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Coordinació:
Lorena Benaiges i Blanca Cugat
Maquetació:
Rafel Duran · Carla Corella
Disseny de la portada i la contraportada:
Lina Ferré i Pablo Gargallo Valera
Equip de redacció:
- Alumnes de segon d’ESO A: Úrsula Castillo, Paula Aznar, Arnau Codorniu, Salah Farma i Daniel Cerdán.
- Alumnes de segon d’ESO B: Èric Folch, Aaron García,
Hirune Goldero, Isona Guasch, Paula Hernández, Laura
Maeso.
- Alumnes de segon d’ESO C: Víctor Jacome, Pau Josa,
Natalia Lozano, Marc Martí.
- Alumnes de segon d’ESO D: Clàudia López, Jana Masip, Elsa Príncep, Davínia Salla, Alisson Sánchez, Mario
Tuta, Marina Viñas.
CURS 2020-2021

RUTA PELS EDIFICIS
MODERNISTES DE TORTOSA
El dia 26 d’octubre els alumnes de 2n de batxillerat humanístic
van fer una ruta pels edificis modernistes més destacats de la
ciutat.
Van fer fotografies per completar un mapa de Google Maps
i van col·laborar amb Wikimedia Commons afegint algunes
imatges que faltaven a la Viquipèdia, com ara de la Casa Mora
o de la Botiga Casa Canivell.

Natalia Lozano
Alisson Sánchez

LA MÚSICA DE L’ALUMNAT DE
2n D’ESO AL TERRES TRAVEL
FESTIVAL
El curs passat 2019/2021, l’alumnat de 2n d’ESO amb la professora de música, Mariló Sebastià, van preparar un recull de sons
a proposta dels organitzadors del Terres Travel festival per a
l’edició d’enguany.
El 12 de setembre es va celebrar el festival al parc Teodor Gonzàlez de Tortosa.

Laura Maeso
Aaron Garcia
Hirune Goldero
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INICI DEL CURS 2020-2021 A L’INSTITUT
El dia 14 de setembre els alumnes de l’institut Cristòfol Despuig van començar el nou curs. Durant el matí hi va haver presentacions de forma esglaonada i per cursos al gimnàs de l’institut. Els primers van ser l’alumnat de
1r d’ESO, a dos quarts de nou. En acabar la presentació, cada grup va marxar
a la seva aula acompanyat del seu tutor o tutora.
Es tracta d’un curs excepcional perquè hi ha noves mesures de seguretat a
causa de la pandèmia de la Covid-19, com per exemple l’obligació de portar
mascareta, entrades diferenciades i esglaonades segons els cursos, hàbits
de neteja o respectar la distància d’1,5m.

Hirune Goldero
Laura Maeso
Eric Folch

LLIURAMENT DE LES ORLES A
L’ALUMNAT DE 4t D’ESO I DE
2n DE BATXILLERAT
El dia 10 setembre, es va fer l’acte de lliurament de les orles a l’alumnat de 4t
d’ESO i de 2n de batxillerat del curs 2019-2020 a la sala multiusos del centre.
Excepcionalment, degut a la Covid-19, aquest acte s’ha hagut de celebrar
més tard i només amb la presència de l’alumnat i els seus tutors i tutores,
seguint les normes d’higiene i seguretat recomanades.
Desitgem que tingueu molta sort en la nova etapa que comenceu.

Úrsula Castillo
Paula Aznar
Daniel Cerdán
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LES MESURES DE SEGURETAT A LA CAFETERIA
Amb l’inici del nou curs, la cafeteria-menjador de l’institut també ha obert les seves
portes.
Volem saber quins canvis han establert les
propietàries davant la situació de pandèmia
que estem vivint.
1. Quines mesures de seguretat i higièniques seguiu?
Utilitzem el gel hidroalcohòlic, desinfectem
molt sovint, la distància de seguretat i que
els alumnes ja no poden entrar al bar.

4. Us venen a fer alguna inspecció?
Aquest any no n’hem tingut cap, però normalment ve Sanitat i revisa les neveres, si
tenim el aliments en bon estat, etc.
5. Heu notat algun canvi en les vendes a
l’alumnat?
Sí, que hi ha menys gent que ve a comprar.
6. Què és el que més us costa de gestionar?
La distància de seguretat.

2. Com desinfecteu després dels esmorzars
o dinars?
Mullem el drap amb aigua i lleixiu o Sanytol.
3. Es respecta la distància de seguretat
quan la gent no porta la mascareta?
Els professors, si no estan menjant, porten
mascareta.

Clàudia López
Isona Guasch
Mario Tuta

L’ALUMNAT DE 1R D’ESO OPINA
Comença un nou curs, i com cada any a l’institut comencen nous alumnes procedents
de diferents escoles. Hem volgut entrevistar
un alumne de 1r d’ESO, Àngel Rodríguez,
per saber les seves primeres impressions de
principi de curs i també la seva opinió sobre
les mesures de la Covid-19.
ENTREVISTA A ÀNGEL RODRÍGUEZ
- Quina ha estat la teva primera impressió
del centre?
Em vaig sorprendre una mica perquè del
primer cop que vaig venir el recordava més
petit, però en general una impressió molt
bona.
- Quina és la diferència més notable entre
l’escola i l’institut?
No he trobat molta diferència. En aquest
curs, els mestres són molt amables i en
general, els companys ens solem portar bé
entre nosaltres.
- La manera de fer les classes del professorat és molt diferent a la de l’escola?
No, la veritat m’ho imaginava diferent.

- T’ha sigut fàcil adaptar-te?
Sí, perquè, com he dit abans, no he notat
gaire canvi i la gent també ajuda a adaptar-te millor al centre.
- Què és el que més t’ha agradat de l’institut fins ara? I el que menys t’agrada?
Ens agrada el fet de tenir més responsabilitat i fer més les coses per tu mateix, això és
un bon aprenentatge. Trobes a faltar una
mica els antics companys i l’escola.
-Què canviaries o quines propostes de millora recomanaries al centre?
Per la situació que vivim ara mateix, penso
que s’hauria de canviar la distribució de les
classes, hi ha massa gent a les aules.
- Què penses sobre les mesures de seguretat i prevenció de la covid-19? Creus que
s’estan respectant?
Penso que són molt necessàries. Hi ha gent
que les respecta, però també hi ha gent que
no. Encara que siguin una mica pesades
s’han de complir.
Marina Viñas, Marc Martí i Elsa Príncep
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VIDEOCONFERÈNCIA AMB EL PILOT
TORTOSÍ JEREMY ALCOBA
El dia 30 d’octubre l’alumnat de 2n ESO A va
assistir a una videoconferència amb el pilot
tortosí Jeremy Alcoba sobre la seva trajectòria esportiva i va respondre a les preguntes
que havien preparat els mateixos alumnes.
Jeremy Alcoba va nàixer a Tortosa l’any 2001 i
és un pilot de motociclisme que participa en
la categoria de Moto3.
Aquestes són algunes de les preguntes que
se li van formular al pilot:
1. D’on et ve la passió per les motos?
De molt petit m’agradava la velocitat i quan
tenia 3 anys el meu pare em va regalar la
meva primera moto.
2. Com et portes amb els teus companys
d’equip?
Em porto bastant bé.

4. Com et va de moment en el Mundial Absolut de Moto3?
Estic content d’anar sempre amb els del
davant.
5. Com compagines l’esport amb els estudis?
És molt complicat, perquè vaig haver de
deixar una mica de banda els estudis. Però
per sort els professors eren molt comprensius.
6. Quin és el teu projecte de futur?
M’agrada més pensar amb el present, però
el meu desig és acabar el mundial en una
bona posició.
7. Quins són els teus pilots preferits?
Valentino Rossi
ET DESITGEM MOLTA SORT!

3. A quina velocitat maxima pots arribar a
anar amb la teva moto?
La velocitat màxima que he assolit amb la
meua moto ha estat de 250 km/h.

