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Salutació
I ja van tretze anys... per algunes persones el número 13 dona mala sort, però això són només supersticions. I és que en el meu
cas, el meu any 13 com a professional, m’ha portat noves oportunitats. És més! Us he de dir que el número 13 significa molt per a
mi a hores d’ara. I no és que ara sigui el meu número preferit, però fa tretze anys que em van brindar la meravellosa oportunitat
de treballar d’allò que sempre havia somiat... ser mestra! I després d’aquests tretze anys puc continuar participant en fer millor la
nostra escola i amb orgull ara ho faig com a coordinadora d’Educació Infantil.
Sí! Aquest any m’han ofert un gran privilegi i un canvi professional que ja començava a necessitar. Aquest any soc mestra i, també,
coordinadora de l’etapa d’Educació Infantil. Aquesta etapa a vegades oblidada, però que és essencial, ja que és durant els primers
anys de la vida d’una persona quan es comença a formar la seva personalitat i autoimatge i, també, s’adquireixen les eines
necessàries que permetran a aquesta desenvolupar-se de manera autònoma davant de qualsevol situació. De tot cor, espero
estar a l’altura i poder oferir el millor de mi. Ai, any 2021... Un any especial en el qual comencem a veure una mica de llum després
de viure una situació que, a escala mundial, ens ha marcat a tots i totes, la COVID-19.
Tanco els ulls, penso, miro enrere i sembla que va ser ahir quan al 2008 començava a treballar al Montessori, plena d’il·lusió i de
ganes de viure l’escola des d’una perspectiva diferent de la que fins ara havia viscut. Tretze anys ja... em sembla mentida. Al llarg
d’aquest bonic i, a vegades, difícil camí he omplert la meva motxilla de persones, experiències, aprenentatges i estratègies. He
rebut molts somriures i moltes mostres d’estimació de l’alumnat i de les seves famílies. He compartit milers d’experiències amb el
professorat, companys i companyes que formen part d’una petita gran família. He après què és el realment important en termes
d’educació i per aquest motiu, sovint, fins i tot he hagut de reinventar-me com a mestra per tal d’oferir a l’alumnat allò que
realment necessitava.
I com es fa això de reinventar-se? Doncs observant i avaluant, sent conscient de la realitat existent, sabent que cada nen i cada
nena, cada grup, cada etapa i cada moment de la jornada és diferent... TOT és diferent i únic i és per això que hem de ser
capaços cada dia d’adaptar-nos, d’innovar, d’estimar, d’acompanyar, de ser empàtics i pacients i, en definitiva, hem de ser
capaços d’oferir el millor de nosaltres com a professionals de l’educació. I sí... És més fàcil escriure-ho que fer-ho, però quan
aconsegueixes portar-ho a terme, les recompenses són immesurables.
I d’ara endavant, continuarem treballant per assolir el nostre objectiu primer: aconseguir que l’alumnat creixi segur i feliç.
Perseguirem el nostre major repte: un aprenentatge a partir de les vivències, de l’experimentació i de la manipulació, seguint la
metodologia Montessori a través de la qual els infants aprenen a fer les coses per si sols. Prioritzarem: l’educació emocional,
l’aprenentatge de valors i el pensament crític. Recordem que és més important la qualitat de les experiències que la quantitat.
I sense estendre’m més, després de tot el que hem viscut i estem vivint en els darrers temps, desitjo que gaudiu del regal més
gran de tots... LA VIDA. Que tingueu unes bones festes, salut per a tothom i, sobretot, per a ells i elles, els nostres nens i nenes
els quals hem de cuidar com allò que són: el nostre major tresor i el nostre millor futur.

Vanesa Montes López
Coordinadora d’Infantil
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Des de Direcció
TORNA EL PROGRAMA SALUT I ESCOLA
L’escola Montessori informa a les famílies que enguany tornarà a iniciar-se el programa Salut i
Escola (PSiE).
L’objectiu d’aquest programa és millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de
promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç pels problemes
relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i
tabac, en col·laboració amb els serveis de salut comunitària presents en el territori.
Els eixos fonamentals d'actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la
violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (addiccions, exercici físic,
dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària.
Una de les principals línies d’actuació d’aquest programa és el servei Consulta Oberta, que
implica el desplaçament periòdic de professionals de la infermeria als centres docents per
afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat,
confidencialitat i proximitat.
Per qualsevol dubte o consulta, es poden dirigir a l’Escola.

Jordi Juan i Villanueva
Director
ESCOLA MONTESSORI
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Des de Direcció
PROJECTE DIGITALITZACIÓ 2n ESO
Benvolgudes famílies,

Enguany hem iniciat, com Escola, un projecte molt engrescador: la digitalització de 2n ESO.
S’han deixat en préstec dispositius tipus chromebook a tot l’alumnat i s’han instal·lat
pantalles tàctils a les dues aules de 2n d’ESO. S’ha decidit començar a 2n d’ESO degut la
importància d’aquest curs per tal de sentar les bases dels coneixements informàtics del nostre
alumnat. Fins a la data, tothom està molt content d’aquest projecte.

Jordi Juan i Villanueva
Director
ESCOLA MONTESSORI
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Des de Direcció
DÀMARIS GELABERT PER SANTA TERESA - 15.10.2021
Benvolgudes famílies,

El passat 15 d’octubre del 2021 vam rebre una visita molt especial, la Dàmaris Gelabert!
L’alumnat de P3 fins a 4t de Primària va poder gaudir de l’espectacle i de cançons tant
conegudes com Bon dia, Els dies de la setmana, L’hora de fer música o Rentem les dents.
Vam cantar, vam ballar i ens ho vam passar genial! Un luxe poder comptar amb aquesta gran
artista en un dia tan important per a nosaltres, el dia de Santa Teresa, quan fem honor a la
fundadora de l’Escola, la Teresa Navarro.

