil

A les obres presentades, els alumnes han expressat
sentiments relacionats amb el coronavirus i el confinament, però des d'una perspectiva positiva i plena
d'esperança davant la situació que estem vivint.
A tots ens ha fet molta il·lusió recuperar el nostre
concurs. Agraïm l’AMPA per la seva col·laboració i
felicitem des d’aquí a tots els guanyadors i guanyadores del Concurs Ecos 2021! Us hi esperem a la propera
edició. No us ho perdeu!!

Guanyadors de Primària
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Guanyadora de 1r d’ESO

Guanyadora de 2n d’ESO

Guanyadors Batxillerat

Guanyadora de 3r d’ESO

Els alumnes d'Infantil i
Primària han presentat
un dibuix, els alumnes de
1r i 2n d'ESO, un collage,
i els alumnes més grans
han presentat fotografies
al concurs

Guanyadora Cicles Formatius
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“Els herois d'avui” i “A través de la finestra”

Mireia Ariadne Carrillo Arequipa - P3 B

Samantha Estrada López - P4 B

Yáiden Pujols Rincón - P5 C

Aritz Oviedo Vinuesa - 1r A

Ashley Parrales Orejuela- 3r A
Eros Alessandro Giangrande García - 2n B
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Mateo Chimborazo Ambi- 4t C

Yayuan Hu - 5è A

Hanna Gómez - 6è C

Cecilia Fernández Rivas - 1r ESO

Alexandra Javier Tibay - 2n ESO
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Ressenya d’una persona bona: la Gna. Puri
El dia 4 de juny ens deixava la Gna. Puri Simón, una
germana molt estimada a l'escola. Portava uns anys
apartada de la docència, però seguia present en les
coses diàries del Centre... i sobretot en el cor de tots
nosaltres. Han estat molts anys dedicada a l'educació i
ha deixat empremta en moltes generacions, no
solament per la passió que posava en les assignatures
que impartia, sinó pels seus ensenyaments de vida.
Gairebé 32 anys (en diversos moments i etapes de la
seva vida) en aquest col·legi ¡és tota una vida!
Tot i la malaltia que arrossegava des de fa uns anys, la
germana Puri tenia una energia i una fortalesa envejables. Per això, quan la seva salut li ho permetia, seguia
fent altres serveis, atenia a la comunitat de Germanes i
dedicava temps a una de les seves passions, la cura del
jardí i les plantes.
Va néixer a Villahizán de Treviño (Burgos). I va iniciar la seva formació i camí vocacional a Vic l'any 1963. Va estar
destinada a diversos indrets de la Congregació, gairebé sempre en el món de l'educació.
Els llocs on va exercir la seva missió són: el col·legi Sant Ramon-Sagrat Cor (Barcelona), Sant Josep Obrer (Hospitalet de Llobregat) i Sagrat Cor (Vic). A més va ser formadora de postulants, novícies i juniores (etapes de formació
en la Vida Religiosa) durant vuit anys; a Madrid primer i en aquest col·legi de Sant Josep, després. També va ocupar
el càrrec de Secretària General de la Congregació durant 12 anys a Vic.
Per a cadascú de nosaltres era especial per alguna
cosa. Però per a tots era una persona bona. Una dona
senzilla, discreta, treballadora, inquieta, lúcida, intel·ligent, coherent. Una germana profundament creient i
orant, que sabia molt bé que el Cor de Jesús era el
fonament de tot el que era i feia.
La seva vida és un exemple de lliurament i servei als
altres. Es va prendre molt seriosament les paraules del
nostre Fundador Joan Collell: "Que el servei sigui el
vostre lema" i "Porteu l'amor de Déu a tots els cors".
Tant a la vida personal com a la vida professional ho
feia vida diàriament. Això és el més bonic que podem
aprendre de la Gna. Puri, el lliurament incansable i
incondicional pels altres.
Ara ens ha deixat, però en el nostre cor viurà sempre.
Descansi en pau.
Germana Pilar Casado

Jocs
Florals
2021

PREMIS SANT JORDI 2021 - INFANTIL
Sara Bajatierra
P3A

Janeth Quintana
P3B

Zixuan Wang
P3C

PREMIS SANT JORDI 2021 - INFANTIL
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Isabel Amigo
P4A

