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Benvinguts!

S’apropa una vegada més el fi-
nal de curs. Un curs que vam
començar al setembre de l’any
passat a les escoles i a l’institut
ple d’expectatives. Ha estat un
curs que, com sempre diem
quan ja s’acaba, “ha passat vo-
lant”, i on hem treballat, fet
classes, pràctiques, projectes,
sortides, xerrades, festes,...
Aquest curs però, segur que
haurà estat molt especial per a

uns grups d’alumnes que aquest
any acaben la seva etapa a l’escola
de primària i el proper curs ja se-
ran alumnes de secundària. Diran
adéu a l’escola i aniran cap a l’ins-
titut on trobaran companys i
companyes molt més grans.
Ens hem conegut en les activi-
tats conjuntes que hem fet al
llarg d’aquest curs: la ràdio, la
revista, la visita a l’institut i els
tallers, la festa de Carnestoltes...

Volem donar-vos la benvinguda
a l’institut on continuareu amb la
vostra formació i on passareu
una etapa molt important de la
vostra vida. També volem donar
la benvinguda a les vostres
famílies i agrair la confiança que
ens demostren. Esperem fer un
bon equip per ajudar-vos a as-
solir els vostres objectius.
L’equip de mestres de les escoles
i els professors i professores de
l’institut hem continuat treba-
llant plegats per coordinar-nos i
fer que el pas d’aquests nois i
noies de 6è de primària a l’edu-
cació secundària sigui el més
planer possible. Moltes gràcies a
tots i totes i molt bon estiu!

Neus Llibre

Us esperem a l’institut!
Els alumnes de 2n d’ESO de
l’Institut Enric Borràs som
aquest any els encarregats de
composar les pàgines d’aquesta
revista amb els textos i fotos

que han enviat els col·labora-
dors. Al principi ens vam es-
pantar una mica d’haver d’edi-
tar una revista on participaven
tots els centres del nostre vol-
tant, on hem passat la nostra
infància, jocs, rialles, tristeses,
algun plor... Però poc després
ens va agradar la idea de saber
d’altres escoles del barri i ens
vam posar a la feina. Després
de dies i dies d’intentar enten-
dre el programa d’edició,
d’equivocacions i de bloqueigs
de l’ordinador, vam aconseguir

acabar la revista. Ara només es-
perem que us agradi i que l’any
que ve ens tornem a retrobar i
que seguim explicant-nos coses a
través de la Revista EntreCentres.

Equip editor de 2n d’ESO
INS Enric Borràs
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«Hauríem de cuidar
Badalona per als
futurs habitants de la
nostra ciutat i també
de tot el planeta»

Les noves tecnologies
Avantatges de les novestecnologies
La veritat és que això de treba-
llar amb ordinador és molt cò-
mode perquè ens permet fer
més ràpida la feina, no cal tin-
ta, és mes ràpid a l’hora de
buscar informació i no cal anar
a la biblioteca, és més còmode
perquè és més divertit i més rà-
pid, té molts tipus de lletra i la

pots posar a la mida i el color
que vulguis, i si t’equivoques
pots anar endarrere.
Desavantatges de lesnoves tecnologies
La veritat és que no ens ado-
nem, però estar moltes hores
davant d’un ordinador perjudi-
ca molt la vista i tens molt can-
sament. Si un dia se te’n va la
llum no pots engegar l’ordina-
dor perquè no tens energia.
Ordinadors portàtilsa Primària i a l’ESO
El Departament d’Enseyament
ha publicat:
“El programa també preveu
dotar les aules de cicle superior

de primària de les escoles pú-
bliques d’ordinadors portàtils,
pissarres digitals interactives
(PDI) i equipament comple-
mentari per guardar o trans-
portar els ordinadors. L’objec-
tiu és que ‘els alumnes, quan
s’incorporin a l’ESO, estiguin
acostumats a treballar amb or-
dinadors al centre’, com ha re-
marcat Rigau. Aquesta acció
beneficiarà 86.000 alumnes,
que rebran 13.500 ordinadors i
960 PDI el curs vinent.”
Conclusions
A mi m’agrada més l’ordinador
però també m’agrada escriure a
la llibreta i als fulls amb els bo-
lis. De fet m’agraden tots dos.

A l'escola abans de Nadal vam començar a utilitzar els ordinadors portàtils. Em sembla bé, perquè de ca-
ra a l'any que ve utilitzarem portàtils tot el curs i serà com una llibreta, un full, un llapis...

Vivim en una ciutat neta?
Hi ha gent que és molt bruta, que
en comptes de llençar els papers,
ampolles, plàstics a les escombra-
ries ho llencen al terra del carrer.
Per solucionar aquest proble-
ma hi ha contenidors que reci-
clen en diferents apartats.
Hi ha el de color verd, que és
per al vidre; també el de color
groc, que serveix per al plàstic;
el blau que s’utilitza pel cartró i
paper. Per últim també hi ha el
de color marró que és per als
residus de menjar.
També es pot utilitzar el de co-
lor gris, que serveix per les al-
tres coses.
L’Ajuntament s’encarrega de
recollir tot això.
L’Ajuntament de Badalona diu:
“Tot aquest esforç per millorar
el servei de neteja a la nostra

ciutat compta amb la vostra
complicitat. L’Ajuntament hi
posa el mitjans, però només
amb el vostre suport i com-
promís ciutadà podrem assolir
l’objectiu d’Estrenar Badalona
cada dia. Una Badalona més
neta i agradable per a tothom.”
El servei de recollida de residus
s’encarrega que els ciutadans i
ciutadanes col·laborin separant
els residus que es poden aprofi-
tar dels que no, que els posen
als contenidors normals.
Aquesta manera de reciclar és
molt aprofitable, perquè la gent
s’adona de l’error que comet si
no recicla.
Badalona s’ha renovat; ara hi
ha nous contenidors, més
equips de neteja, camions de
recollida que s’encarreguen de
recollir la brutícia. El seu tre-

ball el fan per la nit, perquè si
el fessin durant el dia faria
molta pudor.
Hi ha moltes formes de fer
mal al medi ambient.
Actualment vivim només amb
coses electròniques i que per-
judiquen molt.
Anteriorment la gent cuidava
molt bé el medi ambient i això
feia que no es cremessin els
boscos, que no s’extingissin
molts animals...
Igual que ells ho han cuidat tot
per a nosaltres, nosaltres també
hauríem de cuidar Badalona
per als futurs habitants de la
nostra ciutat i també de tot el
planeta.
Hi ha moltes formes de millo-
rar la nostra ciutat perquè sigui
més neta i tranquil·la.

