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Alummes de Batxillerat preparant una activitat literària. 
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TOT A PUNT PER A REBRE UN ANY MÉS L'ESDEVENIMENT LITERARI I CULTURAL MÉS
REPRESENTATIU DE MURO. 
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   Si ens posarem a pensar amb una hipotètica evolució humana i
somiàrem amb un món ideal, no estaria gens malament pegar un
bot qualitatiu a l’homo legens (l'home que llig). Un món ple de
lletraferits i atrapats per la curiositat del saber, de la
investigació, de l’aprenentatge, de la millora, de la construcció...
què meravellós seria acabar amb l'homo delens (l'home que
destruix) que és, per si no ho sabien, una espècie que va
guanyant terreny i esclafant amb pota de dinosaure tants
assoliments humans que s’aconseguiren amb dolor, temps i
perseverància. 
   Per als qui creiem en el seny, veiem en la literatura una porta
oberta al sentit crític, a l’enriquiment i a la tolerància; paraules
que hui per hui, dormen el somni etern del lèxic oblidat,
tancadetes als diccionaris. No és un tòpic dir que llegir és una
cosa profitosa, que millora la nostra expressió, que ens encén
"l’interruptor de pensar”... a priori sembla que té bona pinta i no
obstant això, cada vegada ho fem menys.
   Deuria ser tan saludable i tan humà identificar-se amb qui
tenim al costat... que és, mira tu per on, el que ens passa quan
llegim, que coneixem altres personalitats, ens identifiquem amb
les seues vides; patim, sentim i gaudim amb ells.... , el que es
coneix simplement i planament com a empatia. Eixe seria un
primer pas per a aconseguir el nostre món ideal, el nostre món
feliç: entendre un poquet més als altres, i deixar-se
d'egocentrismes absurds. Despullar-se de l'esclavisme que ens
imposen de vegades la tecnologia i els zulos ideològics que
s’anomenen xarxes socials, espirals virtuals que, dutes a l’extrem,
són com mostruosos tiranosaures rex que xafen tot 
   

sentit comú i al final només duen a eixe goig individual,
momentani i de satisfacció passatgera.  
   Volem més lectura, homes i dones abocats al plaer del llegir.
Necessitem xiquets que tafanegen les tapes d’un llibre,
adolescents que després d’una partideta al mata-zombies, es
peguen una volteta per les biblioteques; no tots els dies, només
de tant en tant (no pequem d'il.lusos). No és una tasca fàcil, no
s'adquirix en un obrir i tancar d'ulls i de vegades sembla una
lluita impossible. 
   És per això que, davant d'esdeveniments com la Festa del
Llibre, una celebració que empodera al sentit creatiu i mou la
implicació social i el treball conjunt al voltant de l’art i la
literatura, només
cap aplaudir i 
contribuir en allò 
possible a esta Festa i a 
totes les que vinguen. 
Entendre-la com una 
llavor a plantar 
sòlidament i que siga 
capaç de crèixer i 
expandir-se en una 
enfiladissa que, tant de 
bo, siga capaç d'ajudar a rescatar a l’espècie humana de les
unglotes de l’homo delens. 
   Gràcies a tots els implicats en este projecte per la seua
participació, espenta, voluntat i ganes de canviar un poquet el
món!

Taller de creació
literària amb  Juan
Fran Ferrándiz i
entrevista a Gª Oliver

Editorial
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"Homo legens"

REDACCIÓ. 1r BAT

L'escriptor Juan Fran Ferrándiz va impartir el taller

"Conta'ns", de creació literària, per a l'alumnat de 1r de

Batxillerat (optativa de Literatura Universal). Una

col·laboració de l'IES Serra Mariola i la Biblioteca de Muro,

dins dels actes de la Festa del Llibre. Juan Fran va explicar

als alumnes com es creen personatges, es dissenyen trames,

s'elaboren diàlegs i es construeix una història. L'alumnat va

poder posar en pràctica tot el que havien aprés.   

Grup d'alumnes encarregat del projecte de cinema.

   L’escriptor Ferran Garcia-Oliver és un dels convidats a la

Festa del Llibre de Muro. Els alumnes de Literatura Universal

de primer de Batxillerat de l’IES Serra Mariola l’han

entrevistat. 

   Diu que el que hi hagueren llibres a casa va fer possible el

seu gust per llegir i després es va llançar a l’aventura

d’escriure per matar l’avorriment dels llargs dies de vacances

d’estiu. Tindria llavors dotze o tretze anys. Va començar amb

Verne, Alfred Hitchcook o Enid Blyton i la sèrie d’aventures

de Els Cinc li van inocular el gust per la lectura.

   Els temes que més li agraden són la condició humana, però

en situacions difícils i fins i tot extremades. No obstant això, 

 en esta ocasió, el llibre que presenta a Muro és La bèstia en
què cavalquem, un gènere ben distint, el dietari. Ací, el lector

trobarà una crònica amena del pas dels mesos i les estacions a

cavall de 2017 i 2018, cuinada amb personatges, amistats,

cultura i política o la literatura nostra de cada dia, i sempre

amb aquella estima pel país que ens ha tocat de viure.

Gª-Oliver és un dels conferenciants de la Festa del Llibre.
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La pàgina violeta

