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Salutació
Veient que cada cop és més a prop la ﬁ de la meva vida laboral, és impossible no pensar tot sovint en el temps passat. Són més de 40
els anys que fa que vaig començar a treballar com a mestra. Són dies de reﬂexió, d'enyorança, de recordar vivències, de somriures, de
pensaments agradables, positius, alegres. La nostra feina és un intercanvi constant d'experiències i el que perdura en la nostra
memòria són els bons moments.
L'escola és la continuïtat de la llar, nosaltres com a educadors tenim una tasca molt important en aquest sentit. Pares i mestres
hem de treballar conjuntament acompanyant els nens en el seu creixement personal.
Si volem adults feliços hem de transmetre felicitat.
La nostra societat avança molt ràpidament, ha canviat molt en els darrers anys. Hem hagut d'adaptar-nos, d'actualitzar-nos, de
reciclar-nos constantment. Un dels aspectes que hem pogut observar és la tendència, cada cop més generalitzada en la nostra
societat, de sobreprotegir els infants. Per mí això és un gran error. La nostra tasca com a educadors és donar-los les eines perquè
siguin capaços de valer-se per ells. Si ens aturem a pensar, veurem que ens demostren contínuament que són ben capaços de fer-ho.
Tal com deia la Teresa Navarro, gran mestra i fundadora de la nostra escola, "La pedagogia he de cercar solucions als problemes i no
pas posar en relleu les diﬁcultats i els perills".
Tot sovint són els alumnes que ens donen lliçons a nosaltres. En aquest temps de pandèmia que ens ha tocat viure, ells ens han
donat lliçons de positivisme i acceptació de la realitat. Molts nens han sabut adaptar-se millor a les circumstàncies que alguns
adults.
Sempre havia pensat que la feina de mestra és vocacional. I sí, segur que ho és. I molt gratiﬁcant. Algú que no hagi treballat amb
nens i adolescents potser no ho entendrà, però sabeu el que és "oblidar tots els problemes personals" que puguis tenir en quant
comences la teva jornada? doncs és així! ells requereixen tota la teva atenció. I tota aquesta dedicació té la seva recompensa…
Sabeu el que se sent quan entres a una oﬁcina, estàs de compres en un supermercat, et visita el metge, demanes hora per a
qualsevol tràmit que necessitis, i tantes i tantes altres situacions, i la persona que t'aten et diu: "Ets professora del Montessori,
veritat? Jo he estat el teu o la teva alumna" Quina alegria, ja t'ha arrencat un somriure, saps que començaràs una conversa tot
parlant dels bons moments a l'escola (els dolents, que segur que també hi han hagut, s'obliden). Quan et diuen que enyoren l'escola,
que la consideren la seva segona casa... això per mí no té preu!
Diuen que amb la ràpida evolució tecnològica la ﬁgura del mestre desapareixerà. Potser sí, gran error al meu parer. Està demostrat,
i més ara en temps de pàndemia, que el contacte físic és necessari per la salut mental dels nostres nens i adolescents. Personalment,
desprès de tants anys dedicada a l'ensenyament em donaria per satisfeta sabent que he col.laborat en la tasca d'aconseguir que els
meus alumnes s'hagin convertit en uns adults responsables.
No em falta gaire, s'acosta la ﬁ de la meva tasca com a mestra. Voldria donar-vos les gràcies a tots, alumnes, companys i pares per
acompanyar-me en aquest llarg camí. No us oblidaré, us estimo.
Maribel Conde
Sub-directora
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Des de Direcció
L’ESCOLA MONTESSORI AMB “LA MARATÓ DE TV3 ”
L’Escola Montessori és, entre altres coses, una escola solidària que pretén fer arrelar en el seu
jovent un sentiment d’ajuda, d’empatia i de suport cap a la resta de les persones. En aquest
marc, l’alumnat de 3r assisteix des de fa 3 anys a una xerrada sobre La Marató de TV3, que
enguany se centra en la salut mental.

La Marató és un programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio que promou la recaptació de
diners per invertir en la investigació de malalties que plantegen dificultats en la seva cura o
que, fins i tot, no en tenen. La problemàtica sobre l’estigmatització de la salut mental ha tocat
de ben a prop el nostre alumnat que ha decidit iniciar una recollida de diners a l’Escola. Ens
complau compartir amb vosaltres que enguany hem recaptat 172,84€ que van directes a la
investigació sobre la salut mental.

Tant al jovent de 3r d’ESO com al professorat implicat ens ha fet molta il·lusió poder afegir el
nostre granet de sorra en nom de tota l’Escola Montessori. Esperem i desitgem que aquesta
sigui la primera de moltes col·laboracions amb La Marató.
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Des de Direcció
PROJECTE PACIFICACIÓ TRÀNSIT:
Benvolgudes famílies,
Durant el mes de febrer del 2022 l’Ajuntament de l’Hospitalet ha posat en funcionament el projecte de
pacificació del trànsit del carrer Mare de Déu dels Desemparats, entre els carrers Rafael Campalans
i Martí Julià. El projecte afavoreix al nostre alumnat i a tot el col·lectiu de famílies i professorat. A partir
d’ara, les entrades i les sortides seran molt més còmodes per a tothom.
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Des de Direcció
FESTIVALET 2022:
Benvolgudes famílies,
Enguany volem recuperar el projecte de Festivalets iniciat el curs 2018-2019. Sembla que el COVID
afluixa i ens deixa marge per anar recuperant certa normalitat pre-pandèmica. Recordem que el
Festival, com el coneixíem anteriorment, adopta un nou format:
Educació Infantil i Primària: Se celebrarà un festival per a les famílies al pati de l’Escola a final de
curs. Tindrà lloc de 16h a 17h hores els dies següents:
❖

