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Reportatge

El futbol femení
Borja Bataller / Alvaro / Teo Jiménez / Alex Calatrava / Adrian Valverde / Victor Barrionuevo – 4t d’ESO

ORIGEN DEL FUTBOL FEMENINO

Aunque su crecimiento más notable se haya producido en las últimas décadas, el

fútbol femenino tiene unas raíces tan profundas como las del masculino: su primer

partido oficial se disputó el 23 de marzo de 1895 Glasgow, Escocia.

En la I Guerra Mundial y en la II Guerra Mundial se produjo un salto cualitativo y

cuantitativo del fútbol femenino. La ausencia de los hombres desplazados al frente

ayudó a una mayor presencia de la mujer en la sociedad y también en los aspectos

más lúdicos.

ORIGEN DEL FUTBOL FEMENINO EN ESPAÑA

El origen del fútbol femenino en España en la primavera de 1914 con el

establecimiento del primer club en Barcelona, el Spanish Girl´s Club, 9 es una

disciplina relativamente nueva y aún en expansión en el país. El fútbol femenino en

España no es uno de los poderes tradicionales del fútbol femenino, el deporte tiene

pocos seguidores. Actualmente hay dos competiciones nacionales, la Liga y la Copa

de la Reina, en la estructura de clubes semi- profesionales involucrados.

ORIGEN DEL FUTBOL FEMENINO EN VALENCIA

El equipo surge en 1998, cuando un grupo de chicas pidió la creación de un equipo

de fútbol femenino en el Colegio Alemán de Valencia. El Valencia Club de Fútbol

Femenino es un club de fútbol femenino español localizado en la ciudad de Valencia

que milita en la Primera División Femenina, máxima competición futbolística en

España. Anteriormente se denominó D.S.V. Colegio Alemán o A. D. Colegio Alemán -

Universitat de València, pero desde 2009 utiliza el nombre y distintivos del Valencia

Club de Fútbol fruto de un convenio.

CAMPEONATOS INTERNACIONALES FUTBOL FEMENINO

International Women's Club Championship), también conocido como Copa Nestlé por

motivos de patrocinio, es una competición intercontinental de fútbol femenino

organizada por la JFA. Se creó en 2012, y se juega en Japón. El objetivo de la

organización es que la competición se convierta en la contrapartida femenina de la

Copa Mundial de Clubes de la FIFA. FIFA Women's World Cup es el torneo

internacional de fútbol femenino a nivel de selecciones nacionales más importante

del mundo.
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LIGAS IMPORTANTES

Damallsvenskan. La liga de Suecia más conocida como Damallsvenskan es la 5ª más valorada

de Europa y una de las más antiguas. Su primera edición se remonta a 1973 y en ella

participan algunos de los mejores equipos europeos como el Linkopings FC, que ocupa la 17ª

posició en la lista UEFA.

Liga Iberdrola. a Primera División Femenina española, que por motivos de patrocinio se

denomina también liga Iberdrola, se juega de forma ininterrumpida desde la temporada

1988/89 y actualmente es la 4ª en el ranking de ligas más importantes.

LIGA INGLESA: WOMENS’S SUPER LEAGUE: Actualmente cuenta con la FA Women’s Super

League (WSL) es una de las mejores ligas femeninas de fútbol en Europa y referente en

explotación de recursos. La universalización de sus partidos y la capitalización de los éxitos

de su selección son claves para entender que los grandes equipos como Manchester City,

Chelsea, United o Chelsea se han volcado con sus futbolistas. La atracción de grandes

futbolistas de las grandes ligas del mundo está siendo clave para su gran crecimiento.

VIOLENCIA DE GENERO

En la historia mundial, la mujer ha estado marcada por la desigualdad y la inequidad,

ocasionando que, la mujer tenga poca participación en escenarios políticos,

económicos, deportivos y sociales

FUTBOLISTAS DESTACADAS

Marta Vieira: la jugadora brasileña es sin lugar a dudas la mejor de la historia, como

así demuestra entre otros el haber ganado en seis ocasiones el FIFA World Player.

Mia Hamm: la estadounidense se proclamó campeona del mundo en dos ocasiones

con su selección, y también campeona olímpica en otras dos. La FIFA la eligió

Jugadora del Año en dos ocasiones.

Abby Wambach: aunque el fútbol en Estados Unidos lleva muy poco tiempo teniendo

éxito, el femenino sí triunfa desde hace décadas, y buena prueba de ello son

jugadoras que han llevado al equipo nacional a lo más alto.
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Reportatge

El tio de la porra
Ângel Sanchez / Roque Boronat / Brenda Robles – 4t d’ESOPR

ORIGEN

Parece que su origen está en el Tambor Mayor de la Milicia Nacional del siglo
XIX heredero de los tambores y pífanos que tuvieron los tercios españoles y las
milicias de las ciudades amuralladas. Las bandas salen el primer día de la fiestas
desde la plaza Mayor a las 9 h. de la mañana para visitar escuelas e
instituciones, concentrándose de nuevo en el mismo sitio hacia las 13.30 h. para
finalizar el acto con un bombardeo pirotécnico.

POR QUÉ?

Su misión era le de ser transmisor
entre el gobierno y las instituciones
de la Gandía enmurallada del siglo
XIX.

INDUMENTARIA

El tio de la porra va vestit amb un
uniforme militar del segle XIX.

FESTA

El tio de la porra anuncia l’inici de la
fira i festes de Gan´día. Les fordes
ixena les 9,00 del matí per visitar
totes les escoles i instituts i finalitza
el recorregut cap a les 13,30

GÈNERE

El tio de la Porra s’ha modernitzat i
ha trencat la barrera per la igualtat.
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En l’edició del Tio de la Porra d’aquestes últimes Fira i Festes de Gandia

del 2021 van participar dues companyes nostres de 2n de Batxillerat

humanístic: Mar Andres, Andrea i Sandra , des de l’equip de redacción

hem volgut entrevistar-les i compartir la seua experiencia amb tots

nosaltres. Per probles d’agenda només vam poder entrevistas a dues de

les tres particpants

P. Quina ha estat la teua experiencia?

R1: Vaig pasar-ho molt bé, ens vam riure molt i va ser una experiencia

que tindré tota la vida.