Ursula Castillo
Paula Aznar
Arnau Codorniu
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PROTESTA PER UNA EDUCACIÓ SEGURA
El 22 d’octubre, el professorat de l’Institut Cristòfol Despuig, va fer una concentració a les portes del centre per reclamar una educació segura.
Van denunciar l’incompliment de les mesures bàsiques com la amb la distància de seguretat. També reclamaven la reducció de ràtios, la manca de
mascaretes, gel hidroalcohòlic i professorat.

Eric Folch
Davínia Salla
Jana Masip

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE AIGÜES, UNA
APROXIMACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE
D’ÀLVARO ARASA
El 26 d’octubre, el doctor en Geologia i antic
professor del nostre institut Álvaro Arasa, va
presentar el seu llibre Aigües, una aproximació a les Terres de l’Ebre, dins de la matèria
de Geografia de segon de batxillerat.
La xerrada va consistir a explicar als alumnes
quina és la quantitat d’aigua que disposen
les nostres terres, la seva qualitat i l’evolució
que es pressuposa que farà a causa del canvi
climàtic.

Úrsula Castillo
Paula Aznar
Arnau Codorniu
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PROJECTE SOLIDARI
“PEDALEM TOTES JUNTES”
El curs 2019-2020 una cinquantena de professors i alumnes de primer d’ESO i francès
del nostre institut van iniciar el projecte solidari ‘Pedalem totes juntes’, en col·laboració
amb la Fundació Vicente Ferrer.
L’objectiu era recaptar fons perquè 110 noies
de l’Índia no abandonessin els seus estudis
en arribar a la secundària. La fórmula era la
compra de bicicletes, ja que l’ús de bicicletes
per anar a l’escola garanteix un desplaçament més ràpid i segur a les zones rurals, on
les noies poden ser víctimes d’assalts sexuals
pel camí.
A les zones rurals de l’Índia, quasi totes les
xiquetes estan escolaritzades en educació
primària, però la dada descendeix fins al
80% a la secundària. El fet de tenir bicicletes
per a les noies és una garantia de què podran continuar l’educació a secundària, fora
dels seus pobles.
Per poder recaptar fins a 5.830 euros, l’alumnat va dissenyar i va vendre unes bosses
solidàries de tela amb l’eslògan “Pedalem
totes juntes”. A més, el centre va iniciar una
ronda de contactes per donar a conèixer la
iniciativa i demanar suport a l’Ajuntament,
l’Institut Català de les Dones i la Cambra de
Comerç de Tortosa. Així, una representació
dels alumnes de primer d’ESO, el professorat
del projecte, l’associació de mares i pares, la
coordinadora de la fundació Vicente Ferrer
a les Terres de l’Ebre i la direcció del centre
van mantenir una trobada amb la regidora
d’Ensenyament de Tortosa, Cinta Espuny.
Degut al confinament provocat per la pandèmia de la Covid-19, el projecte es va veure
interromput pel que fa al treball a les aules,
però la venda de les bosses va seguir endavant.
Finalment, s’ha aconseguit recaudar 4000
euros per comprar 80 bicicletes!
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Paula Hernandez
Claudia López
Isona Guasch
Hirune Goldero
Laura Maeso

CORRELLENGUA 2020
El Correllengua és una celebració creada
amb l’objectiu de defensar i promoure la
llengua catalana. Al voltant del dia 30 d’octubre de 2020, l’institut va organitzar un any
més aquesta celebració dedicada, aquesta
vegada, al poeta Josep Carner.
A l’hora de lectura autònoma, amb el suport
del professorat dels tallers, l’alumnat d’ESO
va preparar diversos murals i van gravar vídeos que es van exposar al vestíbul de l’institut.
Els alumnes de 1r d’ESO van fer dibuixos dels
animals que Josep Carner presenta en el
llibre Museu zoològic.
Els de 2n d’ESO també van dibuixar diferents animals per a il·lustrar alguns dels poemes d’un altre llibre de Josep Carner titulat
Bestiari.
Els de 3r d’ESO van elaborar un mapamundi
i van assenyalar per on havia viatjat el senyor
Josep Carner, que va ser cònsol abans de
la Guerra Civil a Gènova, San José, le Havre,
Hendaia i París. Com que no va poder tornar,
perquè era partidari de la República, va viure
la resta de la seva vida fora de Catalunya,
primer a Mèxic i després a Brussel·les, on va
morir.
Els de 4t d’ESO es van gravar llegint en veu
alta el manifest del Correllengua, que enguany va ser escrit per Joan Lluís Bozzo.
Els alumnes de 1r de batxillerat, com que el
curs passat van fer un vídeo llegint diferents
poemes de Josep Carner en motiu de la celebració del Dia Mundial de la Poesia, que va
estar dedicat al mateix Carner, es van editar
i penjar aquells vídeos a la pàgina web de
l’institut.

Isona Guasch
Paula Hernández
Claudia López
Mario Tuta

L’alumnat de 2n de batxillerat Humanístic
van muntar una exposició de llibres de Josep Carner a l’aparador de secretaria que hi
ha al vestíbul de l’institut.
Amb tot aquest material visual i sonor es va
fer una gran exposició al vestíbul de l’institut i es va confeccionar un reportatge audiovisual amb la veu de l’alumnat del taller de
ràdio.
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PROVES PCR A L’INSTITUT
El dia 6 d’octubre el municipi de Tortosa es trobava en una situació molt complicada de risc de
contagi del Coronavirus. Així, es va dur a terme
un cribratge massiu a l’institut i es va fer la prova
PCR a tota la comunitat educativa del centre:
alumnat, professorat, personal PAS, personal de
la neteja i treballadores del bar.
Un equip mèdic es va desplaçar fins al centre i
es va instal·lar al pati de segon i al laboratori.
El resultat d’aquestes proves va ser: 8 positius i 5
classes confinades.
Ursula Castillo
Paula Aznar
Arnau Codorniu
Daniel Cerdán

TROBADA D’AMANTS DEL
MANGA A LA BIBLIOTECA
El dia 30 d’octubre a la biblioteca de l’institut es
va convocar una videoconferència per assistir
en directe a la inauguració del Manga Barcelona
Limited 2020.
Després vam escollir qui seria el delegat/da del
club de manga, i van triar a Alisson Sánchez, de
2n D.
ENTREVISTA A ALISSON SÁNCHEZ, ALUMNA
DE 2N D I AMANT DEL MANGA.

- Hi ha gèneres? Quins són?
Sí. Gore, Yaoi, Yuri, Hentai, etc.
- Recomanaries a la gent llegir llibres
manga?
Sí.
- Quins són els teus preferits?
Project-B, Zero two, Ayato i Doraemon.

- Què és el manga?
Un llibre d’origen japonès que actualment és
molt conegut per les seves il·lustracions.
- Per què t’agrada?
M’agrada perquè els personatges són atractius i
perquè veure’ls em fa tornar a la meva infància.
- Quins són els teus preferits?
Elfen lied, Mirai Nikki, Kakegurui, Tower Of God,
Tokyo Ghoul, Date a Live, Charlotte, etc
- Què li veus interessant?
La vida (vibres) dels personatges.
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Natalia Lozano
Víctor Jacome

VIDEOCONFERÈNCIA DE
MONTSERRAT PALAU SOBRE EL
LLIBRE MIRALL TRENCAT
El dimarts 2 de novembre, la doctora Montserrat Palau,
professora del Departament de Filologia Catalana de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, va oferir una videoconferència sobre Mercè Rodoreda i la novel·la Mirall trencat
als estudiants dels dos grups de 2n de batxillerat del nostre
institut.

Montserrat Palau, nascuda a Tarragona, el 1958. És doctora
en Filologia catalana i treballa de professora de literatura a
l’Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Com a acadèmica, la seva recerca s’ha centrat en la literatura contemporània, en la cultura popular i en els estudis de
dones, gènere i feminismes. Ha publicat llibres de narrativa
i assaigs literaris sobre autors i autores catalans, com Mercè
Rodoreda, Maria Aurèlia Capmany, Ventura Gassol o Josep
Anton Baixeras. La seva darrera publicació és Gender and
nation: conditioned identities (al llibre Conditioned Identities. Wished-for and Unwished-for Identities, Berna, 2015).
El 2009 va rebre la Distinció Maria Antònia Ferrer, un reconeixement que atorga la URV per la tasca en defensa dels
drets de les dones i la seva visibilització.