 El feminismo es por y para tod@s
Altea Gomis. 4º ESO A

   Si buscas en Google la palabra "feminismo" te dirá 
que es un movimiento político y social que busca la igual-
dad entre la mujer y el hombre. Pero para mí, es mucho
más que eso; el feminismo es una forma de vivir, de sen-
tir, una forma de educar y de luchar. He tenido la suerte
de criarme en una familia donde me han formado desde la igualdad y es 
algo por lo que estaré agradecida siempre. Mi madre también es muy
feminista; desde que yo era pequeña me ha enseñado lo que es, y hoy,
puedo decir que soy lo que soy gracias a ella.
     Para mí el feminismo es algo que forma parte de mí, que me hace
sentir completa, algo por lo que luchar. Recuerdo que hace un par de
años fui por primera vez a una manifestación feminista el 8 de marzo.
Ver a todas las mujeres unidas por un mismo fin me hizo sentir
comprendida y acompañada; sentí que no estaba sola y que juntas
podíamos conseguir lo que quisiéramos. A esa gente no la conocía de
nada pero teníamos algo en común y nada podía cambiar eso. Guardo
ese día como un recuerdo muy especial en mi corazón, pero aun así, sigo
recordando el dolor que me provocó cuando vi a un grupo de mujeres que
tenían colgados carteles que hablaban de situaciones machistas que
vivimos día a día. Me sorprendí al ver esos escritos, incluso mi madre y mi
prima se vieron reflejadas en alguno de ellos. ¿Y yo? Yo también había
vivido algunas de esas cosas. Me sentía impotente, ¿por qué tenemos que
vivir esto?, ¿por qué lo tenemos tan normalizado?, ¿por qué soy inferior
en esta sociedad?, ¿qué he hecho yo? Son preguntas que a día de hoy no
he conseguido resolver -ni creo que lo consiga nunca- y es que no
entiendo por qué yo tengo que demostrar más que un hombre para ser
válida en la sociedad; no entiendo por qué me tienen que juzgar por
cómo voy vestida o con quién voy, no entiendo por qué tengo que tener
miedo al volver a casa y sobre todo, no entiendo cómo es posible que en
pleno siglo XXI sigan siendo asesinadas y violadas mujeres todos los días.
    Si ponemos las noticias oiremos como cada día hay una nueva
denuncia, una violación, un asesinato o cualquier situación de violencia
de género. Y no me extraña porque lo oímos todos los días, lo tenemos
normalizado y no debería ser así. Tenemos que darle la importancia que
se merece y no callarnos ante estas situaciones. Por esto y por muchas
cosas más, animo a quien me lea a que se una conmigo en esta lucha.
Porque el feminismo es por y para todos y todas.

Rompiendo cadenas
Estefanía Barrios. 4º ESO D

   Entiendo el feminismo como un movimiento social que
pide para las mujeres el reconocimiento de sus capacida-
des y derechos, los cuales han estado tradicionalmente
reservados para los hombres. Pero también entiendo el
el feminismo como una actitud frente a la vida, ya que, 
día a día, nosotras las mujeres, luchamos por un mundo igualitario, en el
que debemos tener el mismo valor que un hombre, y que no se nos
desprecie por el hecho de ser mujeres. El feminismo es una forma de vivir
individualmente y de luchar colectivamente.
   El feminismo, hoy en día se ha vuelto un tema controversial, muchas
personas están en contra y otras muchas están a favor. En mi opinión, el
feminismo es algo que nos está haciendo, poco a poco, tener el valor que
merecemos. 
   En nuestra vida cotidiana estamos acostumbradas a recibir
comentarios inapropiados, acoso sexual, etc. Situaciones más claras son,
por ejemplo, las canciones, el reggaetón, un género machista, dominado
por letras que nos cosifican, nos tratan como objetos que solo sirven para
complacer y nada más. A mí, como mujer del siglo XXI, me da asco el
hecho de ver a chicas cantar estas canciones como si fuera normal,
cuando no lo es y no es una situación que deberíamos normalizar. Otro
ejemplo es el hecho de estar marcadas con un estereotipo definido: “El
rosa es solo para chicas”, “Las mujeres deben ser sumisas”, “Las mujeres
deben hablar cuando el hombre les dé permiso”, ”¡No te sientes así!,
Debes hacerlo como una señorita”, “Las mujeres deben saber cocinar,
limpiar y cuidar a sus hijos”, “¿Te ha pegado? ¿Algo habrás hecho!”
¿Cuántas frases así hemos escuchado a lo largo de nuestra vida?
También sentimos miedo de salir solas por la noche y evitamos hacerlo a
toda costa. Además de lo que he citado anteriormente, hay un sinfín de
situaciones que nos ponen en posturas incómodas vividas por nosotras
desde la antigüedad. Estamos yendo poco a poco, pero cada vez tenemos
más voz, más confianza en nosotras mismas para decir cómo nos
sentimos y parar los comportamientos machistas.
   Me enorgullece saber que en estos tiempos hay mujeres que deciden
romper las cadenas que las han estado atando a lo largo de su vida y
alzar su voz en nombre de las que no han podido hacerlo. También me
parece perfecto que mujeres de todo el mundo escriban libros con chicas
protagonistas, fuertes y valientes: un buen ejemplo que aprenderán las
niñas más pequeñas, quizá educadas en entornos no adecuados.
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OPINIÓ

El medio para dar voz a lo que es justo.
NAZAN MARTÍ. 4º ESO D

                                  Si tienes intención de informarte sobre el feminismo, encuentras definiciones como esta: ”es un movimiento político y social, una teoría   
                               política y una perspectiva filosófica que postula la igualdad de derechos entre la mujer y el hombre”.
                                 Pero en mi opinión, no es ni una teoría ni una perspectiva. Es un medio por el cual podremos obtener una sociedad igualitaria, es decir, que  
                               el  hombre y la mujer sean considerados iguales, tanto en derechos como socialmente. El feminismo defiende que la igualdad es un derecho 
                               básico, por eso, yo opino que la igualdad no debería ser un tema que tuviera que enseñarse o manifestarse ante la sociedad. Debería ser un        
                               valor que nos inculcasen desde pequeños, tenerlo asimilado y no ser un tema sobre el que debatir ni discutir; como que uno más un son dos.
                             El feminismo engloba muchos movimientos que tienen un fin en común: la igualdad que defiende a mujeres y hombres por igual. A mujeres
que se les ha negado un puesto de trabajo por dudar de su capacidades por el simple hecho de ser mujer o a las que han sido agredidas verbal y físicamente.
Defiende a todas esas mujeres que están encerradas en sus casas por sus parejas, o bien por miedo o, simplemente, porque se sienten atrapadas en una
sociedad que les ha cortado las alas. El feminismo rompe con todas las desigualdades entre ambos sexos; eso significa que el feminismo también lucha por
todos esos hombres que se les niega el derecho a mostrar sus sentimientos; defiende a todos esos hombres que pierden la tutela de sus hijos porque ante la
sociedad, la mujer es la única que puede criar. El feminismo lucha por la igualdad de todos.
   Me parece increíble que hoy en día todavía haya gente que no se considere feminista, que en el siglo en el que estamos todavía no se vea a la mujer un igual
y, sinceramente, no comprendo cómo puede existir gente que niegue algo que es básico.
   Entiendo que el entorno en el que vives pueda influir en tu forma de pensar, pero ya casi en todas partes hay mensajes feministas. En la educación se habla
de este tema, aunque no puedo negar que todavía quedan muchos mensajes machistas en la sociedad y de muchos de ellos ni nos damos cuenta. Como esos
desafortunados mensajes o actos que suceden a diario en la calle, en el colegio o incluso en el trabajo. Todavía queda mucho por cambiar.
    Simplemente, opino que el feminismo es el medio para dar voz a lo que es justo, a la equidad y para abrir camino a una sociedad mejor.

