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Aquesta revista, l'han fet els alumnes de 3r
ESO C a la matèria de comunicació durant el
primer trimestre.
Consta de diferents apartats, com per
exemple: notícies, on estan totes les notícies
més noves sobre el centre, també hi ha
articles d'opinió on es dona l'opinió sobre els
aspectes de l'escola, després tenim cultura, on
s'explica tot el que hem fet durant aquest
primer trimestre, també hi ha entrevistes que
hem fet a alguns professors de l'institut, per
saber una mica més sobre ells. I hem afegit
alguns tocs personals per fer la revista més
divertida.



Tornada a l’escola 
Els alumnes tornen a la seva rutina diària després de tres mesos 
Aquest any, el 13 de setembre va començar el curs escolar després de
tres mesos de vacances. Els nens, i els que ja no són tant nens, han
hagut de despendre’s dels costums de l’estiu; anar-se'n a dormir a altes
hores de la nit, aixecar-se sense despertador, estar tot el dia fora de
casa, sense horaris marcats, etc. 
Tots els alumnes de Jesús Maria tornen amb il·lusió, encara que aquest
any, igual que el passat, hi ha unes normes amb alguns canvis més
estrictes a causa de la COVID-19. Per exemple: si algú s’ha de confinar
per assumptes personals, les persones de la classe que estiguin
vacunades amb les dues dosis no s’han de quedar a les seves
respectives cases per confinament i, en canvi, poden anar a l’escola. I les
persones que no estiguin vacunades amb les dues dosis, seguiran les
classes des de casa i faran els treballs i deures que toquin de manera
telemàtica. Aquest curs, no es posa gel als alumnes a l'entrar a classe, ja
que s’ha decidit que ells mateixos són responsables de la seva higiene. 

Enguany, ja es poden fer excursions, encara que es paguen una per una per tenir un
major control. I, si hi ha sort, en principi, els alumnes podran anar de colònies. Però, per
això encara queda molt i no ens hem de fer il·lusions. 
En conclusió, que aquest curs de 2021/22 ja ha començat amb èxit i esperem que
continuï així. 
19-10-2021 

Equip de redacció
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N O T Í C I E S



A partir de 1r de l’ESO es fan diferents optatives en cada curs
d’un tipus molt variat: 

L'optativa que perdura durant els quatre anys de la ESO és
francès, una llengua enriquidora.  

A primer de la ESO, si no t’agrada el francès pots fer les
següents optatives: EPA (Entorn Personal d'Aprenentatge),
que com el seu nom indica, és teatre en anglès. També es fa
Laboratori, on els alumnes aprenen a utilitzar les eines del
laboratori, i Astronomty on s'executen diverses activitats
sobre l’espai. 

A segon de l'ESO, es fa Performing arts in English II,
Laboratori i Robòtica, una nova optativa que ensenya als
alumnes a programar amb diferents programes per arribar a
saber més sobre el tema. 

A tercer de l'ESO, es fa: Ecologia, Cultura Clàssica i
Emprenedoria. 

I, finalment, a quart de l'ESO es fa llatí i cultura llatina,
biologia i geologia, física i química, tecnologia, educació
visual i plàstica (dibuix), francès (segona llengua
estrangera), informàtica.  

Equip de redacció  
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optatives
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eleccions
consell escolar

El procediment seguit per l'elecció és el següent:

- Cens de l’alumnat que té dret a participar en les eleccions: 

- D’acord amb la Resolució EDU/3043/2021,  de 6 d’octubre
(DOGC del 13,10) i en aplicació del que s’estableix l’article 28
del Decret 102/2010, de 3 d’agost i en reglament de règim
interior del centre, el cens d’alumnes que tenen dret a
participar en les eleccions.  

- Per presentar reclamacions al present cens escolar s’ha de
fer per escrit fins al 12 de novembre. Si no es presenta cap
declaració, el cens d’alumnes es considerarà definitiu. 