R2: No vaig poder asistir a tots els assajos, però les vegades que vaig

anar em van rebre molt bé i van ser molt amables amb mi, i el día de

tocar faig fer moltes amistats.

Què et va inspirar a participar en el Tio de la porra?

R1: Des de molt menuda, és com una tradición per a mi, en la meu

afamília també van eixir anys anteriors.

R2: Doncs, va ser la meua amiga, a ella li van recomanar de participar i

ella em va convencer a mi.

P: Et va costar molt participar?

R1: No, vam a ver d’assajar algunes vesprades però no t’obligava a

deixar de banda altres coses.

R2: Pel tema de la COVID, van agafar a totes les persones que es van

presentar.

P: Recomanaries a altra persona participar en el Tio de la porra?

R1: Sí, és una experiencia molt xula.

R2: Sí, perquè és una experiencia única i bonica, i dones il·lusions als

xiquets, a més a més, l’ambient és molt familiar.

P: Quan de temps has estat practicant?

R1: Dues setmanes abans, un total de 6 o 7 assajos.

R2: 5 o 6 assajos, amb molta il·lusió i dedicació per a que tot isca bé.



Reportatge



Reportatge

P: Tornaràs a participar el próxim any?

R1: Sí, de fet vull tornar a participar amb les meues amigues.

R2: Sí, perquè va ser una experiencia única.

P: Quin ha estat el millor moment?

R2: mentre anàvem de col·legi en col·legi, i veure les cares dels xiquets.

P: Mantenies alguna amistad amb alguna persona?

R1: Sí, ja coneixia algunes persones i molts del grup ens coneixíem abans. Jo crec

que vam fer molta pinya i amistat.

R2: Sí, després de tot el temps que hem estat junts la relació s’ha fet més estreta i,

fins i tot, hem quedat per a sopar.

P: Què ha estat el pitjor?

R1: Portar la mascareta, el tema de les mesures de la COVID a algunes persones els

resultava incómode.

R2: L’estrés d’haver de fer-ho tot bé en un temps exacte, i les mesures de la COVID.

P: Quina ha estat la teua experiencia coma cap de Banda?

R2: Fou dur però satisfactori Al començament em costava adaptar-me al rol, però

gràcies als meus companys va eixir tot endavant.

P: Com vau escollir l’instrument?

R1: Ens van donar a escollir, però com hi havia deferents opinions, vam acabar fent

un sorteig.

R2: vaig tindre sort que em tocara tocar el tambor.
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LES CRIPTOMONEDES

3r d’ESO

Les criptomonedes són un actiu digital que empren un xifratge criptogràfic, per

a garantir la seua titularitat, assegurar l'integritat de les transaccions i controlar

la creació d'unitats addicionals.

El control de cada moneda funciona a través d'una base de dades

descentralitzades, usualment una cadena blocs, que serveix com a base de

dades de transicions finances públiques.

La primera criptomoneda que va comença a operar va ser "bitcoin" en 2009,

des de llavors han aparegut altres amb diferents característiques com: Litecoin,

Ripple, Ethereum, Dogecoin...

Van ser inventades per "Satoshi Nakamoto"(pseudònim, per a què no

s'identificarà qui era en realitat, ja que si se l'identifica anava a ser jutjat I anar

a pres) el 31 d'octubre de 2008, però van eixir al mercat l'any següent,

actualment és pensa que les criptomonedes són en el qual tot el món invertirà

en el futur, pel fet que són uneixes monedes amb mercat lliure, sense

restriccions governamentals, també es diu que és una moneda més democràcia,

segura o anònima comparada amb la moneda actual.

Uns dels advantages de la compra de criptomonedes són: monedes globals, la

rapidesa amb la qual executen les transaccions, pots guanyar diners. En canvi,

uns dels desavantatges són: tant l'emissor com la circulació no tenen cap

control per part d'un govern o banc central, per tant, també pots perdre diners i

no tindre on denunciar...

Les criptomonedes no són acceptades a tots els llocs, és a dir, no en tots els

països accepten l'ús de les criptomonedes, uns dels quals accepten són: Els

Estats Units, Espanya, Japó, Alemanya, la Xina, Colòmbia, l'Equador...

Actualment, es pensa que el tipus de criptomonedes amb més futur són les més

menudes, amb major potencial per a fer les operacions, com per exemple:

Ethereum,Polkadot,Solana i Cardana.
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HISTÒRIA DEL 8 DE MARÇ
3r d’ESO

El 8 de març de 1908, un succés impactant va canviar la història del treball i la

lluita sindical en el món sencer: 129 dones van morir en un incendi en la

fàbrica cotó, de Nova York, en els EUA, després que es declararà en vaga amb

permanència al seu lloc de treball.

El motiu és deu a la cerca d'una reducció de jornada laboral a 10 h, un salari

IGUAL al que tenien els homes que feien les mateixes activitats i les roïnes

condicions que patien.

El cap de la fàbrica va ordenar tancar els portes de l'edifici per a fer que les

dones desistiren i abandonaren el lloc. No obstant el resultat va ser la mort de

les obreres que es trobaren dins de la fàbrica. Aquest mateix any, el 3 de maig,

es va realitzar un acte pel dia de la dona en Chicago, introducció per al fet que

el 28 de febrer de 1908, en NY, és commemore per primera vegada "dia

nacional de la dona".

Més endavant en el temps, en 1977 l'assemblea general de l'Organització de les

Nacions Unides (ONU) va designar oficialment el 8 de març el Dia

Internacional de la Dona.

QUE SIGNIFICA ACTUALMENT El 8 DE MARÇ?

Es commemora en el món la lluita de les dones per la igualtat, el

reconeixement i exercici efectiu dels seus drets.

COM ÉS COMMEMORA El DIA Al CENTRE

Per a conscienciar-nos i contribuir en la lluita de les dones al centre s'executen

diverses activitats: cartells, fotografies, ulleres violetes simbolitzant el color

referent d'aquest dia...
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A més, ens reunim tots a l'àgora i els professors dediquen unes paraules per a

reflexionar sobre aquest esdeveniment, tots, tant alumnes com professors, vam

fer un minut de silenci per a recordar a totes les víctimes de violència

masclista.
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Monogràfic

100 anys del naixement de Joan Fuster i Ortells (Sueca,
1922 - 1992), assagista, dietarista, historiador, crític
literari, activista cultural i poeta.

