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NOTÍCIES ARTICLES D'OPINIÓ



 

Hola a tothom! "Els Escaloners" és la revista que els alumnes de 3r d'
ESOB hem creat per tots vosaltres. El nostre nom tan original prové que
sempre ens posem a les escales per poder parlar amb els nostres
companys de classe.

Aquesta revista té un total de 7 apartats diferents. A través dels apartats
de cultura, notícies i breus volem informar i donar a conèixer les
activitats i notícies dels fets més destacats que han tingut lloc a la nostra
escola al llarg d'aquest primer trimestre del 2022. Amb les entrevistes,
hem volgut donar a conèixer de més a prop a alguns dels nostres
professors. I amb els articles d'opinió els nostres companys expressen
la seva opinió sobre diversos temes. I una mica d'entreteniment per
gaudir.

Aquesta edició compta com a novetat amb l'apartat de les black stories,
pels qui vulguin experimentar creant històries. I finalment, temes tabú
per reflexionar sobre temes dels quals habitualment dona vergonya
parlar o no s'accepten.
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EDITORIAL



 

Per haver aconseguit fer tot aquet treball, la nostra classe s’ha hagut
de dividir en 6 diferents grups. 

Directora: D.P
Subdirectora: S.U
 
Cultura: M.B, M.C, C.G, B.M, X.R i N.V

Entrevistes: A.G, G.G i H.J

Notícies: R.D, A.L i T.L

Breus: Z.X, J.L, A.M i D.M

Entreteniment: A.A, M.M, P.O i M.R

Black stories: S.U

Temes tabú: C.G 

Lingüistes: E.G i A.Z
 
Maquetadors: J.A, J.F, R.M, N.M, D.P i S.U
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DISTRIBUCIÓ



CULTURA

A principi de curs, els alumnes de 3r de l'ESO van fer un escut amb dibuixos
i frases que els representen i també van escriure un lema que els inspires
en dia a dia o els agradés.

Escuts a la matèria de dibuix
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El 22 de setembre, els alumnes de 1r
van anar al Brull. Primer van fer
unes activitats de coneixement cap
als companys.

El 22 de setembre, els alumnes de 1r de
Batxillerat van anar a Monells, un
poblet petit amb un centre històric
medieval i a Sant Miquel de Cruïlles. Han
compartit les seves il·lusions per aquest
curs.

El 22 de setembre, els alumnes de 2n
van anar al Corredor del Montseny.
Es van separar per classes i van fer
activitats de convivència.

El 22 de setembre, els alumnes de 3r
van anar a la Mola. Va ser una
excursió cansada però inoblidable.

El 6 d'octubre, els alumnes de 2n
de Batxillerat van anar a Monells
i a la tarda, a la platja d'Aro. Van
fer diverses activitats.

El 22 de setembre, els alumnes de 4t
van anar al Matagalls. Va ser una
excursió molt llarga i dura però
agradable amb moltes anècdotes per
explicar.

 1r Eso 
2n ESO

4t ESO

 2n BATXILLERAT

3r ESO

 1r BATXILLERAT

 EXCURSIONS
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CClaudina de Thévenet va néixer el 30 de març de 1774 a Lyón
(França), i va morir el 3 de febrer de 1837, Lyón.
La seva infància va ser cruel, ja que va veure els seus germans
morir per un crim que ells no van fer i injustament van ser
acusats.
Quan va ser una mica més gran, va fundar una escola per les
nenes que es van quedar òrfenes per culpa de la guerra.
Gràcies a l'escola que va fundar ella i les seves companyes, les
nenes van aprendre a cosir, a escriure, a fer el menjar, etc.
Però sobretot, el més important que els van ensenyar va ser
sempre fer el bé.

Claudina Thévenet va ser la fundadora de la congregació de
religioses de Jesús Maria. Per això, el dia 3 de febrer celebrem el
dia de Santa Claudina, en el qual s'organitzen tornejos de bàsquet,
futbol, handbol i videojocs.
Per als nens d'infantil, es creen activitats adaptades per ells. A
batxillerat, posen pinta cara, photocall, treballs manuals i jocs pels
més grans.

A Santa Cecília celebrem el dia de la
patrona de la música. A l'escola, fan un
concert. Tots aquells nens que toquen
instruments i tota la primària baixa al saló
d'actes a veure'ls.

EUCARISTIES ESO: 

A mitjan octubre, els alumnes de l'ESO van anar
a la capella i van fer una eucaristia sobre trencar
el cercle. L'activitat va consistir a fer activitats
per sortir del nostre àmbit.

Van agafar un llapis i van fer alguns dibuixos
amb un temps límit. Després, van escollir una
frase que els hi agradés. Els hi va semblar molt
divertit i van ser capaços de deixar-se anar.

Santa Claudina

Santa Cecília
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Rejoguina
La rejoguina és una recol·lecta de
joguines que ja no fem servir, però
estan en bon estat.

Aquestes joguines van cap als nens
pobres, així en lloc de llençar-les, les
reutilitzem.