Julieta Tovar
P4B

Mathias Alexander Siles
P4C
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PREMIS SANT JORDI 2021 - INFANTIL

Naia Sánchez
P5A

Trinity Yamikye
P5B

Liam Rivera
P5C
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Leire Mera
1r A

Nayara Quintana
1r B

Jayson Benet Guevara
1r C
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Mar González
2n A

Sofía Otvos
2n B

Natali Kulykian
2n C
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“Tulipe Florida”
Biel Suau
3r A

“Hardy Guerrero”
Jeanderson Quinde
3r B

“El drac bo”
Keyla Chico
3r C
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La vida en un castell
A un castell jo vaig arribar
i amb una princesa em vaig trobar,
en un quadre i amb pinzells em va pintar
i per això, jo em vaig quedar.
Al regne un drac el va atacar,
a la princesa li va tocar lluitar.
Sant Jordi la va salvar
i una bonica rosa li va regalar.
Pseudònim: Messi
Samuel Ramos Apaza - 4t A

Si tingués unes sabates màgiques
Si tingués unes sabates màgiques em portarien al Perú, per poder conèixer la meva família. Aquí només tinc el pare,
la mare i el meu germà petit. També aniria a Itàlia a una illa, crec que es diu la Sardenya. Allà tinc la meva tieta i el meu
tiet italià.
També visitaria Brasil on viuen altres tiets i cosins. La meva il·lusió és anar a Disney Land París, només vaig anar a la
ciutat dos dies per poder pujar a la Torre Eiffel i vaig visitar el Louvre on vaig veure la Mona Lisa (encara que hi havia
molta gent).
Tornaria a Venècia, vaig anar en una ocasió i teníem planejat pujar en una góndola, però va ser impossible perquè hi
havia una inundació i vam pujar les escales d’un mur de pedra per no mullar-nos.
Aquests són els llocs on em portarien les meves sabates màgiques.
Pseudònim: La natura
Layda Utrecho Jiménez - 4t B

Si tingués unes sabates màgiques
Hi havia una vegada unes sabates màgiques que portaven a la gent on volien. Una vegada va trobar les sabates una
nena que es deia Leyre, era una nena alta amb el cabell llarg, quan les va trobar se les va posar, no sabia si eren especials perquè no feien res. Quan va descobrir el que feien, va dir: -Vull anar a l'Àrtic! I va aparèixer allà. Primer va veure
unes persones que vivien en un iglú i després els van oferir una mica de te i alguna cosa per menjar.
Durant el dia va veure ossos polars, foques, morses i guineus de color blanc. Quan va acabar de veure tot el que hi
havia se’n va anar a l’Àfrica, allí va veure lleons, girafes, elefants, etc. Després va anar a una petita població de persones que estaven molt contents i ballaven, tocaven instruments i s’ho passaven molt bé. Va jugar amb nens i nenes
durant tot el dia.
A la setmana següent va marxar a un poble de Teruel que era on vivia el seu avi. Quan el va veure li va donar una
abraçada, uns petons i va estar amb ell parlant del que havia fet tots aquests anys. Finalment, es va acomiadar i va
tornar a casa amb els seus pares.
Va ser el millor dia de la seva vida!
Pseudònim: L’estel brillant
Júlia Cerdán Martínez - 4t C
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La vida en un castell
M’agradaria viure en un castell i ser una princesa, però no de les normals, jo vull ser una princesa guerrera: lluitar quan
m’ataquen, defensar-me quan cal, muntar a cavall, apuntar amb l’arc i defensar el meu poble. Saber com seria de dura
la vida abans i adonar-me que sóc molt afortunada.
Vull canviar l’opinió de la gent perquè sàpiguen que les dones també podem lluitar i protegir el poble. La dona també
pot salvar el cavaller.
M’agradaria haver nascut en aquesta època per conscienciar la gent amb aquest missatge.
.... i fins aquí, la meva redacció, que passeu un feliç Sant Jordi.
Pseudònim: Mad Max
Maria Castells - 5è A