Cada dia quan anem pel carrer veiem que totes les voreres estan brutes i els contenidors sembla que no
s'utilitzen, perquè hi ha tota la brutícia al terra, on no ha d'anar.

Escola Feliu i Vegués
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La visita a l’INS Enric Borràs
va ser molt interessant.
Primer vam anar visitant l’insti-
tut sencer per poder-ho conèixer
per als que vagin l’any que ve i
per als que no. Hi havia moltes
aules i molts llocs per veure. Hi
havia les aules de les diferents
matèries i algunes aules que no
hi ha a la nostra escola, com el

departament d’estètica; també hi
havia dos patis: un per els de 1r
d’ESO per acostumar-se a l’ins-
titut i un altre per als altres cur-
sos amb una mena de bar per als
que no porten esmorzar. Hi ha
molts laboratoris.
Vam fer uns tallers: el de ma-
quillatge, el de caretes, el de
cantar en anglès i el de labora-

tori. Després dels tallers, al-
guns nens de l’Institut ens van
fer un petit concert de flauta i
un grup de nois i noies van
cantar una cançó.
A continuació els nens i nenes
que van anar a visitar l’institut
van fer una entrevista a dos
alumnes i a dues professores
d’allà.

La biblioteca de l’escola ja esta-
va feta fa temps, però quasi no
la utilitzàvem. Aquest any sí que
se n’ha fet un bon profit, ja que
s’ha obert un nou servei de
préstec a l’hora del pati.

Això ha estat molt engrescador
per a la majoria dels alumnes.
Ara llegeixen més i poden
treure la informació que vul-
guin, sempre i quan respectin
els requisits necessaris.

Per agafar llibres o informació
de la biblioteca, es necessita el
carnet de biblioteca que cada
noi o noia té. Els dimarts po-
den agafar llibres els de cicle
inicial, els dimecres els de cicle
mitjà i els dijous els de cicle
superior. Ho tenen tot molt
ben organitzat.
La biblioteca a més de tot això
també s’ha utilitzat per altres
coses:
Els de 6è, en un agrupament
flexible, l’hem utilitzat per es-
tudiar unes obres, a periodisme
i una sessió del dimarts la uti-
litzem per treballar amb els
portàtils (5è i 6è), els de cicle
inicial la utilitzen per llegir lli-
bres amb la senyoreta...
Déu n’hi do si en traiem profit!

Engeguem nou projecte a la Biblioteca

Visitem l’Institut

«Els dimarts poden
agafar llibres els de
cicle inicial, els
dimecres els de cicle
mitjà i els dijous els
de cicle superior»
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La festa del Carnaval
Orígens del Carnaval
El Carnaval és una festa molt
divertida, el seu origen és de
l’antiguitat grega i romana, és
de celebracions dionísiques,
(Dionís, el deu del vi).
Podria ser que l’origen del Car-
naval siguin unes paraules en
llatí que són: carru navalis.
També pot ser que el nom de
Carnaval faci referència al mite
d’Isis i Osiris.
Les disfresses de Carnaval
Les meves disfresses favorites
són les que fan gràcia, per exem-
ple un de gras, de noia, etc.
Les disfresses és igual que siguin
comprades o fetes per tu o algú
de la teva família, l’important es

que t’ho passis bé, rient, jugant,
divertint-te en general.
El Carnaval del Feliui Vegués
A l’escola passem el Carnaval
divertint-nos amb els amics,
ballant un ball diferent per a
cada curs, cicle, però també
fem un ball entre tots els nens i
nenes de l’escola.
A mi m’agradaria que la coreo-
grafia canviés una mica (no dic
que no m’agradin les coreogra-
fies, només que m’agradaria
provar unes altres maneres).
Conclusions finals
Les meves conclusions són que
passi el que passi ens ho passa-
rem pipa.

Sortida esportiva a Marina Besòs
El divendres 20 d’abril el cicle
mitjà i superior de l’escola Ale-
xandre Galí vam anar a fer una
jornada esportiva a la platja Ma-
rina Besòs.
L’activitat va començar a les
9:30h. del matí. Un cop vam ar-
ribar ens van dividir en grups de

10 persones barrejats per cicles.
En total van sortir vuit grups de
la nostra escola.
Un cop fets els grups cada grup
portava un dorsal on posava l’ac-
tivitat a la que havíem d’anar. Les
activitats duraven 30 minuts ca-
dascuna. Aquestes activitats esta-

ven distribuïdes per la platja i pel
recinte esportiu Marina Besòs.
Les activitats eren molt diverti-
des i estaven supervisades per
monitors que són estudiants de
la Bastida.
Les activitats que vam fer eren
les que durant tot el curs hem
practicat al poliesportiu de
Montigalà amb la mestra d’edu-
cació física.
Les activitats que hi havia eren:
Korfball, Futbol platja, Pitxi,
Mataconills, Minitennis, Futbol-
flash, Robacues, Malabars, Bag-
minton, Master Class, Esgrima,
Bolei Platja...
Les activitats van acabar a les
13:00 h. del migdia i vam anar a
dinar a la platja.
Va ser una sortida molt diver-
tida i vam acabar molt cansats.

Dites populars i refranysde Carnaval:
1. A Carnestoltes, bones

voltes.
2. Amor de Carnaval, és el

que més val.
3. Carnestoltes fredes de

poca virtut, sempre n'hi
ha que ballen amb el
ventre buit.