La recollida d'aliments es fa a finals del
primer trimestre i és una recollida en la qual
participa tota l'escola de manera voluntària.
Aquests aliments van destinats a la gent que
ho necessita.
La roba i els taps es recullen durant tot el
curs. Aquesta roba va per la gent que no pot
permetre's el luxe de comprar-la. I els taps
els utilitzen per muntar una xarxa solidària a
la gent que li falta el menjar.

Domund
Què és el Domund?
El Domund és una organització en la qual es
recapten diners per la gent que ho necessita.

Per això a l'escola, es consciencia als
alumnes amb la importància de la
col·laboració i la solidaritat amb el tercer
món. Se'ls reparteix un sobre en el que
podem posar la quantitat de diners que
vulguem donar per aquesta organització.

Recollida    

    d'aliments

La setmana d'Àfrica és una setmana en què
l'escola recapta diners pels nens d'Àfrica.

Posen una paradeta en la porteria, on a l'hora
del pati venen productes (polseres, clauers,
xapes, galetas pastissos...).
També fan un esmorzar solidari en el qual
portes 1 € i un dia, et donen pa amb oli i sal.

Setmana d'Àfrica
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Primària

Castanyada

1r: la guàrdia
urbana va a la
classe i expliquen
com i que fan.

2n, 4t i 6è: cap a final
de curs, se'n van de
colònies.

3r: la classe, juntament
amb la guàrdia urbana
passegen pel barri i els hi
expliquen el que no hi ha i
el que hi han de fer.

5è: la guàrdia urbana
expliquen la importància
dels senyals de trànsit i fan
activitats relacionades amb
aquestes.

El dia 28 d'octubre és la castanyada i la celebrem. Els nens i nenes de primer i segon, el dia de
la castanyada, al matí fan panellets: d'ametlla, coco, pinyons i xocolata. (La recepta dels
panellets és de la Carme Ferrer, una antiga professora.)
Es reparteixen els ingredients per grups de nens. Després, fan les masses i creen les boletes,
les posen en unes safates. Una mica abans, avisen en les cuines perquè encenguin els forns.
Quan estan llestes, totes les boletes les baixen a la cuina i les posen tres minuts al forn.
A la tarda, tots els alumnes de primària baixen al pati a celebrar-lo amb música.

De P3 a P5: jocs esportius, ball, teatre, jocs en
anglès i multiesports.
Cicle inicial: futbol sala, funk/hip-hop, patinatge,
bàsquet i handbol.

De 1r a 6è: dansa i anglès en el lleure.

De 3r a batxillerat: futbol sala, funk/hip-hop,
patinatge, bàsquet i handbol.

Infantil: arriba la castanyera a les classes
d’infantil i els hi reparteix caramels. Porten
castanyes i fruits secs per berenar. Aquest
mateix dia, es disfressen de castanyers i
castanyeres.
Els hi expliquen el conte de la castanyera i
després baixen al pati i ballen. 
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Aquest any, després de la pandèmia, es tornarà a fer el festival de
Nadal.
A infantil canten nadales. I a més, tenen un tió a classe que dona
regals pels nens. Després, d'haver estat el mes de desembre
traient el menjar dels nens.
A primària, es fa un concert on els nens canten cançons ja
existents i els hi canvien la lletra.
Els alumnes de 5è i 6è presenten el festival. L'ordre de la sortida
de primària és de més petit a més gran.
A l'ESO, cada curs fa coses diferents des de fer espectacles, cantar
o ballar:
1r ESO: canten nadales.
2n i 3r ESO: Durant les classes de tutoria, escullen el que volen fer:
Bells, teatre, vídeos de Nadal, etc.
4t ESO: fan la cavalcada de reis per tota l'ESO.
Al final del festival, els professors fan un ball.

NADAL
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El dilluns 14 de novembre es van fer les campanyes del medi
ambient on es fan diferents activitats i projectes relacionats amb
aquest tema.
A 1r de l'ESO parlen sobre el reciclatge. A 2n d'ESO parlen sobre
l'aigua. A 3r d'ESO tracten el malbaratament d'aliments. A 4t d'ESO
parlen sobre la moda. I a batxillerat sobre la consciència dels
residus zero.

JOC DOMINÓS MEDIAMBIENTAL
Els enllaços, delegat i el delegat verd de les 3 classes de tercer de
l'ESO, han anat a jugar a un joc sobre el medi ambient a 3r de
primària.
Primer han fet dos grups, un per a cada classe i els tutors els va
presentar als més menuts. Cada alumne de tercer de l'ESO s'ha
posat amb quatre alumnes de tercer de primària. Després, els han
explicat com es juga i si no entenien alguna cosa, li ho tornaven a
explicar.
Es van posar a jugar i els va passar l'hora volant.

Jornades de medi 

ambient
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Isa Solà, missionera JM.

Isa Solà va ser una missionera i Religiosa de Jesús-Maria que va anar a
Haití amb l'objectiu d'ajudar al màxim de persones necessitades
possibles i que estaven en la misèria en el país.
Va estar més de cinc mesos a Haití, però desgraciadament va ser
assassinada el 2 de setembre en un atrac en el Puerto Príncipe per uns
terroristes de la ciutat.
Encara que va passar això, ella i tots els seus companys van estar cinc
mesos fent el bé i ajudant a les persones que més ho necessiten.
Aquest és un dels motius de per què Isa Solà és un dels millors
exemples a seguir.