Dilluns 30 de maig P3 i P4

❖

Dimarts 31 de maig P5 i 1r

❖

Dimecres 1 de juny 2n i 3r

❖

Dijous 2 de juny 4t i 5è

❖

Divendres 3 de juny Festa comiat 6è

Educació Secundària:
Els cursos de 1r, 2n i 3r seguiran celebrant actuacions musicals al pati de l’Escola, a nivell intern, i
l’alumnat de 4t d’ESO farà un acte especial, el dia 17 de juny a les 17h, adreçat a les seves famílies i a
la comunitat educativa, que tindrà lloc durant la seva graduació al pati de l’Escola. Aquesta celebració
comptarà amb actuacions, balls i parlaments de comiat.
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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

Adiran Caiza P4

Nina Tsabashvili P4
9

Racó d’Art

Lucía Martínez 5è A

Valentina Centeno 5è B
10

Racó d’Art

Johan Herbas 6è B i Alejandro Cabrera 6è A
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Racó d’Art
Valentí day
SaintSant
Valentine’s

Mohamed El Oukdi 1r A

Melisa Delgado 1r A

Mia Silva 1r B

Darío Gallo 1r B
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Racó d’Art
Valentí day
SaintSant
Valentine’s

2n

3r

13

Racó d’Art
Valentí day
SaintSant
Valentine’s

Joana Cazorla 4t A

Anna Mª Vélez 4t A
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Racó d’Art
Valentí day
SaintSant
Valentine’s

Alumnes 5è A
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Racó d’Art
Valentí day
SaintSant
Valentine’s

Laia Moral 6è A

Kian Masih 6è B
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Racó d’Art
Aquest trimestre l'alumnat de 3r d’ESO s’ha enfrontat amb el repte de reproduir l’art nouveau,
concretament en la reproducció de dos cartells de l’artista Alfons Mucha. Aquí teniu una
recopilació de fotografies, on podeu veure els nostres alumnes en ple procés de treball.
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Racó Literari

Alumnes 1r A
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Racó Literari

Alumnes 1r B
19

Racó Literari
2n A

2n B
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Racó Literari
3r ESO - Dia de la dona
El Dia de la dona és un dia importantíssim a l’Escola Montessori. El professorat organitza diferents
activitats per dur a terme des de la seva matèria i això ens permet tenir una visió de la dona i del
feminisme des de diferents àrees de coneixement.
A 3r d‘ESO, i des de l’assignatura de tutoria, cada any organitzem un projecte grupal que exposem a
l’escola. Enguany el tema ha estat “Disney i les dones”. A continuació podreu llegir un parell d’anàlisis
que ha fet l’alumnat de 3r sobre les dones de Disney.