Departament de Valenciàa
Joan Fuster va nàixer
al si d’una família
d’arrels agrícoles i
conservadores.
Llicenciat en Dret
per la Universitat de
València, va
abandonar aviat la
carrera judicial per
dedicar-se a la seva
vertadera vocació:
escriure. Va publicar
el seu primer article,
“Vint-i-cinc anys de
poesia valenciana”
el 1944. Van seguir-
lo una allau
d’articles en la
premsa valenciana,
catalana i de l’exili.
El 1949, publicà el
seu primer llibre de
versos, Sobre Narcís,
i, el 1954, el primer
llibre d’assaig,



Monogràfic

El descrèdit de la realitat, on plantejava qüestions ben
intrigants sobre la deriva antirealista de l’art contemporani
i el seu significat en l’evolució de la cultura. El 1962, dos
llibres seus, Nosaltres els valencians i la guia El País
Valenciano, suscitaren una polèmica sonada que va marcar
la posició de les forces polítiques de l’època respecte al
nacionalisme valencià (i català) emergent. Al llarg de la
seva vida, va escriure una seixantena de llibres i milers
d’articles de la temàtica més diversa: poesia, crítica i
història literària, assaig humanista, comentaris polítics,
culturals i artístics, història del país valencià, magnífics
aforismes, dietaris, etc., a més d’una voluminosa
correspondència que ha anat editant-se pòstumament.
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Va ser distingit, entre altres guardons, amb el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes (1975) i amb la Medalla
d’Or de la Generalitat de Catalunya (1983). A títol pòstum,
el Consell de la Generalitat Valenciana li concedí l’Alta
Distinció al Mèrit Cultural (1992). El 2017 s’inaugurà a
Sueca l’Espai Fuster, un centre de difusió de l’obra de
l’escriptor situat a la casa on va viure, amb la finalitat de
conservar, gestionar i difondre el seu llegat. A part de la
publicació de les obres completes en curs a Edicions 62,
continuen publicant-se contínuament reculls d’articles,
textos inèdits, antologies i estudis que ajuden a fer-se una
idea de la vastedat i la versatilitat de la seva obra.
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El Fuster vell va adoptar una posa un pèl despectiva sobre la
seua poesia, que qualificà com un pecat de joventut, però
aquesta impressió és enganyosa. La seva poesia, fondament
autoreflexiva, abasta de vegades un lirisme reticent i trèmul
o s’insurgeix contra els tòpics de l’època amb recursos
manllevats del surrealisme amb una força impressionant. En
el seu moment va ser molt renovadora i reclama una
reavaluació urgent. Com a assagista, la seva importància és
extraordinària. No solament, la seva concepció dels Països
Catalans –i del País Valencià dins seu- va redefinir el discurs
polític nacionalista durant la Transició, les seves
intervencions a la premsa sobre una ingent varietat de
temes, la seva constant incitació a la indagació i el debat,
amb l’agudesa insolent i la penetració d’un savi lliure, van
electritzar la vida intel·lectual dels nostres països durant
dècades, a desgrat de la mordassa de la censura franquista.
Per a molts, és el millor prosista d’idees de què ha disposat
la literatura catalana: nítid, amè, irreverent i lúcid.
Impertinent per natura, escèptic per vocació, compromés
amb el seu país i la seva llengua perquè estaven maltractats i
eren els seus, aquesta és l’aportació que continua vigent ara
mateix: pensar i dir en llibertat i amb excel·lència.

El Govern de la Generalitat ha aprovat el centenari del
naixement de Joan Fuster i Ortells com a commemoració
oficial de l’any 2022.
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En la asignatura de Cultura Clásica hemos hecho un proyecto durante todo el primer trimestre

que consistía en representar los vídeos de los dioses grecorromanos de Destripando la Historia

con Pascu y Rodri. Para ello, en grupo, nos hemos dedicado a dibujar y pintar algunas escenas

y hemos recreado el vídeo en una televisión que también hemos hecho nosotros mismos.

Algunas imágenes de nuestro proyecto:

DESTRIPANDO LA HISTORIA CON PASCU Y RODRI

Departament de Cultura Clàssica

Ares /Marte: dios de la guerra bruta Zeus /Júpiter: dios del rayo

Deméter /Ceres: diosa de la agricultura Hades /Pluto: dios de los infiernos
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Por otro lado, algunos también fuimos al evento que se hizo en el teatro Serrano sobre

Pascu y Rodri. Lo pasamos genial!

Hestia /Vesta: diosa del fuego del hogar Hera /Venus: diosa de la família



30



Entrevista

Pablo Benito  

Periodista. Tens algun passatemps?. Quin?

Pablo Benito: Sí, des de fa temps m'agrada practicar

diversos esports, actualment practique rem i fa un

temps practicava handbol.

P: A què et dedicaves abans de ser professor?

P.B: Abans de ser professor he treballat de diversos

treballs, he treballat de recepcionista a Espanya i

Anglaterra i com socorrista durant un breu temps a

Espanya.

Sergi Ruiz / Unai Pallarés / Lluc Pallarés / Stefan Leonte – 4t d’ESO
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P: Si no pogueres ser professor quin treballs t'agradaria

tindre?

P.B: Tinc diversos en ment, com bomber, escriptor de guies

turístiques o meteoròleg.

P: Has viscut en un altre país o ciutat?. Quins?

P.B: Sí, he viscut en altres països, com Anglaterra o França, i

entre aquests països he viscut en ciutats com Calp, Gandia,

London o Grenoble.

P: Si pogueres parlar amb el teu jo del passat que li

diries?

P.B: Que no tingues por a fer coses.

P: Per què vas decidir ser professor d'anglés?

P.B: Vaig decidir perquè em donava molt bé els idiomes i

moltes possibilitats de treball.

P: Quina va ser la teua preparació Acadèmica?

P.B: Jo he estudiar llicenciatura en traducció i interpretació, i

un curs d'aptitud de pedagogia.

P: Què li diries a algú que vol dedicar-se a

l'ensenyament?