Un gran exemple a JM
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Dar cringe: Fa vergonya. 

Ser admin: Ser el 'jefe.' 

Panas: Amics. 

Estar de chill: Estar relaxat, estar tranquil/a.

M.D.L.R.: Ser del carrer, “barrio bajero”. 

Crush: amor platònic.

Cayetano/a/e: Pijo/a, “Borjamari''. 

Se ha bugeado: S’ha encallat, referint-se a un joc o un programa. 

Otaku: Que juga bastant a videojocs, ve molt d'anime i no té temps de dutxar-se. 

Trolejar a algú: Fer-li una broma a algú. 

Stalkear a algú: Mirar-li els comptes de les xarxes socials a algú. 
 

 Hem trobat part d’aquesta informació a: www.madrescabreadas.com 

Hem creat aquest apartat per a les persones que tenen a algun adolescent a casa
seva i moltes vegades no entenen algunes paraules que diuen i sembla que
parlin un altre idioma, per això ens ha semblat bé parlar-vos sobre aquest tema i
explicar-vos que volen dir algunes de les paraules que diem els adolescents.  

LLENGUATGE JUVENIL
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NOTÍCIES

Els alumnes JM tornen a l'escola

Equip de redacció

Els alumnes tornen a la seva rutina
diària després de dos mesos i mig.
Els nens i nenes han deixat de banda
les rutines de l'estiu com per
exemple: Anar a dormir més tard,
aixecar-se a bona hora, anar sense
presses a qualsevol lloc, etc.
Per sort, els alumnes estan ben
preparats per afrontar un curs molt
llarg però molt entretingut.

La tornada a l'escola, aquest any ha
estat el dia 5 de setembre per
infantil i primària, i el dia 7 per l'ESO
i Batxillerat. L'entrada abans
comporta que acabarem el dia 20
juny dos dies abans que l'any passat.
També se suma que tindrem un dia
més de Nadal i de lliure disposició.
Això és el que ha implicat l'entrada a
l'escola una setmana abans.

 

Tornar a l'escola implica tornar a
veure els amics, que per als més petits
els fa molta il·lusió, retornar a fer
deures i exàmens, afrontar un nou
curs amb ganes i amb nous reptes,
etc.

Aquest any, les xarxes socials s'han
reforçat amb més contingut i
informació útil per a les famílies i els
alumnes implanten noves apps com el
classroom, l'aula Santillana per llibre,
etc.
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CANVI D’OPTATIVES
 1r, 2n, 3r I 4RT D’ESO
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Les optatives tracten sobre una
assignatura que es fa durant 1
trimestre (menys francès que dura
quatre anys i les de 4t que durant tot
el curs), i són matèries que no es
treballen habitualment.

Aquest any hi ha hagut nous canvis en
les optatives d'ESO.

Com cada any hi ha 3 optatives a cada
curs per la gent que no fa francès,
però aquest any han patit petits canvis.

Abans a 1r es feia entorn virtual
d'aprenentatge (EVA), astronomy i
programem, i ara es fa: astronomy,
taller de lletres en lloc d'entorn virtual
d'aprenentatge (EVA) i robòtica en lloc
de programem.
La millora és que han aprofundit una
mica més el tema de les lletres.

Abans a 2n es feia performing arts in
english, laboratori i robòtica, i ara es
mantenen: laboratori i robòtica, i
s'incorpora igual que a 1r d'ESO, el
taller de lletres.

Abans a 3r es feia ecologia,
emprenedoria i cultura clàssica. Ara es
mantenen l'emprenedoria i la cultura
clàssica i han canviat l'ecologia per la
música.
Han fet un canvi que aporta l'arribada
de la música que fins ara no es
cursava.

A 4r no ha canviat cap assignatura. Es
continuen oferint: emprenedoria, eco-
nomia, informàtica tecnologia, biologia,
física i química, dibuix, cultura clàssica,
llatí i francès, aquesta última per la
gent que ja la cursa en anys anterior.
Aquestes són optatives rellevants pel
nostre futur i per això ens proposen
escollir tres entre 9 opcions. Els de
francès tenen l'idioma com a tria
addicional.
Cada alumna ha d'escollir 3 i si fas
francès, 2.



Nadal és una època de celebració
pel naixement de Jesús de Natzaret.
Aquí a l'escola, els alumnes de l'ESO
feien un festival de Nadal.
Com cada any, abans de la
pandèmia, es feia un gran festival, el
qual els presentadors són els
alumnes de 4 de l'ESO. En aquest
festival, els alumnes de tota l'ESO,
inclosos els professors, feien un petit
ball o obra significativa per cada
classe.

Després de dos anys es podrà
recuperar l'essència anterior, com
per exemple, les nadales i els actes
d'altres anys. Aquests dos anys
intermedis no s'ha pogut fer cap
celebració per la pandèmia i en
aquestes jornades ens havíem de
reinventar un festival de Nadal
adaptat a les circumstàncies.
Enguany, tots els alumnes estan
molt contents de poder tornar a
gaudir de Nadal a l'escola.