La vida en un castell
Hi havia una vegada un rei, una reina i una princesa que vivien en el seu castell.
Un dia, va arribar al castell un agricultor. Molt enfadat va dir:
- No tenim aigua per regar els camps de conreu, necessitem aigua!!!
El rei, sorprès per aquesta notícia li va donar a l’agricultor 50 L d’aigua que va treure del seu pou.
Dies després, va arribar al castell una dona dient que no tenia aigua i la seva família la necessitava per poder alimentar-se bé.
El rei, encara més sorprès que l’altra vegada li va donar 20 L d’aigua, també, trets del seu propi pou.
I així, dies i dies va anar arribant gent i més gent demanant aigua. Fins que, un dia, el pou del rei ja no va donar més
aigua tot i que la gent en necessitava més.
El rei, que ja no sabia què fer, va trucar a un mag molt famós perquè l’ajudés amb el problema en què es trobava.
Així doncs, el mag va fer un encanteri que faria que el poble tingués aigua amb el petit problema que el mag no li va
dir al rei quin encanteri havia fet.
De sobte, l’encanteri va portar uns núvols al cel i va començar a ploure, però com que es va fer des de l’interior del
castell, va començar a ploure i ploure a dins d’aquelles parets, fins quan el castell ja era a vessar d’aigua, va parar de
ploure.
I així va ser com als habitants del poble mai més els hi va faltar aigua. Cada vegada que en necessitaven, anaven al
castell a agafar la que necessitaven.
Pseudònim: La rosa vermella
Núria Hernández - 5è B
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Si tingués unes sabates màgiques
Si tingués unes sabates màgiques, em portarien a un altra realitat, no m'importaria on fos si aquesta realitat fos millor
que la que estem vivint.
Estaria en un lloc on hi hagués pandèmia, on les abraçades són infinites, els petons són importants, la pau i la
tranquil·litat es troben per tot arreu i el respecte és el valor més bonic.
Amb els meus ulls puc veure el paisatge més bonic del món, una platja amb l'aigua més cristalina que he vist mai. La
sorra que veig és la més neta que hi ha. El sol brilla com mai.
Estic sola prenent el sol, després me'n vaig a passejar i trobo un camí que em porta a una ciutat on no hi ha gent. Els
carrers estan buits, camino una mica i trobo el camí per on he arribat i decideixo tornar.
Torno a la platja i veig que tot està igual i me'n vaig a bussejar i veig un banc de peixos, coralls, alguns pops i una
medusa.
Surto de l'aigua, aprofito el temps que em queda, menjo una mica i em quedo adormida una estona.
L'endemà em llevo, miro el rellotge i dic: -ja és hora de tornar a casa.
Pseudònim: Sabrina
Ángela Rendón Lozano - 5è C

Si tingués unes sabates màgiques em portarien a…
Si tingués unes sabates màgiques em portarien a un lloc sensacional, ple de flors, insectes i animals fantàstics. Un
lloc on la gent tingués somnis i objectius per a complir i un camí ple de roses i fruits per a tastar.
L’alegria d’aquell paradís ple de colors, un silenci que et dóna pau i tranquil·litat, t’asseus a la vora de la finestra, per
veure com cau la pluja, mentre escoltes les gotetes que frena el vidre.
Finalment tanques els ulls i no veus res, només escoltes una petita veu aguda i sonora que et diu: “tu ets la màgia,
no deixis que res ni ningú et freni, no deixis de brillar mai perquè el món necessita llum per veure”.
En el món és necessari un cel amb estels lluminosos.
Pseudònim: Galaxia cristal·lina
Paula González Dávila - 6è A

PREMIS SANT JORDI 2021 - PRIMÀRIA

99

La vida en un castell imaginari
Imagina que tot el que més desitges, sortís del teu cap i es transformés en un gran castell.
Imagina un lloc ple de felicitat, on pots sortir i entrar quan tu vulguis. Un lloc en el que no hi ha cap preocupació i
pots viure tranquil sense que ningú et molesti.
Ara imagina que aquest lloc fantàstic és un castell, un castell ple de coses que t’encanten; o sigui, un món paral·lel al
nostre.
Per desgràcia, el nostre món actual no és com aquest meravellós castell. No sempre tot el que ens envolta és felicitat, ni les coses surten com a nosaltres ens agradaria. Així doncs, no ens podem amagar de la nostra realitat; hem
d’afrontar els nostres problemes i solucionar-los i tenir l’esperança que tot en aquesta vida es pot superar si som
valents.
Pseudònim: Champiñón
Carla Jabonero - 6è B