P.B: Que és una bona opció perquè aprens moltes coses i

pots fer que altres aprenguen de tu.
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P: Què és el que més t'agrada de donar classes en anglés?

P.B: És una assignatura molt pràctica d'ensenyar I molt

important per a la vida.

P: Quina és la teua filosofia d'ensenyament?

P.B:A mi no m'agrada que em vegen com a un enemic, sinó

com una persona que vol ajudar-los, i també m'agrada donar

classes dinàmiques.

P: Com acaba un traductor anglès de professor d'anglès?

P.B: Hem va parèixer interesant l'ensenyament i vaig decidir

provar-ho.

P: Amb quins problemes sols lidiar com a professor?

P.B: Com professor sols tindre problemes d'aptitud per part de

l'alumnat i situacions familiars desfavorables, com la COVID.

P: Com organitzes les teues classes?

P.B: Jo prepare les classes amb anterioritat i organitze el que

vull que aprenguen els alumnes, intentant realitzar activitats

diverses.

P: Què opines sobre el salari actual?

P.B: Sempre cal intentar millorar les condicions laborals i

salaris de tots els treballadors.



Entrevista

P: Com veus la situació educativa actual amb la COVID?

P.B: Els centres educatius, el professorat i l’alumnat han tingut

que adaptar-se a la nova situació produïda per la irrupció de la

COVID. Quan es presenten nous reptes, crec que es

important saber adaptar-se i desenvolupar noves habilitats.

Considere que la resposta que s’està donant a aquest

esdeveniments històric és positiva, ja que s'han escollit

mesures per a reduir el número d'alumnes en les aules i, a

més a més, s'ha intencionat potenciar l'ús de noves

tecnologies i plataformes digitals.
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Héctor Cabrera –Atleta paralímpic
Sergi Ruiz / Unai Pallarés / Lluc Pallarés / Stefan Leonte – 4t d’ESO

Periodista: Amb quants anys vas començar a practicar esport?

Hèctor: Vaig començar a fer esport des dels 5 anys amb el

futbol, vaig continuar fent molts esport com natació, escacs,

senderisme… I a partir dels 9 anys quan em van diagnosticar el

síndrome d’estatger vaig conèixer l’atletisme gracies a L’ONCE.

P: I fins a quan penses practicar-ne?

H: Fins que el cos aguante. Per mi continuaré fent esport tota

la meua vida, i a nivell professional fins que el meu nivell ho

permitisca.

P: Quan i com vas decidir dedicar-te a l’esport professional?

H: Un esportista professional no ho decideix com a tal sinó que

les circumstàncies de la via i del dia a dia fa que arribes a ser

esportista. En el meu cas a va ser al 2012 quan vaig començar a

ser esportista professional a acudir al meu primer campionat

europeu absolut.

P: Què li diries a una persona que vol dedicar-se a l’esport, i

esport professional?

H: Primer que comece en l’esport i sobretot que disfrute de

l’esport i trobar un grup en el que puga passar moltes hores

sense problema, una bona consonància, esforç i treball del dia

a dia és el que fa que arribes a ser professional.
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P: Quina disciplina practiques i per què vas decidir aquesta?

H: Practique el llançament de javelina, vaig decidir fer-la

perquè quan vaig començar en l’ONCE vaig tindre la sort de

participar en un campionat nacional i allí em van donar a

triar entre diferents proves i una d’elles era el llançament de

pilota, i quan vaig tornar a Espanya el més paregut que hi

havia era el llançament de javelina.

P: La teua ceguera és de naixement?

H: Si, encara que realment fins als onze anys no em van

diagnosticar la meua discapacitat.

P: I si no es de naixement com et vas sentir al veure que

estaves perdent la vista?

H: Realment no em vaig donar compte, al final jo era un

xiquet de 9 anys i el meu objectiu del dia a dia era passar-

m’ho d’allò més bé, tindre amics i anar a l’escola. Per als

meus pares sí que va ser diferent, per a la meua mare sí que

va ser un poc més dur i el meu pare sí que ho va tindre més

assumit des del primer dia .

P: Has patit rebuig o assetjament per la teua discapacitat?

H: En el meu cas no i si, en algun moment l’he patit però no

li he donat importància perquè al final una cosa té

importància si tu li la dones, si no ho fas té igual el que et

pugen dir
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P: Quins són els teus objectius o metes com a esportista?

H: Un dels meus objectius ja el vaig complir, que és guanyar

una medalla olímpica, però no es queda ací, el meu objectiu

és guanyar una medalla d’or i allargar el record del mon el

màxim temps possible.

P: Quins han sigut les teues passes per arribar fins a les

olimpíades?

H: A l’igual que el que li diria a una persona que vol

començar en l’esport, esforç, constància y treball diari. Al

final el més important és el temps que dediques a practicar.

P: Et veus en les Olimpíades de Paris 2024?

H: Sí, no sols a Paris 2024, també a Los Angeles 2028. Jo no

mire només Paris sinó que mire més enllà. Paris és un

objectiu en el que vull tornar a pujar al podi.

P: Quina ha sigut la teua millor etapa com a esportista, i la

pitjor?

H: La meua millor etapa diria que Tokio perquè vaig

aconseguir sobrepassar una lesió greu, una ruptura de

lligament creuat i després aconseguir una medalla olímpica

fora de les meues expectatives. I la meua pitjor etapa va ser

abans de Tokio, perquè no podia entrenar, ni llançar durant 8

o 9 mesos.
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P: Com et vas sentir en rebre la teua primera medalla?

H: És una satisfacció que no es pot descriure en paraules, es

tot el treball que has fet fins al moment es veu reflectit en

una medalla i serà un record de per vida.

P: Has tingut alguna lesió important?

H: N’ha tingut moltes- He tingut una hernia discal de la qual

em van operar, dos ruptures de lligament creuat de genoll

dret, les quals les dos han sigut operades i una hernia

inguinal que també ha sigut operada.

P: Els esportistes paralímpics tenen beques o ajudes com la

resta d’esportistes?

H: Si que en tenen, no són equivalents però poc a poc van

igualant-se, poc a poc van sent similars, i la veritat que

l’esport paralímpic cada vegada és mes professional.

P: Què penses de què les olimpíades estiguen separades de

les paralimpíades?