Jordi Juan i Villanueva
Director
ESCOLA MONTESSORI

7

Calendari Escolar
INICI DE CURS: 13 de setembre de 2021
FINAL DE CURS: 22 de juny de 2022
VACANCES:

NADAL: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
SETMANA SANTA: del 11 d’abril al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.
DIES FESTIUS:
12 d’octubre de 2021
1 de novembre de 2021
6 de desembre de 2021
8 de desembre de 2021
També tindran la consideració de dies festius:
24 de setembre de 2021
6 de juny de 2022
Dies de lliure disposició del Centre:
11 d’octubre de 2021
7 de desembre de 2021
28 de febrer de 2022
Jornada continuada:
22 de desembre de 2021
Del 7 al 22 de juny de 2022
HORARI:

Educació Infantil:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Primària:

Matí: 9h a 13h

Tarda: 15h a 17h

Educació Secundària: Matí: 8:30h a 12:30h

Tarda: 14:30h a 16:30h
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Racó d’Art

Soﬁa García, Alisson Pinto, Valentina Acosta i Adiran Caiza
P4 A
9

Racó d’Art

Alejandro d’Angelo 3r A

Oriol Lama 3r B
10

Racó d’Art

Martina Puig 4t A

Carlota Sánchez 4t B
11

Racó d’Art
HALLOWEEN

Aroa Márquez
4t A

Ariadna Carrillo
4t A

Abigail Muñoz
4t B
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Racó d’Art
HALLOWEEN

Eva Gallo
4t B

Gabriela Balanza
4t B

Carlota Sánchez
4t B
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Racó d’Art
HALLOWEEN

Ian de Santiago
6è A

Davinia Balareso
6è A

Kritika Kritika
6è A

14

Racó d’Art
HALLOWEEN

Milenka Aguilar
6è B

Johan Herbas
6è B

Cecilia Obama
6è B
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Les nostres experiències
SORTIDA Can Sala - P4 Els nens i les nenes de P4 hem anat a passar un dia a la granja de Can Sala. Hem gaudit molt
de la tardor. El Follet havia perdut tots els seus sentits, i entre totes i tots, l'hem ajudat a
trobar-los.
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖

M'han agradat molt els animalets que he tocat. (Mailen Alisson Pinto)
A mi m'ha agradat el cotxe del parc. (Soﬁa J. Garcia)
Vam veure un cavall molt gran i també una tortuga. (Gina Moreno)
Em van agradar els cavalls i els ànecs, m'ho vaig passar molt bé, l'autocar era molt gran.
(Edward Zane Egar)
Hi havia molts animals: cabres, ovelles, ocells. (Martina Alonso)
M'agrada el lloro de colors. (Mario Cervantes)
Hem tocat conillets, cabres, ovelles i hem sentit els ocells. (Valentina Acosta i Adiran
Caiza)

P4 A

16

Les nostres experiències
SORTIDA Can Pi de la Serra - P5 -

“La Castanyada”

Els nens i nenes de P5 vàrem anar d’excursió a Can Pi de la Serra a celebrar la castanyada i
l’arribada de la tardor. Aquest és un petit recull de les nostres experiències.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Em va agradar molt pujar al carro de la burra Pepa. (Dylan Silva P5A)
Em van agradar molt els conillets Copito i Conguito. (Aleqsandre Kikvadze P5B)
El porc era molt gran i de color negre. (André Quispe P5A)
El porc George era negre i molt gran. (Nick Cudiamat P5B)
Em va agradar tocar els conillets Copito i Conguito. Eren moltsuaus. (Erola Acedo P5A)
Va ser molt divertit pujar al carro del “burrito” Pepa. (Naevia Becerra P5B)
Tots els animals eren molt "xulos " i divertits. (Pol Marín P5A)
Els pollets eren molt suaus i feien pessigolles. (Naïm Chamial P5B)
Era molt divertit buscar la roba de la castanyera. (Jan López P5A)
La llengua de la vaca tenia dos colors: rosa i negre. (Fernando Mariño P5B)
M’agrada molt tocar tots els animalets. (Camila Vélez P5B)
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Les nostres experiències
SORTIDA Can Montcau - 1r de Primària
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Les nostres experiències
SORTIDA Can Montcau - 1r de Primària
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Les nostres experiències
SORTIDA El Crarc - 2n Primària

VISITEM EL CRARC
Les nenes i els nens de segon de primària hem estat al CRARC, Centre
de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya. La missió d’aquest
centre és la cura d’aquests animals silvestres autòctons amb la finalitat
de retornar-los al seu hàbitat natural.
Ha estat una experiència única ja que és la primera vegada que hem
estat tan a prop d’aquests animals: tortugues terrestres i aquàtiques,
serps tropicals, cocodrils i caimans, iguanes i altres llangardaixos.
Ah! I els hem pogut tocar! Bé, els cocodrils no però sí les tortugues i,
fins i tot, una serp!!!
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Les nostres experiències
SORTIDA AL TEATRE - 3r ESO
CRÍTICA SOBRE LA OBRA DE
TEATRO: “ El Lazarillo de Tormes”
La obra de teatro: “El Lazarillo de Tormes” fue representada por un bululú, es decir, por un
solo cómico fingiendo la voz de cada personaje.
En general, me gustó, ya que la historia contada resultó ser clara y me pareció que tenía
mucho mérito siendo contada a la perfección por una sola persona mientras lo hacía de un
modo cómico.
Aun así, creo que en algunos aspectos podría mejorar, puesto que el escenario solo
constaba de seis u ocho velas, y tres objetos antiguos. Me pareció poco material para un
teatro con tanto público y espacio. Este argumento del poco presupuesto invertido en la
obra fue usado por el cómico para hacer unos cuantos chistes.
En cuanto a las bromas que hacía, muchas de ellas, el público más joven no los acabamos
de comprender, ya que, sobre mi punto de vista, esta obra debería ser dirigida a unas
personas más adultas que unos adolescentes porque la mayoría de referencias que utilizaba
no las habíamos oído jamás. Desconozco si el precio que fue pagado por cada persona
constituyente del público mereció ser considerado como el más adecuado. En mi opinión,
para el poco material que se utilizó, un solo cómico y tan pocos cambios de luz y de fondo,
el precio fue alto.
En conclusión, recomiendo bastante la obra a las personas a quienes les gusten este
formato bululú y que sean adultas porque la mayoría de los adolescentes no comprendimos
algunos aspectos.