Sigues feliç i vola lliure!
Si tingués unes sabates màgiques aniria al meu poble, (Betanzos).
També aniria a visitar coses curioses que tinc desde fa temps pensades i visualitzades…
Aniria Betanzos (A Coruña) perquè allà em sento lliure, feliç, al costat del camp, envoltat de molts animals.
A continuació aniria a Londres per veure el Big Ben, després a París per sentir la passió d’aquesta preciosa ciutat i
finalment a salvar el món perquè hi hagués PAU MUNDIAL.
Poder veure i disfrutar d’allò més bonic de la vida… Potser això signifiqués la ,meva mort però estaria feliç d’haver
vist el més bonic que la vida ens ha donat.
Ara sóc un noi de sisè fent-se il·lusions de poder salvar el món i que hi hagi PAU MUNDIAL però potser algun dia
en el futur, quan sigui una mica més gran ho puc arribar a intentar si tinc les sabates màgiques, és clar!
Pseudònim: Hatake Kakashi
David López - 6è C
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Sant Jordi 4.0: la revolució
Aquesta història és una nova versió de la llegenda de Sant Jordi. És com seria aquesta història al 2021.
Hi havia una vegada un nen que anava a creuar la carretera per anar a una botiga, quan estava caminant per la carretera, es va fer mal al peu. No es podia moure i un cotxe s’estava apropant molt ràpidament. Quan estava a punt de
xocar amb el cotxe, un home el va salvar. Quan el nen anava a donar-li les gràcies, l’home ja havia desaparegut.
Van passar molts dies i el nen continuava sense saber qui era aquell home. Un dia va veure uns lladres que estaven
pegant a un home ancià. Els lladres li estaven traient els diners i el rellotge.
De sobte va aparèixer un home que va dir que paressin o que trucaria a la policia. El nen de seguida va saber que
aquell era l’home que l’havia salvat del cotxe.
Com que els lladres no li van fer cas, l’home va agafar un bastó, va anar corrents i els va pegar amb un bastó. Els
lladres van tornar el que havien robat i se'n van anar corrents. L’home va agafar una bicicleta i es va anar.
Tant l’avi com el nen opinen que aquest home s'assembla molt a Sant Jordi i que els lladres s'assemblen al drac.
Pseudònim: Rolonoa Zoro
Toni Jiménez Torija - 1r ESO A

Si jo fos un rellotge
Si fos un rellotge m’aturaria un instant,
jugaria amb el meu amic,
cantaria moltes cançons,
per valorar cada persona i fer feliç als del voltant.
M’inventaria unes ales,
volaria fins les estrelles
o construiria unes escales que em portessin fins a
elles.

Si jo fos un rellotge
m’aturaria un minut,
netejaria el nostre món
perquè mai estigués brut.
Com el vent xiularia
fins a quedar-me adormida,
un cavall em compraria
perquè m’acompanyés en la partida.

Si jo fos un rellotge
m’aturaria un moment,
per gaudir amb els altres i només estar content.
Faria el temps infinit,
dibuixaria i pintaria
un món sense límit
amb molts colors, m’encantaria.

Si jo fos un rellotge
m’aturaria una hora,
i viuria la vida
perquè sé que no estic sola.
Aturaria totes les guerres,
la fam, la pobresa i les pandèmies,
ttornaríem a començar lliures, units i amb els millors
somriures.

Si jo fos un rellotge
m’aturaria un segon,
per canviar moltes coses i construir un món millor.
Des del dia fins a la nit
visitaríem altres mons.

Pseudònim: Piña
Nora Fernández Fernández - 1r ESO B
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Darrera de la finestra
A la meva habitació tinc una finestra,
molt petita però a la vegada bonica.
Sempre veia el Sol aixecar-se
i la Lluna amagar-se.
Ara el que veig és el cel ben ennuvolat
sense un sol raig de llum per poder il·luminar.
Des del confinament de l'any passat
no escoltava res i, menys hi veia gent.
Al cap d'uns mesos les persones sortien
amb mascareta i ningú estava amb una rialleta.