4. Carnestoltes, quinze
voltes!.

5. Del Carnaval, no en facis
cabal.

6. Més tard o més matiner,
carnaval, dins del febrer.

7. Ni Nadal sense nevada,
ni Quaresma sense
pluja, ni Carnestoltes
sense lluna.

8. Pel boig, tot l'any és
Carnestoltes.

Escola Alexandre Galí
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Escola Josep Carner

Desenvolupament delProjecte de 6è A i B
Al gener, 6è A i 6è B vam co-
mençar a elaborar un projecte
sobre el Titànic, ja que aquest
any és el centenari del seu en-
fonsament.
Vam dir què volíem saber i què
sabíem ja i vam veure dues
pel·lícules: “Titànic” i “Dentro
del Titánic, el fantasma de las
proellfundidades”.
Després vam buscar informa-
ció i fotografies, i vam elaborar
un gràfic que ens diu quants
supervivents de cada classe hi
va haver. També vam dibuixar i
pintar coses sobre el Titànic
amb aquarel·les i carbonet.
Vam pensar què hagués passat
si...
Vam fer un salvavides amb po-
rexpan, cartolina vermella i una
corda. També vam veure un
programa de “Cuarto milenio”
sobre el Titànic, en el que havi-
en trobat un plat, unes botes
autèntiques... Vam portar revis-

tes sobre el Titànic, vam veure
una maqueta del Titànic, etc.
Per últim vam fer una exposi-
ció al passadís de l’escola expli-
cant la història del Titànic, la
ruta que hauria d’haver fet, co-
ses sobre l’orquestra, com era
l’interior, com eren alguns ob-
jectes que s’havien trobat, etc.
Conclusions
Ens ha agradat molt fer-ho
perquè hem après mes coses
sobre el Titànic: com era més a
fons, quants passatgers hi ha-
via, com i quants van morir,
què va passar...
Del que hem après, el que ens ha
sorprès més ha estat que no vo-
lien que a la 1a classe hi haguessin
bots salvavides, perquè no queda-
va estètic i no els deixava passejar
bé. Així, només es van poder sal-
var 709 de 2.224 passatgers que hi
havia (la majoria era de 1a classe i
els nens i les dones).
El que ens ha agradat molt
també és que hem pintat imat-
ges i dibuixos relacionats amb

el “Titànic” amb aquarel·les i
carbonets.
Hem vist la pel·lícula, per veu-
re amb més detall com va ser
l’enfonsament del vaixell.
S’ha projectat un DVD titulat
“Els secrets del Titànic” on
hem vist com feien una expe-
dició amb un robot al fons del
mar, on s’havia enfonsat el
“Titànic”.
Alguns professors/es del centre
ens han felicitat pel projecte!!!.

Projecte Titànic
Per celebrar el centenari de l'enfonsament del vaixell Titànic, els alumnes de 6è de l'escola Josep Carner han
fet un projecte per explicar-nos tot el que han après al llarg d'aquest curs.

La història del Titànic (1912-2012)
El RMS Titànic (en anglès:
Royal Mail Steamship Titànic,
Vaixell Correu Reial Titànic) era
el segon de tres transatlàntics de
la companyia anglesa White Star
Line (junt amb el RMS Olympic
i el HMHS Britànic) que prete-
nien dominar el negoci dels vi-
atges transoceànics a principis
del segle XX.
El Titànic fou varat el 1911 i
entrà en servei l’any següent,
essent el vaixell de passatgers
més gran i luxós de l’època jun-
tament amb l’Olympic.

Durant el seu viatge inaugural en-
tre Southampton (Gran Bretanya)
i Nova York, la nit del 14 al 15
d’abril del 1912 topà amb un ice-
berg, fet que provocà la seva des-
trucció i enfonsament i la mort de
més de 1.515 persones (d’un total
de 2.224).
Com a conseqüència de les cir-
cumstàncies que envoltaren la
tragèdia i de l’atenció pública
mundial provocada pel naufragi,
el sinistre del Titànic s’ha conver-
tit en un dels naufragis més fa-
mosos de la història.

El Titànic va sortir del port de
Belfast (Irlanda del Nord) el dia 2
d’abril de 1912.
Els tres transatlàntics van ser disse-
nyats per Thomas Andrews i foren
construïts a les drassanes de Har-
land and Wolff a Belfast (Irlanda
del Nord). El RMS Olympic fou
varat l’any 1910 i entrà en servei el
1911, i el HMHS Britànic (original-
ment, RMS Gigantic) fou varat el
1914 i entrà en servei en 1915, si bé
l’esclat de la Gran Guerra féu que
mai prestés servei comercial, essent
destinat a vaixell hospital.

El Titànic es va dissenyar emprant
algunes de les tecnologies més
avançades de l’època, com mampa-
res hermètiques que dividien el buc
en 17 seccions independents i que
es creia que podien mantenir-lo a la
superfície en cas de trencament
d’una part del buc; anava dotat de
telegrafia, un nou disseny d’hèlix de
tres pales i les instal·lacions de pri-
mera classe no tenien comparació
amb les d’altres vaixells pel que fa a
luxe. Complia amb totes les normes
de seguretat exigides per la legisla-
ció britànica i nord-americana.
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Elixirs, els mutants de Saturn
Una vegada, a l’any 11.933
(quan ja s’havia descobert tot
Mart) van descobrir que no hi
havia res i es van centrar en un
altre planeta, “SATURN”. Van
començar a estudiar els aste-
roides que envoltaven Saturn.
Van dir que hi havia NºI
(I=Infinit) però que cada any
canviava de rotació. El dia de