Laura Maeso
Hirune Goldero

Ha col·laborat en diversos mitjans de comunicació, tant de
premsa escrita com audiovisual. És sòcia d’Òmnium Cultural
i membre de l’ANC, així com de l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana, el Pen Club i la Societat de Llengua i Literatura Catalanes de l’Institut d’Estudis Catalans.

13

L’INSTITUT CRISTÒFOL DESPUIG
PARTICIPA EN EL PROJECTE RETO TECH
RetoTech és un projecte d’innovació educativa basat en el desenvolupament de
projectes tecnològics mitjançant diferents
tècniques de robòtica, programació i creació
d’apps, per potenciar l’àmbit tecnològic entre alumnes de centres educatius de Madrid,
Aragó, Andalucia, Extremadura, Catalunya i
Illes Balears.
Des de l’institut, el professor de Tecnologia
Joan Cid va elaborar un vídeo de presentació
amb la participació del director, alumnat i
professorat per participar en aquest projecte
que organitza la Fundació Endesa.

Pau Josa
Marc Martí

TALLER D’ECONOMIA
El dia 6 de novembre l’alumnat de 4t d’ESO
i 1r de Batxillerat Econòmic van participar
en una activitat basada en el conegut joc de
Pasapalabra. Durant la sessió, la professora
feia de presentadora i dos alumnes competien entre ells a veure qui encertava més
conceptes de raonament econòmic. Van fer
servir la pissarra digital amb l’eina Jamboard
per crear dos cercles amb l’abecedari, i fer
un Pasapalabra de caire econòmic, aprofitant l’eina digital que va permetre que els
alumnes que estaven a casa poguessin gaudir també de la sessió, fomentant la inclusió
de tot el grup, tenint present les circumstàncies actuals de l’entorn.
L’alumnat participant dels dos grups va obtenir un petit obsequi al finalizar la classe.
BON TREBALL!

Entrevista a l’alumne de 4t C, Jaume Ferri,
que va participar en l’activitat.
1. Ens pots explicar en què consistia l’activitat?
Era un Pasapalabra
2. Què et va agradar més?
Que vaig guanyar!!!
3. En canviaries alguna cosa?
No. Va ser una activitat molt innovadora i
distreta.
4. L’activitat et va resultar motivadora?
Sí.
5. Creus que amb aquest tipus d’activitats
també s’aprèn?
Sí, s’aprèn molt i millores aspectes com la
por a parlar en públic.

Ursula Castillo
Paula Aznar
Daniel Cerdan
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DIA INTERNACIONAL PER A
L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA
ENVERS LES DONES
El dia 27 de novembre vam commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones a
l’institut.
L’alumnat hi va participar realitzant diverses activitats: lectura del manifest, cartells amb missatge que es van exposar
al passadís del centre i l’assistència a l’acte institucional en
Streaming.
Davinia Salla
Natàlia Lozano

LA CIÈNCIA EN PRIMERA
PERSONA: GENÈTICA
El 18 de novembre, l’alumnat de Biologia de 4t ESO A va
participar en la nova edició de la Setmana de la Ciència que
organitza el Departament d’Educació juntament amb la
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCR).
Un grup de científics, que es dediquen a la investigació, els
van explicar per videoconferència la seva tasca, tant des del
vessant científic com del vessant humà.
De tots els àmbits proposats, els nostres alumnes van escollir la proposta de Genètica. Després de la videoconferència
de la Dra. Gemma Marfany (UB) on s’explicava com obtenir
el propi ADN a partir de la saliva, els alumnes van fer la pràctica al laboratori i van editar un pòster amb fotos sobre la
descripció del procediment.
Elsa Princep
Marina Viñas
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SORTIDA DE 3r D’ESO A LA FONT NOVA
Els alumnes de tercer de primària que van
fer el curs “Esports i entorn natural” van anar
a Font Nova amb bicicleta.
Aquesta és la primera sortida (manteniment,
conservació, bon ús ...) després d’alguns preparatius i classes de coneixement sobre el
món de la bicicleta.

Equip de redacció

VISITA AL MOLÍ FAIGES
El 17 de desembre el grup de primer de batxillerat humanístic i social va visitar l’empresa “Rústica Faiges” ubicada a Roquetes.
La visita va tenir diverses parts: visita olioteca, visita al molí d’oli on van veure el procés
productiu, entrevista a la filla del propietari
i gerent, Rita Faiges, jocs amb els alumnes i
tast “amb olor” de diferents olis.

Cal destacar el procés productiu, que respecta el medi ambient, amb certificació de
producte de qualitat Reserva de la Biosfera
i com, a partir de la matèria primera i emprant la tecnologia, sorgeix el producte final.
Després de la visita ens queda una reflexió,
com un negoci retorna a l’essència dels
orígens amb la producció pròpia i de qualitat, productes “Gourmet”, on les mermes
se converteixen en subproductes com olis
terapèutics, patés, sabons… fets per artesans
amb la col.laboració de l’empresa, on tothom guanya i el consumidor el qui més, ja
que retornem als avantatges dels productes
naturals, sense additius, sense conservants…
i tan necessaris per al nostre cos i la nostra
salut.

Arnau
Úrsula
Paula
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TALLER SOBRE PERSPECTIVA
DE GÈNERE A 2n D’ESO

El dia 18 de desembre, es va
dur a terme una activitat a
l’institut sobre la perspectiva
de gènere amb la Fundació
Vicent Ferrer.
Aquesta activitat està emmarcada en el projecte “Pedalem totes juntes” impulsat
el curs passat, per ajudar
les xiquetes de l’Índia amb
la compra de bicicletes per
anar a l’escola.
Dues representants de la
fundació van passar per
les aules de segon d’ESO a
parlar sobre l’evolució de la
perspectiva de gènere. Va
ser una xerrada molt interessant i l’alumnat va participar
de manera molt activa.

Isona
Laura
Paula
Hirune
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EL NADAL ARRIBA AL DESPUIG
Aquest any es van dur a terme algunes iniciatives per Nadal. Es van guarnir els passadissos i l’entrada del centre amb
tonalitats de color vermell i verd. A més, es va confeccionar
un gran arbre de Nadal carregat de bons desitjos i missatges
per al 2021.
Jana Masip
Alisson Sánchez

ESCAPE ROOM A L’INSTITUT
El 21 de desembre, abans de l’inici de les vacances de Nadal,
tot l’alumnat d’ESO va gaudir d’un escape room, organitzat
pels professors d’Educació Física.
Un hacker va entrar al sistema informàtic de l’institut i va
bloquejar la impressió dels butlletins de notes del primer
trimestre. Per aconseguir el codi de desbloqueig, cada
grup-classe havia de seguir unes pistes i resoldre les diferents proves que se’ls demanava.
Un últim dia de classe diferent, molt lúdic i instructiu!

Laura Maeso
Paula Hernández
Isona Guash
Hirune Goldero
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LUCILLE, L’AUXILIAR
DE CONVERSA DE
FRANCÈS
El passat mes d’octubre, es va incorporar al
nostre centre la Lucille Glénat, l’auxiliar de
conversa de francès procedent de Saint Pierre De Chérenne, França.
La Lucille ajuda els alumnes d’ESO i Batxillerat a perfeccionar la seva expressió oral en
aquesta llengua, tant per a les proves DELF
com per a les proves Batxibac, i també a
adquirir coneixements sobre la cultura i les
tradicions de França.
Bienveneu Lucille!