EXTRA SERRA MARIOLA

https://portal.edu.gva.es/iesserramariola/extraserramariola



              FORREST GUMP 
                 Forrest Gump is an
interesting movie based on a book
written by Winston 
Groom (1986). 
It’s about a kind 
boy that tells 
his life to people 
that go sitting on 
the bus bench. 
Forrest has lived 
lots of experien-
ces around the world and he has
been in most important historic
moments in The USA. We
recommend you to watch it, it’s a
great movie! 

              PETER PAN 
                 This amazing Walt 
Disney movie, before being a film,
was a children’s book, written by
J.M Barrie. Peter Pan is about a
boy who doesn’t want to grow
up, one night Peter took Wendy
and her brothers to “The
Neverland” where they will live   
lots of adventures with the “Lost

                           Kids”, fighting
                           pirates like

                              Captain Cook or  
                           crocodiles like 

                           Tic Tac. We
                           recommend this

                           film no matter 
                              how old you are.   

               FIVE FEET APART 
               Five Feet Apart (2018), 
based on a novel by Rachel
Lippincott, is 
an endearing 
and sweet 
teens movie 
featuring two 
teenagers, 
Stella and 
Will, who are both patients in a
hospital with Cystic Fibrosis. 
CF patients are strictly kept six
feet apart to reduce the risk of
bacterial infections. However, Will
likes to break the rules and take
dangerous risks.It is an engaging
romantic story. 

                  BREAKFAST AT
                 TIFFANY’S 
Breakfasy at Tiffany’s is a movie
based on a novel by Truman
Capote that takes place in New
York during the 60s. 
The argument is about an
unseccessful writer who,
mantained by an old woman, has
just moved into a flat in New
York. There, he meets his
neighbour and instantly gets
intriged by her when 
he finds on her 
sophisticated 
personality a 
vulnerable girl 
that also lives 
mantained by 
others. 

                THROUGH 
                MY WINDOW 
Through my window 
is a romantic dra-
ma film based on 
a book and publi-
shed in 2016. The 
film was realased 
in 2022. It’s about
a girl obsessed 
with her neigh-
bour. She watches him through
her window. One day after the
high school they bump into each
other and since then they start
talking and falling in love even
though his family disagree. You
may watch this film on Netflix
and you won’t be disappointed.

               ALICE'S ADVENTURES IN WONDERLAND. 
                 Alice’s Adventures in Wonderland is a fantasy 
book written by Lewis Carroll in 1865. I read this 
amazing story when I was 8 years old. It is a difficult 
story to understand, and there are some events in it 
which I never expected because they are very 
unpredictable. I loved the cat’s intelligence. I also loved 
the hatter because of his strange personality. From my 
point of view, the writer created an incredible world and story that have
never existed, which makes it unique. I would recommend this book and
movie to people who love fantasy. 

 
              THE MAZE RUNNER 
                The Maze Runner, is a
trilogy based on James Dashner's
novels. The first book was written
in 2009 and the 
first movie was 
released in 2014.
These movies
tell the story of
Thomas (Dylan 
O'Brien), a 
teenager that 
doesn't remem-
ber anything of 
his past, and his journey in The
Glade, a place where a bunch of
other teenagers with no more
memories than their names were
sent by a mysterious organization
called W.I.C.K.E.D. They are
science fiction, action and
adventure films and they're
amazing for a family movie
marathon.

The students in 4th ESO recommend you to watch
the following movies, based on amazing novels
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                AFTER 
                  After is 2019
American romantic drama film, ba-
sed on the no-
vel by Anna 
Todd.
Tessa Young is 
a girl who goes 
to university 
and here she 
meets the bad boy, Hardin Scott. 
They fall in love and in the film,
they have to fight with their past,
innocence and sexual discovery, to
finally be together. This won’t be
easy, but love is powerful. 

                HARRY POTTER 
          Harry Potter is a saga of

seven books that was adapted
into eight films. The author is J.K.
Rowling and the story is about a 

                              child, who is
                              eleven years 

                              old. He 
                               receives a 

letter from a 
                          magic school

                              called
                              Hogwarts. In
                              this school, 

he will go 
                      through many
difficulties and try to escape from
Voldemort, a man who tries to kill
him. Also, in Hogwarts he will
meet his best friends: Ron and
Hermione, that will help him. 
In 2021, we celebrated the 20th
anniversary of the first film. 

6

7 8

5

9 10               THE SILENCE OF THE LAMBS. 
                 The Silence of the Lambs is a psychological 
horror film based on a Thomas Harris book. The 
protagonist, Clarice Starling, an FBI agent is tasked on 
interviewing Dr. Hannibal Lecter, who was convicted 
for various acts of murder and cannibalism. Clarice 
is doing this as Lecter may have some insight on 
an active case. I recommend this movie as even 
though it has a simple storyline, it is greatly executed 
and talks about very sickening themes, so it is not for the squeamish.
Definitely a scary watch. 
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ROSES ARE RED 
VIOLETS ARE BLUE 
YOU ARE IN MY BED 

AND ME TOO. 
WE DANCED ALL NIGHT 

WE HAD SOME FUN 
WE SAW THE MOONLIGHT  

AND IT FELL SO RIGHT. 
WE FELL IN LOVE 
YOU ARE MY LIFE 

DO YOU WANT 
TO BE MY WIFE? 