Nadal (25 de desembre) li van
fer una foto des d’un telescopi
gegant. Desprès de vuit anys,
van afirmar que no era l’ombra
d’una roca, sinó d’un ésser viu.
Van estar uns anys investigant
Saturn i el 25 de desembre de
cada any es feien fotos i es ve-
ien cada vegada més ombres.
Després d’uns 103 anys aproxi-
madament van enviar un robot
anomenat C3-HIR a l’espai,
concretament a Saturn. Quan ja
va ser allà, el 25 de desembre, va
gravar a uns éssers molt sem-
blants als humans però eren
grocs, amb puntetes negres i
anaven amb roba. Tenien una
civilització sota terra i era molt
gran. Van manar al robot que
investigués el més interessant

d’aquella gran ciutat. Va desco-
brir noves religions i nous tipus
d’esports. Havia un que era el
més interessant d’aquella gran
ciutat: el tacó de bota.
Es jugava amb aigua i sorra.
Havies de fer-te un parell de
botes i caminar trenta segons
sense que es trenqués. A Saturn
també hi havia futbol, bàsquet;
pal i disc (hockey), etc…
Van seguir buscant més i més
però tota la resta era igual que
al nostre món.
Això va marcar el comença-
ment d’una era: l’Era Galàctica.

Adrià Calvo

Soledat, Curiositat i Malícia
Carlota era una noia d’11 anys
molt especial, i tenia pensa-
ments diferents dels de les al-
tres persones. Les persones
“normals” pensaven que el
món estava molt bé tal i com
estava, però ella pensava que,
com que cada cop el món no
tenia tants secrets i havien
avançat molt en el tema de la
tecnologia, per què no avançar
més? Ella volia ser especial,
descobrir coses que ningú havia
pogut imaginar, però com que
no tenia amics, sola no ho po-
dia fer, i no volia demanar ajuda
als seus pares, perquè pensaven
que estava boja. Però un dia va
tenir una idea brillant.
Va construir tres androides i els
va posar vida. I com que no te-
nien sentiments, va anar a una
granja, i li va demanar a un
granger si li podia donar tres

cors d’animals morts. Sense sa-
ber com, quan va posar els cors
als androides, van començar a
bategar! A Carlota només li
quedava posar nom a aquelles
persones metàl·liques. Quin els
hi posaria? Ja ho sabia! Soledat,
Curiositat i Malícia.

Cada androide, com per art de
màgia, es va convertir en el nom
que li havia posat. Una sempre
es quedava sola, l’altra es ficava
a un cau de conills per inspecci-

onar-lo i l’altra... es va apoderar
del cor de Carlota, i no en sentit
figurat. Li va arrencar el cor en
un tres i no res. Les altres dues
androides se'n van adonar i lla-
vors van ajuntar les forces i
sense saber com, es van fusio-
nar. Llavors, van anar cap a
Malícia i li van llençar a sobre
una bola d’energia, que havia
aparegut de les mans de l’an-
droide. Pensaven que havien
guanyat, perquè de Malícia
només quedaven trossets, però
de sobte, els trossets es van
ajuntar a l’androide que ja no
era un androide. Era una per-
sona humana, però no qualse-
vol, era Carlota, que en realitat
només estava creada per Sole-
dat, Curiositat i uns trossets de
Malícia. Però el seu cor perta-
nyia a Malícia i sempre serà així.

Sofía Almirante

«Cada androide, com
per art de màgia, es
va convertir en el nom
que li havia posat»

«El dia de Nadal (25
de desembre) li van
fer una foto des d'un
telescopi gegant.
Desprès de vuit anys,
van afirmar que no era
l’ombra d'una roca,
sinó d’un ésser viu»
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Tots dos heu estat mestres del Carner i tots
dos heu construït la nostra escola, que tant
estimem.
Des del primer dia heu aportat el vostre
esforç i dedicació amb els vostres alumnes,
a les tutories i a tota l’escola.
Tots els alumnes tenen un bon record vos-
tre i encara que passi el temps continuen
dient: el meu “profe” Miguel o la meva
“senyu” Sílvia; això, sens dubte, els que-
darà per sempre.
A l’escola heu estat motor de molts dels
projectes importants que s’han dut a terme
i que conformen la nostra identitat.
Què faríem si la Sílvia, amb la Gloria, no
haguessin dedicat tantes hores a fer de la
nostra biblioteca un autèntic espai de fo-
ment i de gust per la lectura?
Què faríem si el Miguel no ens hagués
conscienciat en la cura del medi ambient i
ens hagués perseguit insistentment quan
teníem actituds poc “verdes”?
Què faríem si ells no ens haguessin fet
veure la importància de treballar amb els
nens/es les Desigualtats Nord-Sud del
nostre món?
Què faríem amb la plàstica si ells no ens
haguessin recordat el valor d’aquesta
matèria tan sovint arraconada com una
simple “maria”?

Aquests i d’altres “Què faríem?”, són els que
fan que la nostra escola sigui la que és i per
això us agraïm molt sincerament tot el vostre
treball, que sense cap mena de dubte, nosal-
tres trobarem a faltar.
El claustre de professors del Josep Carner

A una vella amiga A Miguel i Sílvia

Què té aquesta mestra que està tan dubtosa,
Què té aquesta dona que no sap què farà.
Li sap greu deixar aquesta escola
lloc on tants anys hi ha treballat.

L’han animat algunes amigues.
Una altra etapa ha de començar,
no tot s’acaba tancada en una aula,
coses hi haurà que li han d’agradar.

Formiga que mai no para
buscant coses per pensar i parlar,
perquè els seus alumnes treballin
com si es tractés de jugar.

Tancarà la seva classe
que “dofins” ha anomenat
i quan els nens hi tornin
d’ella se’n recordaran.

Tots els seus companys
li faran un comiat
i celebraran els anys
que la Maruja els ha acompanyat.

Desitgem que la nova etapa
comenci amb il·lusió.
Tindrà temps de fer noves coses.
VIURÀ UNA VIDA MILLOR!!!

El trobarem a faltar, Maruja.

Per a Sílvia dels teus exalumnes
Després d’estar anys
amb nosaltres has de
marxar. Hem passat
moments bons i do-
lents. La teva estada
a l’escola ens ha fet
sentir coses que no
havíem sentit mai.