Marc Martí
Pau Josa
Víctor Jacome

CAMPANYA DE RECOLLIDA
D’ALIMENTS
Avui per tu, demà per mi
Entre els dies 4 i 16 de desembre, l’alumnat de 3r d’ESO del
servei comunitari va organitzar una recollida d’aliments a
l’institut amb el lema “Avui per tu, demà per mi” per col·laborar amb el Gran Recapte d’Aliments.
Primer, van passar per totes les aules del centre per informar
i explicar la iniciativa. Després, van instal·lar unes caixes a
l’entrada del centre per recollir els aliments.
Úrsula Castillo
Paula Aznar
Arnau Codorniu
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RECORREGUT HISTÒRIC PER
TERRASSA I BARCELONA
L’alumnat de 2n de batxillerat va visitar, el
passat 17 de desembre, dos espais relacionats amb els continguts d’història treballats
a l’aula.
Durant el matí, van visitar el Museu Nacional
de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a
Terrassa. Al vapor Amat, Aymerich i Jove va
fer dues rutes: la matèria primera, la màquina de vapor i la societat de la industrialització per una banda i el procés del tèxtil (la
llana) per l’altra.

Mario Tuta
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A la tarda van gaudir d’una visita guiada pels
escenaris més emblemàtics de la Guerra de
Successió (1700-1714) en els seus dies finals
del setge i durant la caiguda de Barcelona:
el pla de Palau, el fossar de les Moreres, la
catedral de Santa Maria del Mar, i el barri del
Born...
Una visita molt profitosa organitzada pel
Museu d’Història de Catalunya.

TALLER EN ANGLÈS A TOTA L’ESO
La setmana del 10 al 15 de desembre, van tenir lloc a l’institut
uns tallers d’immersió lingüística en anglès, organitzats des del
servei de Plurilingüisme del departament d’Educació.
Tot l’alumnat d’ESO va participar en aquests tallers amb dinàmiques molt diverses: Jocs Olímpics, Fem ciència, Som artistes,
Fem de periodistes i Contemplem l’art.
Els alumnes de 1r i 2n van fer activitats a classe sobre el medi
ambient: presentacions, cançons, i una xerrada amb anglès
també sobre el medi ambient i el reciclatge. Al pati, fer uns
balls amb coreografia guiats pels monitors.
Els alumnes de 3r i 4t també van fer activitats amb anglès.
Va ser una manera entretinguda i diferent d’aprendre anglès, i
sense cap dubte s’ho van passar molt bé!

Marina Viñas
Elsa Princep
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XOCOLATADA AMPA
El dia 25 de gener, l’AMPA del nostre centre
va organitzar una xocolatada per a l’alumnat.
Després de prendre’s la xocolata, els alumnes van passar a recollir les samarretes que
la mateixa AMPA va fer.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

CLUB DE LECTURA
DEL PROFESSORAT
Els professors també han manifestat el seu
gust per la lectura i han organitzat algunes
trobades durant el curs per comentar alguna novel·la. Per exemple, el dia 13 de gener
a la tarda, dotze professores i professors de
l’institut es van trobar per comentar el llibre
Teoria King Kong, de Virginie Despentes.
Alisson Sánchez
Natàlia Lozano
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TALLER D’ECONOMIA A 4t D’ESO:
“ENDEUTAR-SE? AMB SENY!”
El 21 de gener, els alumnes de 4t d’ESO del centre van participar en un taller del programa Economia de l’Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC).
El que vam aconseguir amb aquest taller, és que els alumnes
comprenguin la importància de l’estalvi.
Ha sigut un taller molt entretingut i profitós i els alumnes han
xalat i après molt.

Marina
Elsa
Aaron

TALLER D’ECONOMIA A 4t D’ESO
El dia 12 de gener l’alumnat de 4t ESO B i C de la modalitat
econòmica va participar en el taller “Administrant els teus diners” realitzat per l’ EFEC (Educació financera a les escoles de
Catalunya), amb el ponent Jordi Brull, treballador del banc de
Santander.
En la sessió, que va durar una hora i mitja, va explicar de manera molt didàctica què són els ingressos i les despeses de les
famílies, les tipologies de despeses que hi ha i com s’ha d’administrar el nostre pressupost.
Una experiència molt enriquidora per a l’alumnat!

Mario Tuta
Eric Folch
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TREBALLS DE RECERCA
Durant l’última setmana de gener, els alumnes de segon de batxillerat van fer les presentacions TDR.
A les presentacions hi van assistir els seus
tutors i tutores, alguns professors del curs,
companys i companyes de classe i l’alumnat
de 1r de batxillerat, que ara començarà a fer
el seu treball. Enguany, donades les circumstàncies, no hi han pogut assistir familiars i
amistats com en altres cursos.
Enhorabona a totes i a tots!
Elsa
Marina
Aaron

PROJECTE HOLOCAUST
El departament de Ciències socials amb
l’ajut de les professores de plàstica i dels
alumnes de tots els cursos d’ESO, va organitzar la tercera edició per commemorar el Dia
internacional de les víctimes de l’Holocaust.
Aquest any aquest acte estava dedicat a
“les minories silenciades”, col·lectius sovint
oblidats com les persones gitanes, eslaves o
homosexuals, que també van ser perseguits
i assassinats pel nazisme.
El dia 27 de gener es va dur a terme la inauguració d’aquest projecte al vestíbul de l’institut. A banda del director i alguns professors
del departament de ciències socials del
nostra centre, hi van assistir l’alcaldessa de
Tortosa i les regidores d’Educació i Memòria
Històrica. També hi van assistir alumnes de
tots els nivells que van explicar la seva aportació al projecte i van llegir alguns poemes
en diferents llengües.
Diferents mitjans de comunicació, com el
Diari de Tarragona i el Canal Terres de l’Ebre,
van informar dels actes amb diferents notícies.

Mario Tuta
Èric Folch
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L’AULA D’ACOLLIDA
L’aula d’acollida és un espai d’immersió
lingüística on diferents alumnes nouvinguts
procedents de diverses nacionalitats i per
tant, d’altres llengües maternes: urdú, àrab,
alemany, francès i castellà. De tots els cursos
d’ESO assisteixen setmanalment amb l’objectiu d’aprendre la nostra llengua, el català.
Aquest curs, hi han assistit 23 alumnes, més
que cap any i la majoria són nouvinguts
d’aquest curs. Aquests assisteixen a l’aula
d’acollida de 5 a 6 hores, repartides al llarg
de la setmana. La resta d’hores estan amb el
seu grup- classe habitual.
L’espai de l’aula d’acollida se situa al passadís
del segon pis, a la “Piraguada” i una o dues
hores setmanals fan la classe a l’aula d’informàtica i així, poden fer servir els ordinadors,
per fer activitats més dinàmiques.
Al passadís tenim un armari on guardem tot
el material que fan servir els alumnes: llibres
de text, quaderns, llibres de lectura, fotocòpies, dossiers, jocs de taula…)
ENTREVISTA A AIDA CASANOVA, UNA DE
LES PROFESSORES DE L’AULA D’ACOLLIDA
- Ha canviat d’alguna manera l’ensenyament pel tema COVID?
Una mica sí que ha canviat, sobretot pel
distanciament que ha d’haver-hi entre els
alumnes i l’ús de la mascareta.
La distància que s’ha de mantenir fa que
duguéssim a terme menys activitats en
grup. En fem, però poques i amb més taules entremig dels alumnes perquè així hi ha
més distància.
L’ús de la mascareta també dificulta una
mica el ritme d’aprenentatge, ja que són
alumnes que s’han d’acostumar a una nova
llengua i la mascareta fa que no se senti tant
bé la pronunciació de les lletres o paraules.
- Quin és l’objectiu principal de l’aula d’acollida?
Que els alumnes nouvinguts aprenguin la
llengua i la cultura catalana. Que s’integrin
el més ràpid possible al sistema educatiu i
a la societat catalana. Que se sentin a gust i