SOME OTHER GIRL AND GUY 
WILL LOVE THIS LOVELY NIGHT 

BUT YOU AND I 
DON'T FIT SO RIGHT 

BYE BYE! 
 

  A  L O V E  P O E M  W R I T T E N
B Y  2  E S O  D  

 

Alumnes de diferents
cursos proposen els
Tastallibres per a
convidar a la lectura.
AMB EL TASTALLIBRES ES PRETÉN FOMENTAR L'HÀBIT
LECTOR AMB RECURSOS AUDIOVISUALS PER A
CONVERTIR ALS NOSTRES ALUMNES EN LECTORS
HABITUALS.

Estudiants d'anglés
despleguen les seues
habilitats artístiques
en interpretació i en
literatura poètica. 

REDACCIÓ. 4º ESO 

  Els alumnes de 4rt d'ESO
han dut a terme un gran
treball artístic al posar-se
davant la càmera per a
convertir-se en Mary Poppins,
Pretty Woman o el mateix
Forest Gump. La idea de fer
trossets de pel.lícules
importants en la història del
cinema va sorgir pel fet que,
al projectar-ho davant d’altres
persones del poble, tothom
poguera entendre el que
s'estava representant i posant
en escena encara que fos en
anglés.
   

ELS ALUMNES DE COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL
EN ANGLÈS HAN POSAT EN ESCENA LES SEUES
HABILITATS ARTÍSTIQUES EN UN TREBALL DE CINEMA
AMB ACTUACIÓ, CANT I BALL.
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   El projecte ha estat original,
dinàmic, divertit i curiós,
perquè alguns d'estos
alumnes han descobert
pel.lícules que molts no
havíem vist encara i que són
molt famoses i interessants.
La feina s'ha repartit i cadascú
ha fet el que més li ha
agradat: editar, ballar, cantar,
dirigir, etc. En general, ha
estat una experiència especial
i única; amb molt de
companyerisme i “bon rotllo”,
igual que el nou projecte que
a hores d'ara ja estan
maquinant... 

   
Heartbreak
Heartbreak
HeartbreakEXTRA SERRA MARIOLA

REDACCIÓ. 2n ESO 

   L’alumnat de l’optativa de Literatura Universal de 1r de Batxillerat i els
de l'optativa de Teatre II han estat elaborant, durant tot el curs, una
sèrie de vídeos dramatitzats per a fomentar la lectura. Es tracta de
peces de teatre curt que giren al voltant de clàssics de la literatura. La
primera tanda del projecte TASTALLIBRES es basa en vídeos sobre “Els
mites grecs”, “Les mil i una nits”, “Oliver Twist”, “Les llegendes del rei Artur” i
“Cyrano de Bergerac”. Els podeu veure punxant en el codi QR adjunt. 

   

Grup d'alumnes encarregat del projecte de cinema.

Els creadors dels Tastallibres, alumnes de
l'optativa de Teatre II i Literatura Universal 
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REDACCIÓN. 4º ESO C

    Leía el otro día acerca de los diferentes estereotipos que aun hoy
tenemos sobre las bibliotecarias. Se mencionaban películas como
¡Qué bello es vivir! (1946), en la que aparece una escena en la que el
protagonista pregunta qué había sido de su esposa. Su ángel de la
guarda le dice que es bibliotecaria. Todos estos tópicos los podemos
encontrar es sucesivas películas más recientes: la bibliotecaria como
una mujer mayor, soltera, antipática, amante del silencio y del orden,
con moño y traje monjil.
  En la España de posguerra, fueron consideradas peligrosas puesto
que quien se dedicaba a este oficio era una mujer contraria al
Régimen y además, muchas fueron perseguidas y vigiladas, bajadas
de escalafón y sin acceso a otros cargos. Un ejemplo de esto es la
gran María Moliner, bibliotecaria y autora de uno de los diccionarios
más importantes en lengua española.
   Coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora, se me ocurrió
preguntar a los alumnos de 4º ESO C cómo creían ellos que era una
bibliotecaria. Los adjetivos no pararon de salir de sus bocas:
antipática, soltera, amante de los gatos, mayor, silenciosa, ordenada,
solitaria… En realidad, el estereotipo no ha cambiado en todos estos
años, influenciado además, por las imágenes que aparecen en el cine
contemporáneo. 

   Nos encontramos con ella en el aula de 4 º ESO C, para conversar
de estereotipos, sobre su oficio, sobre la literatura, sobre libros y 
 tecnología…
P: - ¿Qué carrera estudiaste para ser bibliotecaria?
R: - La carrera de Documentalista y Biblioteconomía, carrera que hoy
por hoy tiene mucha salida puesto que se puede trabajar en archivos
electrónicos, históricos, de bibliotecaria...
P: -¿Qué es lo que más te gusta de tu oficio? 
R: - Me gusta porque viene la gente y nos comunicamos, hablamos
de literatura, sobre todo en junio cuando algún usuario pregunta por
las guías de viaje. La imagen que se tiene de las bibliotecarias y
bibliotecarios es muy difícil de cambiar para la mayoría de la gente;
piensan que es un oficio aburrido y no es así, en absoluto. Además,
tiene el aliciente de tener una función social: es un servicio de
información local, un concepto distorsionado ya que la sociedad
sustituye estas funciones por las de áreas de estudio o almacenes de
libros. Las bibliotecas son mucho más que eso. Mientras estoy en la
biblioteca no pienso en mis cosas, me gusta estar en contacto con
los usuarios, formar parte de un proyecto a través del cual se
fomenta la lectura.
P: -¿Qué opinas de los libros electrónicos?
R: - Es bueno su uso porque continúa siendo lectura y literatura. Yo
tengo cuatro libros electrónicos; es cómodo, no pesa, se puede 
 agrandar la letra, descargarse libros, es más económico y no ocupa
espacio. Esto ha hecho que la lectura en España aumente un 70%,
después de la pandemia.