És una pena que ens deixis tan aviat perquè
tant nosaltres com altres alumnes teus
desitgem que altres nens i nenes sàpiguen
la bona professora que ets. Nosaltres no
oblidarem fàcilment les coses que ens has
ensenyat en aquests quatre anys.
La biblioteca és un santuari per a tu,
perquè sabem que has estat molts anys
responsable i que és una altra part teva,
gràcies per haver-nos fet gaudir d’ella.
Esperem que mai ens oblidis. Nosaltres
no ho farem.

Els teus exalumnes.
Paula Unión Creus
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Recaptació per anar de colònies
Aquest any acabem la primària, deixem la nostra escola, l’escola de sempre. Acabem una etapa i en
comencem una altra plena d’esperances i d’inquietuds.

«Ens agradaria que
anessin tots els
companys dels dos
sisès, i és per això que
realitzarem una sèrie
d’activitats per
abaratir el cost
d’aquestes colònies»

Per celebrar aquests anys que
hem estat junts compartint
moltes anècdotes, moltes sor-
tides, feines, rialles..., realitza-
rem unes colònies a la comarca
del Baix Empordà. Seran uns
dies molt divertits ja que l’úni-
ca cosa que se’ns demana és
una: ganes de passar-ho bé.
Ens agradaria que anessin tots
els companys dels dos sisès, i
és per això que realitzarem una
sèrie d’activitats per abaratir el
cost d’aquestes colònies.
I ara ens agradaria explicar-vos
en què consisteixen aquestes
activitats:
Les paneres de Nadal
Per Nadal vam voler aprofitar
l’oportunitat de fer una panera
per tal de vendre números en for-
ma de petites targetes. Eren ca-
lendaris per una banda i diferents
fotografies, molt boniques, per
l’altra. Una part de l’import que es
pagava per a cada número era per
a nosaltres i així recollíem més
diners. Va tenir molt d’èxit, tant
que, amb dos dies vam vendre mil
números. Aquest fet ens va ani-
mar a fer més calendaris, mil més,
i també els vam vendre tots.
En aquesta activitat, no vam
ser només 6é A i 6é B, també
ens van ajudar 5è A i 5è B ve-
nent números. Ah! I també va
ajudar l’AMPA!
Ens vam divertir venent núme-
ros a coneguts, familiars, amics i
també a gent del carrer que no
coneixíem! Entre tots vam re-
captar molts diners, però... en-
cara vam fer més activitats!
Els pastissos
Estem venent pastissos! Sí, sí, un
tros de pastís a 50 cèntims d’eu-
ro, és una altra activitat per re-

captar diners per anar de colò-
nies tots els nens i nenes de 6è.
Els fan mares i mestres volun-
taris, nosaltres fem els talls per-
què quedin peces més o menys
iguals. Cada setmana els pastis-
sos són diferents, n’hi ha de
molt bonics i tots són molt
bons; els fan de xocolata, de lli-
mona, d’avellana... Un dia una
mare va portar magdalenes
molt grosses que es van vendre
molt ràpid.
Els pastissos els estem venent
tots els dilluns per la tarda a l’ho-
ra que se’n van a casa els petits i
també a les cinc. En aquesta ho-
ra hi ha molt enrenou.
Ens estem esforçant molt per
recaptar diners i, a més a més,
vendre pastissos és molt diver-
tit. Jo, quan no venc, m’enfado
una mica però de seguida se’m
passa perquè si ens en sobren,
ens els mengem nosaltres. De
moment ja hem recaptat molts
diners però falta molt a fer.

Sant Jordi
Aviat arribarà l’època dels dracs i
les llegendes, i no podem desa-
profitar aquesta oportunitat per
recaptar diners per a les colònies.
Us explico el que tenim previst fer:
• Vendrem llibres que hem

anat recollint. Durant un
temps, tots els nens de l’es-
cola hem estat recollint lli-
bres en bon estat per ven-

Escola Margarida Xirgu
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dre’ls el dia de Sant Jordi. Els
vendrem els alumnes de 6è
als dies 23 i 24 d’abril. Els
llibres es vendran a uns
preus molt econòmics, de-
penent del seu estat, del seu
volum i de la seva qualitat;
aniran des d’un a tres euros!

• Vendrem els punts de llibre
que estem fent: no us ha pas-
sat que de vegades deixeu de
llegir i no teniu un punt de lli-
bre? I d’altres que no has po-
sat cap senyal i no recordeu
per on anàveu? Si us passa
això, aquests punts de llibre
són la vostra solució! A més a
més, us agradaran perquè són
molt originals.

• Vendrem imants en forma de
roses: no hi ha res millor que
un detallet del dia de Sant Jor-
di per decorar una miqueta la
nevera de la cuina de casa!

Esperem i desitgem vendre
molt el dia de Sant Jordi.
Taller de volum
En aquest taller, fem moltes
coses diferents. Un bon exem-
ple d’això seria: collars de
“nespresso”, polseres, aranyes i
ratpenats (amb paper de Pi-
notxo) i també uns portallapis
fets amb enganxines, llana i al-
tres materials.
Els fem en grups i a cada grup
hi ha un responsable. De mo-

ment ho portem bé, però al-
guns grups fallen perquè van
molt enrederits. Però tranquils
que ens podreu comprar força
coses, només per 1€ o potser
5€, segons el que vulgueu.
Aquest mercat es farà el diven-
dres 4 de maig a les cinc de la
tarda. L’AMPA ens ajudarà amb
algun refrigeri o potser fins i tot
amb una xocolatada, ja veurem!
No tenim cap dubte del nostre
esforç i ho fem amb ganes. Es-
perem que vingueu i que gaudiu
amb totes aquestes coses (pol-
seres, collars...). Per a nosaltres,
el vostre ajut és molt important
ja que tots plegats ens ho volem

passar molt bé en aquests úl-
tims mesos a la nostra escola.
Amb totes aquestes activitats
aconseguirem que més com-
panys puguin venir a compartir
aquests dies tan inoblidables,
això esperem!
Bé, i fins aquí el nostre article que
esperem us hagi agradat. Ah!
Aprofitem per recordar-vos que
si algun dilluns us pica el cuquet a
la panxa, recordeu que a les 17 h
us podem vendre alguna porció
dels nostres excel·lents pastis-
sos.... A llepar-se els dits!