DE JESSICA RABBIT A VAIANA
En quant al físic, Jessica Rabbit és una dona alta i esvelta, de cabell vermell, gran actriu i
amb una figura poc realista que busca adaptar-se perfectament als estàndards sexualitzats
de l’època.
En canvi, Viana s’allunya del patró comú de bellesa femenina establert per Disney a les
primeres pel·lícules i no sent cap preocupació pel seu aspecte físic com fan altres
personatges femenins.
Pel que fa a la seva relació amb els homes, la Jessica dedica tots els seus esforços i
pensaments al seu marit intentant ajudar-lo per tots els mètodes possibles, inclús fent ús del
seu aspecte altament sexualitzat, dissenyat, segons paraules del propi autor, per “satisfer
tots els ideals masculins”.
D’altra banda, Vaiana és un personatge femení amb una gran inquietud per experimentar
coses noves i en cap moment entra en els seus objectius compartir la vida, o les seves
aventures, amb un home. De fet, es veu obligada a compartir viatge amb un Deu (home) i
sempre és ella sola la que ha de trobar solucions als seus conflictes.
El motiu pel qual hem decidit comparar aquests dos personatges és per la gran diferència
temporal d’ambdues dones, la qual es fa evident en les seves diferències tant pel que fa a
l’aspecte físic com al comportament. Hem pogut observar així com Disney, amb el pas del
temps, ha deixat de sexualitzar els seus personatges per adaptar-se a una societat que està
canviant i a una manera de veure la dona molt més independent.
Nerea Calderón, Naiara Cascales i Paula Garcia
3r ESO B
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Racó Literari
3r ESO - Dia de la dona
ELS ESTEREOTIPS EN LA MALDAT
Podríem descriure la Gothel com una dona egoista i possessiva. Ho demostren actes com
voler la flor màgica per ella sola o segrestar un nadó només per benefici propi. I tot,
només per mantenir la seva bellesa i joventut.
Amb el pas dels anys podem veure que l’objectiu de Gothel és mantenir la Rapunzel
presonera dins la torre i, per això, es fa passar per una amable i sobreprotectora mare.
A més a més, és una dona molt manipuladora, tal i com ho demostra al llarg de la pel·lícula
amb personatges com la Rapunzel o els germans Stabbington.
Per la importància exagerada que li dona a la bellesa i a la joventut podríem concloure que
Gothel no representa els ideals del feminisme.
La Reina Malvada és una dona molt gelosa, despietada, sinistre, obsessiva i plena d’odi.
L’obsessió per ser la més bella del regne li genera una gran ansietat i gelosia per tota
aquella dona amb una bellesa superior. Aquest sentiment la porta, fins i tot, a intentar matar
per poder ser la més bella.
Com podem observar a la pel·lícula, la seva gelosia cap a la bellesa de Blancaneus la porta
cap a una bogeria assassina. Per això, s’acaba convertint en una horrible bruixa i conjura un
verí anomenat “La mort Dorment” per acabar amb Blancaneus.
Observat el comportament i les motivacions de cadascuna d’elles, podem establir certes
comparacions. En primer lloc, totes dues tenen una molt baixa autoestima i depenen
d’efectes externs per mantenir-se com a elles els agrada. A més, les seves motivacions per
actuar com a malvades són semblants: no perdre la bellesa ni envellir.
Cal comentar que aquestes dues dones estan sent condicionades per una societat que les
obliga a realitzar qualsevol acció per complir amb els cànons estètics. Quan parlem de
totes dues pel·lícules les víctimes les associem a Blancaneus o Rapunzel, però la Reina
Malvada i la mare Gothel també ho són, de víctimes. Víctimes d’una societat patriarcal
obstinada en què les dones sempre han de ser boniques i joves i que, de no ser això, ja no
poden encaixar a la societat i queden relegades a un estadi molt inferior. Aquesta exigència
les fa competir entre elles i treure aquesta maldat que les porta a cometre actes ben
reprobables i traspassar límits impensables.
Crismaury Burgos, Paula Burgos, Hafsa El Mrabet, Ainara Moral
3r ESO A
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Racó Literari
4t ESO
Els i les alumnes de 4t d’ESO han crescut de cop. Ja tenen 30 anys i ens expliquen les seves vivències.
Aquí en teniu una mostra.

Ja són trenta anys!
Avui m’he llevat d’hora per preparar un bon esmorzar i sorprendre la meva família. Mai
preparo l’esmorzar però avui ha sigut un dia especial, ja que, he fet trenta anys!
Després d’esmorzar, la meva dona i el meu fill m’han donat un munt de regals que m’han
agradat molt i ràpidament ens hem posat en marxa perquè al ser un dia laborable tots tenim
feina a fer. Com cada dia, la meva dona ha portat el nostre fill i la filla de la veïna del quart
a l’escola i després se n’ha anat a treballar amb l’autobús i jo he anat a treballar amb el
cotxe perquè visc força lluny de la feina.
Mentre conduïa he recordat que, fa uns quinze anys, a l’escola, em van demanar de fer una
redacció de com seria la meva vida als trenta anys i em va semblar quelcom molt llunyà; de
fet, crec que no vaig encertar gaires coses.
En arribar a la feina, tots els meus companys m’han felicitat i m’han omplert de petons,
abraçades i estirades d’orelles. Tot seguit he preparat el material necessari per a l’activitat
d’avui, escalada, ja que, treballo en un centre d’esport on es poden realitzar entrenaments i
activitats esportives molt diverses. En sortir del treball, he anat a veure els meus pares i
he passat la tarda amb ells.
Quan he arribat a casa m’he dutxat, he ajudat el meu fill amb uns problemes de
matemàtiques i hem sopat aviat per poder seure tranquils tots tres al sofà a veure una
pel·lícula i no anar a dormir massa tard, perquè demà s’ha de matinar una altra vegada.
Cristian Liso
4t ESO A
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Racó Literari
4t ESO
Dissabte, 20 d’abril de 2034
Avui m’he llevat d’hora i he anat a la pastisseria a comprar-li la mona de Pasqua al meu
nebot per demà. En acabar, he tornat a casa i he esmorzat mentre em posava al dia de les
notícies. A continuació, m’he desplaçat a l’escriptori per a començar la jornada laboral.
La notícia del dia que ocuparia totes les portades ha estat la mort del Papa. Així doncs, he
buscat altres esdeveniments més originals per redactar. Finalment, m’he decidit per parlar
d’un noi que, després d’ésser colpejat per un llampec, creu que és un gat. He passat la
resta del matí recollint informació, analitzant les declaracions de la família del noi i
començant l’esborrany de la notícia.
Al migdia, he dinat ràpidament amb els pares i he descansat mirant la televisió.
Afortunadament, he pogut acabar de redactar el reportatge i l’he venut a un diari. A les sis
ja era lliure.
He aprofitat les darreres hores del dia per a sortir a córrer, trucar a alguns amics i fer
el sopar. Amb la panxa plena, m’he estirat al llit per a escriure aquest diari.
Víctor Salguero
4t ESO A