Con solo diez años, le regalaron "Sueño de una noche de verano", de Shakespeare y desde entonces no ha cesado su relación
con el mundo de la literatura. Carmina Prats ha estado más de 30 años al frente de la biblioteca de Muro y es una de las
principales impulsoras de la FESTA DEL LLIBRE, un evento que reúne cada año a los mejores escritores en lengua valenciana
y castellana. La idea surgió en el momento en que se dio cuenta de que la biblioteca debía tener vida y quién mejor para
dársela que los propios autores de los libros. El primero en visitarnos fue Enric Valor, con su obra "Rondalles" y fue tan
interesante que de ahí surgió la idea de iniciar este gran acontecimiento cultural que se lleva a cabo a partir de mucho
trabajo, dinero, tiempo y, sobre todo, ilusión.

P: - ¿Alguna vez has pensado en escribir un libro sobre tu oficio y
experiencias? 
R: - Toda la gente que escribe un libro tiene mi admiración, ya solo
por el tiempo que ha invertido en escribirlo. La vida, para mí, está
para vivirla; me gusta escribir, me gusta leer, pero considero que no
soy muy buena escribiendo. 

   Y así pasamos un buen rato conversando con Carmina y
agracediéndole tantos esfuerzos por fomentar el hábito lector entre
todos los públicos.

Carmina Prats en un momento de la entrevista 

Carmina Prats, bibliotecaria: "Una biblioteca es
mucho más que un simple almacén de libros"
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Ángela Gª Rives, primera bibliotecària espanyola.

ELS ALUMNES DE 4rt D'ESO I 1R DE BATXILLERAT EXPOSARAN EN LA FESTA DEL LLIBRE UNA COL.LECCIÓ DE
PENJOLLS AMB ELS  ENGINYOSOS AFORISMES QUE FUSTER VA FORMULAR AL LLARG DE LA SEUA VIDA CREATIVA.

trobaven biblioteques en fronts i trinxeres amb els famosos camions
de Cultura Popular. Un altre cas és el de María Juana Moliner Ruiz,
qui va ser una bibliotecària, filòloga i lexicògrafa espanyola, autora
del Diccionari d'ús de l'espanyol. Va dur a terme el principal pla
bibliotecari fet a Espanya sota el lema que “qualsevol ciutadà tenia
dret a rebre un llibre allà on estiguera”. 
   O altres com Juana Capdevielle amb l'organització, en 1934, d'un
servei circulant de lectura per als malalts de l'Hospital Clínic i de la
Creu Roja; Joana Raspall i Juanola, professional catalana que durant
la Guerra Civil Espanyola va treballar de bibliotecària contribuint a
salvar molts exemplars de llibres catalans de la seua destrucció;
Aurora Díaz Plaja i Contestí, qui vinculada al bàndol republicà
durant la Guerra Civil, es va encarregar de fer arribar el Bibliobús a
les primeres línies del front. Entre 1963 i 1973, va dirigir la
Biblioteca Infantil del Parc de la Ciutadella, a Barcelona. I un llistat
de moltes més dones bibliotecàries al nostre país... 
   També hem de parlar de figures internacionals com: Nadezhda
Krúpskaya o Suzanne Briet coneguda com “Madame
Documentation”. Un llistat extensíssim de dones que van dedicar les
seues vides a aquesta admirable i antiga professió, reinventant el seu
ofici en múltiples ocasions. 
   Una professió que ha inspirat la creació de protagonistes de moltes
pel·lícules i novel·les i que volem reconèixer des de l’IES Serra
Mariola, per convidar-nos a l'aventura de la reflexió i a l'amor cap als
llibres. Gràcies Carmina Prats, per ser una d’elles.

Joan Fuster, escriure,
pensar i piular.

 

Tots, si arribem 
a tenir raó, la 

tenim a mitges

Joan Fuster

Sueca, 1922-1992
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Entre el bé i elmal, podríemaspirar a l'alegria
 

Un bon
llibre

sempre és
una

provocació
 

REDACCIÓ. 4º ESO A - B / 1r BAT. A  

   Aquest any celebrem el centenari del naixement de Joan Fuster,
“el constructor d’identitats que escrivia per no morir” (...I morir
deu ser deixar d’escriure...). Important assagista, crític literari,
historiador i poeta, nascut a Sueca, podem dir que va ser el nostre
primer Twitter. Per què? Per una de les seues característiques
formes d’escriure: els aforismes.
  Un aforisme és una proposició amb sentit interpretable, que més
s’endevina i s’insinua que s’afirma literalment. Fuster és sarcàstic i
enginyós, perquè els seus “paperets” poden tindre més d’un
significat. Et trauen somriures, et fan pensar, et fan pessigolles al
cervell. Des de moments de lucidesa fins a moments dramàtics,
des de pensaments liberals fins conflictes polítics. Sempre amb un
toc d’humor, encara que siga negre.
 Enguany a l’IES Serra Mariola hem treballat alguns aforismes.
Hem fet penjolls mòbils, correbalcons, vídeos i programes de
ràdio. Podrem vore-ho tot en la setmana de la Festa del Llibre.
 Mentrestant, recordem també la seua obra més coneguda,
Nosaltres els Valencians, sobre la cultura i la identitat valencianes. I
recordem el seu pensament: feia filosofia a la seua manera,
sarcàstica, irònica, arrelada a la carn i als sentits. No la filosofia
academicista de la qual afirmava sense complexes que és l’art
d’agafar la vaca pels collons.

ELS ALUMNES DE 1r d'ESO B HAN TREBALLAT LES FIGURES DE LES BIBLIOTECÀRIES MÉS IMPORTANTS DEL MÓN PER A
ENTENDRE EL PAPER FONAMENTAL D'ESTA PROFESSIÓ PEL QUE FA A LA CONSERVACIÓ CULTURAL I HISTÒRICA.