Judit Rodríguez Cortés
3r ESO B
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Les nostres experiències
SORTIDA AL TEATRE - 3r ESO

El Lazarillo de Tormes
Ficha técnica de la obra:
Versión: Fernando Fernán Gómez
Dirección y reparto: Rafael Álvarez, “El Brujo”
Fecha: 12 de noviembre, 2021
Duración: 90 minutos
Ficha técnica de la novela:
Autor/a: Es una obra anónima
Fecha de publicación: 1554 (Renacimiento)
Género: Novela picaresca

Crítica:
El reconocido actor Rafael Álvarez (El Brujo) representa una versión del clásico “El Lazarillo de
Tormes”. La obra relata las desventuras del joven Lázaro con sus diversos amos, cada uno de ellos siendo
más avaro que el anterior. El Brujo se inspira en los antiguos bululús, representando él todos los roles de la
obra. Además, modula el espectáculo para adaptarlo al público, en este caso, estudiantes de ESO y
bachillerato.
En general, el trabajo de El Brujo es admirable. El hecho de entretener a adolescentes durante una hora y
media es en sí un hallazgo. Sin embargo, lo más sorprendente fue que lo hizo completamente solo y con
un atrezzo e iluminación minimalistas.
Otro punto a destacar es la actuación. Los años de experiencia profesional del actor son notables, haciendo
que, a pesar de estar recitando un texto del siglo XVI, la naturalidad y el sentimiento predominen.
Asimismo, que un actor de tal renombre haya apostado por dirigir una obra renacentista especialmente a
alumnos de secundaria es digno de un agradecimiento. En palabras del mismo Rafael Álvarez, esto ayuda
a “acercar los clásicos a la juventud”, puesto que se puede aprender bastante de ellos y no son tan
diferentes a la realidad actual.
No obstante, con el objetivo de mantener atento al público, El Brujo salía constantemente de personaje
para contar anécdotas o chistes. Para quienes no hayan leído “El Lazarillo de Tormes” pudo ser de ayuda,
ya que probablemente no entendían mucho de la obra y como mínimo pudieron disfrutarla. Aun así,
personalmente disfruté más las partes en las que se interpretaba la obra. De hecho, al final prácticamente
menos de la mitad de la función era realmente “El Lazarillo”.
En conclusión, con “El Lazarillo de Tormes” El Brujo ha logrado hacer una obra entretenida para un
público joven, dificultando que se deje de prestar atención. A la vez, acerca la cultura literaria a las nuevas
generaciones de una manera amena.

Víctor Salguero
4t ESO A
22

Racó Literari

Juliette Loloy 3r A
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Racó Literari

Amna Uddin 3r B
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Racó Literari
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Racó Literari

Alumnat de 6è A
26

Racó Literari
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Racó Literari
ENDEVINALLES - 1r ESO
Com cada any, els alumnes de 1r d'ESO han treballat de valent preparant aquests
passatemps. Esperem que gaudiu desxifrant les següents endevinalles de diferents
temàtiques: català, socials, biologia, matemàtiques i tecnologia, etc. Desitgem que us
agradin!
Tinc cinc costats,
els meus vèrtex estan contats;
un polígon regular soc
sempre em trobaràs al mateix lloc.

El meu resultat
pot ser exacte o enter,
per saber-ho multiplica
Un nombre per si mateix.

Wildelys Rivas i Jinghan Weng 1r B

Hussein Fakih, Martina Gracia i Shu Yi Jiang 1r A

Som petits
i a la vegada gegants,
les nostres escales i llegendes,
són impressionants.

Està tant a la divisió
com a la multiplicació
si vols saber la solució
hauràs de fer una operació.

Jorge Morillo, Mateo Sánchez i Lucas Satoshi Sato 1r B

Minerva Obrador, Pablo Ortiz i Adrià Rojas 1r A

Soc maleable
molt reciclable
també econòmica
i biodegradable.

És una categoria gramatica,
que per descriure cal,
explica alguna cosa
i al costat del nom es posa.

Jorge Morillo, Mateo Sánchez i Lucas Satoshi Sato 1r B

Giorgi Samkharadze, Rayan Tahri i Marc Saez 1r A

Soc una eina
i tinc molta feina
em pots utilitzar per mesurar
i també per calcular..

De petroli està format
i el medi està contaminant
illes està creant
quin material ens està molestant?

Daniel Raza, Jaspreet Singh i Eloy Toro 1r B

Noemí Macias, Amy Martín i Evelyn Pereira 1r A

És un planeta gegant,
de molts anells està envoltat,
molts satèl·lits en ell estan
i radera de Júpiter està rotant.
Raúl Bote, Adrián Cossio i Jieyuan Huang 1r B
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Racó Literari
ENDEVINALLES - 1r ESO
Categoria gramatical que serveix per designar
qualsevol cosa i també poder-la nombrar;
l’adjectiu i el determinant l’acompanyen fins al final
i és el nucli del sintagma nominal.
Raúl Bote, Adrián Cossio i Jieyuan Huang 1r B

L’ordre de les sumes no afectarà
el resultat no afectarà
passa el mateix amb les multiplicacions
quina propietat serà?
Noemí Macias, Amy Martín i Evelyn Pereira 1r A