El mateix dia, també es fan diverses
activitats a part del festival. A 1r i 2n
de l'ESO se celebra una activitat
d'eucaristia a la capella de l'escola.
Per altra banda, 3r i 4t de l'ESO van a
l'església de Sant Pacià. Després de
les celebracions, en tornar a les
classes, cadascuna d'elles, fa,
opcionalment, l'amic invisible entre
els companys de classe i el comiat
de Nadal amb el tutor.
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EL NADAL HA TORNAT A L’ESCOLA DE
FORMA GRANDIOSA



La nova llei d'ensenyament fomenta
que s'avaluï per competències.
Aquesta nova llei es denomina
LOMLOE.
Una part del professorat no està
d'acord amb el mètode nou d'avaluar
que requereix la llei. Per sort, aquesta
s'anirà aplicant progressivament i això
dona un cert respir a tots els grans
canvis que cal realitzar per part del
professorat.
La Llei 3/2020, del 29 de desembre,
per la qual es modifica la Llei orgànica
2/2006, del 3 de maig, Educació
(LOMLOE), va derogar la LOMCE i va
introduir importants modificacions en
la LOE, llei vigent des de 2006.
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El primer canvi que es veurà afectat per la
nova llei seran en butlletí de l'avaluació
orientativa. Aquest veurà com
desapareixen les qualificacions
numèriques, per mostrar una avaluació
competencial i qualitativa redactada pel
professor de cada matèria.

Aquest canvi, busca aterrar i arribar a un
final de curs oferint a les famílies un
model de butlletí oficial amb tots els
elements claus, concretament amb les
vuit competències clau, que són:
lingüística, plurilingüe, matemàtica, digital,
personal social i d'aprendre, ciutadana,
emprenedora i consciència i expressió
culturals.
La intenció és que amb aquest nou model
,els exàmens no siguin l'única activitat
d'avaluació de les matèries i guanyin pes
les tasques, els treballs en grup, els
projectes, entre d'altres.

NOVA LLEI D’ENSENYAMENT
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BREUS

Aquest any hem repetit novament la
reunió d'enllaços que ha consistit amb
una presentació d'aquest curs 2022-23.
En primer lloc, ens han explicat les
diferents campanyes que farà l'escola al
llarg del curs com: la rejoguina, al banc
d'aliments, etc. Tot seguit, s'ha proposat
fer una dinàmica de grup per crear vincle
entre els enllaços. Ens hem presentat
cadascú de nosaltres davant el grup,
responent a les següents preguntes: Com
ens diem? A quin curs anem? De quin
color ens veiem? Per què hem volgut ser
enllaços? Després, hem decorat un mural
que era per treballar l'objectiu del curs:
trencar el cercle.
Per anar acabant, cada enllaç ha deixat la
seva empremta amb el dit i d'altres han
posat tota la mà sencera.
Finalment, hem compartit un esmorzar
tot junts i hem acabat amb una foto
conjunta.

REUNIÓ ENLLAÇOS JM

L'any 2021 es van implementar, en
algunes classes, unes caixes de
convivència per solucionar conflictes a
l'aula. El mètode consisteix a fer que
cada alumne comentés un problema de
manera anònima. No només era una
caixa de dificultats, podia servir per fer
intervencions, aportacions o
suggeriments que sovint costa fer-les en
públic i realitzar-les de forma anònima.
Això es continuarà usant aquest any i
s'espera que es quedi durant uns quants
més.

CAIXA DE CONVIVÈNCia



 

 Ecobooks
Aquesta escola proporciona dues opcions: o comprar llibres directament nous, o la
nova manera que s'ha creat més econòmica i sostenible; els ecobooks. Per les famílies
que no ho sàpiguen és una forma de comprar els llibres de segona mà del teu fill més
econòmicament i fàcilment, sempre que et doni igual que els llibres siguin reciclats.

Els alumnes de 2n de Batxillerat van tenir l'oportunitat de poder anar al CERN.
Van anar uns 22/24 alumnes que feien física a 2n de Batxillerat, alguns exalumnes de l'escola i els
2 professors de física; l'Albert i la Toñi. Es requeria un alt nivell d'anglès.

El CERN és el Centre Europeu per a la Recerca Natural / Nuclear. És un edifici on la gent treballa,
estudia i fa turisme sobre la ciència i l'acceleració de les partícules en anglès.

El primer dia van arribar a la tarda a Ginebra (Suïssa), van visitar el centre de Ginebra, cadascú pel
seu compte i van fer activitats a l'aire lliure.

El segon dia al matí, van anar a visitar el CERN amb una guia turística: van anar a visitar els
acceleradors i l'ATLAS (Analitzador de partícules). Per la tard, van fer uns tallers de conductivitat i
Cloud Chamber. Un senyor molt amable va treure a dues persones per fer un experiment sobre
l'estudi de la física amb un PowerPoint.
L'últim dia, van anar a visitar el Museu de ciències naturals i van fer una mica de turisme cadascú
pel seu compte.