Reconeixement a la tasca cultural de les bibliotecàries

REDACCIÓ. 1º ESO B

   Amb aquest reportatge ens agradaria rendir un xicotet homenatge
a les bibliotecàries, pel seu gran treball en pro de la professió i la
defensa de les biblioteques. Un gran reconeixement per a elles que
han tingut un paper destacat en el panorama nacional, no sense
possibles traves en alguns períodes històrics com durant la Guerra
Civil Espanyola. A pesar de totes les dificultats, s’han fet un buit
important al llarg del temps dintre de les biblioteques per a portar la
informació i el coneixement fins al més recòndit dels llocs. Aquest és
el cas, per exemple, de Teresa Andrés. Es va encarregar de crear les
biblioteques de Cultura Popular des de 1936 a 1938 i entre elles, es  

 

Vídeo i poadcast:

https://portal.edu.gva.es/iesserramariola/extraserramariola



CARLOS VALOR. 2n BAT B

   En la Festa del Llibre, no només hem de
tindre present la literatura castellana o
valenciana; des del nostre institut també
comptem amb altres literatures com ara
l’alemanya, ja que este és ja el vuitè curs en el
que al centre s’imparteix esta assignatura com
a optativa per a l’alumnat de Batxillerat. Per a
conèixer a estos estudiants, els hem convidat
a participar al nostre periòdic.
   Quan els preguntem per què van triar esta
optativa, asseguren que, més que res, perquè
els cridava l’atenció el saber una llengua que
mai havíen estudiat i, diuen, ara estan
encantats, perquè els agradada moltíssim. "A
pesar de que pot semblar una llengua difícil i
tant distinta als nostres idiomes romànics,
tampoc és tan complicada; tal volta la sintaxis;
això de que el verb vaja al final és un poc
estrany”, diu Natalia, alumna de 2n de
Batxillerat. 

   Ben demostrat està que saber llengües,
quantes més millor, és una gran inversió
intelectual i de futur. “Acabant els dos cursos
d’Alemany com a segona llengua estrangera al
Batxillerat, tenen la possibilitat de traure’s el
certificat A2 i poder demanar un Erasmus per a
estudiar a l’estranger”, comenta la professora,
Mª Carmen Vilaplana. “És més, obtenint després
un B2, estos alumnes podríen, fins i tot estudiar
una carrera universiraria o un màster a
Alemanya”. Tot avantatges per al futur d’estos
xavals de 17 i 18 anys que gaudeixen de la
cultura germànica. Ens conten que no és tot
estudiar gramàtica i qüestions teòriques,
també celebren in situ festes com la de
l'Oktoberfest, Sankt Nikolaus, Sankt Martin, el
temps d’Advent, el Nadal o les Pasqües d’allà,
“aprofitem i degustem receptes típiques
alemanyes, llegim la seua literatura i cantem
cançons típiques i senzilles... tot és coneixement
d’una altra cultura”, afirma Quique, un dels
estudiants.

DES DE FA HUIT CURSOS, ELS ALUMNES DE BATXILLERAT TENEN L'OPCIÓ DE TRIAR ESTA OPTATIVA COM A SEGONA
LLENGUA ESTRANGERA I PODER FORMAR-SE EN ALTRES IDIOMES AMPLIANT AIXÍ EL SEU CURRÍCULUM VITAE.

   I, a l’hora de la veritat: serien capaços de
defendre’s a Alemanyia? Estan convençuts de
que podrien sobreviure; són capaços de
demanar en un restaurant, moure's per una
tenda de roba o acudir, si es presentara, a un
hospital a plantejar un problema de salut. 
   Són conscients de que la cultura alemanya és
diferent a la seua: “tenen, fins i tot, un humor
diferent, el seu menjar és estrany per a nosaltres i
amb sabors molt forts, i fins i tot són de mentalitat
i costums molt allunyades a les nostres, a més a
més, la pronunciació és un tant curiosa”,
asseguren, però això és el que fa divertit
estudiar idiomes i altres cultures.
   I allà els deixem, aprenent la llengua dels
nibelungs, llegint literatura alemanya i cantant
cançonetes típiques com el Laterne, laterne, una
composició que canten els xiquets en la
celebració de Sankt Martin i que és una oda a
eixe sol i eixa llum que, tot siga dit, ens deuen
envejar una miqueta.

 
Mentre estudien, degusten gastronomia típica.

CANÇO DE SANKT MARTI

(Fanalet, fanalet.
Sol, lluna i estrel.les.
Encen-te, llumeta
Encen-te, llumeta
Però no encengues 
el meu fanalet).

“A pesar de
que pot
semblar una
llengua
difícil i tant
distinta als
nostres
idiomes
romànics,
tampoc és
tan
complicada”
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Estudiar Alemany dins l'oferta formativa per a
obrir més possibilitats de futur als estudiants.

Els alumnes d'Alemany aprenen la llengua i la cultura germàniques. 

“Laterne, Laterne
Sonne, Mond und Sterne
Brenne auf, mein Licht
Brenne auf, mein Licht
Aber nur meine liebe Laterne nicht.”

https://portal.edu.gva.es/iesserramariola/extraserramariola



El grup de teatre de 1r d'ESO estrena "Fàbrica de
camises" en la clausura de la Festa del Llibre XXVII
 
REDACCIÓ. 1r ESO

   Duen un curs 'a tope': sempre assajant i
duent a l'escenari obres originals i
divertides que preparen al llarg de les dues
hores setmanals al Saló d'Actes del
institut. Són 18 xiquets i xiquetes que
triaren l'optativa de Teatre amb la il.lusió
de pujar a l'escenari a "actuar, cantar i
ballar, que és el que més ens agrada", diuen.    
   Van començar amb tècniques per a
llevar-se la vergonya de damunt, però Ana
Llopis, la professora de teatre, va
abandonar prompte estes tècniques a
l'observar que no es  ruboritzaven davant
res ni ningú. Amb només dotze anys
s'atreveixen amb tot; ja han fet obretes en
clau d'humor, com Jaume I, vida i miracles
d'un gran cavaller que, després d'un èxit 

Alumnos de 2º de Bachillerato asisten a la
representación de Historia de una escalera. 