On han anat aquests quinze anys?
Avui m’he llevat d’hora, sentint al meu costat la respiració del meu gatet egipci. Tot i tenir
son, m’he aixecat amb la il·lusió d’anar al treball amb què tant somiava quan era petita,
programar videojocs.
M’he preparat un cafè ben calent, fa molt fred aquí a Canadà. He agafat les meves claus i
he sortit de casa. A fora hi havia neu pels carrers. Tinc sort de tenir el meu treball a
prop, així que he anat caminant per admirar aquest blanc paisatge que tant li agradaria a la
meva germana; fa temps que no la veig.
Entrant a l’edifici de Riot, l’empresa on treballo, he vist al meu cap esperant a la meva taula
de treball, i a les seves mans, les pàgines d’una història que li vaig presentar, espero que li
hagi agradat.
Amb l’ai al cor, m’he apropat. Si el guió li ha agradat, podria ser una gran oportunitat per
poder treballar en el meu propi projecte; des de petita m’ha agradat escriure. Finalment
m’ha donat el vistiplau. Amb una encaixada plena d’emoció, li he agraït l’oportunitat.
A la petita Andrea li agradaria saber que faria realitat el seu somni i a mi m’agradaria saber
on han anat aquests quinze anys.
Andrea Crespo Olarte
4t ESO A
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Racó Literari
1r ESO
El alumnado de 1º de la ESO ha trabajado el cuento y los microrrelatos. El terror y el misterio
son conceptos que siempre atraen a nuestros alumnos, así que han escogido estos temas para
preparar sus espeluznantes microrrelatos.
MICRORRELATOS

Me fui a duchar después de una horrible pesadilla. Soñé con una niña, vestida con un rojo
vestido y un largo pelo negro. En la ducha me encontré con una bola de pelo negro… pero
mi familia y yo somos pelirrojos.
Evelyn Pereira y Alex Galeano
1º ESO A

Una vez tuve una pesadilla horrible: soñé que tenía 11 cabezas humanas guardadas en el
congelador. Al despertarme, sudoroso, corrí al congelador y, al abrirlo, me sentí aliviado. No
había 11, sinó 12. Menos mal, estaban todas.
Ishak El Oukdi y Mateo Sánchez
1º ESO B

Martha Jurado recibe una carta por debajo de la puerta y está intrigada. Especialmente
porque es la puerta del armario.
Hussein Fakih, Martina García
1º ESO A

Mi madre sufría de esquizofrenia. Ella siempre me alertaba sobre el hombre que estaba
detrás mío, pero jamás le hice caso. Un día, mientras hablábamos, miró detrás de mi y me
volvió a decir: -cuidado con el hombre de atrás. Ese día me giré, y desde entonces vivo
atemorizado.
Adrián Cossio y Diego Deheza
1º ESO B

Cuando era niña mi madre me cantaba una nana. De mayor tuve a mi primera hija y le canté
la misma canción. Mi madre me preguntó de dónde saqué esa canción . Ella no me la
cantaba.
Amy Estefania Martín y Dasha Nicol Castellón
1º ESO A

Caminaba en la oscuridad de la noche cuando, de repente, todas las luces de la calle se
apagaron. El pánico a la oscuridad me paralizó. En unos segundos se encendieron de nuevo y
justo entonces alguien puso su mano en mi hombro, me giré rápido, pero ahí no había nadie.
En ese momento, las luces empezaron a parpadear de nuevo.
Ainhoa Aguilar y Jieyuan Huang
1º ESO B
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Racó Literari
1r ESO
Caminaba en la oscuridad de la noche cuando, de repente, todas las luces de la calle se
apagaron. El pánico a la oscuridad me paralizó. En unos segundos se encendieron de nuevo y
justo entonces alguien puso su mano en mi hombro, me giré rápido, pero ahí no había nadie.
En ese momento, las luces empezaron a parpadear de nuevo.
Ainhoa Aguilar y Jieyuan Huang
1º ESO B

Una chica estaba sola en su casa, estaba viendo las noticias. Anunciaron que un criminal se
había escapado de la cárcel. De repente, ella sintió que una mano por detrás le tocó el
hombro.
Samuel Casanova y Noemí Macías
1º ESO A

Observaba las pinturas de aquel gran museo. Estaba tan ensimismado, que no me di cuenta
que ese retrato me seguía con los ojos.
Santi Ferrin y Jinghan Weng
1º ESO B

Alguna vez has sentido escalofríos en la espalda? Son ellos, acercándose.
Ashley Méndez
1º ESO B

Desde que me fui de casa de mis padres cogí el hábito de hablar solo. Dejé de hacerlo
cuando alguien empezó a contestarme.
Jorge Morillo y Eloy Toro
1º ESO B
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Racó Literari
POEMES - 2n ESO
Nunca lo sabrás
Lecciones y enseñanzas.
Sueños con esperanzas.
Te quedaste despierta
siempre tan risueña.
Trabajando sin cesar
esperando descansar
un día que no llega
y nunca llegará
Lágrimas de nostalgia
trabajo y venganza.
¿Sabes cuándo pararás?
Nunca lo sabrás

Hay alguien en mi habitación
que siempre me observa lejana
y amenazadoramente…
Se apagan las luces de golpe,
se oyen ruidos, resuenan risas
y la ventana se abre y cierra.
La silla se mueve sin alguien
y por el miedo cierro mis ojos,
cuando los abro no veo nada.