H: Em pareix bé, perquè al final si intentem igualar la

situació òbviament a una persona que li falte una cama o un

braç va ser molt més complicat que puga arribar a eixe nivell.

Això no vol dir que no puga arribar-hi però serà molt més

complicat, i si es pot igualar la situació entre persones és

molt millor a l’hora de la competició. És igual que entre un

home i una dona, fisiològicament no som iguals.
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P: Què penses de què les olimpíades i paraolimpíades

estiguen separades en diferents esdeveniments?

H: Això no em pareix bé, perquè realment es podria fer junt,

òbviament és més complicat, perquè les olimpíades no

durarien 20 dies sinó que durarien un mes i mig amb el qual

és molt complicat a l’hora de l’organització però si que em

pareixeria bé que estiguen juntes.

P: Com veus el futur de l’esport paralímpic? Creus que la

nostra societat el veu bé?

H: Sí, és a més jo sempre ho dic, la persona que coneix el

mon paralímpic és additiu i quan més saps, més vols saber-

ne i involucrar-te en ell. Com a públic, igual, al veure que una

persona amb una discapacitat fa el mateix o alguna cosa

similar que una persona que no en tiga et causa un interés i

li dones més importància superior.
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P: Has plorat alguna vegada per no aconseguir els teus

objectius?

H: Sí, Rio de Janeiro és un dels exemples més concrets, jo

anava com un dels favorits de la prova i vaig eixir d’ella

sent quint i sense aconseguir el meu objectiu, i quan la

vaig acabar per a mi va ser una de les pitjors situacions,

perquè tot l’esforç que vaig fer durant els últims 4 anys

pareixia que no valia res, i vaig eixir de l’estadi plorant.

Però també eixes males situacions t’ensenyen un altra via

i en eixe mateix campionat em vaig donar compte que si

no gaudeixes del que tu estàs practicant mai aconseguiràs

el màxim del que puges fer i des d’aquest moment els

resultats han anat millorant.
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P: Quants hores al dia fas en el treball?

X: Normalment tenim torns de matí o de

vesprada que duren 7 hores. Tenim 4 o 5

guàrdies al mes de 24 hores

P: T'agradaria treballar en una altra

cosa?

X: No sabria treballar en una altra cosa.

P: Has d’estudiar molt per a ser doctora?

X: La carrera de metge són 6 anys més 4

anys en total 10 anys.

P: Quin és el pitjor i millor record que

tens com a doctora?

X: Quan una persona entra molt malament a

l'hospital i es recupera.

L’ofici de metgesa: Gemma de Los Santos 
Victoria Marco / Megan Rojas – 2n d’ESO A

Periodista: Que et va inspirar a ser

doctora?

XXX: - Des de menuda m'agradava

cuidar a les persones.

P: És difícil ser doctora?

X: Requereix sacrifici I vocació.

P: Quants anys portes treballant?

X: A Gandia porte 17 anys però en total

he treballant 22.

P: Què penses de la professió mèdica?

X: Pense que és un treball amb molt

esforç
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P: Tens torns nocturns?

X: Tinc torns de 24 hores de 8 de la matinada del dia següent.

P: En quin hospital treballes?

X: En Francesc de Borja, que es troba a Gandia.

P: Què consideres tu més difícil en la professió mèdica?

X: Els torns de moltes hores seguides i molt estrés per estar en

urgències

P: És fàcil tractar a una persona malalta?

X: No, però al final t'acostumes

P: Què opines sobre el Covid-19?

X: Va ser una sorpresa, ningú l’esperava, pensàvem que les epidèmies

eren de l'edat mitjana.
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L’art de la poesía – Bibiana Collado Cabrera 
Victoria Marco / Megan Rojas / Ismahane Mansori – 2n d’ESO A

Pregunta: Per què escrius

poesia?

Resposta: Difícil pregunta,

porque lo necesito, tengo

cuestiones que necesito

expresar, angustias.

P: Des de quan?

R: Desde siempre me ha

gustado leer y escribir.

P: Quina és la teua

motivació per escriure? Per

què?

R: Hablar sobre todo aquello

que no puedo hablar en la vida

cotidiana.

P: Per què vas escollir el

tema de la teua tesi, poesia

cubana contemporània

escrita per dones?

R: Elegí mujeres y además

mujeres latinas porqué eran

dos carencias en la poesía.

P: Quins temes són els més

freqüents en la teua poesia?

Per què?

R: Dos ejes: género y voz de

mújeres, y mujeres de clase,

sus preocupaciones.
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P: Quants llibres tens publicats?

R: Cuatro, y sin código legal, tres.

P: De tot el que has escrit quin poema té més valor per a tu?

R: Difícil. Trajes amarillos, es el que más he leído.

P: Quan vas publicar el teu primer llibre? T’ha costat molt 

publicar-lo?

R: A los 27 años, me costó un tiempo publicarlo, llevó su tiempo.

P: Què penses dels premis literaris?

R: Pueden ser una buena plataforma de lanzamiento, además de 

muchas más cosas.

P: Has guanyat algun premi literari?

R: Sí, Arcipreste de Hita, 

P: Què és el que més t’agrada de la poesia?

R: Que me permite nombrar lo innombrable.

P: Quins autors són els que més t’han influenciat?

R: Muchísimos, Idea Vilariño, Alejandra Pizarnic, Rosario 

Castellanos, Juana Castro, Blanca Varela, …

P: Quins estudis tens?

R: Filología Hispánica, un máster y doctorado.



Entrevista

P: La teua família el va donar suport com a escriptora?

R: Sí, para ellos era un mundo muy ajeno, pero me han 

apoyado siempre.

P: Pensaves que arribaries on estàs ara?

R: Pensaba que quería llegar, y quería llegar a más gente.

P: Què li diries a una persona jove que vol escriure i 

dedicar-se a la literatura?

R: Que lea muchísimo.



49



Racó de creació literària

CANVIS EN L’OFICINA
(microrelat)

4t d’ESO 

Raquel acaba d’alçar-se. Avui és un dia important. En la feina tenen una reunió excepcional.

Tots els companys esperen impacients l’arribada d’un nou cap.