Per sort existeix una cura
amb la que poder guanyar
aquesta lluita.
Per poder veure les fruites madurar
i els nens jugar.
Darrera de la finestra
desitjo cada nit a les estrelles,
poder veure un món feliç,
que estigui sa i tingui molta prosperitat.

Pseudònim: Army
Abigail Salguero - 1r ESO C

Aquest virus anava creixent
i això no podia ser
alguna cosa havíem de fer
ja que nosaltres anem disminuint.

Sant Jordi 4.0
Fa ja un temps va aparèixer un monstre microscòpic que provocava que la gent es possés malalta.
No es sabia d’on provenia, però el problema és que era allà, posant en perill la salut de les persones.
La gent es ficava a casa seva, amb por de sortir al carrer.
Els restaurants, els cinemes, les botigues, tot estava tancat, però els hospitals eren plens.
La població tenia molta por, no sabien què fer, aquest monstre era inevitable.
Però un dia va aparèixer en Jordi, un metge el qual estava disposat a intentar salvar vides derrotant el monstre.
Va ser una batalla molt dura, el monstre es podia multiplicar per a què altres persones es posessin malaltes i ell
no podia curar a moltes persones a la vegada.
En Jordi ja no sabia que fer, necessitava ajuda, i, de sobte, va aparèixer, la vacuna.
Amb aquest nou aliat, en Jordi era molt més fort. La vacuna era el seu escut, tot i que de vegades fallava.
Aquesta història no té final, però, com creus que acabarà?
Pseudònim: L’encarregat del calendari
Hugo Morlanes Leal - 2n ESO A
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Si jo fos un rellotge
Si jo fos un rellotge
el temps jo controlaria,
faria que els moments feliços
duressin tot en dia.
Faria que els moments tristos
se’n vagin en un tic,
ja que jo puc controlar
tots els moments
com un dic
controla el pas del riu.
Mentrestant controlo els dies
el meu temps passaria
i quan el meu temps s’acabés
ningú mai més el controlaria.
Pseudònim: Negocios de empresario
David González Guillén - 2n ESO B

Si jo fos un rellotge...
Si jo fos un rellotge
tornaria al passat
per veure un paisatge
amb la meva àvia al costat.
Si jo fos un rellotge
aniria al futur
per saber si la meva família
té una bona salut.
Si jo fos un rellotge
al futur viatjaria
per saber la cura
d’aquesta malaltia.
Si jo fos un rellotge
estaria molt content
per veure a aquelles persones
que ara estan al cel.
Pseudònim: MARGARITA
Natalia Agüera Garrido - 2n ESO C
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Des dels altres ulls
A vegades la miro i noto la confusió a la seva
mirada, vol dir-me alguna cosa però no li surt.
La seva veu quebrada entre la llàgrima i
l'anul·lació dels sentiments. El seu alè
em cridava patiment, angoixa, debilitat.
A vegades la veig escrivint en un paper ple
de tinta,una tinta d’ansietat,un paper tintat
per la pulsació acelerada.Colpejada pels sentiments
a flor de pell, la sentia, sentia la seva presència
en forma d’onada. En forma d’inestabilitat.
A vegades la trobo expressant els seus sentiments
a través d’una cançó, d’un record.
Un record ple d’emocions, un record de felicitat
de desig i sobretot intensitat.
A vegades ella mirava des dels altres ulls,
volia saber per on caminava però va trepitjar-se
sense adonar-se’n.
Pseudònim: Júpiter
Laura Ruiz Vallés - 3r ESO A

Si jo fos un rellotge
Si jo fos un rellotge el temps jo pararia
per donar-te una mica d'alegria.

Podria avançar-te les males ratxes
per després gaudir d'avantatges.

Podries anar de viatge
per veure uns quants i bonics paisatges.

Els temps fins a la primavera avançaria
i un cop allà l'aturaria.

Podries anar a Pakistan
per veure el que ells fan.

Les flors hi creixerien
i els animalons en sortirien.