Lúa Crespo y Ariadna Gómez

Jasjot Kaur Singh e Iris Ruiz

Un agujero negro enorme
una masa increíble tiene
oportunidades infinitas
grandes misterios sin sus respuestas

La falsa muerte
Cuando la vida se acaba
no todo está perdido.
Tu suerte te ha matado
sin tú haberlo pedido.

Nada escapará
su destino sellado estará
su muerte ha sido destinada
entrando en su zona prefijada.

¿Adónde me dirigiré?
Lo deciden mis actos.
Si he ayudado y hecho el bien
o he sido malo.

Christopher Curbara y Mohamed Harrak

John Abe y Aleix Guerrero

Negro
Negro que te quiero negro
Negro como el carbón
Negro tengo el corazón
Negro el humo del amor
Culebra en mi balcón
Que sale mirando al sol
El sol te deja moreno
Igual que tu corazón
Alejandro Iniesta y Gerard Rivas

Oh bolígrafo emplumado
Tu sangre negra y leal
Tu matiz diferenciado
Y tu material espiritual
Oh bolígrafo emplumado
Ancho y estrecho
Multicolor y dorado
Delgado y bien hecho
Vaneet Kaur y Ariadna Pérez
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Racó Literari
POEMES - 2n ESO
Bocadillo de jamón

El infierno de los deberes

Ay, bocadillo, bocadillo,
qué bueno que estás;
te comería bocadillo,
aunque comido estés ya.

Qué mala vida fue la mía
deberes siempre me comía
no iba a la panadería
con los deberes ya tenía

Puedes ser de jamón,
de tortilla de patata;
me quieres con tu corazón,
te envuelvo con papel de plata.

El profe nunca me aprobaba
los deberes jamás acababa.
Tortas y tortas me llevaba
que mi padre siempre me daba

Mi bocadillo favorito es de fuet
pero tenemos que comer mucho
yo te como en un chalet
me lo preparan cuando me ducho

Copiar, estudiar, estudiar,
los libros siempre llevar,
tanto al cole como a mi hogar.
Yo al final me fui a colgar.

El mármol del fuet y jamón
es lo menos sano
me lo puedo comer en un balcón
cuando es verano.
Jordan Gavidia y Max Gaievyi

Pablo López y Marc Evangelista

El sol
Dorado como su pelo,
parece una moneda,
se refleja en el suelo
mientras tanto rueda.
La luz del día le despierta
por la ventana siempre entra
el sol que a aquella belleza
siempre está con su realeza
Elsa Ortiz y Júlia Hernández
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OLD DAYS AT PRIMARY SCHOOL
As a little girl, I didn’t use to like school, like now. My cousins and my sister used to pick me up at the end
of the day. Some days, l used to eat at the school canteen. When l finished eating, my friends and l played at
the school playground.
When l was young, my favourite subjects were arts, English and physical education, or P.E. I was especially
good at arts, English, music and P.E. because l liked them and I wanted to learn or practise more about
them. I remember that l had a little notebook, and it was there where l drew. I also had a pencil and a red
and green pen (to correct). We had a book for each subject and we used paper. In Catalan, the class used to
use a workbook. It was like a notebook. We had the typical rules: be quiet, don’t talk with your classmates in
the middle of the class…My little me used to be hardworking because l was scared of my teachers.
My classes used to be noisy, but sometimes it was silent.I used to have a favourite teacher, the art teacher.
Right now, l don’t remember if it was a boy or a girl. But l remember that when we finished our art
homework he/she would let us play with plasticine and he or she taught us well. We used to play maths
games, most of the times, and we had an abacus and plasticine, and we also had vehicles. I didn’t use to
have a boyfriend but l had a lot of friends! Most of them are with me now, in the other class or in mine. I
really don’t miss those days but if we behaved badly we had to copy a sentence like two thousand times or
we weren’t allowed to go to the playground.
Ariadna Pérez
2nd ESO A

I remember how I enjoyed every day at primary school. I used to go to the park with my friends every
afternoon to play football or hide and seek. My sister at that time was at secondary, so she always stood at
the door waiting for me. Sometimes I stayed at the school canteen because my parents weren’t at home. We
ate all types of food, like vegetables, spaghetti, pizza, soup… I used to play football or basketball with my
friend Jordan or Aixa.
My favourite subject was P.E. because we played all types of sports. It was a lot of fun. I was the best of my
class at jumping. I was, and still am, like a bunny or something that jumps high. I think l could jump like 50
cm. I was good at science too. I used to participate all the time, because l knew a lot about astronomy or
anatomy. I didn’t use to play table games but sometimes l played chess with my partners.
John Mark was my best friend. He was like my brother, because his mother and mine were friends. We used
to play basketball in front of my house. He has been my friend for at least twelve years, as well as other
friends that l appreciate like Nico, Pablo, Rooney, Alex, and more.
I miss all the days at primary school because everything was relaxed and school wasn’t stressful. There
wasn’t much homework to do, and it was easy. Now l am at secondary and everything is different and
difficult. Now l am enjoying life with my friends and family.
My class at fourth year was small and hot in summer, but we had the best teacher. His name is Jesus, and
he used to make jokes and he made me laugh. He was my favourite teacher.
Marc Evangelista
2nd ESO A
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MY HOUSE
I live in L’Hospitalet de Llobregat. It is a city in the province of Barcelona. The city is busy and
big. I live with my family in a four-storey building. My flat isn’t small nor big. It is ok. I have four
bedrooms, one office, a bathroom, a kitchen, a dining room and a living room. The bedrooms are
big but the office is small. The bathroom is small but the kitchen is big. There are also two
balconies and a laundry room. The street is very dirty with dog poop. The truth is I don’t care
about the street. I like my flat. It is more likely that we are going to move because the rent goes up
and we already have another flat.
Amy Estefanía Martín
1r ESO A