que tinguin ganes d’aprendre i de conèixer
coses sobre la nova societat en què viuen.
I que tinguin recursos que els serveixin en
aquesta adaptació.
-Quins valors creus que es treballen més a
l’aula d’acollida, a part de l’ensenyament,
aprenentatge de la llengua i adaptacions?
També es treballa molt la inclusió, la companyonia, l’empatia, el dol migratori, etc.
-Et sents satisfet/a del progrés que fan els
alumnes?
Sí, molt. Veure com un alumne evoluciona i aprèn des de zero la llengua és un fet
apassionant. Sobretot quan veus que tenen
ganes i entusiasme en fer-ho i que dia a dia
milloren i adquireixen nou vocabulari i expressions. És molt bonic veure la seva evolució.
-Com feu que s’adaptin els alumnes? (la
forma d’ensenyament)
Primer ens intentem conèixer, entre tots.
Hem de saber d’on procedeix cadascú,
quants anys tenen, amb qui viuen, etc. I els
fem activitats relacionades amb la nacionalitat de cadascú, on han d’ensenyar coses
típiques del seu país, etc. Això fa que sentin
que la seva llengua i cultura també són importants i no s’abandonen.
Després intentem fer activitats en petits
grups perquè es comencen a relacionar i a
conèixer entre ells.
I pel que fa a l’ensenyament de la llengua i la
cultura catalana, treballen amb dossiers i activitats diverses. Aprenen molt de vocabulari
dels àmbits més propers a ells, i a poc a poc
van construint oracions de tota mena.
També aprenen la llengua mitjançant comprensions lectores, audicions, activitats en
línia, jocs de taula, etc. I a mesura que van
aprenent, es va augmentant el nivell.
-Canviaries alguna cosa de l’ensenyament?
Sí. Crec que els alumnes haurien d’assistir
més hores a l’aula d’acollida, ja que així encara aprendrien a un ritme més ràpid.
Elsa
Marina
Aaron
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ANAR A LA BIBLIOTECA CONTINUA
SENT UN HÀBIT PER ALS ALUMNES
Amb mascaretes o sense, la biblioteca sempre ha estat plena d’alumnes al nostre institut.
Per a molts alumnes ja és un hàbit, i als patis
continuen venint alumnes per estudiar,
jugar a jocs de taula, dibuixar, llegir o passar
l’estona. En hores de classe, els alumnes de
4t i batxillerat també utilitzen la biblioteca
com una aula. És un lloc on sempre hi ha
gent.
Entrevista a Cinta Cabrera, responsable de
la biblioteca de l’institut.
- Com definiries aquest espai?
Des de l’inici intentem que siga un espai
dinàmic de cultura acollidor i obert a les
iniciatives i activitats de l’Institut. Un lloc de
trobada, d’estudi i de col·laboració on tothom s’hi senti a gust.
- Creus que el tema Covid ha canviat algun
aspecte de la biblioteca?
Ens ha limitat algunes activitats com la
formació d’usuaris, la biblioteca d’aula o la
limitació en l’aforament. Tot i això la comissió de biblioteca va programar des d’inici de
curs una sèrie de mesures per continuar donant servei a l’institut i hem pogut funcionar
gairebé amb normalitat.
- Quines mesures heu implementat?
En primer lloc mesures d’higiene i un protocol que han obtingut el distintiu de bones
pràctiques de biblioteques escolars. També
hem potenciat la comunicació virtual amb
els usuaris a través del correu o la creació
d’un formulari en línia per aconsellar la tria
de llibres de lectura o de coneixements.
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-Els alumnes segueixen venint a la biblioteca?
Sí, a l’hora del pati sempre estan tots els llocs
ocupats, tot i la distribució de les taules per
grups i nivells. A les tardes (aprofito per recordar que estem oberts de dilluns a dijous,
de 15.30 a 17.30 h) hi ha pocs alumnes, bàsicament aquells que viuen més prop o estan
al centre per l’estudi assistit o pel treball de
recerca. Segur que molts no recordeu que
aquí teniu un espai per estudiar, fer deures o
treballs.
- Quins són els llibres que més agafen els
alumnes?
Llibres de ficció; a banda dels obligatoris,
la demanda depèn de les edats i els gustos personals. Aventures, els més joves;
de misteri, els cursos mitjans; novel·les de
sentiments i realistes, en certa etapa de
l’adolescència; manga, a tots els cursos, i
darrerament hi ha més demanda de llibres
sobre feminisme, adolescència i identitat
sexual. Als encarregats ens satisfà que desenvolupeu el vostre gust personal i que
tingueu la confiança de demanar allò que
voleu llegir.
- Que li diries a algú perquè s’animés a
llegir?
Que encara no ha trobat el llibre que l’enganxe a la lectura, però HI ÉS. Que seguisca
buscant, que provi, remeni i quan el trobe no
es tornarà a sentir sol, descobrirà que hi ha
molts mons en aquest.
- Quins són els teus llibres i autors preferits? En recomanaries algun?
Fa de mal dir perquè soc addicta a la lectura.
Els llibres són companys que poden durar
unes hores o acompanyar-te sempre en diferents moments de la vida. El meu gust és
irrellevant i només té sentit per a mi. Recomanaria llegir, això sí, sempre, llegir i construir el gust.
Marina Viñas
Elsa Príncep
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MICRORELATS
Aquest any el Concurs de microrelats de
terror va ser especial i diferent, tot i això hi
van participar 25 centres de primària i secundària de les Terres de l’Ebre que es van
presentar amb més de 200 relats.
Es poden llegir tots els relats premiats al
blog Calaixó de sastre o bé fullejar el llibre
sencer a Issuu.
La resta de contes premiats en altres convocatòries també està disponible al blog Calaixó de sastre i en format de llibre electrònic
a Issuu.
L’acte de lliurament de premis es va fer amb
un vídeo dinamitzat, organitzat i gravat per
alumnes de batxillerat i 4t d’ESO.

Alisson
Jana
Davínia

XERRADA DELS INSECTES COMESTIBLES
IMPRESSIÓ 3D
El dia 5 de febrer es va fer
una videoconferència sobre
els insectes comestibles i
impressió 3D per a l’alumnat
de 1r de Batxillerat.

Úrsula Castillo
Paula Aznar
Arnau Codorniu
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XERRADA: DONES DE LA CIÈNCIA
Per commemorar, el dia 11 de febrer, el
Dia de les Dones i les Nenes en la Ciència,
l’alumnat de 1r d’ESO va tindre l’oportunitat
de fer una xerrada amb una dona científica:
Cecília Rosales, DVM, PhD del IDIBAPS del
Hospital Clínic de Barcelona.
Ens va explicar les seves experiències com
a dona científica i l’alumnat es va quedar
amb ganes de fer-li més preguntes, ja que
vam tenir problemes tècnics i no vam poder
acabar la xerrada.
Vam tenir l’oportunitat d’entrevistar a una
de les alumnes de 1r ESO B, Carla Moreno,
a la qual li vam fer unes quantes preguntes
sobre la xerrada:
- Què van explicar?
Ens ha explicat la seva vida personal i professional com a científica.
- Opinió personal en general?
Crec que és un tema que s’hauria de visibilitzar més..
- Per a què creus que es va fer la xerrada?
Per q què siguem conscients que les científiques no estan valorades ; i també, perquè
era el dia internacional de les dones de la
ciència.
- Com es va desenvolupar? Va venir la dona
al centre o es va fer per videoconferència?
Es va fer per videoconferència i va ser una
mica complicat pels problemes de connexió.
- La classe va estar atenta a la xerrada? Els
va agradar?
Sí, bastant. A més, els crear més interès per
la ciència.
- Que et va agradar més?
Quan va comentar la seva vida personal.
- Els alumnes es van quedar en ganes de
xerrar un estona més amb Cèlia?
Sí, ja que pels problemes de connexió
només vam poder fer una pregunta i es va
tallar la videoconferència.

Paula
Hirune
Isona
Laura
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TALLERS D’ECONOMIA
Durant el mes de gener s’han fet diversos tallers d’economia
del programa EFEC a l’alumnat a de 4t d’ESO.
Taller “Els impostos i tu”
L’objectiu del taller era que l’alumnat distingís els diferents
tipus d’impostos i com, de manera directa o indirecta, les
famílies són partíceps.
També es va fer la reflexió de la importància de contribuir
amb els impostos amb la finalitat de seguir gaudint de la
nostra economia de l’estat del benestar. La xerrada va ser
impartida per Santi Ortiz, empleat jubilat de la Caixa.
Gràcies, Santi, per compartir els teus coneixements amb el
nostre alumnat.