- Les candidatures s’han de presentar per escrit a la comissió
electoral abans del dia 12 de novembre.  

- Les eleccions dels dos representants dels alumnes tindran
lloc el dia 25 de novembre de 8 a 9:30. 

 

Equip de redacció 



Quines matèries creieu que haurien d’ensenyar-se a l’escola? 
A nosaltres ens agradaria poder tenir una matèria, dins de l’horari
escolar, que sigui per aprendre les coses més essencials que segurament
necessitarem en un futur. 

Com per exemple: aprendre a cuinar alguns plats bàsics i saber com
funciona una mica la cuina en general, poder cosir quan es trenca alguna
peça de roba o quan es cau un botó, saber com fer un bon currículum per
a buscar feina, poder pagar una hipoteca o la factura de la llum o de
l’aigua, com interpretar els gràfics que hi surten i tota la informació per
buscar quant hem pagat, quant hem consumit... 

Creiem que aquesta matèria seria una molt bona manera d’afrontar totes
aquestes dificultats que se'ns presentaran en un futur més fàcilment, ja
que, si ja ens ho han ensenyat a l’escola, potser no ens en recordem de
tot, però segur  que algun concepte si que se’ns queda i ho podem posar
en pràctica en la nostra vida futura. 

L.E.L
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article
d'opinió

EL MÉS ESSENCIAL 



Primers auxilis 

Voleu saber com reaccionar en una situació
d’auxili quan us trobeu sols davant el perill? 

No és segur que us trobeu en una situació
així, però és millor prevenir. Per això,
nosaltres creiem que seria molt útil tenir
una assignatura de primer auxilis, ja que és
essencial saber utilitzar segons quines
tècniques. 

 

 

A R T I C L E
D ' O P I N I Ó
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Pensem que una petita estona a la setmana (no més de 30 minuts) i
començant des de ben petits (3r de primària) seria suficient per tenir una
bona base i coneixement. A més, és molt important a l’hora que
interessant tenir aquestes nocions bàsiques i creiem que als alumnes els
agradaria molt. I, de ser així, anirien amb més il·lusió a aquesta classe i,
per tant, aprendrien molt més.  

També seria una bona idea fer aquesta classe perquè s’aprenen principis
bàsics que poden representar la supervivència d’algú després de patir un
accident. I no només això, sinó que ens aporta seguretat, tranquil·litat i
serenitat per no entrar en pànic si ens trobem en moments clau en els
quals hem d'actuar tenint presents tots els nostres coneixements sobre
aquest tema.  

 S.C.M



We believe that taking middle classes in English can be very beneficial for our
future as it can open more doors for us, and we can increase our knowledge
of English. 
One of the benefits of taking half of the English classes is that it increases
cognitive development, meaning that students will enrich their vocabulary
and memory. In this way, they will increase creativity and mental flexibility. 
It also increases academic performance, meaning that students get higher
scores than those who do not learn a new language during the early years of
growth. 
On the other hand, it improves communication skills, as students will have
other tools to be able to express their ideas and communicate. Therefore, it
increases their ease in obtaining new vocabulary from various sources. 
It then boosts professional success because today most companies are
looking for people who speak more than one language. Because of this,
students will have more job opportunities to work with national and
international companies. 
Finally, it fosters cultural empathy. Studying languages at formative ages
contributes to improving the conception and acceptance of cultural diversity.
A significant advantage, especially for those who are willing to travel the
world in their adolescence and youth. 
In short, taking half of the classes in English gives us more opportunities to
improve as people, get better school performance, and have more job
opportunities. 

                                            A.G.V
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A R T I C L E
D ' O P I N I Ó

 
 

Part-time school in English 



C U L T U R A
E X P O S I C I Ó  D E  L A  I S A  S O L A

 
 

 2  E S O

1 ESO

3  E S O

4 E S O
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25 d'octubre

26 d'octobre

27 d'octubre
28 d'octubre



C U L T U R A
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Per arribar al museu en el qual veurem l'exposició de fotos vam agafar el
metro. Un cop allà, vam caminar una petita travessia per arribar fins al

museu. Algunes classes van passar primer a veure la catedral. 
 