Raquel és una xica molt preparada i disciplinada, però no pot evitar estar nerviosa. Entra en

l’oficina i les seues sabates ressonen en el sòl . Els seus companys es giren, però continuen

en la seua dosi de cafeïna diària. Ella saluda i segueix el seu camí. Gómez com de costum la

mira de dalt abaix recreant-se uns segons on naixen les seues dues virtuts. Raquel, escolta

algun comentari maliciós sobre les seues corbes .

És l’hora de la reunió i tots estan a l’espera de què comence. Raquel amb pas decidit és la

primera en obrir la porta i entrar. Una vegada dins, Raquel s’alça i amb decisió diu:

«GÓMEZ, ESTÀS ACOMIADAT».

PERSONATGES.

RAQUEL

Estatura: 1,65m

Cabell castany , melena per sota els muscles. Ulls de color mel. Complexió amb corbes.

Personalitat: Feminista, amb caràcter, extravertida, simpàtica, xerradora, divertida i treballadora.

ÓMEZ.

Estatura: 1,70m

Ulls marrons amb ulleres. Cabell negre tenyit ,amb calvície i pentinat de costat. Nas gran. Complexió

amb sobrepès i panxa.

Personalitat: Masclista, fumador, complexe d’inferioritat emmascarat per una fingida superioritat.
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Racó de creació literària

Dues botes

Lucas catalàa Bazham, IES Veles e Vents, 1r de Batxillerat

Des de fa dos anys, cada hivern, vaig amb el meu oncle a esquiar a Andorra.

Per a ell, la paraula xiquet no existeix, i per això, cada matí he de preparar les

meues coses tot sol. No obstant això, a l'hora de nugar-me les botes, sempre he

de demanar-li ajuda.

-Hui ho faig- pense convençut, mentre el sent feinejar per la cuina.

Ja fa més de cinc minuts que l'oncle ha eixit de l'habitació.

-T'ajude amb les botes?- ha deixat d'endreçar i alça la veu per projectar-la cap a

on jo soc.

- Tranquil, que ja m'aclarisc jo- intente imitar el seu to fort i clar, i no m’ature a

pensar si ho he aconseguit molt o poc.

-A veure si és veritat- diu.

Comence amb el primer dels cinc nivells i estreny el cordill fins que es fixa la

punta. Cada volta que estire els cordills, els dits em fan més mal. Sent l'escalfor

d'una llàgrima galta avall. No sent autocompassió, no vull plorar.

Arribe a l'últim pas i aguaite un moment. Mire per la finestra. Els esquiadors

llisquen per rius de neu verge que s'aiguarà en poques hores.

- Va, va- em dic.

Només vull amollar les mans i flexionar els dits, estirar-los com pàmpols, però

si ho faig, caldrà tornar a començar. En un últim esforç, tense els cordills i faig

el nus. Ha!

Però a l'instant em refrede; no, em gele, encara em queda l'altra bota.
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Sopar de Nadal

Toni tenia aleshores deu anys i anava al conservatori. La música no era la

seua passió, però li agradava tocar la trompeta i cantar amb els amics.

Era la setmana de fi de curs, havia tret bones notes i els seus pares n’estaven

contents. Aquell dia tenia dues audicions que, en teoria, representaven tot el

treball d’un any, la de solfeig i la de trompeta. La de solfeig va ser un èxit,

però en la de trompeta es va enganyar i no va poder acabar la peça. A dalt de

l’escenari, es va sentir momentàniament avergonyit, però el van aplaudir amb

entusiasme igualment i ningú no hi va donar més importància.

En passar una setmana, ja s'havia oblidat del tema, era la nit de Nadal i volia

jugar amb els cosins. Al sopar, tots semblaven feliços. Però, com en tota festa,

hi havia alcohol i el pare de Toni havia begut massa. Després del xampany, i

en un intent de fer una gràcia, va mostrar l'audició de trompeta a tota la

família. Només ell se’n va riure, la resta va fer com si no hagués passat res.

Però en aquell moment, Toni va sentir de cop tota la vergonya que no havia

sentit ni es pensava que sentiria mai. Per ell, però també per tots, i no només

per aquella nit, ni per la nit de l’audició.

Els oncles de Toni van portar el seu germà al llit i van continuar amb la festa.

La festa , ja sabem, sempre ha de continuar.

Martín Moya Navarro, IES Veles e vents, 1r de Batxillerat C



55



Racó de creació literària

20 cotxes

Nikol Ivanova Garvanova, IES Veles e vents, 1r de Batxillerat

Tinc cinc anys i m’agraden els cotxes. El que més m’agrada és el roig, és el més

llarg i ràpid de tots. Jugar-hi és molt divertit.

Tinc sis anys i la mare em regala dos cotxes nous, un de verd i un de groc. Per

Nadal, el pare m’obsequia amb un cotxe molt gran que es dirigeix amb control

remot! I soc jo qui el té, el control, i puc moure'l de plantat, sense necessitat

d’anar-hi al darrere ni arrossegar-me pel terra.

Tinc huit anys i la meua col·lecció de cotxes arriba fins a 20. A tots els amics i

amigues els encanten. Però ja no me’n regalen més de dos a l’any. Quan en

demane més, em diuen que ja en tinc prou, i a sobre es disgusten i em renyen.

Tinc deu anys i poc a poc van disminuint les reserves de la nevera. La mare està

més prima, i ella i el pare treballen més hores. Ja no m’agrada tant jugar amb

els cotxes.

Tinc onze anys i al col·legi s’han rigut de mi i de la meua família. Per què?

Pensava que els agradava jugar amb mi i pujar a casa. Ara passe molta estona

amb els pares i els ajude amb els càlculs econòmics, diuen que és bo per

practicar.