Alumnes de 6è
del Margarida Xirgu
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Aquest projecte compta amb la
col·laboració de la Fundació
Alícia.
L’objectiu principal del projec-
te és assegurar que els nens i
joves adquireixin els coneixe-
ments, habilitats i destreses ne-
cessàries per evitar que en el
futur desenvolupin malalties
relacionades amb uns mals hà-
bits alimentaris i de salut, és a
dir, millorar-ne la qualitat .
Aquesta tasca és molt senzilla:
durant una setmana, tots els
alumnes de la classe anotaran
tot el que mengen i beuen, a
més de l’activitat física que fan
al llarg del dia. Una vegada
completats els qüestionaris,
aquests seran avaluats per ex-
perts de la Fundació Alícia i el
resultat es lliurarà a cada esco-
la. D’aquesta anàlisi, se’n des-
tacaran els punts febles de l’ali-
mentació i activitat física dels
alumnes i, per tant, seran les
pautes que caldrà reforçar mit-
jançant les accions que presen-

tin. És així com cada grup
haurà de dissenyar accions per
millorar els hàbits.
Durant tot el desenvolupament
del programa la Fundació Alícia
realitzarà l’acompanyament i l’as-
sessorament a les escoles, a més

de la realització de tallers d’hàbits
alimentaris i activitat física.

Departaments de Ciències
de la Natura i d’Educació

Visual i Plàstica
Projectes interdisciplinars per

a l’alumnat de l’Aula Oberta

Enllaç del
programaTas:
www.programatas.com

INS Enric Borràs Programa TAS: Tu i Alícia per la Salut
El projecte consisteix a avaluar les
pràctiques alimentàries i l’activitat
física dels estudiants de 3r d’ESO
d’un conjunt d’escoles de tot Espa-
nya, amb l’ajuda de professors for-
mats per la Fundació Alícia.
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El programa Grumet Èxit
consisteix en fer classes un dia
a la setmana durant dos mesos
dintre d’una vaixell de vela.
Aquest projecte el realitzem els
alumnes de 4t d’ESO que som
de l’Aula Oberta.

És molt divertit perquè estàs
amb els companys i amb altres
professors que no són de l´ins-
titut. Estàs a l’aire lliure i
aprens moltes coses com per
exemple: ser puntual, anar sol
en metro, treballar en equip,

participar, estar atent i també
coses relacionades amb les
matèries de classe com les ma-
temàtiques, dibuix tècnic, tec-
nologia i biologia.
M’han ensenyat a navegar amb
un vaixell i a conèixer totes les
parts i maniobres necessàries
per ser un bon Grumet.
A mi em va agradar molt el dia
que vam sortir a navegar tot el
dia, perquè van poder venir tots
els altres companys de classe
que no feien el projecte Gru-
met. Vam fer un dinar entre
tots els membres del projecte,
alumnes, tripulació i professors.
Penso que aquest projecte m’ha
ajudat molt.

Ariadna Guerra
4t A d’ESO

INS Enric Borràs

Els alumnes de l'Aula Oberta de 4t
d'ESO al vaixell de vela del projecte
Grumet Èxit.

Projecte Grumet Èxit
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Discovering Science… in English!
The students of 1st ESO are having fun finding out about natural science through experiments, videos,
songs and games, and they’re doing it in English!
Science is one of the five sub-
jects that are being offered in
English at the Enric Borràs as
part of the PELE Project 2010-
2013. The students in 1st ESO
are required to take Science in
English for one hour a week.
This serves a dual purpose by
increasing the students’ exposu-
re to the English language, while
maintaining the learning objecti-
ves of the regular curriculum. At
the beginning of the school ye-
ar, the kids were shy about using
English to speak with their teac-
hers and classmates, but they are
able to understand their lessons
regardless of the change in lan-
guage of instruction. Now, little
by little, through hands-on acti-
vities involving pair and group
work, the pupils are finding their
voices as well.

A typical lesson on the proper-
ties of plant cells begins with
the students watching a short
video in English that tells them
everything they need to know
to carry out an experiment.
After watching the video, the
students recall the names of
materials they need and write
out the procedure in their own
words. This is done as a class
so that students who may not
have understood the directions
the first time have an additio-
nal opportunity to listen as
their colleagues repeat the ins-
tructions in simpler language.
The class forms hypotheses
about which parts of plant
cells they will be able to obser-
ve through the microscope and
what they expect to find out
about plant cells. Next, the stu-

dents ask their teachers for the
materials: a slice of onion peel,
some blue dye, a microscope
slide, an eyedropper… and
carry out the experiment on
their own. After the experi-
ment the pupils write their
conclusions and report back to
the class what they were able
to see. Those who have trou-
ble putting their results into
words draw and label a dia-
gram. After class, the students
chatter eagerly in their own
languages, comparing what
they saw through the lens of
the microscope. They smile
and wave, “Goodbye, teacher!”
as they walk out the door.