Dins, vam veure fotos  les quals  ens suggerien emocions i sensacions. Allà vam fer
una activitat dirigida parlant sobre ella i les seves fotografies. Després ens van

portar a una sala que hi havia un vídeo d'ella explicant-nos la seva experiència i com
es van recuperar del terratrèmol. 

 
A continuació, vam fer un exercici on havíem d'agrupar fotos amb una cita de la

Bíblia i unes paraules de la Isa Solà i havíem d’explicar quina relació tenien aquestes
tres coses. 

Una vegada fora, ens van portar fins a la catedral, i dins d'una sala on estava el
sepulcre de santa Eulàlia. Finalment vam estar una estona aprenent sobre ella, i la

seva similitud amb Isa solà.

catequesis

Exposició de la isa sola

Què és el que més t’agrada de la catequesi? 
-Les activitats.

Quines activitats són les que més recordes? 
-Pintar i dibuixar. 

Quant temps dures en aquest curs? 
-2 anys. 

Quines activitats de grups de vida recordes? No es fan pel COVID. 
Qui fa grups de vida : No es fa pel COVID.

 
Els dimecres de 17 h a 18 h els alumnes de tercer i quart de primària es preparen per a

la Primera Comunió amb l’equip de catequistes. 
Preparen diverses celebracions com la missa del pollet, la celebració de la paraula i la

renovació dels vots baptismals abans del gran dia. 
 



 
 

             JORNADES DEL MEDI AMBIENT 
 
1 ESO: van començar un projecte en grup sobre el reciclatge, els diferents tipus de

contenidors que hi ha i com identificar-los pel seu color. Les activitats els van
ajudar a saber que és important reciclar, reutilitzar i reduir. 

 
2 ESO: van començar fent un projecte en grup sobre l’aigua, el seu bon ús, la
contaminació i per últim, a la tarda, van fer el break out amb un scape room. 

 
 

3 ESO: van començar el dia fent un projecte en grup, el tema era el malbaratament
alimentari. Primer, vam fer un formulari en castellà responent unes preguntes,

més tard, a català, un vídeo i per acabar la matinada un cartell. A la tarda ens van
deixar una mica de temps per acabar les altres activitats i vam realitzar un kahoot

entre tota la classe. 
 
 

4 ESO: van començar un projecte en grup, de moda i visibilitat, una infografia i, per
últim, 3 vídeos per reflexions dels salvadors. 
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C U L T U R A
 



 
 

LA CELEBRACIÓ DE LA PARAULA 
En aquesta celebració, vam seure en rotllana en unes cadires, es van posar música  i ens van

ensenyar fotos, hi havia fotos de tots tipus i havíem de dir que ens suggereixen aquelles
imatges. 

 
 
 
 
 
 

EUCARISTIA DE NADAL 
Un mes abans que ens n'anem de vacances de Nadal celebrem una eucaristia de Nadal.

Aquesta consisteix a celebrar el naixement de Jesús segurament Primer i Segon se'n van a Sant
Pacià, Tercer i Quart es queden a l’escola (en la capella). 

 
 
 
 
 
 

 

EXCURSIONS PRIMÀRIA 
Van anar a la guàrdia urbana a anar amb bicicleta – 9 de novembre 
 
Un altre dia al Cim de la Mola. 
 
Ells també van anar a l'explicació de la Isa Sola. 
 
Al Castell de Cardona per estudiar edat mitjana. 
 
Moli de Capellades (a fer paper reciclat). 
 
I al poble Espanyol. 