Tinc dotze anys i ja no en tinc, de cotxes. La mare els ha venuts per a

aconseguir diners, però encara falten diners i no hi ha més cotxes.
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LA DIVERSITAT

Lucia Palacios Cháfer – Perruqueria

Creo que todos estamos de acuerdo cuando digo que

la sociedad actual ha cambiado mucho en estas últimas

décadas, no solo tecnológicamente, sino socialmente. La

pregunta es: “¿Está preparado el ser humano para

erradicar sus prejuicios naturales y aceptar la

diversidad?” A día de hoy vivimos entre una amplia

gama de sexualidades, ideologías e incluso de géneros. A

veces parece que para algunas personas es muy difícil de

asumir que no todas las personas son iguales ni

experimentan el género como se acepta socialmente. Te

podrás preguntar: “¿Sirve de algo el activismo si nunca

dejarán de existir las personas cerradas de mente?” Mi

respuesta es sí, por supuesto que sirve. Las personas

necesitamos referentes, y aunque tengas la sensación de

que las cosas no cambian, nos hacemos la vida un

poquito más fácil entre nosotros.
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Com cada any el centre i organitzat per l’alumnat de TASOC

amb la col.laboració de diferents departaments va convocar

un concurs de microrelats partint de la frase: Un somni fet

realitat. Ací teniu els guanyadors i finalistes de les diferents

categories.

CONCURS DE MICRORELATS

“Un somni fet realitat”

CATEGORIA 1r i 2n d’ESO

Guanyador:

• TÍTOL: “Em cuides des de Dalt”

• AUTOR:  Jaleska Alemany

Al obrir els meus ulls per primera vegada, allí estaves tu, la

dona que em va ensenyar que la vida no es de color rosa,

que per a aconseguir allò que has d’esforçar-te en tot el que

fas, que a pesar de tot sempre cal seguir amb el cap ben alt.

Tots el dies tinc la necessitat d’anar a vore’t i contar-te com

ha sigut el meu dia, com tracte d’esforçar-me perquè

estigues orgullosa de mi perquè veges que tot l’esforç que

has fet per mí ha valgut la pena. Se que teníem molts somnis

juntes però sempre que me’n vaig vaig a dormir els faig

realitat em els meus somnis. Sé que sempre estaràs amb mi.

I jo t’esperaré en una altra vida.
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CATEGORIA 1r i 2n d’ESO

Finalista:

• TÍTOL: “Es mi sueño, mañana”

• AUTOR:  Alejandro San Lorenzo

Sueño con lo que muchos de vosotros tenéis la suerte de

tener. Que tu madre te levante. «Vamos, Alejandro, al Insti»,

una y otra vez, hasta que al final viene a por mi a

despertarme.

Después me voy a la cocina, desayuno con ella y me prepara

el almuerzo, entre risas y bromas. Alejandro es perezoso y

siempre tarda, jaja, y al final todo son prisas y mi madre se

cabrea, jaja, ¡pero me encanta!

Me lleva corriendo al Insti para irse al trabajo y me da un

beso para despedirse.

Sueño con la vida normal de todo niño, que por desgracia yo

no tengo. Sueño con lo que antes era normal y no me daba

cuenta que tenía.

Nunca sabes cuando puede ser la última vez que veas a tu

madre, la última caricia, su último beso. Yo seguiré

esperándola en mi sueño, mañana.
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CATEGORIA 3r i 4t d’ESO

Guanyadora:

• TÍTOL: “Comprensió”

• AUTOR:  Irene Carrasco

Es despertà i no s’ho va pensar dues vegades. Recordà aquell

xiquet valent i sense por que encara no havia madurat ni

tenia clara la seua orientació sexual. No havia oblidat les

agressions rebudes en la seua adolescència. Eixia de casa per

dirigir-se a l’oficina, aquella seria la seua tercera entrevista,

però tenia clar que mai desistiria per tal d’aconseguir el seu

somni, un lloc de treball fixe. Va entrar a la sala i es va

asseure davant de la cap de les oficines, respirà

profundament i digué:

- M’agraden els homes, soc homosexual!

Al cap d’uns segons la resposta de la dona el va sorprendre, i

una llàgrima li recorregué la galta.

Finalista:

• TÍTOL: “Un somni fet realitat”

• AUTOR:  Carla Sanchís

I després de molt d’esforç va aconseguir ser primera

ballarina. De vegades quan més alt puges més alta és la

caiguda, com una ocell quan s’enlaira.
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CATEGORIA Cicles Formatius i Batxillerat

Guanyador:

• TÍTOL: “Un somni fet realitat”

• AUTOR:  Guillem Serrano

Des de que era jove, sempre havia volgut viatjar, sent el meu primer

objectiu les Illes Columbretes. Tot i que mai he tingut mitjans per

anar a cap lloc, ni tan sols al poble del costat. Però fa sis nits em va

ocórrer una cosa peculiar.

Jo estava dormint plàcidament amb la respiració relaxada quan, de

sobte, em vaig trobar tombat dins de l'espai estret d'una barqueta.

La impressió que em va donar aquella situació va ser brutal, encara

que prompte em vaig relaxar front als estímuls que m'envoltaven.

Em trobava jo en la mar sota un sol que destil·lava una amable llum

blanca, i estava envoltat per una espècie de mur de pedra. Prompte

vaig reconéixer en el mur la estranya forma de les Illes Columbretes.

Ho vaig gaudir molt, però tot allò ara em semblen minúcies, doncs

cada nit que dorm viatge a un lloc diferent sempre coster cada cop

més al sud: Egipte, Perú, Sud-àfrica... i l'última nit vaig vore una

costa que crec endevinar si dic que cap humà ni animal l'ha vist mai;

pense que eixe és un lloc que només la meua barca em pot portar,

fóra de l'abast de la resta. Hui tinc moltíssimes ganes de saber on

vaig esta nit, potser isca fóra del món o de la pròpia realitat, o potser

no em moga del llit. La barca té voluntat pròpia, ella sabrà on portar-

me.
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CATEGORIA CICLES FORMATIUS I PROFESSORAT

Finalista:

• TÍTOL: “Cromosomes”

• AUTOR:  Mar Andrés

Hui és el meu primer dia d'escola, estic molt nerviosa, vaig a

conèixer xiquets i xiquetes nous. Jugarem al pati, pintarem, farem

puzzles..., però em fa por no fer amics. La mare diu que només he de

ser jo mateixa i que de seguida en faré molts. Ella sempre diu que

sóc molt especial, que cap cosa pot fer avall els meus somnis i que

puc aconseguir tot allò que em propose.

Estic un poc asustada per si els meus companys no entenen perquè

sóc diferent, però a la vegada estic molt emocionada.