Són línies imaginàries que traspassen de nord a sud
i són els quilòmetres d’un punt a la seva longitud.
També són línies que traspassen d’oest a est
i un dels més rellevants el Tròpic de Càncer és.
Diego Deheza i Isahk El Oukdi 1r B
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Racó Literari
GALETES GALÀCTIQUES

Érika Fernández 2n ESO A

INGREDIENTS

180 g de sucre
150 g de núvol
25 g de via làctia
48 estrelles
½ asteroide
PREPARACIÓ

Per començar, escalfeu l’asteroide a 1000℃ juntament amb els 25 g de via làctia.
Seguidament, barregeu els núvols amb el sucre i afegiu-lo a l’anterior pas.
A continuació, escolliu els motlles, perquè volem que les galetes surtin amb formes
variades.
Després, en un bol a part, bateu les estrelles, amb el resultat de pols d’estrelles.
Tot seguit, espolseu la pols de les estrelles en el motlle amb la massa anterior i
poseu-ho tot al forn durant 20 minuts.
Passat aquest temps, deixeu-lo refredar, desemmotlleu-lo i ja el podeu tastar.
UN PASTÍS FANTÀSTIC

Hatin El Baraka 2n ESO B

INGREDIENTS

3 ous de dinosaure
500 g de llàgrimes d’unicorn
6 plomes d’au fènix
Sucre d’elf3
PREPARACIÓ

Primer de tot, partim els ous de dinosaure i els afegim sucre d’Elf i llet de la nevera
d’un Ieti de l'Himàlaia. Ho barregem amb la batedora super-eficient-funcional i últim
model del Media-Markt.
Més tard, afegim els 500 g de llàgrimes d’unicorn i comprovem que estigui bé. Ho
posem a escalfar en un volcà durant 5 o 7 minuts. Després ho traiem i ho deixem
reposar en el cim de l’Everest.
Per finalitzar posem les 6 plomes d’au fènix per decorar i ja ho tenim preparat.
I… a gaudir!!!
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Racó Literari
Enguany l’alumnat de 3r d’ESO s’han endinsat en el món de les paraules i us han preparat aquest mots
encreuats. Esperem que gaudiu intentant resoldre’ls!

VERTICALS

HORITZONTALS
1.-Donar certes condicions, disposar-la, preparar-la en
certs aspectes, un espai, persona…
2.- Figura geomètrica formada per una superficie curvada
i tancada que acaba en vèrtex, en castellà.
3.- Anteposar el nom, el teu, la teva.
4.-Forma sufixada del mot gr. hodos “camí”
5.- Ocult, fet secretament, com essent il·lícit.
6.- Pronom reflexiu, recíproc de tercera persona que
acompleix les funcions d’acusatiu o datiu.
7.- D’una manera pacífica, amb pau i quietud.
8.- Individu d’un grup ètnic del nord d’Àfrica, anterior a la
conquesta àrab, que actualment ocupa regions
discontínues des d’Egipte fins a l’oceà Atlàntic i des de la
mar Mediterrània fins al sud del Sàhara. Galeria
excavada per tal de fer un dipòsit on la temperatura es
mantingui igual tot l’any.
9.- Prevenció de riscos laborals.Qualitat de càlid.
10.-Relatiu o pertanyent al radi d’una circumferència.
11.- Fer el niu, tenir el niu, en un lloc. Les orenetes nien a
les teulades. Inflar
12.-Sisena nota de l’escala musical diatónica. Que
accedeix a un càrrec.

1.-Influència d'una cosa en una altra,efectúe produït per
l'activitat d'una cosa en una altra.
2.- Paraula en anglès que significa en castellà par
3.- Hortalissa de la família de les crucíferes.
4.-Instrument de percussió, generalment de metall, que
té la forma d’un vas, el qual va suspès boca avall i sona
en ésser colpit pel batall o per un martell exterior.
5.- Ona, especialment d’una certa grandària.
6.- Forma sufixada del mot gr. kardía, ‘cor’.
davant de noms, cognoms i malnoms començats en
consonant. Que neguen l’existència de Déu.
7.- Darrera de les quatre parts iguals en què els romans
dividien dia.
8.-Actriu,
model
i
presentadora
de
televisió
colombiana-argentina.
9.- Mamífer artiodàctil remugant de la família dels bòvids,
de cap petit i banyes cilíndriques, que viu al Tibet (Bos
grunniens)._ñl
10.- Dosar.
11.-Control tècnic al qual s'han de sotmetre cada cert
temps els edificis a ciutats espanyoles.
12.- Aplicació de calendari personal feta per Apple Inc.
13.-Costaner, relatiu a la costa.
14.- Dels adjectius numerals cardinals, el que indica el
nombre del qual tots els altres nombres són agregats.
15.-Violenta irritació contra algú o alguna cosa.
16.- Editorial que publica opinions d’oposicions
polítiques.
17. -Sinònim de revetlla.
18.- Forma prefixada del mot gr. adén adénos, ‘glàndula’.
19,.- Òrgan de l’olfacte, que consisteix en dues cavitats
revestides d’una membrana mucosa que comuniquen
posteriorment amb la faringe.
20.- Reduir a límits més estrets.

Lis Cordero, Mayra Espinoza, Tamara Godoy, Anna Ortega i Liz Yergo

3r ESO A
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Racó Literari
Molta sort!