Taller “Administrant els teus diners”
En aquesta sessió es va explicar de manera molt didàctica
què eren els ingressos i les despeses de les famílies, les tipologies de despeses que hi ha i com ens hem d’administrar
el nostre pressupost. La xerrada va ser impartida per Jordi
Brull, director de banca.
Va ser un taller molt enriquidor per a l’alumnat.
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Taller “Informa’t per decidir”
La finalitat d’aquest taller va ser explicar diferents conceptes
econòmics i la importància d’informar-se abans de decidir.
També com els drets i deures del consumidor, i els organismes competents i reguladors on poden anar, com per
exemple l’Agència Catalana de Consum, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que regula els ants en matèria de
borsa i altres mercats financers, etc.
El nostre sincer agraïment a EFEC i al Jordi pel seu temps i
el seu bagatge.

Taller “Endeutar-se? Amb seny!”
La xerrada va ser realitzada per Herme Jacques i Xavier, empleats jubilats de l’entitat «La Caixa». L’objectiu principal del
taller era que els alumnes adquirissin competències sobre
les diferents maneres d’endeutament i la importància de
l’estalvi.
Va ser un taller molt profitós i els alumnes ho van gaudir
molt.

Marc Martí
Pau Josa
Victor Jacome
Marina Viñas
Elsa Príncep
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CELEBREM EL DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES
Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, com cada any, a l’institut es van organitzar diverses accions divulgatives i reivindicatives.
Al passadís d’accés a les aules d’ESO es podia veure l’exposició
«Històriques! Artistes visuals i compositores de tots els temps», una
exposició organitzada pel departament d’Educació visual i plàstica
i realitzada per l’alumnat de 3r i 2n d’ESO, on es mostrava l’obra de
dones artistes i músics de totes les èpoques.

Al vestíbul de l’institut, es podia veure l’exposició «Dones escriptores: una literatura pròpia», cedida per l’Institut Català de les Dones,
en la qual es destaquen catorze grans escriptores en català de tots
els temps.

A més, nosaltres, els alumnes
de 2n d’ESO a l’optativa de
Revista vam elaborar un mural
a partir d’una classe que vam
dedicar a cercar les notícies
protagonitzades per dones.
Hirune Goldero
Paula Hernandez
Isona Guasch
Laura Maeso
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TALLER “REVOLUCIONA
EL GÈNERE”
L’11 de març es va fer la primera de les tres sessions de taller ‘‘Revoluciona el gènere’’ en què
va participar tot l’alumnat de 3r d’ESO.
Aquests tallers va ser oferts per la Direcció General de Joventut, i pensats per reduir els comportaments, les actituds i els valors masclistes
de les persones joves.

Pau Josa
Victor Jacome
Marc Martí

OLIMPÍADA DE
GEOGRAFIA
El darrer 23 de març l’alumnat de Geografia de
2n de batxillerat va participar durant tot el matí
en la fase local de l’Olimpíada de Geografia
que enguany, excepcionalment, es va fer
virtualment.
L’Olimpíada de Geografia és una iniciativa
de Col·legi de Geògrafs i el Departament de
Geografia de la UB a fi de promoure l’interès
dels alumnes de 2n de batxillerat per la
Geografia, els seus estudis i les seves sortides
professionals.
Pau Josa
Victor Jacome
Marc Martí
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PROVES CANGUR 2021
El 18 de març es van fer la prova Cangur 2021, que va ser organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques, filial de l’IEC.
La prova es va realitzar al mateix centre, a la sala multiusos, simultàniament amb la resta de centres de tot Catalunya. A la prova també
va ser-hi dos mestres de matemàtiques i la cap d’estudis.
Del nostre institut hi van participar de forma individual alumnes de
tots els nivells des de 1r d’ESO fins a 2n de batxillerat.

Mario
Eric

SORTIDA CULTURAL AMB 4T D’ESO
El passat dimecres 24 de març, els alumnes de 4t d’ESO van fer una
sortida cultural per Tortosa.
El recorregut va consistir en mostrar les obres més destacades del
modernisme a Tortosa, com ara la Casa Ballesté i la Casa Sabaté, a
la plaça d’Alfons XII, el Mercat Municipal o l’antic Escorxador Municipal. A part van fer una visita al Museu de Tortosa, on vam veure
un documental dels bombardejos de la ciutat durant la Batalla de
l’Ebre.
Per últim, van fer una volta amb el llaüt turístic Lo Sirgador de l’Ebre
i vam poder veure la façana fluvial de la ciutat des d’una altra perspectiva.

Natalia Lozano
Clàudia López
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SORTIDA D’EDUCACIÓ
AMBIENTAL AMB 1R D’ESO
Durant la setmana del 25 de març, tots els alumnes de 1r
d’ESO es van fer diverses sortides d’educació ambiental a
l’entorn de l’institut, amb el guiatge del GEPEC-EdC.

Mario Tuta
Eric Folch

CONCURS JO TINC LA PARAULA
Les darreres setmanes de febrer i març, les nostres alumnes
de segon d’ESO, Marina i Elsa, van preparar un vídeo per
al concurs “Jo tinc la paraula”. Els van proposar participar
voluntàriament i ens van explicar un poc de com s’havien
organitzat i de com havia estat l’experiència:
“Va ser un concurs que ens va cridar l’atenció des d’un
principi, ja que ens agrada bastant l’expressió oral i escrita,
i aquesta activitat ho tenia tot i també es treballa un punt
que ens agrada molt, la creativitat.Vam haver de plantejar
un guió, i fer diverses sessions de gravació, no tot va sortir a
la primera, així que sense dubte també va ser un aprenentatge”

Salah
Aaron
Marina
Elsa

35

SELECCIÓ DE POEMES PER AL DIA
MUNDIAL DE LA POESIA
En motiu del Dia Mundial de la Poesia 2021,
es van publicar a la Mediateca de l’institut
dues seleccions de poesia catalana realitzades per l’alumnat de 1r de batxillerat.
“Poetes de casa” és una selecció de quinze
poetes del Baix Ebre i del Montsià: Eduard
Carmona, Yannick Garcia, Joan Todó, Carme
Cruelles, Andreu Subirats, Marià Lleixà, Cinta
Massip Bonet, Tomàs Camacho, Ricard Martínez Pinyol, Albert Roig, Josep Ramon Roig,
Zoraida Burgos, Gerard Vergés, Jesús Massip
Fonollosa i Manuel Pérez Bonfill.

“Poetes que caldria conèixer” és una altra
selecció de catorze poetes, en actiu a finals
del segle XX, que han estat oblidats, negligits, maleïts, marginats (o que són poc coneguts): Joana Raspall, Guillem Viladot, Blai
Bonet, Francesc Garriga, Miquel Bauçà, Carles H Mor, Antònia Vicens, Damià Huguet,
Biel Mesquida, Enric Casasses, Andreu Vidal,
Dolors Miquel, Josep Pedrals i Anna Gual.

Equip de redacció

EXPOSICIÓ “DONES I CIÈNCIA”
El dia 24 de març de 2021 es va fer una exposició al centre
sobre les dones de ciència. Aquesta exposició de l’Institut
Català de la Dona pretén reconèixer les aportacions científiques que han fet les primeres dones científiques i tècniques,
entre les quals hi ha Juliana Morell, M. Elena Mesares, Dolors
Aleu, Manuela Solis, Montserrat Garriga, Margarida Comes,
Àngels Ferrer, Maria Simó, Margarida Brandar, Maria Lluïsa
Canut i Maria Àngels Cardona.