C U L T U R A
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El Domund va començar al mes d’octubre, cada any a l’escola

de Jesús Maria es fa aquest projecte per poder ajudar als
nens i nenes d’altres països amb uns diners que nosaltres

donem a un sobre els quals dona cada alumne amb la seva
voluntat, llavors s’emporten els diners cap aquell país i els hi

ajuden amb menjar o altres necessitats.
 
 
 
 

La Rejoguina va començar la setmana del 8 al 15 de
novembre aquest projecte consisteix a portar joguines de
casa que no utilitzis i en deixar-les al col·legi. Les venen en

barris pobres per 1 euro o una mica menys, i la gent que no
té quasi diners poden comprar un regal als seus fills. Aquest

projecte es realitza cada any. 
 

C U L T U R A
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REJOGUINA 



 
 

ENLLAÇOS 
A principi de curs, cada classe, triem a dues persones per que siguin les
responsables de transmetre la informació sobre Pastoral. Aquests alumnes
de cada aula es troben alguns cops per fer activitats i després poder fer-les
a la classe i així ens podem conèixer més.

 
PRÒXIMAMENT AL COL·LEGI JESÚS MARIA SANT ANDREU: 
FUNCIÓ DE NADAL  
 
Cada any els alumnes de la primària preparen una funció, per als pares.
Aquesta consta de balls amb coreografies fetes per cada classe,
normalment els alumnes de cinquè i sisè toquen la flauta, el recital se
celebra al saló d’actes del col·legi.  
Cada classe té el seu torn i una vegada les dues classes han acabat canten
juntes una nadala. 
 

C U L T U R A
 

13

CASTANYADA
 

La Castanyada es va celebrar el dia 29 d’octubre a tota la
primària, 1r i 2n feien panellets amb els professors, que
després els cuinaven i se'ls enduien cap a casa. Tota la

primària restant feien unes activitats sobre això, de
treballs manuals etc. I per últim baixaven al pati tota la
tarda de 15:00 a 17:00 a jugar, i en un moment puntual

venia una castanyera a llençar llaminadures. 
 



E N T R E V I S T E S
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Entrevista a Montserrat (professora de P3) 
 

Per què vas decidir ser professora? 

-Perquè des de ben petita m’agradaven molt els nens i tenia clar que volia dedicar-
me a alguna cosa que estigués relacionat amb els nens. 

Per què vas decidir especialitzar-te en educació infantil? 

-Jo volia ser professora del meu propi grup d’alumnes, no volia especialitzar-me a
ser professora d’una assignatura en concret sinó que volia tenir els meus alumnes
sempre i per això vaig decidir ser professora d’educació infantil, ja que així estaria
tota l'estona amb ells. 

Què és el que més t’agrada de treballar amb nens? 

-Estar amb ells en el dia a dia, em donen molta vida, molta alegria i molta energia. És
el que més m’agrada. 

Què és el que menys t’agrada? 

-Tot el que és relacionat amb burocràcia, documentació, papers que a vegades el
govern ens compliquen la vida amb coses que no tenen importància. Tampoc
m’agrada la part dels ordinadors i la informàtica que no m’agrada gens. 

Quina és la millor experiència laboral que has tingut? 

-La millor experiència és cada any poder estar amb els meus alumnes, cada any és
diferent i cada any els alumnes m’aporten coses bones. 
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Quina és la pitjor experiència laboral? 

-Quan alguna criatura s’ha pogut fer mal. En una acadèmia que vaig treballar un
nen es va donar un cop amb un radiador i es va fer un tall al cap. Les pitjors
experiències són que els meus alumnes es puguin fer mal. 

Què és el més difícil de treballar amb nens petits? 

-Jo crec que si t’agrada i gaudeixes no és difícil. De vegades igual s’acumula la feina
perquè potser l’has d’acompanyar al lavabo per ajudar-lo, potser algun altre s’ha
posat malalt i ha vomitat, però fa molts anys que soc professora i ja sé cercar
solucions. 

Si avui tornessis a estudiar, voldries fer un altre cop magisteri? 