I live in Spain, in a city called L’Hospitalet de Llobregat. My building has four floors, and my mum and l
live on the second floor. My flat is very small but it’s very cute. It has two bedrooms. The laundry room is in
the kitchen. We have one bathroom. And a living room.
The kitchen is next to the living room. My bedroom is so small that l use it to see my favourite films or do
homework. In my street there’s a hairdresser, which is next to my flat. And also there’s a repair shop.We have
lived in this flat since summer 2021, because my parents broke up. My school is near, as l take twenty
minutes to arrive at school.
Evelyn Pereira
1r ESO A
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Mon Sant Benet 5è A
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Mon Sant Benet 5è B
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SORTIDA COLÒNIA GÜELL

Leo Tasende i Kian Masih 6è B
Kenshi Moreno i Ainara Sartorio 6è A
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SORTIDA A LA NEU 5è i 6è
lA MASELLA 2022
Els passats dies 12,13 i 14 de gener van ser tres dies que alguns nens i nenes de cinquè i sisè de
Primària no oblidaran mai, ja que van viure una experiència única a les pistes d’esquí de La Masella i
a l’Hotel Alp, una vivència sempre emocionant, però aquest any amb més motius ja que era la
retrobada amb les sortides de més d’un dia després dels temps viscuts.
Però millor serà que ells i elles us ho expliquin en primera persona...
“Jo m’ho vaig passar molt bé a la neu, ens va agradar molt esquiar i les activitats a l’hotel van ser
molt divertides... Ja espero amb moltes ganes l’any vinent per a poder repetir! – Júlia G. (5è A)
“Quan vam arribar estàvem molt emocionats i a la nit el David, el Freddy i jo esperàvem súper
emocionats l’hora de la Discoteca i vam ballar amb molta marxa... Vam menjar molt bé els tres dies,
tot i que el plat “estrella” eren les patates fregides que desapareixien safata rere safata.” Biel H.
(5è A)
La Camila, l’Alexandra i l’Enric de 5è B ens recorden les vivències més divertides per a ells : “Al
principi em feia por esquiar perquè mai havia trepitjat la neu, tot i que ràpidament vaig agafar
pràctica i és molt emocionant i divertit.” “A mi m’ha agradat perquè hem anat amb els millors amics
i amigues i amb un grup de professors molt “guays”. Hem après com es diuen les parts dels esquís,
com es frena quan baixes una muntanya, com ho has de fer si vols pujar... I m’ha agradat molt
perquè ens hem fet amics els de cinquè i sisè...Tots units i divertits.” “Ho hem passat molt bé
aprenent a esquiar i a utilitzar el material, va ser molt emocionant pujar amb el teleesquí, una de
les nits vam veure a una pantalla gegant de televisió el partit del Barça contra el Madrid ...va ser
genial!”
També la Laia i el Pablo de 6è A recorden la seva sortida a la neu com una vivència
extraordinària... “El primer dia vam haver d’estar a l’escola a les sis del matí i als pocs minuts ja
estàvem dalt de l’autocar emocionats i contents per l’aventura que ens esperava. El menjar era
tipus buffet lliure i era molt divertit escollir entre els diversos plats allò que més ens agradava...
això si... sense llençar menjar... Una de les coses més esperades va ser el repartiment d’habitacions,
ens encantava tenir el nostre espai amb els amics i amigues i, de tant en tant, anar a fer “visites”
a les de la resta de companys i companyes... Millor no comentarem com d’endreçades estaven...”
La Marta i l’Emily de 6è B ens recorden la seva aventura...”Aquests tres dies a la neu han estat els
millors de tot l’hivern. Estàvem molt emocionats per aprendre aquest nou esport i ho vam passar
molt bé. Les habitacions eren molt grans, amb molt d’espai i el seu bany individual. Serà una
experiència que recordarem com una de les millors de la nostra vida”
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SORTIDA A LA NEU 5è i 6è
També les i els mestres acompanyants volem donar les gràcies a tots els nens i nenes ja que van
ser tres dies magnífics els que vam viure plegats, que els nostres nens i nenes són uns valents i
valentes, que van tenir una actitud boníssima i que ens vam sentir molt estimats i estimades.
Desitgem que guardeu aquests records en un lloc preferent als vostres cors com nosaltres ho
farem...
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QUÈ ÉS LA SEXUALITAT? - 3r ESO
El passat dimecres 19 de gener, va visitar-nos l’Anna Pedrals, sexòloga de l’IESP
(Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella) per realitzar-nos un taller sobre la
sexualitat.
Va començar la sessió preguntant-nos quines paraules ens venien al cap al pensar
en sexualitat, ens va allunyar de la idea que els termes sexualitat i sexe eren
sinònims i ens va explicar tot el que pot englobar aquest terme: l’orientació sexual,
els òrgans sexuals, la identitat de gènere, el sexe i el plaer. També vam fer una
activitat per comprovar quines creiem que eren les zones més sensibles del
nostre cos i vam visualitzar uns vídeos que ens van donar peu a debatre sobre
què és una relació amorosa “sana”. Finalment, vam aprendre i classificar paraules
relacionades amb la sexualitat.
El taller ens va semblar força amè i important ja que, a la nostra edat, molts
adolescents comencen a interessar-se per aquest tema i sempre és millor que t’ho
expliqui una persona formada en la sexualitat que no fer la teva cerca a través
d’internet. A més a més, la presentació va ser molt dinàmica ja que nosaltres hi
vam participar molt activament. Considerem de gran importància la realització
d’aquest tipus de xerrades per deixar enrere els tabús que encara hi ha al voltant
de la sexualitat.
No obstant això, considerem que hi
aprofundir massa enfront d’altres que
3r d’ESO, per tant, considerem que
aquesta a tots els cursos de l’ESO per