Clàudia López
Davinia Salla
Jana Masip
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TALLER DE DJ FEM RÀDIO I REVISTA
L’Oriol Gombau, alumne de 1r de batxillerat tecnològic, va fer dos tallers a les
optatives de Fem ràdio de 3r d’ESO i Revista de 2n d’ESO. A les dos classes
va explicar què és un DJ, l’equip que es necessita i com es fa una sessió de
música tech house, la seva especialitat.
Va ser un taller molt entretingut, sobretot, perquè els alumnes van poder
veure en directe diferents maneres de treballar aquest estil de música i com
es fan les mescles. Així, per exemple, van saber que per a una sola cançó es

Ursula Castillo
Paula Aznar
Arnau Codorniu

XERRADA DELS ESTUDIS A LA URV
El 9 de març, tot l’alumnat de 2n de batxillerat va assistir a
una sessió informativa dels estudis de la Universitat i Virgili.
La sessió no va ser presencial però es van poder comentar
els dubtes i preocupacions que tenien els alumnes en una

Mario Tuta
Eric Folch

XERRADA DE L’ESCRIPTOR
ROC CASAGRAN
El 17 de març, l’alumnat de 3r d’ESO va participar en la xarrada telemàtica de l’escriptor Roc Casagran. L’autor de la novel·la Ara que estem junts va comentar alguns aspectes de
la història que explica el llibre i va respondre a les preguntes
de les lectores i lectors.
La novel·la recrea la vivència al camp de refugiats d’Argelers,
a Catalunya del Nord, en acabar la Guerra Civil Espanyola,
viscuda per uns joves protagonistes.
Equip de redacció
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DIADA DE SANT JORDI 2021
El divendres 23 d’abril va ser la Diada de Sant Jordi i al centre
es va celebrar amb la mateixa il·lusió i emoció de cada any.
Es van fer númeroses activitats amb la participació de tots
els alumnes de l’institut. Una de les activitats va ser la de
l’audiollibre de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de
Cervantes, en llengua castellana. Els alumnes de 4t d’ESO
van ser els primers en gravar i van continuar la gravació amb
l’ajuda dels alumnes de 1r i 2n. A més a més, els alumnes de
3r d’ESO A van escollir fragments destacats i els van il.lustrar
en dibuixos que ells mateixos van crear.
També hi va haver una entrega de premis per als alumnes
que van participar en el concurs de poemes,contes breus i
haikús il.lustrats.
Cal dir, que la participació va ser altíssima, ja que s’hi van
presentar 330 propostes, algunes d’elles en castellà.
A 1r d’ESO es van entregar dos premis i tres accèssits, els
premiats van ser: Helena Parreu i Amada Nataly Mendoza, i
els accèssits per a Daniel Juncar, Quim Panisello i Mario Pla.
A la resta de cursos d’ESO es va premiar a Gina Sebastià i
Amanda Cutts, i dos premis i un accèssit de castellà a Sophia
Ferri, Adrià Castelló i Gerard Guerrero.
Finalment, en llengües estrangeres es van donar dos premis
més: un d’alemany a Elena Weiss i un altre d’anglès a Dàmaris Tafalla.
Així mateix, l’alumnat de l’optativa de Fem ràdio van fer un
programa de ràdio especial Sant Jordi, que es va emetre en
directe des del vestíbul de l’institut.
Equip de redacció

38

XERRADA AMB EL
VOLUNTARI EUROPEU
D’OBRE’T’EBRE
Una de les activitats programades per Sant
Jordi va ser d’un grup voluntariat europeu
d’Obre t’Ebre, que va fer una xerrada a 4t
d’ESO B, on van explicar, entre d’altres coses,
un conte en anglès
Úrsula Castillo
Paula Aznar
Arnau Codorniu

VISITA AL BALNEARI
DEL PORCAR
El 14 d’abril, els alumnes de 3r ESO C van
fer una visita guiada a l’antic balneari del
Porcar, als actuals Jardins del Príncep. Van
veure algunes escultures del parc, van pujar
a la muralla i van baixar fins a la font de l’Esperança, de la Salut i de Sant Joan.
Per últim, el regidor de Cultura de l’Ajuntament, Enric Roig, va mostrar algunes de les
edificacions del balneari i el lloc on es van
trobar tres enterraments de la ciutat romana
del segle V.
Laura
Isona
Hirune
Paula

PÒSTERS DE BIOLOGIA
DE 3R D’ESO
Els alumnes de 3r d’ESO A i B van fer uns
pòsters de biologia, els quals ells mateixos
van penjar també als passadissos.
Són un resum gràfic dels temes i continguts
que van realitzar durant el primer i segon
trimestre i que van treballar les dos últimes
setmanes abans de vacances.
Elsa
Marina
Aaron
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VISITA DE LES OBRES
DE LA CATEDRAL
DEL PROJECTE
OPENCOHESION SCHOOL

Amb motiu de la participació del projecte
OpenCohesion School (ASOC) els alumnes
de 3r d’ESO B van fer una sortida per Tortosa.
Es tracta d’un programa educatiu interdisciplinari innovador per a les escoles de secundària per promoure la supervisió ciutadana
de les finances públiques mitjançant l’ús de
dades obertes i les tecnologies de la informació i la comunicació.
El recorregut es va completar visitant el pati
dels llimones del Museu de Tortosa, així com
els diferents carrers que distribueixen els pavellons de l’antic Escorxador Municipal, obra
de l’arquitecte Pau Monguió.

Mario Tuta
Eric Folch

DIA INTERNACIONAL
DEL LLIBRE
Mostra de Book Tag
En homenatge al Dia del Llibre, l’alumnat de
4t d’ESO i de 2n de batxillerat van fer a classe de català un book tag pensat per a l’ocasió. Els BookTag ‘s són una mena de joc que
realitzen els booktubers entre ells. Consisteixen a relacionar un llibre, sèrie o personatge que hagin llegit, amb una paraula, frase o
situació d’acord a la temàtica del BookTag.

Mural de llibres i roses per Sant Jordi
La biblioteca va organitzar l’activitat de fer
un mural amb fotos de llibres i roses per
celebrar a Instagram el Dia Internacional del
Llibre. També podien dibuixar una rosa i ferli una foto
Les mostres es van exposar al vestíbul i al
passadís de 2n.

Les mostres es van exposar al vestíbul i al
passadís de 2n.

Marina
Elsa
Aaron
Eric
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Arnau Codorniu

CRÒNICA DE L’HOMENATGE
“LA TORTOSA DE GERARD
VERGÉS”
El dissabte, 24 d’abril, un grup d’alumnes de 1r de
batxillerat del Col·legi Sagrada Família, l’Institut
Dertosa i l’Institut Cristòfol Despuig van participar en el recital “La Tortosa de Gerard Vergés”,
que es va celebrar al Parc Municipal Teodor González, de Tortosa. L’acte va consistir en la lectura
de textos de Vergés, relacionats amb la Tortosa
de la seva infantesa. Es tracta d’un acte que cada
any ret homenatge a l’escriptor tortosí Gerard
Vergés i que aquest any s’ha emmarcat en els actes de Tortosa Capital de la cultura catalana 2021.
Els alumnes participants van rebre un obsequi
de part dels organitzadors.
ENTREVISTA PROFESSOR: Albert Aragonés, professor de llengua catalana i literatura a batxillerat
i acompanyant dels estudiants a l’activitat.
- Ens podries explicar una mica la teva experiència?
Vaig estar acompanyant als 4 alumnes de batxillerat que hi van participar.
- En què va consistir l’activitat?
Els alumnes van fer una lectura per fer un homenatge amb diferents fragments de les 13 biografies imperfectes de Gerard Vergés.
- Com va ser l’organització? Va ser dificil?
Es van repartir els textos entre els 4 alumnes i
van sortir de 2 en 2 a llegir-los.
- Com van respondre els alumnes?
Els alumnes estaven amb moltes ganes i nerviosos, però al final van quedar satisfets amb l’activitat.
- Com la valoraries?
Em va sorprendre la participació i la implicació
dels alumnes.

Paula
Laura
Isona
Hirune
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CONCERT DE LA CANTAUTORA ALGUERESA
YASMIN BRADI
El divendres, 16 d’abril, a les 11.45 h, la cantautora algueresa Yasmin Bradi va
fer un petit concert a la sala multiusos de l’institut, acompanyada de la també cantautora Montse Castellà, que durant aquells dies presentava el disc
Salicòrnia.
Yasmin va interpretar cançons del disc Amb la llum de una flor i va tenir
com a espectadors l’alumnat de 4t d’ESO. Amb tot, va ser una bona manera
de començar els actes de celebració de la Diada de Sant Jordi.