-I tant!! Tornaria a fer-ho ara i mil vegades més perquè m’encanta. 

Com vols que et recordin els teus alumnes en el futur? 

-Amb estima i que em vegin com una persona justa igual que com amb els meus
fills que he intentat ser justa. Si els he hagut de castigar ho he fet i si els he hagut
de felicitar també ho he fet. 

Et sents feliç amb la teva feina? 

-Moltíssim, m’omple molt i em sento molt feliç. El que em costa més, és aixecar-
me d’hora, però vinc a treballar molt feliç. 

Si no fossis professora a què et dedicaries? 

-Em dedicaria a alguna cosa referent amb les criatures. M’agraden molt els nadons
i treballar amb un hospital amb nadons també m’agradaria. 

Quina relació tens amb les teves companyes de l’escola? 

-Bona. Ens ajudem molt, sobretot en temes d’informàtica i jo també en tot el que
domino més. Hi ha molt bon ambient. 



Canviaries alguna cosa de l’escola a nivell d’ensenyament? 

-Hem anat fent canvis. Jo soc una persona activa, m’agrada que els nens es moguin per
la classe i al llarg d’aquests darrers anys hem anat canviant i penso que cada cop és
més dinàmic i d’observació. 

Què tens pensat fer el dia que deixis l’escola? 

-M’emociono!! M’agradaria fer algun voluntariat, ajudant a algun hospital, estar amb
nens fent companyia, portant alegria, recollint aliments pels més necessitats. Tinc
claríssim que quan em jubili continuaré venint a ajudar a les meves companyes als
matins, a fer manualitats o al que faci falta. Faré una ajuda desinteressada i és una
mena de mantenir el contacte amb l’escola. 

Doncs fins aquí la nostra entrevista Montserrat, moltes gràcies per la teva
atenció. 

-Gràcies a vosaltres!! Heu fet unes preguntes molt interessants. 
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34 ANYS AL CENTRE: Isabel De España Barri
 

 La Beta és una treballadora de 10? 
La treballadora del centre Isabel de España Barri porta treballant 34 anys com a
professora d'educació física, en aquesta entrevista us fem saber més coses sobre ella. 

Per què vas escollir aquesta professió? 
Perquè era la que més li agradava, va aconseguir fer el que volia i no escollir una segona
opció.

De tots els alumnes que has tingut els quals recordes? Li has donat classe a alguns
dels actuals treballadors? 

Es recorda de molts alumnes que ha tingut encara que no podria fer una llista , diu que li
ha donat classe a molts professors de l'escola que actualment hi treballen. 
 
Alguns alumnes s'han fet reconegut públicament? 
 
Si com per exemple: Laura Viteras i Jorge Maqueda.
 
Podries explicar una anècdota que recordis? 
 
Un any quan va fer una excursió amb uns alumnes que hi anaven a esquiar van perdre el
tren i es van perdre, es van quedar molts alumnes a l'estació encara que finalment va
sortir bé.

Ha canviat molt el centre d'ençà que treballes aquí? 
 
Afirma que ha canviat molt, ja que fa molt de temps que treballa al centre. 
 
Alguna vegada has volgut renunciar a aquest treball? 
 
Mai ja que m'agrada molt i forma part d'ella mateixa.

Podries explicar-nos alguna cosa sobre tu que pocs sàpiguen? 

Li agrada fer trencaclosques perquè li relaxa i també li agrada viatjar.
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Des de petita t'ha agradat l'esport? 
Sí, m'agrada molt, ja que és molt divertit.

Has practicat algun esport de manera professional? Quina? 
De manera professional cap esport, però he practicat molts.

Quin és el teu esport preferit? 
Actualment, el golf quan era petita l'esquí.

Et veus reflectida en algun professor que vas tenir de petita? 
Reflectida no, però s'identifica amb la seva professora d'educació física de quan era petita que es
portava molt bé amb ella. 
 