Les experiències més agradables, van ser els professors, les activitats i els tallers proposats. Van
ser molt interessants. El país, els hi va encantar, els pocs dies que van estar, van gaudir molt
perquè anaven lliurement i podien fer turisme lliure.

El turisme que van fer va ser visitar la catedral el Museu Ciències Naturals i el CERN.

Tot el viatge no va sortir molt car. El vol amb la companyia "Vueling" i les activitats els hi va costar
uns 250 €, però va sortir més car pel menjar.
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PROJECTE CERN



COMPETICIÓ EMPRENEDORIA
L'any passat va ser la primera vegada que el col·legi Jesús
Maria Sant Andreu va ser seleccionat per participar en la
competició de mini empreses de Catalunya.
Un grup d'alumnes de 4t d'ESO que cursaven l'optativa
d'emprenedoria, van idear un projecte de negoci que
fomentava l'aprenentatge de paraules i idiomes pels nens
d'infantil.
La competició es va celebrar al centre de l'Illa Diagonal de
Barcelona. Allà els alumnes van muntar un stand per
projecte. Un total de 20 seleccionats de tota Catalunya.
Després de la venda del producte i d'explicar tot el procés
a jurat d'experts provinents d'ESADE, tocava esperar el
veredicte l'endemà.
Arribat el dia clau, a les instal·lacions d'ESDADE les vint
mini empreses es van donar cita per gaudir de l'entrega
de premis. Aquí no va haver-hi sort, però els alumnes
valoren molt l'experiència i animen als companys a
esforçar-se per arriar a poder viure-ho en primera
persona.

-18-

La visita de dos protagonistes de l'Institut Guttmann una experiència enriquidora. Un dia
van venir dos nois amb una minusvalidesa a l'escola per explicar la seva història, ja que
van patir un accident que els va deixar paralítics. El primer noi va tenir un accident de
moto. Va ser fa tres anys quan estaven en un circuit de motos. Quan tots tornaven per a
casa, ell va caure de la moto i es va quedar inconscient. Es va quedar paralític de cintura
cap a baix i ara ha de passar la resta de la seva vida en cadira de rodes.

L'altre noi es va quedar sense mobilitat d'un braç. Un dia, quan era petit, estava casa amb
un amic seu i el seu pare. El pare era militar i tenia una pistola guardada i se li va disparar
amb la mala sort d'impactar al braç del noi. Ens van explicar com van continuar endavant
amb tot i les dificultats que tenien per poder avançar i superar-se també moralment. Les
seves històries ens van deixar impactats per tot el que van viure els dos nois tan joves.

Història de superació



LEMA D'AQUEST ANY
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Com cada any a l'escola hi ha un nou lema. El d'aquest any és Trenca el cercle, cada
trimestre hi ha una finalitat del lema, en el primer trimestre la finalitat del lema és: "Per
la violència per donar vida". El segon trimestre l'objectiu del lema és: "De les
desigualtats per donar oportunitats", i la finalitat del lema del tercer trimestre és: "De
la pobresa per dignificar". Com ja sabeu, cada any s'estrena un lema que ens ajuda a
aprendre un valor molt important per la vida. El missatge d'aquest any és fer les coses
diferents de les que fas al dia a dia, fer coses diferents, sortir de la zona de confort, etc.



On vas a anar després de deixar el JMSA?
Vaig tenir unes vacances de relax i a principi de curs, vaig
ingressar a un altre centre.

Com va ser el teu pas per l’escola?
Va ser molt bonic estar al centre i formar part del professorat.
Em van acollir molt bé i vaig gaudir d'aquells mesos.

Com va ser la teva contractació?
Doncs, jo era a la llista d’espera per si algun professor estava
de baixa, i quan la professora de català del vostre institut va
haver de cuidar al seu fill, em van trucar.

Si en algun moment el centre et digués de tornar al
professorat, quina seria la teva resposta?
És clar que tornaria, però depèn de la situació en la qual em
trobés, si estigués fixa en altre treball m’ho pensaria.

T’has quedat amb alguna amistat de l’escola?
Sí, la veritat que em portava molt bé amb tots, encara que
amb alguns he perdut el contacte.   

Quin és el teu record més especial de l’escola?
Ara se m'acut un. Quan un de vosaltres va escriure un poema
a la persona que li agradava. Vaig riure molt.

ENTREVISTES 

Albert Garriga
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Soc l’Albert Garriga Vidal  
i soc profesor de
secundària, més concre-
tament de l'etapa de
l’ESO. 
Llicènciat en Geografia i
història.
He donat classe de la
meva especialitat:
ciències socials i també
de llengua catalana



Quants anys portes en el centre?
Des de 2017, sis anys.

En el temps que portes, què és el que més
t'agrada de l'escola?
Que aquesta està a prop de casa meva, tenir
una bona relació entre els alumnes i els
professors, i també que l'equip de
professors és molt professional i molt bo.

Què és el que més t'agrada de ser
professor de tecnologia?
Que gaudeixo donant les classes i sempre
em sembla interessant el que s'ensenya.