Brandon Tullock,visitor teacher fromNorth America

Descobrint la ciència... en anglès!
Els alumnes de 1r d'ESO s'ho estan passant bé descobrint les ciències naturals a través d'experiments, vídeos, cançons i jocs, i ho fan en anglès!
Ciències naturals és una de les
cinc matèries que s'ofereixen a
l' Enric Borràs dins del Pla
Experimental de Llengües Es-
trangeres (PELE) 2010-2013.
Els alumnes de 1r d'ESO fan
una hora a la setmana de cièn-
cies en anglès. Això té un do-
ble objectiu: augmentar l'expo-
sició dels alumnes a la llengua
anglesa mentre es mantenen els
objectius d'aprenentatge del
currículum de la matèria. A co-
mençament de curs, els alum-
nes es mostraven tímids a l'ho-
ra d'utilitzar l'anglès per parlar
amb els seus professors i com-
panys de classe, però ara són
capaços d'entendre les classes a

pesar del canvi en la llengua
d'aprenentatge. I a poc a poc, a
través d'activitats pràctiques
que inclouen el treball en pare-
lles i en petit grup, els alumnes
van trobant també la manera
d'expressar-se.
Una lliçó típica sobre les pro-
pietats de les cèl·lules de les
plantes comença quan els
alumnes veuen un vídeo en
anglès que els explica tot el
que necessiten per portar a la
pràctica un experiment. Des-
prés de veure el vídeo, els
alumnes recorden els noms
dels materials que necessiten i
escriuen el procediment utilit-

zant les seves paraules. Aquest
treball es fa amb tot el grup
classe, de manera que els
alumnes que potser no han
entès les instruccions en el
primer moment tenen una al-
tra oportunitat d'escoltar els
companys que repeteixen les
instruccions en un llenguatge
més planer. La classe formula
hipòtesis sobre quines parts de
les cèl·lules de les plantes se-
ran capaços d'observar al mi-
croscopi i què esperen desco-
brir. Després, els alumnes
demanen els materials als seus
professors: un tros de pell de
ceba, colorant blau, un porta-
objectes, una pipeta… i fan

l'experiment. Tot seguit, els
alumnes escriuen les conclusi-
ons i expliquen a la classe el
que han vist. Aquells a qui els
costa més expressar els resul-
tats amb paraules fan un dia-
grama i hi posen etiquetes.
Després de la classe, els alum-
nes xerren animadament en
les seves llengües i comparen
el que han vist a través de la
lent del microscopi. Somriuen
i saluden, “Goodbye, teacher!”
mentre van sortint de classe.

Brandon Tullock, professor
visitant nord-americà.

Traducció de Teresa Andrés
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Dia de les Arts 2011

Els alumnes de 2n d’ESO vam
oferir un concert per a les
famílies en el Centre Cívic de
La Salut. Aquest concert va te-
nir lloc a final de curs i amb
motiu de la celebració del “Dia
de les Arts”.
El nostre concert va consistir
en la interpretació de cançons
amb instruments i veus, i la
nostra professora al piano.
El fil conductor del concert va
ser “Paisatges del món”. Presen-
tava diferents sensacions, dife-
rents manifestacions (sobretot
musicals i artístiques en general) i
la visió que des de moltes arts es
pot tenir sobre el mateix tema.
Aquest fil conductor estava
guiat amb una presentació que
es projectava en una pantalla a
l'escenari, i era presentat per
companys de cada classe.
A cada pare i mare que estava
present en el concert se li va re-
partir un díptic amb totes les
cançons que cantaven els alum-
nes i una petita descripció del te-
ma del que tractava el concert.

Aquestes són les cançons que
es van tocar en el concert de
2n d’ESO del curs 2010-2011:
2n A EL BUENO,

EL FEO Y EL MALO.
ARAPAHONE
WARRIORS.

2n B AXEL-F.
2n C MAMMA MIA.

EL PIANO.
2n D TITÀNIC.

CÀNON EN RE.
2n E CAN’T HELP

FALLING IN LOVE.
LOS NIÑOS DEL
CORO.

La nostra experiència
Des de la meva opinió, en gene-
ral el concert, les cançons i els
preparatius van estar genials. No
només tenen mèrit les cançons i
les actuacions, també tenen mèrit
la nostra profe, les persones que
van llegir el text i la gent que esta-
va als ordinadors. Totes aquestes
persones juntament amb els AR-
TISTES del concert ens ho vam

passar de meravella i els pares
també. Esperem que amb aquest
article les noves generacions del
INS Enric Borràs estiguin
d’acord i s’esforcin en fer aquest
concert (ÉS UNA EXPERIÈN-
CIA MOLT BONA).
Maryuri Jacome: Jo ho vaig
viure molt bé. Em va agradar
moltíssim el que vam organit-
zar 2n i m’ho vaig passar molt
bé amb la profe de música i
tots els meus companys...
Belén Gallardo: Em va agra-
dar molt i em vaig emocionar.
M’enorgulleix tenir aquesta pro-

fe, perquè s’ho va currar amb
tots els preparatius.
Álvaro Martínez: M’ho vaig
passar molt bé, però estava molt
nerviós, i em va agradar molt
perquè en veritat mola veure
com ho fem després de passar
tot un any practicant les cançons
a classe i això...
Eric Cejudo: ens van agradar
les cançons i les comentàvem
amb els companys, TOTS van
estar genials...

TEXT: Carlos Rubio
FOTOS: Oscar Carretero

«El fil conductor del
concert va ser
“PAISATGES DEL MÓN”.
Presentava diferents
sensacions, diferents
manifestacions
(sobretot musicals i
artístiques en general)
i la visió que des de
moltes arts es pot tenir
sobre el mateix tema»
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«Els alumnes
participants han
col·laborat i han
mostrat la seva
solidaritat amb la
campanya “SAVE THE
CHILDREN” dintre del
seu programa CURSA
SOLIDÀRIA»

Diada dels esports 2011
Per primera vegada, el passat
dia 5 de desembre de 2012,
s’ha celebrat la primera “Diada
de l’esport” al centre amb un
èxit total de participació.
La jornada ha començat amb la
celebració de diferents curses
atlètiques, en les quals han parti-
cipat més de 450 alumnes. Tots
els cursos del centre, des de 1r
d’E.S.O. fins als Cicles formatius
d’estètica passant pels batxille-
rats, han completat un recorre-
gut per un circuit que partia del
Parc del Turó del Caritg i que fi-
nalitzava en el nou pati inferior
del nostre centre –aproximada-
ment un quilòmetre –.
Cal dir que els alumnes partici-
pants han col·laborat i han mos-
trat la seva solidaritat amb la
campanya “SAVE THE CHIL-
DREN” dintre del seu progra-
ma CURSA SOLIDÀRIA, amb
una petita donació de diners per
enviar als nens de la República
del Congo.