Com passes temps amb la teva família? 
Els seus fills ja són grans i tenen la seva vida encara que des de sempre fan viatges junts i els agrada
sopar fora i tastar restaurants de menjar estranger que siguin originals. 
 
Tens mascota? 
No ja que gairebé no té molt temps i pensa que seria molt complicat atendre les seves necessitats 
 
Quin és el teu hobbie? 
Actualment el golf.
 
T'agrada passar temps amb tu mateixa o prefereixes la companyia? 
Li agrada la companyia amb una amiga per exemple, envoltada de gent i estar en plena
comunicació, li agrada fer moltes coses i no estar mai quieta l'única vegada que va estar molt tems
al sofà va ser quan es va trencar el genoll. 
 
Alguns dels teus fills vol seguir 
les teves passes respecte a la teva professió? 
No cap dels dos, un fa publicitat 
i l'altre dret i esdeveniments socials.
 
Com serien les teves vacances ideals?
Té dos tipus de vacances ideals, una seria
un viatge en família i l'altre amb amigues
 sense marit i sense fills a descansar uns dies. 
 
Com és la teva rutina? 
Una rutina com qualsevol altre, divertir-se
 treballant, ja que diu que si un mateix no es 
diverteix és impossible que un alumne ho faci. 
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M O D A
Estil et vesteix la teva mare: aquest

estil sol succeir entre P3 i segon de
primària o fins i tot tercer, depèn de

cada persona. 

Estil e-GIRL: Els looks de les E-Girls són molt variats,
poden usar una faldilla prisada, pantalons de tir alt, o
jeans càrrec, de platja de màniga llarga a dins d'una
de màniga curta, dessuadores folgades, crop tops i

tennis. Els accessoris solen ser cinturons molt grans,
plens de cadenes, anells llargs.

Vaporwave: En aquest estil són molt amants
de la tecnologia retro, com els computadors
vells, càmeres instantànies, consoles, etc. Els
colors que es fan servir en l'estil Vaporwave

són de tota mena. Vans a quadres...  

Estil de carrer: la roba dels anys 2021,la
roba de carrer. De la cultura que té les seves

arrels en 1980, és un terme general per a
tota classe d'estils de moda d'oci urbà i

juvenil i també una paraula de moda que és
utilitzada per les marques per atraure els

consumidors joves. 
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Cayetana: La Cayetana és cabellera
repentinada o engominada, Tot de pell
ben fets, bonics, bossa de armilleta,
jersei de coll triangular ... Aquesta és la
manera d'identificar, en tot
caracteristicament a el/la què
popularment anomenem Cayetano /a. 

Estil Y2K: roba dels 2000 's es va fer
que l'estil dels 2000 se li conegués
com el Y2K. Es tracta d'una estètica
que es basa en la transició a el nou
mil·lenni i que des de fa uns anys
torna a petar-ho 

E s t i l  a e s t h e t i c :  L a  m o d a
a e s t h e t i c ,  é s  u n a  m o d a  m o l t
a c t u a l ,  l a  q u a l  p o d e m  d e f i n i r
e n  d i v e r s o s  e s t i l s  p e r ò  n o  e n
u n  e s t i l  c o n c r e t  i  e s p e c í f i c
c o m  h o  é s  l ' e s t i l  t u m b l r ,  a i x ò
e s  d e u  a l  f e t  q u e  l ' e s t i l
a e s t h e t i c  b u s c a  c r i d a r
l ' a n t e n c i ó  d e  v a l e n t .  

20



Entrevista
Entrevista amb Dani: ''M’agrada molt ensenyar tant a l’escola com
als esports i era una combinació perfecta; ensenyar i bàsquet.'' 