CLAUDIA ROMERO. 2º BACH. C   

   El pasado jueves 17 de febrero, los
alumnos de 2° de Bachillerato asistieron a
la representación teatral de la obra Historia
de una escalera, del dramaturgo español
Antonio Buero Vallejo, en Alicante.
   Debido a la importancia de este autor,
que forma parte del temario de
Selectividad, es necesario para los alumnos
que entiendan bien la obra y, sobre todo
su simbolismo. La representación duró
aproximadamente una hora y media pero
no resultó pesada debido a la ligereza de
los guiones y la ejemplar actuación por
parte del elenco teatral.
   La obra de Buero trata de hacer una
crítica social de la situación política y cul-
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abrumador, fins i tot l'Ajuntament de Muro
els va "fitxar" per a actuar en la Fireta, el
passat 23 de gener.
   L'últim dia del primer trimestre van
deleitar a tots els companys del centre
amb un sainet nadalenc titolat La rebel.lió
del patge, una peça teatral en la que els
tres Reis Mags es mostren preocupats per
la competència entre altres protagonistes
infantils com el Pare Noel, l'Apalpador
gallec o l'Oletzero basc. 
   Ara, treballen de valent preparant
Triangle Shitwaist. Fàbrica de camises, una
història que recrea el dramàtic incendi a la
fàbrica tèxtil de Nova York al març de
1911 i que va marcar una fita en els drets
dels treballadors, la seguretat laboral i el 

reconeixement de les dones treballadores.
   Tot el qui vulga vore a estes jovens
promeses de l'actuació, podran fer-ho el
proper 1 d'abril a les 17:30 h. al Matzem.

Dos cursos fomentant el teatre.
   Des de que en el curs 2020-2021
posàrem en marxa l'optativa de Teatre,
l'èxit està sent més que satisfactori per al
professorat. A banda de que suposa un
alliberament de tanta hora de classe, és
evident el creixement personal que aporta
a l'alumnat, la qualitat de les relacions
socials, la col.laboració, l'empatia,
l'observació i l'enriquiment cultural, artístic
i emocional. Esperem estar a les taules
molts anys més! 

Alumnes de teatre en un assaig de Fàbrica de camises. Moment de l'actuació en la Fireta de Muro.

ES TRACTA D'UNA BREU OBRA DE TEATRE QUE RECREA EL INCENDI DE LA FÀBRICA NOVAIORQUESA A PRINCIPIS DEL
SEGLE XX QUE ES VA CONVERTIR EN UN SÍMBOL MUNDIAL DEL FEMINISME I ELS DRETS DELS TREBALLADORS/ ES.

tural que se vivió en 1919, 1929 y 1949
(tiempo en que transcurre la obra) como
consecuencia de la Guerra Civil. 
   Todos los actos transcurren en el mismo
espacio; una simple y pobre escalera de
una comunidad de vecinos muy
característica que refleja a la perfección la
sociedad del momento. Las disputas, los
desacuerdos y la frustración están
presentes durante toda la obra, además de
una gran cantidad de personajes que
siguen sin mejorar su situación personal a
pesar del transcurso del tiempo.
   Con esta obra, Buero Vallejo trata
temáticas como el paso del tiempo, la
frustración, la pobreza y el desamor. A tra- 
 

vés de personajes como Urbano, Elvira y

Fernando vemos las dificultades de la

población de posguerra. 

   Finalmente, para los alumnos, el teatro

resultó ser un motivo para reflexionar

sobre los avances actuales y para

compararlos con las recesiones que

provocan situaciones tan complejas como

los conflictos bélicos.

Escena en la Fundación Mediterráneo. https://portal.edu.gva.es/iesserramariola/extraserramariola

https://www.softcatala.org/diccionari-de-sinonims/paraula/ruboritzar-se


personatges. Tots els treballs formaran part d’una exposició que

s’inaugurarà a la XXVII Edició de la Festa del Llibre de Muro i que

després serà itinerant per altres biblioteques de la comarca.

   A més a més, també hem continuat amb altres projectes que

vam començar a edicions passades. Este és el cas de l’optativa

d’Educació Plàstica de 4rt de l’ESO on continuem amb el projecte

que vam començar al 2020: els taulells ceràmics per a l’escala

d’Art de l’Ajuntament de Muro. En aquest projecte es fa

homenatge a tots els autors i les autores que han participat a la

Festa del Llibre al llarg de aquests 25 anys.

   Per últim, els alumnes de l’optativa de Dibuix Artístic de 1r de

Bat, han realitzat amb la tècnica del collage, la portada i

contraportada del Llibre de Signatures, que estarà a la Biblioteca

de Muro, i a on tot el mon pot escriure les seus impressions,

desitjos i dedicatòries durant aquesta celebració. Esperem que

vos agrade tot el treball artístic del nostre alumnat.

Les Espantacriatures ixen de la literatura popular i
invaeixen les nostres aules d'educació plàstica.
REDACCIÓ. BATXILLERAT    

   La Bubota, El drac, els Gambosins... segur que vos sonen aquests

personatges dels que ens parlaven els nostres avis i els pares

quan volien que fórem més obedients... "Acaba’t tot el sopar!",

"Hauries d’anar a dormir ja o...vindrà l’home del sac!!" a tots ens han

educat en estes advertències. Enguany hem volgut rendir

homenatge als nostres monstres populars: les Espantacriatures.

Francesc Gisbert i Dani Miquel ja ho feren al conte La Maria no té
por i així recuperar part de la nostra cultura valenciana front a la

invasió de festes anglosaxones, com l'omnipresent Halloween. 

   Per aconseguir-ho, hem realitzat un projecte transversal on han

participat els nostres alumnes més joves i els més majors:

l’alumnat de l’optativa de Plàstica de 1r d’ESO i el de 1r de Bat de

Volum han elaborat escultures de les Espantacriatures, amb paper,

cola, fil d’aram i plastilina, amb un resultat  colorit i espectacular.      

    Per la seua part, els alumnes de Dibuix Artístic de 2n de Bat, han

fet il·lustracions a aquarel·la per a representar aquests mateixos 

   

Elaboració de taulellets amb portades 
de novel.les i Llibre de Signatures
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   El departament d'Educació Plàstica i Visual

també ha preparat per a aquesta edició,

taulellets de ceràmica amb les portades de

diferents novel.les. Estes obres es penjaran en

les escales de l'Ajuntament de Muro per a que

lluixquen permanentment. Estes obres

d'artesania estan fetes amb amb argila blanca

i han estat pintades amb engalbs. Després han

sigut cuits al forn ceràmic. Els seus

productors són els alumnes de 4rt d'ESO.