Has pensat mai si et retiraràs a l'escola
JMSA?
Vull estar fins que m'ho continuï passant
igual de bé que fins ara.

Què vas estudiar i per què?
Vaig estudiar geologia perquè m'agradava la
ciència i en general, la geologia estudia una
mica totes les ciències que estan dins de la
terra, llavors és atractiu estudiar-la. 

Recomanaries estudiar la teva carrera?
Si, és molt interessant, és una carrera molt
bonica. Sí que és veritat que la sortida, després
com geòleg, és complicada, normalment has de
viatjar a un altre país.

Amb quin professor tens millor relació?
La veritat és que amb tots tinc molt bona relació.

Què és l'equip TIC?
És un grup format per 6 professors i un tècnic
que s'encarrega de vetllar que s'utilitzi la
tecnologia, els dispositius, l'Internet, les llicències
digitals, la plataforma, etc. En definitva, que tot
funcioni com ha de funcionar, ja que també s'ha
d'adequar tot a la llei.

Teniu algun projecte tecnològic amb l'equip
TIC per a la plataforma?
No.

Has creat una pàgina web, un videojoc o
alguna cosa per l'estil?
Sí, pàgines web he creat moltes, però videojocs,
no.

Et demanen que resolguis molts problemes
informàtics a l'escola?
Si, cada dia.

  MIguel SÁNCHEZ olmos
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Sóc Miquel Sánchez Olmos, professor en 1r i
en 2n de l'ESO de l'assignatura de tecnologia.  
També sóc tutor de 1r de l'ESO B. 
Porto 6 anys a l'escola JMSA. Soc molt feliç
fent la feina feia cada dia.



ARTICLES D'OPINIÓ

 

 

En primer lloc, penso que ens
podrien deixar tenir el mòbil a les
aules, en comptes d'haver de treure
l'ordinador per buscar alguna cosa
ràpida, podrien deixar-nos tenir el
mòbil a mà per poder buscar-ho. A
part, em sembla molt més còmode
perquè és més pràctic.

A més, si no es fa un mal ús perquè
no el podem tenir? En el cas que
algun alumne faci un mal ús del
mòbil, el que es podria fer és
prohibir-li a ell/a i quan passi un
temps i es comporti millor, tornar a
deixar-li.

Finalment, crec que podria
funcionar si els professors
insisteixen en no fer un mal ús els
alumnes, acabaríem fent un bon ús.

Carla González Rodríguez

Penso que l'accés a una agenda
digital seria un molt bona novetat.
Molt poques persones utilitzen
l'agenda que se'ns dona a l'escola.
Si qualsevol s'oblida de l'agenda o
no ha pogut apuntar els deures,
acaba preguntant pel grup de
Whatsapp de classe.

Es podria crear un apartat per
aquesta agenda digital en format
Excel. Penso que això pot portar
molts beneficis, com per exemple:
No tornar-se boig fins a trobar algú
que contesti per Whatsapp, no
haver de tenir pendent als
companys i companyes de classe
per solucionar dubtes, i crec que
podria ser un estalvi econòmic.
En conclusió, crec que és un
avantatge per tothom i no és res
difícil accedir, tothom té ordinador o
mòbil.

Àlex Gallego
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Voldria parlar sobre el manteniment
de l'escola, perquè des de primària
hem estat observant que portes,
cortines, persianes, finestres i més
coses, es trenquen, i triguen mesos i
mesos a arreglar-lo.

Per començar, les cortines de l'ESO,
la majoria estan trencades, perquè
les han trencat a propòsit, o en un
accident, i potser triguen fins en un
any en posar una nova o en
arreglar-me, i al final, a vegades ni
les arreglen i les deixen així.

Després, les porteries del pati de
baix, estant totes mal fetes des de
fa més de cinc anys, i mai les
arreglen, i tothom des de fa anys
diuen que posin almenys una xarxa,
per quan juguen futbol, no se'n vagi
la pilota a l'altre punta.

En conclusió, el manteniment de
l'escola l'hauria de millorar, i canviar
molt material, i de cortines, portes,
etc. Perquè si no l'arreglen en un
futur, el manteniment de l'escola
serà pitjor que ara, i tindria mala
reputació.

Alexei Marí

Parlaré sobre la neteja a l'aula, ja
que no em sembla bé que a
nosaltres, els alumnes, ens facin
escombrar i netejar la classe.

En primer lloc, jo crec que si tenen
un equip de neteja a l'escola, és
innecessari que els estudiants
netegin l'aula o hagin de recollir la
classe. En tot cas, cada alumne pot
recollir i col·locar les coses que
estiguin al seu voltant.

En conseqüència, penso que això
ens ho fan fer perquè aprenguem a
cuidar el nostre entorn i per
aquesta raó, no m'acaba d'importar
molt que ens ho facin fer, però és
un treball que no ens agrada fer i la
majoria de vegades sortim una mica
més tard per estar netejant.

Finalment, m'agradaria que aquest
càrrec no sigui obligatori o si no
podria ser voluntari, però com a
ningú li agrada netejar el que altres
llencen a terra o embruten, doncs
que cadascú tingui cura de què no
es tiri res a terra i la poca brutícia
que hi hauria la recollirien l'equip de
neteja.