• Com vas començar al bàsquet?
 Vaig començar als 8 anys després de deixar l'etapa de futbol sala. 
• Quants anys portes a l’esport?
 Des dels vuit anys. 
• Quin va ser l'equip en el qual vas començar? 
L'equip de l’escola, el JM Sant Andreu. 
• Jugues en algun equip avui en dia? 
Avui en dia no. 
• Què et va atreure a fer d’entrenador? 
M’agrada molt ensenyar tant a l’escola com als esports i era una
combinació perfecta: ensenyar i bàsquet. 
• Quin equip vas entrenar per primer cop? 
Unes infantil femenines del club de l’escola com segon entrenador. 
• Entrenes algun equip actualment? 
Actualment no. 
• A quin equip t’agradaria entrenar? 
M’agradaria molt entrenar al Jac Sants.
• Ets aficionat a algun altre esport? 
Si, m’agrada molt el rugbi i el futbol americà. 
• Quins són els teus jugadors favorits de l'esport? 
Faf de Klerk de rugbi, Dirk Nowitzki de bàsquet, i de futbol, Xavi
Hernández. 
• Què en penses sobre que traguessin el club de bàsquet del col·legi
de la federació?
Em va fer molta llàstima perquè era un club en el qual portava des dels 8
anys.

E S P O R T S
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A.G.G
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Actualment, a l’escola hi ha diferents

esports extraescolars tals com

handbol, futbol sala, patinatge, dansa

o bàsquet, de les quals es fan

competicions al consell escolar i no a

la federació de la del respectiu esport,

això em sembla negatiu pels jugadors

perquè no és el mateix nivell ni hi ha

les mateixes oportunitats esportives;

per exemple: Un  jugador de bàsquet

que juga al Jesús Maria Sant Andreu

no tindrà les mateixes oportunitats

per entrar a un equip com la Joventut

de Badalona que un jugador d'un

altre equip. 

Fa uns anys no era així, abans era un

club com qualsevol altre, de fet jo

mateix hi jugava, els jugadors i

entrenadors se n'han anat molts a

altres clubs, inclòs jo. 

Però encara així de la lliga escolar, té

algun avantatge: va bé si vols practicar

algun esport però sense tanta serietat

ni compromís cap a al esport o si no

vols jugar a un club ja sigui perquè

practiquis algun altre extraescolar o

per horaris. 

En conclusió, no em sembla bé que

hagin posat la lliga escolar encara tenir

el seu avantatge i opino que estaria bé

que tornessin a posar la lliga de la

federació. Per l’altra banda, em sembla

bé que hagin posat tants esports

extraescolars que abans no hi eren o

els havien tret.
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A l'escola Jesús Maria Sant Andreu hi ha diferents
esports on fan competicions al consell escolar en
compte de la federació de la del respectiu esport,
em sembla bé per una part i malament per una
altra, perquè és una escola i la gent que s’apunta és
per diversió i no per competició. Per una part
malament perquè hi ha menys nivell i no
competeixen amb el Clot o en la Trinitat.
Jo personalment, prefereixo la federació del
respectiu esport perquè m’agrada més i, hi ha més
nivell per poder millorar més ràpidament.

A.N.M 
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Una vegada tinguis el triangle agafaràs una
punta i la doblegaràs fins al mig 

P A P I R O F L È X I A
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Comencem agafant un paper
quadrat i el dobleguem per la

meitat

Seguidament agafarem la meitat
d'un costat i el portarem a la part del
mig de baix i farem igual amb l'altre

costat.

Així o faràs amb els quatre costats
de davant i darrera

En acabar aquesta part plega les puntes que són
simètriques cap a dins, amb les quatre puntes

A continuació, us ensenyarem com crear un coet fet de paper i fer que voli de veritat.



25

Per finalitzar agafa les puntes de la part inferior i doblegades cap a fora

Les últimes puntes plegueu-les cap a dins

Al final t'ha de quedar així.
Si ho obres una mica i li poses una canyeta

dins, vola com un coet de veritat



E N T R E T E N I M E N T
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SOLUCIONARI
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Sondeo JM

-Si haguessis d'afegir una assignatura, quina seria?