VERTICALS

HORITZONTALS
1.- Obra que recull els mots d’una llengua.
2.- Quart mes de l’any. Grup minoritari que manté una
posició política, social, econòmica o cultural dominant en
una societat.
3.- Paraula en Portugués. Acusatiu o datiu del pronom de
segona persona tu.
4.- Nuca . Localitat de la República dels Udmurts
(Rússia). Adverbi de manera.
5.- No agut. Molt poc freqüent.
6.- Formació membranosa circular, pigmentada i
contràctil, situada davant el cristal·lí, en el centre de la
qual hi ha la nina o pupil·la. Greix de procedència animal
o vegetal.
7.- Tipus d’impost. Drama posat en música per a ser
comptat amb acompanyament d’orquestra.
8.- Dotzena lletra de l’alfabet àrab. Mamífer carnívor de
la família dels úrsids. Martell gros, de mànec llarg, com
els que utilitzen els forjadors, els picapedrers, etc.
9.- Secreció olorosa de sabor amargant, produïda pels
fol·licles prepucials del mesquer, emprat com a
antiespasmòdic i en perfumeria. Depressió atmosfèrica.
10.- Pronom reflexiu. Natural de Ruanda.
11.- Conjunt de vocals. Membre d’un grup artístic francès
del final del segle XlX.
12.- Produir col·lapse en un lloc o una cosa. Animal
invertebrat no artròpode.

1.- Trastorn congènit de la percepció cromàtica que
consisteix en una ceguesa total o parcial per a certs
colors.
2.- (al revés) Prefix que significa “dos”, “dues vegades”,
“doblament”. Prefix que significa “a l’inrevés”, “en direcció
oposada”. Camí d’una certa amplària i importància.
3.- Grup de persones que professen la religió de
Jesucrist. Determinant article masculí singular.
4.- Sigler del complement verbal que és el destinatari de
l'acció del verb i del CD, normlament va introduït per la
preposició a. Mamífer artiodàctil remugant de la família
dels bòvids, actualment extingit. Procreació d’animals.
5.- Esperança sense fonament real. (al revés) Excavació
vertical practicada en el subsòl fins a trobar aigua.
6.- (al revés) 3a persona del singular del present
d’indicatiu del verb anar. Virus segrestador d’equips
distribuït a través de correus electrònics escombraries.
Cara del dau marcada amb un punt.
7.- Caure neu. (al revés) Primera persona del singular del
present d’indicatiu del verb saber. No vestida.
8.- Aire que s’escapa dels pulmons en l’expiració. Sigles
d’ “Acadèmia Espanyola de la Ràdio”. El disc compacte
(conegut popularment com a CD per les sigles en anglès
de compact disc).
9- Fer rima , trobar-se en una poesia fent rima. Ciutat de
França.
10.- Nom d’una pel·lícula de terror. Prefixoide del mot
isòmer, que indica que un compost és isòmer d’un altre,
especialment aquell en què un àtom de carboni està
directament unit a tres d’altres. (al revés) Coca circular
amb un forat al mig, feta de pasta ensucrada i untada
d’au.
11.- Prefix que indica que algú ha deixat d’ésser el que
diu el radical. Dígraf. Interjecció per espantar.
12.- Que té el sentit de rotació d’un anticicló.

Nerea Calderón, Laia González, Mireia Montero. Jessica Ndassi i Alex State

3r ESO B

32

Racó Literari
TITULARES DE NOTICIAS - 1r ESO
Los alumnos y las alumnas de 1º de la ESO han creado unos titulares de noticias de lo
más originales. ¡Esperamos que os gusten!
Los animales de la Tierra se hacen enormes y destruyen pueblos y ciudades.
Amy Estefanía Martín Terán y Yanay Plazas Hernández 1º ESO A

Ex militar del Área 51 revela que hay cientos de extraterrestres viviendo entre nosotros.
Sara El Alaoui y Ashley Méndez 1º ESO B

Científicos de todo el planeta descubren que estamos viviendo en una simulación.
Adrià Rojas y Hussein Mohamad Fakih Zakaria 1º ESO A

La Nasa inicia una investigación para confirmar que hay otro planeta Tierra escondido
detrás de Saturno.
Raúl Bote y Cosmin Petrache 1º ESO B

Un mago electricista confiesa su mayor truco: llevará a cabo un apagón mundial.
Giorgi Samkharadze y Jaime Hernández Zato 1º ESO A

La extraña actitud de los gatos en las últimas semanas hace temer una revolución felina
para controlar el planeta.
Andrea Fortuño y Wildelys Rivas 1º ESO B

Hallan un nuevo mineral en los restos de un meteorito.
Pablo Ortiz Carbó y Oriol Figueiredo Castillo 1º ESO B

El alumnado de la escuela Montessori de Hospitalet se queda sin asistir temporalmente a
clase debido al choque de un meteorito contra la fachada del colegio.
Dayanna Chisaguano y Diego Deheza 1º ESO B

Aparecen cinco monstruos de lava del volcán de la Palma.
Ani Lemonjava y Evelyn Pereira Da Silva 1º ESO A

Serpiente del zoo de Barcelona reanima a un niño que cayó en su cerca.
Joel Iglesias, Jieyuan Huang y Ericka Segura 1º ESO B
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Boy believes he is a cat after being struck by
lightning
The child’s mother has seeked out help from the best British psychiatrists, yet no
answer has been found.
___________________________________________________________________________________________________
_Amanda Norris