Podries fer el que vulguis
o millor dit el que puguis.

Una rosa agafaria
i a tu te la regalaria.

Aprofita per anar al mar
perquè on vius només hi ha soledat.
No només el temps puc aturar
sinó que també el puc accelerar.

Pseudònim: Potencial
David Arenas Calvente - 3r ESO B
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La mort de l’amor
Jo pensava que sempre estaria al teu costat,
però t’has anat i el meu cor buit s’ha quedat,
estic en una inmensa soledat,
on m’he quedat atrapat.

Una petjada a la meva vida has deixat marcada,
per ser una persona tan estimada,
a qui res més l’importava,
que fer-me sentir acompanyada.

Sempre m’enrecordo d’aquelles tardes al llac,
a les quals ja no podré tornar,
el cor se m’ha quedat parat,
ja que sense tu hauré d’estar.

Per tant, la mort és un fet imprevisible,
del que no es pot escapar,
ja que és un esdeveniment invisible,
impossible d’evitar.

No puc parar de pensar,
que vull sempre recordar
aquell fet que la meva vida va desbordar,
i que no em deixa avançar.

Pseudònim: Baños
Laura Pérez Abad - 3r ESO C

La visita
Com m’agradaria visitar el prat, el camp, la natura. Sentir com l’herba contacta amb la meva pell, la meva cara. La
brisa fresca recorre el meu cos, i despentinant els meus cabells. La llum del sol, plena de calor abraçant-me, i em
tranquil·litza...
M’adorm... M’atrapa...
Em despreocupa, de l’existència, de la veritat de la natura, de la brutalitat de la bellesa, de l’amistat, la societat,
la mort...
La vida... Que m’envolta, preciosa però perillosa. Què és estar viu si no és patir, què és existir si no és ser conscient, què és morir.... si no alliberar-se...
Del patiment...
De la consciència...
Del dolor..
De les persones.
Que m’estimen, que es preocupen, que lluiten les meves veus, que em treuen del temptador abisme, i del prat...
Que no vull visitar.
Del qual no em deixaré atrapar, i que sàpigues, que no...
No sóc fort per no deixar-me, sóc dèbil per apropar-me.
Per què el fort, és el que tria el prat.
Sobre la companyia, l’amistat, la millora e inevitablement,
l’esperança.
Pseudònim: Tomate comunista adoctrinado
Joel Sanguino Jaen - 4t ESO A
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Darrere la finestra
Miro per la finestra.
Els carrers brillen però totes les persones semblen apagades.
Veig cors de pedra caminant per les voreres,
cansats de la rutina.
Un dia sí i a l’altra també.
Caps abaixats pendents del nou seguidor al Facebook,
vivim d’opinions a internet.
Veig un món on el meu Déu és millor que el teu,
la dona és el sexe dèbil,
i estimar és de covards.
Un món on una empenta és la millor solució,
les abraçades ens fan fràgils
i fugim d’allò que estimem
perquè pensem que ens farà vulnerables,
encara que morim per un petó.
No ens arrisquem i deixem que passin els dies
com si aquests fossin infinits.
Demà ja és tard i llavors pensem: ‘Per què no ho he fet abans?’
Estem massa ocupats deixant les coses per un altre dia.
Em quedo asseguda al llit
observant a través dels vidres.
De cop obres la porta hi entres:
-Què hi ha darrere la finestra? – preguntes.
-Un món trencat.
Pseudònim: Mosquit
Marta Carbajo - 4t ESO B