Hem fet un qüestionari amb preguntes variades
i l'hem enviat a tota l'ESO. Aquests han sigut els
resultats:

Hi ha hagut una gran variació de respostes sobre quina
assignatura triarien, com per exemple: teatre, cuina,
informàtica, filosofia, hora lliure per estudiar, gaming, educació
sexual...

-Quin esport t'agrada més?
 Molta gent ha escollit el bàsquet, el futbol i ballar. També hi
ha hagut altres respostes com: natació, atletisme,
gimnástica rítmica, volley, tenis...

-Quin tema t'agradaria tractar a tutoria?
Les respostes han estat molt variades, aquestes són
algunes d'elles: Igualtat, salut mental, dret social,
contaminació, millores del menjar de l'escola,  drogues,
sexe, feminisme...
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Roba còmode 
80%

Xandal de l'escola
20%

Esmorzar al pati
59%

Esmorzar a classe
41%

Què prefereixes?

On prefereixes esmorzar?
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La majoria de la gent ha triat portar roba cómode de casa.

Prefereixen menjar l'esmorzar al pati.



No bata
92%

Bata
8%

Altres
49%

Reggeton
30%

Rap
13%

Opera
8%

Bata o no bata?

Quin estil musical
t'agrada més?
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Aquestes han estat les respostes de la gent, a la
majoria li agraden altres estils.

La majoria dels
alumnes han escollit
no portar la bata de

l'escola.



 Endevina la
conversa

Un altre per la col·lecció
-Aquí tens una conversa de whatsapp. Endevina sobre quin tema estan parlant
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Endevina la
conversa

*es un cotxe (Tesla)
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Preguntas
4 preguntas que no sabrás de Clash Royale

- ¿Qué carta ha sufrido un bufeo ultimamente?
- ¿Cuántos campeones hay?
- ¿Hasta cuantas copas puedes bajar?
- ¿Cuántos tipos de cofres hay?

4 preguntas que no sabrás del FIFA

- ¿Cuál es el jugador con más media?
- ¿A qué jugador le han cambiado el país
a España?
- ¿Cuál es el jugador con menos media
del juego?
- ¿Qué icono ha aparecido nuevo en
este año?

4 Preguntas que no sabrás del Fornite

-¿Cuántas calidades de armas hay?
-¿Cuál es el torneo más importante?
-¿Cuánta gente juega actualmente?
-¿Cuál es el evento más visto?
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Clash Royale
Historia del leñador y el tronco: los hijos del leñador fueron atacados por
los duendes y, para defenderlos, este ingirió tanto elixir que se volvió loco.
En su locura dañó el bosque con su hacha, y el bosque contestó
enviándole al tronco.

Clash Royale generó el precedente de cómo la copia puede superar al
original. Sí que es verdad que esto es un tanto irónico, pues Clash Royale
se basa en Clash of Clans, que es la pieza clave de Supercell.

Fifa 22
Se han jugado más de 2.000 millones de partidos, lo que suma una media
de 89 millones de encuentros por día. En todos esos choques se han
marcado más de 5.000 millones de goles, y sumando el tiempo son más de
87,8 millones de años de juego.

El juego se ha probado en más de 200 países y el equipo más escogido,
para sorpresa de nadie, es el PSG, en 15 millones de ocasiones. Ya
sabemos por qué , tiene los mejores jugadores del juego.

Fortnite
Es uno de los juegos más rentables, pese a ser gratis. Aunque otros títulos
han incorporado una estrategia de micropagos tremendamente agresivas,
Fortnite ha preferido mantenerse al margen. Sí, existen compras
integradas, pero solo de elementos estéticos.

El fornite ya tiene 10 años desde que en 2011 salió la primera versión del
juego y a partir de esto ya fue mejorando hasta llegar a la cumbre de los
videojuegos gratis.

Datos curiosos
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