Alisson
Jana
Davínia

CLUB DE LECTURA DEL PROFESSORAT
AMB NIEVE
El 14 d’abril es va fer la segona trobada del club de lectura del professorat
per parlar de la novel·la Nieve de Maxence Fermine.
Aquesta novel·la, amb un procés creatiu, recrea l’estructura del haikú (gènere poètic d’origen japonès). Durant la tertúlia van sorgir opinions polèmiques i matisos amb molt d’humor i amb aquesta bona estona van estar
acompanyats de pastes casolanes i un bon te.

Arnau Codorniu
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PARTICIPEM EN EL CONCURS
PICALLETRES 2021
El passat 11 de maig, sis alumnes de 3r d’ESO van participar
en la primera fase del concurs televisiu Picalletres al plató de
Canal Terres de l’Ebre.
Més endavant s’emetran els tretze programes del concurs, en
el qual han participat alumnes de deu instituts de les Terres de
l’Ebre.
Felicitem els alumnes per la implicació i per haver arribat a les
semifinals.
Enhorabona!

Equip de redacció
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PARTICIPEM EN EL mSCHOOLS
STUDENTS AWARDS 2021
L’institut participarà en el concurs App Education, una proposta didàctica dissenyada per M school, de Mobile World
Barcelona. Els alumnes de 3r d’ESO, durant el curs, han estat
fent en grups una empresa que crearà una app amb l’objectiu
d’aprendre una empresa, un pàgina web i una app, entre d’altres coses.
Les millors app seran presentades al concurs App Education i
si alguna de les nostres app guanya, la presentarem a la jornada mSchools Student Awards que se celebrarà virtualment el
17 de juny de 2021.

Mario Tuta
Eric Folch

MARIA SUBIRATS,
PRIMER PREMI
DE RECERCA
RAMON CALVO
El divendres 29 d’abril, a les set de la tarda,
es va fer l’acte de lliurament dels XIX Premis
Ramon Calvo d’investigació i recerca organitzat per l’Institut de Deltebre.
Maria Subirats Múria, alumna de batxillerat
del nostre institut, va obtenir el primer premi
de la modalitat humanisticosocial pel seu
treball Interpretació filosòfica i hermenèutica de la Segona simfonia de Gustav Mahler.
Abans del lliurament, els dos millors treballs
seleccionats de cada modalitat van fer una
exposició oral, perquè el tribunal decidís el
primer i segon premi, que estan dotats amb
400 € el primer premi i 300 €, el segon.
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Clàudia López
Natàlia Lozano
Davinia Salla
Alisson Sánchez

LEGO LLANÇA
‘TOTHOM ÉS FABULÓS’,
EL SEU PRIMER ‘SET’
DE NINOTS LGTBI
PER LLANÇAR UN
MISSATGE DE
DIVERSITAT
Farma Salah
Aquest nou set, que arribarà aviat a les
botigues, es diu Tothom és increïble, en
referència a la mítica cançó Tot és fabulós
de la Lego pel·lícula, i compta amb diferents
peces i ninots de parts intercanviables.
El dissenyador és Matthew Ashton, vicepresident de Disseny de Lego que va crear
originalment aquest pack per decorar el seu
escriptori de la feina:
-”Volia fer que l’espai es sentís com estar a
casa amb alguna cosa que em reflecte a mi i
a la comunitat LGTBI de la qual tan orgullós
estic de formar part “.

segueix un curs sobre diversitat sexual.
Condemnada a sis mesos de presó, la dona
va increpar dues lesbianes que es feien un
petó al metro de Barcelona el juliol de 2019.
Ells mateixes van gravar l’acció amb el mòbil,
que es va fer viral.
En el judici que s’ha fet aquest dijous a l’Audiència de Barcelona s’ha establert que la
dona haurà de pagar 500 euros a una de les
víctimes per danys morals i 850 a l’altra pel
mateix concepte i lesions. La Fiscalia acusava la dona d’un delicte d’odi i un altre de
lesions lleus.

Un institut d’Ohio tria a una parella de
lesbianes com a ‘rei i reina del ball’: “Espero
que això ajuda a la gent”.
Riley Loudermilk y Annie Wise es coneixen
desde 3 de l’eso, actualment tenen 18 anys i
van començar a sortir fa 6 mesos.
És la primera parella de lesbianes que obté
aquest reconeixement en el seu institut i,
per això, han rebut un gran suport per part
de tot el districte en el qual es troba.

La condemnada va justificar-se en un vídeo
Els fets van passar a la línia 2 del metro. La
dona, que viatjava amb un nadó, va retreure a la parella que es fes un petó en públic i
davant d’un infant. Va insultar les dones i va
intentar agredir-les.
Durant els 10 minuts que van durar els fets,
la dona els va dir «maricones», va afirmar
que li feia «fàstic» que es fessin un petó i els
va recriminar: «a més, catalanes!». També va
dir que ella mateixa tenia un germà homosexual que no fa petons en públic “per respecte”.

Dona agredeix a dues lesbianes al metro
La dona condemnada evitarà la presó si
paga una multa, indemnitza les víctimes i

Posteriorment, l’ara condemnada es va disculpar en un missatge enviat a La Vanguardia, en què va negar ser homòfoba ni racista
i va argumentar que havia retret l’actitud de
la parella perquè «es morrejaven» davant de
menors i no pel fet de ser lesbianes.
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ACTIVITATS DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA
L’HOMOFÒBIA, LA TRANSFÒBIA I LA BIOFÒBIA
Tot l’alumnat de l’institut va participar en
algunes de les quinze activitats que es van
organitzar al voltant del 17 de maig.
Amb el lema “Maig Divers. Per un institut
divers i lliure!”, un grup de treball de professorat encapçalat per Núria Matheu, Xavi
Rodríguez i Rosa Cordón, va coordinar la
celebració.

- Educació Visual i Plàstica
Activitat “Animeu-vos!”. Curts d’animació
contra l’homofòbia i la transfòbia. (Projectats a l’entrada del centre i difosos per web i
xarxes).
- Optativa “Fem ràdio”
Programa de ràdio amb entrevistes, declaracions, vídeos… (publicat al web del centre)

ACTIVITATS PER A TOT EL CENTRE

4t d’ESO

Al vestíbul de l’institut:
Exposició “Encaixa la diversitat i la igualtat”.
Projecte de Núria Gil i Cristina Bestratén per
a la URV.
Normalitzem la diversitat, naturalitzem la
diferència. Els grans cubs amb imatges creades pels il·lustradors ens permeten variar i
acceptar la identitat dels personatges.

- Ciències Socials
Documental: La Pastora, Teresot o Florencio,
un home o una dona? Un maqui o un bandoler?

A 1r d’ESO.
- Ciències Naturals
Sally Ride, avançada per a la seva època.
Treballem la seva figura tant científica com
personal.
- Tecnologia
Disseny personal d’un clauer amb la simbologia de l’arc de Sant Martí. (Exposats al
passadís del 1r pis).

- Català
Comentari de poemes de l’antologia poètica:
Amors sense casa. Poesia LGBTQ catalana. A
cura de Sebastià Portell.
Obra de teatre a càrrec d’alumnat de 1r de
Batxillerat.
1r de Batxillerat
- Filosofia
“Diversitat en curt”. Debat al voltant del curtmetratge Besar-te com un home,

2n d’ESO
- Castellà i Català
Activitat “Parla bé, xeic!”
- Educació Física
Role playing a partir d’insults o situacions
lgtbifòbiques.
3r d’ESO
- Tecnologia
Instal·lacions “Amunt amb el col·lectiu LGTBI” i “A l’LGTBIfòbia, aire!”. (Escala i barana
del primer al segon pis).
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Marina Viñas
Elsa Príncep
Aaron
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