Una vegada recuperats de l’es-
forç i després de restablir les
forces, han començat diferents
activitats paral·leles: torneig de
bàdminton, jocs del món i de
carrer, torneig de basquetbol i
com a gran cloenda dos tallers
de ball aeròbic i body combat, i
una sessió especial de tai-txi.

L’experiència viscuda ha estat
molt motivadora i engrescadora, ja
que gràcies a l’activitat física hem
incidit en els diferents valors que
es desprenen i que es poden
transmetre al nostre alumnat, a
través de diferents tipus de pràcti-
ques educatives que es fonamen-
ten en tots els vessants de l’esport.

Els alumnes de l’institut Enric Borràs, vam fer una diada de l’esport on vam córrer, vam ballar, vam jugar
a diferents esports.... Ens ho vam passar molt bé!

A sota: els alumnes de l’institut ballen.
A la dreta, un participant de la cursa
d’atletisme. A dalt: tai-txí al pati de
l’Enric Borràs.
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Hola, som l’Alba, el Carles, la
Lídia, la Irene, el Gabriel, la Júlia,
la Bea i el Gabriel i hem estat un
mes i mig fent veure que som
“profes” de l’Enric Borràs... Us
imagineu a vosaltres fent de
“profes” amb tot d’alumnes als
que manar deures i posar exà-
mens? (Somriure maliciós). Ara
de veritat, us hem de dir que
nosaltres hem après molt
d’aquesta experiència i que tant
professors com alumnes han
estat genials amb nosaltres..
D’altra banda, l’equip directiu i
els professors que van ser tu-
tors nostres –la Neus, l’Olga,
l’Ester, el Pepe, en Carles, el
Francesc, la Luz i l’Anna– han
estat molt generosos amb no-
saltres i ens han ensenyat molt
bé com funciona aquesta pro-
fessió, que és molt maca enca-
ra que dura també. Perquè els
alumnes sou una mica trape-

lles, eh? Tothom ens ha acollit
molt bé i els vostres companys
de l’any vinent, “els grans de
l’insti”, són molt bons nois i
tenen molt de talent. Sabeu
que fins i tot han fet de repor-
ters d’investigació? Pregunteu-
los quan els veieu per l’“insti”,
a veure què us expliquen.

Nosaltres només tenim elogis
per aquest institut i pels bons
professionals i alumnes que hi
ha, i hem coincidit tots en que
tenim –i teniu– molta sort de
formar part de la gran família
de l’Enric Borràs.
Gràcies de tot cor.

Futurs profes amb alguns que ja ho són, de profes....

L’experiència de ser “profe” –en pràctiques–
de l’INS Enric Borràs

...i ACCIÓ!
És un projecte dins el progra-
ma Convivim del pla educatiu
d'entorn que ha reunit alumnes
immigrants de diversos països
(Xina, Pakistan, Índia, Marroc,
Gàmbia...) perquè puguem
aprendre més bé la llengua i els

costums de la ciutat d’una ma-
nera nova i divertida (tot i que
hem treballat molt!).
La Tahira és una noia del 3r B
del nostre institut, l’Enric
Borràs, és del Pakistan i viu a
Badalona des de fa tres anys.

La vam triar com a protago-
nista del curtmetratge i ha fet
molt bé d’actriu. El curtme-
tratge, que dura uns 20 minuts,
parla de com la Tahira arriba
del Pakistan, comença les clas-
ses a l’aula d’acollida de l’insti-
tut, aprèn català i s’integra a
poc a poc a l’institut i al barri.
Ha sigut una experiència que
ens ha agradat molt, hem après
moltes coses, hem conegut
gent nova i ens agradaria po-
der-ho repetir!
Alumnes de l’Aula d’Acolli-
da de l’Institut Enric Borràs

Aquest curs 25 alumnes hem fet un curtmetratge per explicar la vida d'una noia nouvinguda a Badalona
que comença a aprendre el català. Els instituts que hem participat en el projecte són: SI Badalona, Barres i
Ones, Júlia Minguell i Enric Borràs.

Cartell del curtmetratge

«Hem coincidit tots en
que tenim –i teniu–
molta sort de formar
part de la gran família
de l’Enric Borràs»



Centres escolarsparticipants:
Escola Josep Carner
(08041167)
c. Brasil, s/n
08914 - Badalona 
 933835803 933835803
Escola Alexandre Galí
(08000414)
av. d’en Caritg, s/n
08914 - Badalona 
 933880692 933880692
Escola Feliu i Vegués
(08000402)
c. Sírius, 2A
08914 - Badalona 
 933871241 933871241
Escola Margarida Xirgu
(08034965)
c. Torí/Pelai
08914 - Badalona 
 933977750 933839455
INS Enric Borràs
(08045604)
ptge. Encants, s/n
08914 - Badalona 
 934603450 934603418

Edició de la revista:
Alumnes de 2n d’ESO
de l’INS Enric Borràs

Agraïments:
Als directors/es dels centres
participants, per l’interés i
l’empenta que han mostrat per
tirar endavant la revista.
Als tutors de 6è,
per demanar i ajudar els
alumnes a fer els articles.
Als professors de les escoles i
dels instituts que han explicat
activitats i projectes de centre.
A Neus Llibre, per la
coordinació amb les escoles,
a Joan Arqués i a Eva Mateo
pel seu assessorament,
i a Carmen Olivares per
coordinar i ajudar els
estudiants de 2n d’ESO que,
amb esforç i entusiasme, han
editat la revista a l’assignatura
de Visual i Plàstica.
I sobretot, gràcies a tots els
alumnes que heu escrit articles! Treballs realitzats pels alumnes d'ESO i Batxillerat de l'Institut Enric Borràs a Educació Visual i Plàstica