Noa Villares Rayo
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El meu article d'opinió tracta sobre
treure una hora de biologia i una de
física i química i fer una nova
assignatura de laboratori que tracti
sobre anar al laboratori i fer
experiments. Com si fos una
assignatura normal.

Seria bona idea perquè a física i
química es treballen per sobre, però
molt poc i són molt interessants.
Aprendríem molts productes
químics i sabríem per què serveixen
i com es poden utilitzar. Seria
divertit i alhora molt entretingut i
atractiu per treballar. Es podria
treballar més en
grups col·lectius i no tan
individualment.

Així doncs, crec que podria ser una
proposta bona per treballar amb
grups, ja que no treballem molt en
grups. Podria ser divertit i divers.

Toni Lopéz

En primer lloc, no entenc per què
hem de sortir el dimecres i
divendres una hora més tard de
classe. Em sembla més còmode
sortir una hora abans, ja que
l'última hora de classe es fa massa
pesada.

Aquesta última hora de classe no et
concentres bé i no s'aprofita com
les altres perquè ningú està atent, ja
que portem moltes hores a l'aula i a
més, tens gana. A mi em sembla
que per fer aquesta classe sense
aprofitar-la tant com les altres, és
una pèrdua de temps. No veig la
necessitat d'estar una hora més, ja
que fins a l'any passat, el dimecres i
divendres només fèiem mitja hora
més de classe que els altres dies.

Espero que es compleixi la meva
proposta sobre aquestes últimes
hores de classe.

Martina Balado
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Voldria manifestar la meva millora
sobre el xandall escolar una
proposta de millora sobre el xandall
escolar, ja que els pantalons i la
samarreta no són adequats per
l'esport, perquè és del que tracta
l'assignatura.

En segon lloc, també li trauria les
butxaques, a part que són petites i
no et cap res a dins, per a mi, contra
menys coses porti més lleuger sigui
millor. També em sobraria la part
de dalt del coll, perquè no és gens
esportiva, ens molesta molt i també
es queda tota la suor.

Finalment, opino que canviar el
xandall més esportiu seria un
avantatge per a tots, ja que seria un
xandall molt més còmode i esportiu
per l'assignatura.
 
Roger Domingo Cano

Voldria manifestar la meva opinió
sobre el perquè no es fes classes de
copiar als alumnes una gran
quantitat d'informació.
Les classes a primera hora són de
les pitjors que hi ha. El motiu és que
tothom està adormit, per això quan
el professor arriba i es posa a
escriure un text enorme a tota la
pissarra tothom vol anar-se'n de
classe. Hi ha gent que directament
no ho copia, no perquè no ho farien
mai, sinó perquè per la matinada es
fa més pesat.

Que es pot fer: totes les
assignatures menys religió tenen
dues classes, això significa que si en
socials hi ha classe el dimecres a la
matinada i el dijous al migdia, si el
dimecres el professor té pensat fer
copiar a l'alumnat el resum d'un
punt del tema, el que podria fer és
canviar la classe del dimecres per la
del dijous.
Així, doncs, aquestes són les meves
raons del perquè a les classes de la
matinada no es pot fer copiar grans
textos o esquemes i s'haurien de fer
les classes més dinàmiques.

Marc Mauri Tamayo
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ENTRETENIMENT

SUDoku 
Cada fila, columna i quadrat (9 espais
cadascun) ha de completar-se amb els
números de l'1 al 9, sense repetir cap
número dins de la fila, columna i quadrat.

Cadascú escull una figura. El
primer que aconsegueixi fer una
línia vertical, horitzontal o en
diagonal amb tres de les seves
figures guanya.

Tres en ratlla

Laberint

Ràpid! L'escola està a punt de començar, porta
a la nena com més aviat millor, però, ves amb
compte, no et perdis pel laberint.
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SOPA DE LLETRES
Diverteix-te buscant les deu paraules amagades en aquesta sopa de lletres: 
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SOlucions:

Pati                          
Horari
Estudi
Escola
Projecte

Professor
Alumnat
Projector
Claudina
ESO



Mundial Qatar 2022
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BLACK STORIES
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desenvolupa històries que acabin amb les
situacions  següents:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

1- Un home despullat en un pàrquing a les 5 de la matinada.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2- Una noia amb un tros de fusta al mig del mar.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3- Un noi lligat a una cadira en mig d'una sala gegant.
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4- Una nena amb un conill a les mans en un bosc de nit.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

5- Una àvia caient en paracaigudes.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6- Un nen petit en una botiga de joguines de nit.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

7-  Un home amb un gat a dalt de tot d'una torre de telecomunicacions.



Per què a algunes noies els hi fa vergonya parlar sobre la regla?

Quanta gent la considera un tema tabú?

Quin impacte causa als nois?

Per què és un tema tabú?

Nosaltres, com a estudiants trobem diferents temes tabú, des de "la regla", la
salut mental, l'orientació sexual i molts més temes.