La nit de divendres
És dissabte i fa bon dia. A més, estar sol a casa m’ajuda a pensar. Les imatges d’ahir no marxen del meu cap. Va ser
tot massa ràpid. Un tres i no res. Tot i així, sóc molt conscient del què va passar. I sé que ell també.
L’he trucat fa un parell d’hores. “no recordo res d’ahir”, m’ha dit. Mentida. Tot va anar així: vam arribar dels primers
a la festa i no va ser fins passades unes hores que va perdre el control. Des del primer minut la buscava. La primera
vegada que va aconseguir parlar-li va venir dient: “estic segur que cau als meus braços”. Per contra, jo ho dubtava.
Així doncs, entre bromes i música, van anar passant les hores. Sobre dos quarts de cinc de la matinada, el Rull va
venir molt enfadat. De fet, en quinze anys d’amistat, mai l’havia vist així. Ens va comentar que la noia era poca cosa
per ell i que passava d’ella. Tot seguit, va decidir marxar a casa i ens vàrem acomiadar. Poc després, vaig sortir a
fumar i els vaig veure. Personalment, em va semblar que el Rull estava massa agressiu. Incrèdul de mi, no hi vaig
fer cas, però vaig seguir mirant. Al moment, es va descontrolar. Va començar a fer coses impensables. Era un monstre. I jo? Vaig agafar el cotxe i vaig marxar. No em crec com de malament vaig actuar.
Ara, una hora després d’haver començat a escriure això per aclarir-me, estic a comissaria. Aquest matí, l’han trobat
morta a un contenidor al carrer del costat. Ho he rumiat tant pel meu amic i perquè vaig ser còmplice. Però la vida
de la noia val més que això.
Pseudònim: Cactus
Laia Aguilar - 4t ESO C
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Darrere la finestra
Hi ha moltes coses que a simple vista no es veuen:
múltiples injustícies i pobreses que el món creuen.
L’angoixa diària de múltiples persones,
de gent invisibilitzada, com ara maltractats, com algunes dones.
Els afavorits ens oblidem dels que són darrere la finestra del món ideal
i no ens adonem que la discriminació i desigualtats són reals.
Ens trobem en un temps en què el Tik Tok i l’Instagram són l’única prioritat,
en què la gent no té la voluntat d’ajudar la societat.
Les noves generacions preocupant-se de beure i fumar;
avui dia ningú pensa a col·laborar.
A vegades trobem les desgràcies més a prop del que creiem:
no en som conscients, no sabem què fem.
A vegades hem de fer un esforç per obrir la finestra,
deixar-nos de tanta festa i escoltar el que els de l’altre costat manifesten.
Un dia som aquí i a l’altre ja no; vols ser aquí de pas?
Si el que vols fer és desaparèixer i mai ser recordat, apa, queda’t al sofà!
Pseudònim: Robolondro
Rubén Gris Queija - 1r de Batxillerat A

Llibertat
Vull posar-me un vestit,
vull sortir amb les amigues a la nit,
sentir que tornaré a casa,
sentir que podré tornar a abraçar ma germana.

Vivim en una societat masclista
en què la dona és infravalorada:
vull arribar a ser futbolista
o cobrar el mateix que un home per fer una patada.

El problema no és la roba,
ni si som massa joves;
el problema són ells, que ens assetgen
i utilitzen la força en contra nostre.

No som princeses
encara que vulguin el cos perfecte.
Som educades per complir amb les seves expectatives
per tapar els nostres defectes.

Hem sigut educades per tenir cura,
posar les claus de casa entre els dits,
però encara així
som nosaltres les exagerades.

No tindré les mateixes oportunitats
i vull deixar clar
que no és un poema en contra dels homes:
només vull reflectir la realitat
que vivim cada dia les dones.

Ens miren quan passem pel davant
mentre anem caminant;
ens sentim vulnerables
i comencem a estar cansades.

Pseudònim: Sakura
Irene Araúz Mateu - 1r de Batxillerat B
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Darrere la finestra
Darrere la finestra em trobo, en un dia de pluja, en què tot el que penso, el que sento, es transmet cap a aquesta
per mitjà dels meus pensaments, de les meves emocions, del meu cos.
Sento com una part de la meva ànima se separa de mi i comença un viatge cap a una nova vida, en la qual serà
novament estimada, volguda i en la qual sempre serà feliç. És sobretot durant aquests petits moments de la vida
quan t’adones de tot allò que t’envolta, de totes aquelles persones que són a la teva vida durant un temps i que,
quan menys t’ho esperes, t’abandonen i no hi tornen a ser.
Tots aquells bons moments, totes aquelles experiències viscudes passen a ser boniques memòries i records que guardes al teu cor com un tresor, ja que per molt que vulguis reviure-les saps que no ho pots fer i això fa que et trenquis
per dins, que tot el teu interior sigui un constant desordre i que el sentiment que més perduri sigui l’odi, un odi per tu
mateix, per ser el culpable de no haver pogut fer aquests últims anys de vida els més dolços possibles per a ells.
Aquests mateixos pensaments negatius que t’imposes, i amb els quals perdures, acaben perjudicant-te tant a tu
com a les persones que t’importen, ja que el fet que una cosa t’afecti els preocupa a ells, que sempre vetllen pel
teu benestar.
És per això que penses que la vida no té cap sentit, perquè l’únic que et passen són coses dolentes, però en el fons
saps que no és veritat, que durant aquesta hi ha moments de pena i altres de feliços, motiu pel qual t’has de valorar
i voler més que ningú i has de gaudir de tot el que tens i dels que t’estimen, tant per ells com per tu mateix.
Pseudònim: Alpha
Iván Galiano Márquez - 2n de Batxillerat A