York
March 20th, 2037

Last February 31th, eleven-year-old Joshua and his mother were hiking through North York
Moors (at the center east of Great Britain) when an electric storm began. They tried to reach a relatively
safe zone while carrying an iron umbrella, when it was unfortunately hit by a sudden lightning,
damaging the soon-to-be teenager.
Right then, Joshua got down on all fours and started mimicking feline behaviour. As any person
would be in this situation, his middle-age mother was astonished, and frightened at the same time when
she saw her son acting like a cat. Maddison, Joshua’s mother, claimed: “First, he started to twist itself, so I
quickly tried to help him. When I was helping him, I could see how he tried to avoid being touched, I
kept trying to help him, and suddenly, I saw how his hand was quickly approaching me. Like if he was a
cat, he scratched my face.”
Currently, he has absolutely rejected any human conduct: he does not talk, walk, eat on a table or
even use the restroom anymore, sources close to the family affirm he now pees in a sandbox . And despite
his family’s effort to contact and meet some of the most acclaimed psyche specialists and pediatricians,
improvement is not being achieved.
Joshua’s mom declared: “We’ve tried every method available and talked to dozens of doctors
(which is certainly not cheap). None of them have found any solution, saying he will get over it.
However, I’m sure he’s not the only kid suffering from this. And I hope the solution is not another
lightning strike, because it was not a situation I enjoyed.
When we asked Joshua to declare or say something to the camera his only response was “Meow” while he
was scratching his ears.
Now, almost a month after the event, Maddison has assumed the situation and has decided to take
Joshua to the vet instead of going to the psychologist as she first thought.
Matías Borja, Gerard Walton Escuer, Firdaws El Mrabet, Carla Hernández, Víctor Salguero
4t ESO A
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Such a party!
I was walking to work as usual, when someone hooded in front of me dropped a paper sheet.
Intending to give it back to them, I caught the note. However, the mysterious figure began to run
desperately, making it impossible to chase them.
“They must be in a hurry.” I thought to myself, staring at the paper sheet. Apparently, it was an
advertisement for a party that Friday not too far away from the office. That silly note made me realize
that I had never really got to interact with people (aside from work) since I had moved to Utretch. For
that reason, I decided to go to the event. In less than what I had thought, it was the day.
I decided to wear my full-white gown and heels (just as the dress code in the note demanded) and
headed to the location. I knocked on the door and was asked the password (which was written on the
paper sheet). An inhumanly tall guy let me in and soon noticed I was new to the place.
The flat’s decoration made me suppose the theme was Victorian aristocracy. Everyone was chatting
and dancing to EDM around an enormous table, upon which a chillingly realistic child doll lay. I joined
the dance for a while and was starting to actually enjoy the party.
After quite a long time, a very elegant lady appeared. Everyone suddenly stopped dancing and
speaking. She gave a sweet welcome speech. Nevertheless, something was a bit off, since she
mentioned “being proud of the hunting abilities of her family” and “was excited for us to recognise
them”. No one seemed to be bothered about her words, so I ignored it.
A total of five males approached the child who lay on the table to chain him up. The kid was starting to
worry. Then, while people were almost fighting to have a good view, the elegant lady walked towards
the little nervous boy. One of the five men bowed and gave the lady a sword. She, completely smiling,
asked the people in the room “Where should I start?”, getting the weapon in touch with the boy’s skin
to try different angles.

By that point, I already felt as if I was living a nightmare, suspecting what all the event was about. I
basically ran to the entrance door to escape that horrible scene. The inhumanly tall guy who had
welcomed me tried to stop me, but I was so determined to go that I did everything in my power to get
out of that building.
Outdoors, I kept running home. When I was exhausted, I stopped in order to breathe. I still had in
mind that child’s anxious face and that despicable lady’s calm and indifference. I still have nightmares
about it from time to time. And it’s a day I’ll never forget.

Víctor Salguero
4t ESO A
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ARSON
Everyone screaming, everyone running as fast as they could, the despair in their sight...I
couldn’t believe it, it was supposed to be just a normal day at school! It all happened while
we were in maths class. I don’t like this subject very much so I was at the edge of falling
asleep. But then, the teacher that was taking her lesson next to us entered the classroom
and, with an agitated voice, told us to quickly evacuate the building and to try and stay
calm. I was pretty confused at first, evacuate? Were we having a fire drill or something like
that? I quickly picked my things, joined the row which the teacher had organized, and left
the classroom. Once outside, I started noticing some kind of smoke as well as a burning
smell. It was then, when I realized that, I was starting to panic. My classmates started to
whisper about it too, we were scared.
Although we were walking, our speed was pretty fast, all of us were nervous and wanted
to leave the building as soon as possible. But suddenly, when we went round the corner,
we saw the whole corridor ablaze. We all screamed and ran desperately, we were in shock,
still processing the fact that we were trapped in a building burning down. Some of my
classmates tried stopping the panic and maintaining us together, but almost none of us
listened to them. I just ran and ran, until my body couldn’t move anymore, until my lungs
screamed with pain. All the exit doors were blocked with people pushing each other to try to
get out.
After minutes of running, trying to find a way out, I decided to hide where the cleaners kept
their products and uniforms. I tried calling my mom, but I had no Bluetooth. Minutes later,
sirens started sounding, they kept getting louder and louder as seconds passed. Help was
arriving, I was safe! I tried getting up and getting to an easier way to access for the fire
fighters, but as soons as I stood up, I started feeling extremely dizzy, and fainted.
Time later, I woke up at the hospital, still dizzy, lying on a white bed. The nurse who was in
the room with me at the moment, went outside to call my mom. She came in crying, saying
how grateful she was that I was still alive. She looked so happy. But that expression
changed abruptly when I asked her “And my friends? How are they??” She looked at me in
silence. She said all that she needed to say with just a sight.
Still today I sometimes cry remembering what happened, because that was a day I will
never forget…

Irene Ugalde
4t ESO B
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MA VIE QUOTIDIENNE
Ma routine quotidienne est excellente. Habituellement, je me lève vers 7:00 h du matin.
D’abord, je me lave le visage, je me brosse les dents, je m’habille et je me coiffe. Ensuite, je
prends mon petit déjeuner, composé de lait, de fruits et de tartines grillées. Je sors de chez
moi pour aller à l’école. Ma matière préférée c’est l’anglais et la musique. Pendant la récré
je discute avec mes amis et mes camarades de classe. J’adore l’école car ça me permet d’
être une personne cultivée.
Ma mère et moi, on mange ensemble toute la semaine. J’adore manger avec elle car elle est
une personne très agréable. Vers 14:30 h. on commence les cours, mais c’est un peu
ennuyeux. Ensuite, je fais mes devoirs et je vais au cours d’anglais. Je rentre chez moi et je
discute avec ma famille. Après, on prépare le dîner et on regarde la télé avant de me
coucher.
Le weekend je me lève vers 8:30 h. Je m’habille et je prends mon petit déjeuner avec ma
famille. Généralement, nous allons faire du shopping ou nous allons à la maison dans la
fôret. L’après-midi, nous jouons au parchís. C’est très amusant!. La nuit, on regarde un film
alors qu’on dîne. Et finalement on se couche.
Anna Ortega 3r ESO A