"La regla"

Els tabús menstruals ens condicionen a entendre la funció menstrual com
alguna cosa que ha de ser amagada, alguna cosa que causa vergonya.
El cicle menstrual és la sèrie de canvis que el cos de la dona experimenta cada
mes en preparació per a la possibilitat d'un embaràs.

Un 35% dels joves i adolescents del món continua tractant a la menstruació
com un tema tabú i un «assumpte privat», i considera que s'ha de mantenir en
«secret»

Una enquesta realitzada a 4.127 adolescents i joves homes ha determinat que
la majoria dels enquestats relacionen la menstruació amb paraules com a brut
(55%), vergonyós (31%) i fastigós, (38%).

És un tema tabú per què no sabem com pot reaccionar la gent o el que
pensaran és a dir, poden fer els típics comentaris dient: Què pasa? / tens la
regla?. Això fa passar vergonya i fa que les noies no vulguin parlar sobre el
tema.

TEMES TABÚ
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Què és la salut mental per nosaltres?

Creus que les persones amb un trastorn mental poden portar una vida
normalitzada?

Creus que les persones amb trastorn mental són violentes?

Com podem ajudar a una persona amb trastorn mental?

Per què és un tema tabú?

LA SALUT MENTAL

La salut mental per als adolescents inclou el benestar emocional, psicològic i
social d'una persona és a dir determina com un ésser humà maneja l'estrès i es
relaciona amb els altres.

Nosaltres creiem que si, ja que hi ha tractaments relacionats amb això o
especialistes que et poden ajudar.

No, normalment eviten les situacions violentes, perquè els hi generen un estrès
excessiu. La majoria dels crims violents i homicidis són comesos per persones
que no tenen cap trastorn mental.

Hi ha moltes maneres d'ajudar a una persona que està passant per un
problema de salut mental. Un dels primers passos és fer-li saber que pot parlar
obertament d'aquest tema amb tu.

Creiem que és un tema tabú pel simple fet que no sabem com reaccionar en
una situació així. Per altra banda, molts dels qui les sofreixen ho oculten, fins i
tot davant de si mateixos, negant la realitat d'aquesta la malaltia.
És un tema molt delicat i, hi ha gent que no li dona importància i es riuen d'això.
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ASEXUAL: Una persona asexual no experimenta atracció sexual i/o no desitja
contacte sexual.

orientacions sexuals

LESBIANA: Dona que sent atracció sexual i afectiva cap a una altra dona.

HETEROSEXUAL: Persona que sent atracció sexual per persones de sexe
diferent al seu (home i dona).

GAY: Home que sent atracció sexual i afectiva cap a una altra del seu mateix
sexe.

BISEXUAL: Persones que senten atracció per més d'un gènere, per tots els
gèneres o sense importar el gènere.

Hi ha diferents tipus d’orientacions sexuals. L’orientació sexual es refereix a
qui t'atreu i cap a qui sents atracció romàntica, emocional i sexual.
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l'eNTREVISTA MIGUEL
ÁNGEL

Com et trobes?
Doncs sincerament, estic cansat i amb son,
però d'una manera general, estic bé.

Quants anys portes en aquest centre?
Porto aquí des del 2014, el que vol dir 8/9
anys.

Què és el que més t'agrada d'aquesta
escola?
El que més m'agrada és treballar amb gent
jove, així sé quina cançó està de moda.
Deixant les bromes, treballar amb gent jove
em dona molta energia, és molt cansat, però
em dona energia i és guai.

Què és el que més t'agrada de ser
professor de dibuix?
Intentar explicar que l'assignatura no és
"una maria" i que hi ha gent que es dedica a
ella i que també és important l'expressió
gràfica.

Com vas començar a dibuixar?
Doncs de tota la vida, des de petitet jo dibuixava 
 quan acabava els deures de l'escola, encara  que
no soc un gran dibuixant. Després, vaig fer un
batxillerat tecnològic i en aquella etapa,  vaig
deixar l'art a un costat, però més tard quan em
vaig ficar a arquitectura i vaig tornar a dibuixar
correntment.

Quin és el teu record més especial de l'escola?
El millor record... Sempre estan lligats a persones.
Treballar amb els meus companys amb els quals
he viscut coses força intenses i també quan venen
la gent del passat i t'expliquen que les coses li
estan anant força bé.

Com a professor, com et descriuries?
Molt poc ortodox. Vull dir que tinc moltes normes,
però no soc el professor clàssic. Crido molt, dic
paraules malsonants i soc molt expressiu i efusiu.
Però, crec que el més important és que intento
enamorar a la gent del que faig.

-Tens un temps pensat per marxar de l'escola?
No, mai he pensat en la meva sortida, és un
projecte en el qual estic a gust. M'agrada
l'ambient i m'agrada molt la meva feina perquè
quan estudiava arquitectura, em passava les
classes mirant al rellotge.

MIGUEL A. ALCALDE SEBASTIÁN

ENTREVISTA ESTRELLA!
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Soc el Miguel Ángel Alcalde i soc professor de dibuix a
3r d'ESO i dono algunes classes a batxillerat artístic.
M'apassiona la meva feian i poder-la compartir amb els
meus alumnes.