   A banda, els alumnes e 1 de BAT artístic han

elaborat el II volum del Llibre de Signatures,

que estarà exposat a la Biblioteca per a

apuntar-hi impressions, felicitacions o

qualsevol pensament relacionat amb la

lectura i l'escriptura.

Alumnes de 1r d'ESO mostrant les seues escultures basades en les Espantacriatures.

Alumnes de 4rt mostrant diferents  taulellets amb títols d'obres literàries.

Portada  del II Llibre de Signatures

https://portal.edu.gva.es/iesserramariola/extraserramariola



Treballs audiovisuals monogràfics sobre els autors
visitants a la Festa del Llibre a càrrec de 1r d'ESO. 

REDACCIÓ. Luana Lloréns, 1r ESO A

   El proper dia 25 de març, durant la celebració de la Festa del

Llibre, tindrem el gust de rebre en Muro a l'extraordinària visita

de la periodista madrilenya Nieves Concostrina.

   Entre tots els alumnes de la classe de 1r ESO A, amb el tutor

Antoní Castañer i en horari escolar, hem elaborat un treball

literari i audiovisual sobre la vida i obra de la afamada escriptora,

que presentem i avancem mitjançant aquest article.

   Per a poder participar tota la classe per igual, ens hem dividit en

sis grups, iniciant les tasques amb la presentació del treball i

recollida d’informació. Tres grups s’han informat de la seua vida

personal, vida professional i els premis obtinguts durant els 40

anys de carrera professional en ràdio i televisió; i els altres tres,

sobre les diverses obres publicades per l’escriptora: ...Y en polvo
te convertirás (2005), Polvo eres (2009), Menudas historias de la
historia (2009), Muertes ilustradas de la Humanidad -Polvo eres II-
(2012), Se armó la de San Quintín (2012), Antonia (2014), Menudas
Quijostorias (2016), Pretérito imperfecto (2018) i La historia en
apuros (2021).

   

   Por su parte, el grupo de de 1º ESO C ha estado trabajando la

adaptación de novelas al cine y, partiendo de la Festa del Llibre y en

concreto el libro La bruma Verde, de Gonzalo Giner, que vendrá a

Muro a presentar el libro, se ha realizado un trailler del mismo. La

novela cuenta la historia de Bineka, Lola, Beatriz y Colin cuyas

historias se cruzan en esta trepidante película de aventuras en la

que se hace un alegato ecologista de la selva africana.

   Després d’haver recollit i estudiat la informació (amb l’ajuda de

les tauletes digitals del centre), cada grup ha preparat la seua

presentació per a la resta de companys, que ha exposat en classe.

A continuació, s’han recopilat totes les dades investigades amb la

intenció de fer un muntatge audiovisual tipo booktrailer.

   A partir d’un extracte de la informació treballada, s’ha preparat

el guió de la producció, i a partir d’este, aprofitant un software

d'edició digital de vídeo i altres recursos tecnològics, hem

preparat el muntatge audiovisual, al que hem incorporat música i

hem gravat en format de vídeo para la seua exposició pública.

   El treball servirà com a presentació de l’escriptora el mateix dia

25, a les 20:00 hores, en un acte públic que es desenvoluparà en

la Biblioteca Pública “Francesc de Paula Momblanch” de Muro

d’Alcoi, al que esperem assistir tota la classe.

   Per acabar, reiterar la nostra satisfacció per la experiència tan

positiva que ha suposat el dur a terme esta activitat, analitzant i

treballant amb profunditat la vida i obra d’aquesta

extraordinària escriptora reconeguda per tothom.
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Alumnes de 1r d'ESO A treballant els seus monogràfics sobre Nieves Concostrina.

Los alumnos de 1º de ESO C han estado leyendo la obra 
para su estudio y la elaboración del trailler.

Nieves
Concostrina y
Gonzalo Giner
han sido
estudiados por
nuestros
alumnos.

https://portal.edu.gva.es/iesserramariola/extraserramariola



"Dibuixant paraules" el concurs de cal.ligrames
que ha tret tota la creativitat poètica de 4 d'ESO. 
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ELS ALUMNES DE QUART HAN CREAT MULTITUT DE CAL.LIGRAMES; POEMES VISUALS QUE BARREJEN PARAULES,
TIPOGRAFIES I CAL.LIGRAFIA PER TAL DE REPRESENTAR UNA COMPOSICIÓ FORMANT UN PERSONATGE, UN ANIMAL,
UN PAISATGE, UNA FIGURA O QUALSEVOL OBJECTE IMAGINABLE. 

   En les classes de valencià hem treballat amb l’alumnat de 4t la
poesia, un gènere al qual ens hem volgut aproximar des d’una
perspectiva diferent, tractant de fusionar la paraula i la imatge. I el
que hem fet ha sigut aprofundir en alguns poemes d’autors nostres
mitjançant l’elaboració de cal·ligrames. És així com l’alumnat ha pogut
prendre contacte amb l’obra d’autors com Estellés, Papasseit, Carner
i Fuster, sumant-nos així al reconeixement de la figura d’aquest autor
en L’Any Fuster. Si voleu veure com han donat forma a les paraules
per crear imatges suggeridores, algunes tendres, altres divertides,
però totes originals i molt, molt personals, podeu visitar l’exposició de
cal·ligrames al corredor de les aules de quart. Els mateixos alumnes
decideixen mitjantçant votació quin és el cal·ligrama que més els
agrada i en breu farem públic les obres guanyadores. No t’ho pots
perdre.

A MURO D'ALCOI, MARÇ DE 2022
Agraïments a tot l'alumnat i professorat de L'IES SERRA MARIOLA que ha col.laborat amb

molta il.lusió en este projecte interdisciplinar per a la XXVII Festa del Llibre.

 

https://portal.edu.gva.es/iesserramariola/extraserramariola

Diferents cal.ligrames exposats al corredor de 4rt d'ESO a
l'espera de la tria del guanyador.