Ma routine quotidienne est toujours la même. Généralement, je me lève vers 7 h du matin.
J’ai horreur de me lever tôt. Après m’être habillée, je vais dans la salle de bains, je me
brosse les dents et je me coiffe.Ensuite je vais dans ma chambre et fais mon lit. Puis, je
vais dans la cuisine et je prépare mon petit déjeuner: des céréales. Je me repose un peu
dans ma chambre, je cherche dans les réseaux sociaux car j’ai beaucoup de temps, ou je
profite pour réviser mes examens.Quand c’est l’heure, je vais à l’école. Quelquefois, j’emmène
mon frère à l’école aussi.
Après avoir fini mes cours, je vais chercher mon frère à l’école. Nous arrivons à la maison
et je prépare le goûter. Ensuite, je me douche et j’aide mon frère à faire ses devoirs. Puis,
je fais les miens. Finalement, nous dînons.
Mon moment préféré de la journée, c’est quand j’ai un moment de calme, je lis un peu et
enfin, j’éteins la lumière et je m’endors.
Mayra Espinoza 3r ESO A
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Benvinguts/des a l’Escola
BENVINGUDA ALS NENS I A LES NENES DE P3
Hi havia una vegada uns nens i unes nenes que van arribar al setembre a l’Escola
Montessori de l’Hospitalet de Llobregat. En aquell lloc nou hi havia persones i
espais que no coneixien i és per això que alguns infants es trobaven una mica
desconcertats.
Anaven passant els dies i cada vegada se sentien més còmodes. Les cançons,
joguines i els contes que escoltaven feien que tot fos molt més fàcil i divertit.
Aviat van fer amistats noves i ara ja se senten com a casa.
Les marietes i els coales estan preparats per créixer i aprendre moltes coses.
Us enviem una forta abraçada!