ha determinats temes en què no es va
ja es coneixen sobradament a un curs com
seria necessari realitzar xerrades com
poder adequar millor el temari a cada curs.

Finalment, us fem extensible a tots i totes el nom d’una web on podeu preguntar
els vostres dubtes sobre sexualitat a diferents sexòlegs i sexòlogues:
https://www.adolescents.cat/consultori

Elián Garcia, Maria Maldonado i Anna Ortega 3r ESO A
Zainab Achibane, Carlos Martínez i Judit Rodríguez 3r ESO B
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LA LLUM DARRERE LA FOSCOR -

MAUTHAUSEN

Tota aquesta història comença un 30 de gener de 1933, a Alemanya, quan Adolf Hitler va
ser nomenat canceller d'Alemanya pel president d'aquell moment. Abans d’això, Hitler era el
líder del Partit Nacionalsocialista Alemany dels Treballadors (partit nazi).
Al març d'aquell mateix any, i en dos dies consecutius, s’estableix el primer camp de
concentració a Dachau (sud d'Alemanya) i l'endemà el parlament alemany aprova la Llei
d'habilitació que confereix a Hitler la capacitat per implantar una dictadura a Alemanya.
Durant els anys següents s'aproven tota mena de lleis en contra del poble jueu i altres
grups minoritaris com ara els polítics de l'oposició, els homosexuals, els negres, els
gitanos, etc.
El 1940 es va crear el primer gueto dels nazis. Els alemanys consideraven la creació dels
guetos com una mesura provisòria per controlar i segregar els jueus. A diversos llocs,
els guetos van durar poc temps. Alguns jueus van ser deportats des dels guetos cap a
camps de treball forçat o camps d’extermini.
Per visibilitzar la realitat d’aquesta obscura època, a 4t d'ESO, el sr. Fernando Cardoso,
membre de l’Associació Amical Mauthausen, va fer una xerrada que es centrava en la
situació del camp d'extermini i concentració de Mauthausen, situat a l'actual Àustria.
Aquest camp de concentració va ser construït l'agost del 1938 per un grup de
presoners transferits d'un altre camp de concentració (Dachau). Al cap d'un any aquest
ja tenia més de 2.772 presoners.
Per diferenciar els interns hi havia un sistema de marcat per triangles, que cosien als
uniformes dels presoners, per classificar-los segons la seva diferència amb la raça ària.
El triangle vermell s'assignava als presos polítics; el verd, a criminals; el blau, a estrangers
o immigrants; el color púrpura, eren els testimonis de Jehovà; el color rosa, era per a
les persones homosexuals i per finalitzar el color negre, s'assignava a les persones
"asocials": vagabunds, prostitutes, i persones amb trastorns psicològics i addictes a
algunes substàncies com ara l'alcohol.
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Aquesta figura classicista es trobava cosida a la camisa i/o pantaló de l'intern.
El de Mauthausen era un camp d’extermini tan bàrbar que els nazis deien: Entrareu per la
porta, però sortireu per la xemenia.
Els nazis tenien un mètode de classificació; aquest determinava a Mauthausen com a
camp de categoria III. Això vol dir que els presoners es trobaven en les condicions més
dures i lamentables, infrahumanes: la desnutrició i els treballs forçats durant tot el dia
solien ser la causa de mort d'alguns interns, malgrat que no eren els únics mètodes. Allà
es van viure:
-

"Les escales de la mort." Els interns, així denominats per ells, eren obligats a pujar
186 graons amb un bloc de pedra pesat a l'esquena.
Cambra de gas: Habitació hermèticament tancada on hom injecta gasos tòxics o
asfixiants per a provocar la mort. Mètode de mort massiu.
Afusellament. Afusellaven els presoners despullats i els llençaven a les fosses
cavades per ells mateixos.
Experimentació de medicaments. Injectaven malalties i observaven com aquestes
avançaven. La finalitat era curar l'exèrcit nazi si queien malalts.