Tema lliure
El pomer començava a donar flors en arribar la primavera. Aquestes no coneixien el dur món en què els tocaria
viure. Se situaven en un camp sec, on no plovia gaire. Tot i així, el pomer, amb les seves últimes forces, lluitava per
donar fruit i així ajudar, d’una manera saludable, els nens i homes que tenien gana.
Ara aquestes pomes s’observen en el vell arbre. Aquestes es caracteritzen pel seu verdós color que evoca un sentiment d’esperança als pobres homes que les contemplen. Aquestes pomes ja han vist com és el seu entorn i creixen
lluitant contra les crítiques dels habitants del poble proper a causa de la impossibilitat de la seva supervivència.
Quan passin uns mesos més, aquestes petites pomes verdoses es transformaran en unes boniques pomes vermelles. Tot i així, aquest període de maduració serà difícil ja que hauran d’aferrar-se fortament a les branques de les
quals pengen, no hi haurà aigua suficient per a totes i algunes no rebran la quantitat apropiada de sol.
Després de tots aquests obstacles quedaran les millors pomes, les d’olor dolça i suau tacte, les que han resistit el
mal temps. D’aquestes, algunes alimentaran els demacrats cossos dels pobres, d’altres es plantaran per començar
el cicle de nou i algunes hauran viscut tota la seva vida a tocar de les grogues fulles.
L’avi de setanta anys sota el pomer somreia i contemplava les pomes verdes que penjaven d’aquell pomer sec,
extasiat pel seu brillant color. Potser tenia una gana insaciable d’aconseguir els seus objectius mai acomplerts o
potser es reia irònicament de la seva semblança amb el cicle d’aquelles pomes.
Pseudònim: Arashi
Natalia Pérez Ruiz - 2n de Batxillerat B
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Avui estan tocant la porta
Avui estan tocant la porta
Sant jordi, el drac, el llibre i una rosa.
Avui està tocant la porta,
Les esperances d'un nou día
Olvida, que darte d'aquesta
Tens la mort esperant que prenguis decisions dolentes.
Avui està tocant la porta, SANT JORDI
Encara l'amor per la lectura està present
Recordar que sempre hi haurà un nou llibre
Disposat a portar-te a un altre món
La lectura és una oportunitat per alimentar la ment i el cor
Llegir es saber que mai estarás sol
TU,!! que estás patint el que no sap ningú
Et convido a llegir un libre.
Pseudònim: Ojitos de Colores
Micaela Andrade Balderrama - 1r Gestió Administrativa

Sentiments inculpables
Fa temps que no estàs aquí,
marxant quan més t'estimava.
Encara que tot sembli tranquil,
només sento que el món s'acaba.

Ara tinc més objectius,
i em defineixo amb més a adjectius.
Finalitat, estimar-me més,
al pas de cada mes.

Pel matí, t'odio a mort
i t'enyoro si hi ha sort,
Per la nit, a tu et vull escriure
i amb llàgrimes m'intento distreure.

Aquest llibre s'ha acabat?
Permet-me dubtar.
El seu cor seguirá amagat?
No hi puc apostar.

Recordo no posar-me límits
per por a que te n'anessis.
Trobar una autoestima infinita,
era la bona genesis.

Pseudònim: Verde Jade
Weiwei Lin - 2n Gestió Administrativa

Us desitgem
molt bon estiu!