Coales P3A

Marietes P3B
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Recomanacions per un bon ús del whatsapp:
Hola famílies!
Ja fa uns mesos que vam encetar amb més il·lusió que mai el present curs escolar per
prosseguir treballant en els projectes engegats. Avui voldria centrar-me en la revolució tecnològica
que poc a poc anem travessant. La pandèmia ja ens va sacsejar a tots plegats transformant les
aules en classes virtuals, mudant la revista de l’escola al format digital, publicant fotografies i
notícies al web de l'escola (que us animem a consultar tot sovint!), o creant el nostre perfil de
Famílies Montessori a l’Intagram i al Facebook per anar informant-vos de tot allò rellevant de
l'escola i el barri, entre d’altres. De mica en mica l'escola ha implementat millores com l'ús del
correu electrònic per a comunicacions oficials, butlletins de notes virtuals i, enguany, el pla pilot de
digitalització de les aules (amb llibres digitals!) començant per l'alumnat de 2n de la ESO.
Des de fa uns anys, a nivell privat, també van sorgir aplicacions que faciliten la interacció entre
mares i pares d'un mateix curs. WhatsApp i Telegram proporcionen una immediatesa i un contacte
directe i àgil, molt més fàcil que consultar la pàgina web de l'escola, obrir l'aplicació de correu
electrònic o consultar Instagram. No obstant això, és molt freqüent que una conversa d'un grup de
WhatsApp de l'escola comenci amb frases tipus «Algú em pot dir quins són els deures de
matemàtiques? La Maria no sap quins exercicis s'han de fer», «Em podeu fer una foto del què s'ha
d'estudiar per demà? El Biel s'ha deixat el llibre a l'escola». És evident que cadascú educa els seus
fills i filles com pot i com vol, però aquest tipus de converses desvirtuen l´ús del WhatsApp, una
eina per mantenir bones relacions amb la comunitat de pares i mares, per convertir-lo en una
agenda paral·lela que eximeix l'alumnat de l'esforç que han de fer per assumir les seves
responsabilitats, ja sigui anotar els deures a l’agenda, tenir cura de les seves pertinences o recordar
els dies d’excursió.
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Com a mare de tres alumnes, vull el millor per a ells i que la vida els sigui el més fàcil i el més
feliç possible, però suplir les seves mancances o les seves badades per esquivar un probable càstig
o una possible mala nota no acostuma a ser bo. Si un dia s'equivoquen, l'endemà estaran més
atents. Si el mestre no sap que obliden anotar els deures, la propera vegada no podrà ajudar-los a
estar més vigilants; fins i tot els companys poden generar una aula més proactiva ajudant-se els
uns als altres. Perquè totes les accions que emprenen i les actituds que tenen respecte a les
pròpies tasques educatives els fan créixer i madurar. I això, creieu-me, també és EDUCAR. Si
recordeu a la nostra escola i des de P3 es treballa l'autonomia de l'alumnat, inculcant l'hàbit de ser
la seva pròpia agenda amb potes, fent arribar als pares els comunicats escolars; a primària ja tenen
un agenda física que han d'aprendre a fer servir, així quan arriben a l'ESO ja han de ser
responsables i proactius de la seva pròpia educació; és per això que, cadascú al seu ritme, quan
abans ho interioritzin millor.
En l'actualitat sovint rebo consultes i queixes respecte a informacions que es transmeten per
WhatsApp; és una eina molt útil per comunicar-se, organitzar-se i mantenir-se al dia, però també
pot ser una via per expressar la indignació, fer crítica irreflexiva contra l’equip educatiu, entaular
discussions entre famílies o fer generalitzacions i acusacions que poden realment crear molt mal
ambient. I amb un problema molt gros de fons que és que tot allò que es diu queda escrit i es pot
reenviar fàcilment de mòbil a mòbil i no se sap mai qui ho pot acabar veient. Malauradament, en
un moment o altre, estic segura que tots hem llegit discussions dignes d'un culebró televisiu. Ni
Eurípides ni Shakespeare haurien pogut trobar material més punyent per a les seves tragèdies, que
ens podríem estalviar amb unes bones normes d'ús per fer que aquests grups siguin més útils,
eficaços i constructius.
És per això que crec convenient reproduir a continuació les principals recomanacions per a un
bon ús del WhatsApp, de Nati Cabrera, professora d'educació i psicologia de la UOC, i Francesc
Núñez, sociòleg i professor dels estudis d'arts i humanitats de la UOC, que van ser publicats al diari
Vilaweb el 23 de març de 2015.
Decàleg per a un bon ús dels grups de WhatsApp de classe
1. No és el canal oficial
Abans de preguntar a un grup de més de vint-i-cinc persones, pensem que potser podem
trobar la informació al web de l'escola. De vegades pot ser que rebem una informació pel
WhatsApp abans que el correu electrònic de l'escola; espereu les comunicacions oficials i, si no
arriben, consulteu-ho amb l'escola. Si no esteu rebent comunicacions per correu electrònic,
assegureu-vos que heu informat bé de les dades a Secretaria.
2. Els grups de WhatsApp no han d’interferir en la labor docent
No malparlem (especialment si no són en el grup) de pares, mares, mestres o alumnes, ni
generem alarmes innecessàries.
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2. Els grups de WhatsApp no han d’interferir en la labor docent
No malparlem (especialment si no són en el grup) de pares, mares, mestres o alumnes, ni
generem alarmes innecessàries.
3. Fem missatges respectuosos
No hem d’escriure missatges que puguin ser ofensius i hem de fer servir un to adequat en les
comunicacions. Pensem els continguts abans d’enviar-los, perquè també transmetem una imatge
personal i familiar. Un comentari poc respectuós en un xat públic pren una dimensió extra que
causa «l'efecte grandària».
4. El xat no és un espai de discussió i debat
En cas d’encetar-se un debat, emplacem-nos a trobar un millor canal per debatre i no
l’alimentem afegint-hi les nostres opinions.
5. Evitem temes i discussions de caràcter personal
Procurem que els missatges siguin d’interès general per al grup. Evitem les discussions
personalitzades. Una cosa que afecta un individu no ha d'afectar necessàriament tothom. Si
necessitem transmetre algun missatge a una persona determinada, fem-ho en un xat privat.
6. No és necessari respondre cada missatge
Les respostes repetides amb emoticones o agraïments (tipus «gràcies» o «que es millori» o
«per molts anys») provoquen saturació i no aporten informació rellevant.
7. Evitem els missatges a hores intempestives
Poden molestar els altres membres del grup. Utilitzem el sentit comú, hi ha persones que
poden estar treballant o ocupades mentre enviem missatges.
8. Evitem fer spam
El grup ha de ser per a temes exclusivament escolars. No hem d’explicar qüestions personals ni
enviar fotos, enllaços, vídeos o mems que no tinguin a veure amb l’educació de la nostra canalla.
9. Els missatges com més breus i concisos, millor
Concentrem el contingut en un sol missatge. Això també val per a les notes de veu, que només
hauríem d’utilitzar en casos excepcionals i intentant que la seva durada no sigui superior als 30
segons.
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10. Evitem enviar imatges on hi surtin menors
És difícil tenir control de les imatges un cop s’han fet virals.
En última instància us convido a reflexionar sobre dues qüestions no menys rellevants quan
organitzem grups de WhatsApp. En primer lloc, cal respectar el dret a no participar d’aquests
grups, ja que no hi ha cap obligació de ser-hi; de fet, us animo a silenciar-los per tal de preservar la
vostra pròpia tranquil·litat mental. En segon lloc, vivim en un país on preval la protecció de dades i
la privacitat personal per sobre de qualsevol altre precepte, per tant pensem-'hi abans de difondre
informació poc acurada o no rellevant, especialment si afecta alumnat del grup. Així preguntes del
tipus «Quin és l'infant que s'ha contagiat de Covid?» han de quedar literalment proscrites
d’aquests grups. Qualsevol queixa, suggeriment o debat en el si del grup no té cap valor més enllà
d'esvalotar-lo si no es posa en coneixement, en primera instància, dels pares i dels tutors i, en
segona instància, de la Direcció de l'Escola. És cosa de tots millorar la comunicació famílies i escola.

M'hauria agradat acabar aquest escrit donant la benvinguda a, almenys, dos nous pares o
mares legalment escollits representants del Consell Escolar en les passades eleccions de novembre.
No ho puc fer perquè no hi ha hagut candidats que s'hi hagin volgut presentar. Tot plegat fa que em
qüestioni sobre el nivell de compromís de les famílies amb la nostra escola i el nostre barri, en una
societat on tots anem atrafegats i on deixem que altres ens despatxin la vida, sense voler
comprometre’ns més del compte. En tots els anys que porto al Consell Escolar (i ja en van set!), he
après moltíssim i he conegut a professionals de gran vàlua; i creieu-me si us dic que paga la pena,
almenys un cop a la vida. Seguiré treballant modestament per oferir-vos el millor de mi mateixa,
dins les meves possibilitats professionals i personals, i aprofito per agrair a totes les mares i els
pares i les entitats a l'ombra que m'ajuden a fer que la meva tasca sigui més senzilla i
engrescadora.

Rut Ramos
Representant de mares i pares al Consell Escolar i de les Famílies Montessori
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BONES FESTES!!!

********************************