Aquestes terribles morts de persones innocents ni tan sols necessitaven un perquè.
Considerar una persona inferior (fora de la raça ària) era argument necessari per
causar-los la mort i després cremar-los per no deixar constància, com si no fossin
humans.
Finalment, en nom de tot l'alumnat volem agrair al Sr. Fernando Cardoso haver-nos fet
conèixer aquests fets que pertanyen a la nostra història. Ens va realitzar la xerrada el
dia 27 de gener de 2022, 77è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz. Considerem que
recordar aquests fets i no oblidar-los és molt important perquè no torni a passar mai
més.

Carla Hernández, Íngrid Guijarro, Ashlie Ventura i Milton Vidal
4t d’ESO A i B
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«BEEP, BEEP» TENS UN WHATSAPP
Molts de nosaltres, davant del xiulet «beep, beep» que emet el nostre mòbil, ens llencem instintivament la
mà a la butxaca per veure qui ens ha enviat un whatsapp, si tenim l’alerta d’alguna aplicació, un missatge
de correu electrònic, etc. Aquesta immediatesa en la comunicació, que era inimaginable fa tan sols 10 anys,
és avui en dia una fet totalment quotidià. I ja que parlem d’anys, sabeu a quina edat els infants tenen el seu
primer mòbil? Hi ha estudis que indiquen que un 25% tenen mòbil propi als 10 anys, gairebé el 75% el
tenen als 12 anys i més del 90% als 15 anys.
Però, per a què volen un mòbil? No ens enganyem, moltes vegades som nosaltres els que veiem la
necessitat d’estar connectats amb ells «per si ens han de trucar». En aquest cas serviria un telèfon sense
connexió a internet, proveu d’oferir-lo, segur que us diuen que no. Les funcionalitats que avui en dia
ofereixen aquests dispositius fan que siguin altament atractius per a tots els públics, i especialment pels
petits, al obrir-los una porta de bat a bat al món exterior. Però hem d’estar alerta i acompanyar-los en
aquest viatge d’immersió al món tecnològic o sinó els estarem posant al volant d’un vehicle que circula a
tota velocitat sense frens.
I arribarà el moment que ens haurem d’enfrontar a la pregunta: «em compres un mòbil?» que
possiblement anirà acompanyada d’un argument altament sòlid: «tots els de la classe en tenen un». És
important no deixar-nos endur pel que fa la majoria, sinó per allò pel que està preparat el nostre fill/a. Igual
que hem valorat si ja pot anar sol pel carrer o anar sol a comprar, podrem saber si ha arribat el moment de
donar-li el desitjat mòbil o no.
Com a pas previ abans de l’arribada de l’smartphone és important un acompanyament, ensenyant-los com
ha de ser un ús adequat de les pantalles, que a internet no tot val i no tot és veritat, fixar un temps limitat
de connexió, etc.
I quan arribi el mòbil a les mans dels nostres fills/es, és important establir amb ells una normativa d’ús,
nosaltres comprem el mòbil, nosaltres decidim quin ús se’n fa. Aquesta normativa podria estar redactada
en un llenguatge comprensiu per a ells/es i així fer-lo més assequible i més fàcil de complir. Us adjunto un
exemple:
– El mòbil dorm de 9 del vespre a 9 del matí. És important respectar les seves hores de descans, per això
mai el despertaràs per fer-lo servir.
– Podràs portar el mòbil a l’escola, però només l’utilitzaràs si ho indiquen els professor/es.
– Si en fas un mal ús es pot trencar, espatllar. Tu ets el responsable i n’has de tenir cura.
– No utilitzis el mòbil per mentir, enganyar, o trair els altres. Tampoc l’has d’utilitzar per enviar missatges,
correus o dir coses a través del telèfon que no diries en persona.
– Segurament tindràs una música bonica, especial o fins i tot estrident per quan soni el mòbil però, en llocs
públics no cal que comparteixis els teus gustos musicals. Posa’l en silenci.
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– El mòbil té càmera de fotos; que bé no? Però atenció: mai, mai pengis fotos de menors a les xarxes.
Tampoc has d’enviar ni reenviar fotos íntimes teves ni d’altres persones. És molt arriscat, el ciberespai és
més poderós que tu.
– També és arriscat mantenir xats amb desconeguts i acceptar amistats de persones que no coneixes. No ho
facis. Mai.
– Si tens dubtes, consultes, problemes per fer servir el mòbil, recorda que sempre ens pots preguntar.
T’ajudarem.
– I aquest és el punt més important: no t’oblidis que hi ha vida més enllà de les pantalles.
És evident que no ens podem resistir als avenços tecnològics i que hem d’integrar la tecnologia a les
nostres vides, però cal trobar-li un lloc, i que aquest lloc no sigui el centre de les nostres relacions
personals. I si heu arribat al final d’aquest article sense abandonar la lectura per comprovar si us ha arribat
un whatsapp, enhorabona, esteu en el meu equip!

Sònia Planas
Mare de la Paula i de la Ivet
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