Fa anys, el metge li va dir a la mare que mai podria anar al col·legi

amb xiquets "normals" perque jo tinc un cromosoma de més. La

mare li va dir que s'equivocava, que sí que podria. Ella sempre ha fet

com si no existira i mai m'ha tractat diferent.

Laura, la meva germana, diu que eixe cromosoma em fa més

especial i única que els altres nens de la meva edat.

Jo no ho sé però si tinc clar que per mi anar a classe amb altres

xiquets és com un somni fet realitat. Espere que em tracten com una

xiqueta més sense importar el nombre de cromosomes que tinc i

arribar a casa cada dia amb una nova aventura que contar als meus

pares.
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CATEGORIA PROFESSORAT

Guanyadora:

• TÍTOL: “El miedo es la fuerza que mueve tu mundo”

• AUTOR:  Rosana Estrugo

El miedo que te impregna desde la piel hasta el órgano más

interno, ese miedo que te hace sentir un escalofrío como

cuando sales del mar y te abraza un vendaval inesperado,

ese miedo que te atrae, que te apasiona, que te arrolla.

Ese sentimiento que se debe tener justo antes de lanzarte

con un paracaídas y no saber qué te espera allá abajo, pero

que, de repente, se transforma en libertad plena, esa que

sientes al salir de la jaula.

Así te sientes al enfrentarte a la página en blanco y las ideas

que bailan dentro de tu ser toman forma de palabras que

juegan a contar una historia.

La tuya. Y, jugando, jugando al negro sobre blanco, nace

como tu hijo. Del que no te enamoras enseguida, qué va,

vuestro lazo va estrechándose tan poco a poco que no te das

cuenta, hasta que lo sacas al mundo como un montón de

páginas, parte de tu vida, haciendo realidad aquello que

jamás habías soñado.
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CATEGORIA PROFESSORAT

Finalista:

• TÍTOL: “Krakatau cau”

• AUTOR:  Germà Fornet

Alguna cosa per dins de mi em cremava. La seua presència

m'havia canviat la vida, a mi i als del meu voltant. De

caràcter viu, impredictible i espontani, sempre estava en

boca de tots. Al seu costat les nits eren menys fredes i cada

dia era una nova aventura. De sobte el seu temperament

s'anà endormiscant, fins al punt que deixà de sorprendre'm.

Per fi el volcà s'adormí, i jo, la muntanya, vaig poder

descansar.

A continuació unes fotos de l’entrega de premis:
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El Nadal Romà: Les saturnals
Departament de Cultura Clàssica

Optiavia de Cultura Clàssica

Els alumnes del Cultura Clàssica i Llatí han celebrat les

Saturnals. Hem fet un taller que consisteix en fer figuretes de

fang per a regalar als seus "amics invisibles". Dins de les

figuretes hi ha un paperet amb els millors desitjos per al

destinatari. Les "Saturnalia" eren unes festes molt populars, on

les escoles tenien vacances, la gent es feia regals i es celebrava

quasi tot el mes.

Realitzant el taller amb argila Les professores romanes
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Alumnat amb túniques romanes

La butlla era un amulet de metall que es posava al coll dels

nounats per protegir-los de qualsevol mal. En el taller els

hem fet d’argila, amb un desig al seu interior i els hem posat

filferro per poder després portar-los al coll penjats.

Animeu-vos a agafar aquesta assignatura! Passem 

estones agradables aprenent!

Per a més informació, podeu consultar l’Instagram 

@magistra_pompeiana

Explicant el taller a 1r Batx.
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Mirem Gandia des de l’art
Departament de Ciències Socials – área d’Història de l’Art

L’alumnat d´història de l’art de

segon de batxillerat vam fer una

visita a la ciutat de Gandia en

companyia de la professora Lola

Iranzo. La visita va començar a la

plaça de les Escoles Pies on es

pot trobar una maqueta de la

ciutat. Allí vam poder observar

com va anar creixent la ciutat i

com a curiositat ens va explicar

que el carrer Major no és recte

perquè per allí anava una séquia

entre moltes altres .

A continuació vam anar al pont de Daimús per vore com s’ha

restaurat el Pont Vell que és el més antic de la ciutat.

Més tard vam anar al palau i el guia va fer una gran

explicació d’aquest. Ens van ensenyar les estances i es curiós

observar que dins del palau podem veure com canvia d’estil

artístic. A més ens va explicar que un dels corredors

principals té una especie portes col·locades a diferents

distancies entre elles per tal de donar sensació d’una llargària

molt major, així com també que aquestes són abatibles per

poder crear un gran saló en cas de necessitat o que eren una

especie d’armaris on col·locaven plantes aromàtiques per tal de

donar-li aroma a les estances.
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També vam visitar el museu de Santa Clara on ens van

explicar la importància d’aquest lloc per a la conservació de

moltes de les obres d’art. Aquestes van arribar al museu a

mode de donació de les monges del convent i podem trobar

obres d’immens valor.

Per fora vam visitar l’Ajuntament, la Colegiata i l’església del

Beato però no vam poder entrar ja que estava tot tancat. Una

llàstima.

Per acabar ens vam dirigir cap al Torreó del Pi on vam acabar

la visita.

La veritat és que va ser molt interessant, De vegades anem

molt lluny per vore coses i se’ns oblida que la nostra ciutat

té un patrimoni artístic molt important i que a través d’ell

podem aprendre molt . A més va ser un lliçó pràctica d’art

en directe..

Mar Andrés Moratal – 2n BAT H
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Eixida al Castell de Bairén: tres versions d’un fet
Departament de Ciències Socials

A finals de desembre l’alumnat de segon d’ESO
acompanyats pel professorat de Geografia i
Història van fer una eixida al castell de Bairén .
A partir d’aquesta activitat anem a veure tres
versions del mateix fet:

Segons Elena Romanova (2n ESO A):

Fa molt de temps en un poble llunym, hi havia
un poble anomenat Gandia. La zona per a
defensar el poble dels atacs dels enemics es
trobava en una zona elevada. El castell
s’anomenava «El castell de Bairén». Per a pujar-
hi cal passar per un camí pel qual s’arriba a la
porta principal. A l’esquerre de la porta principal
hi ha un xicotet jardí botmnic, també al voltant
podem trobar les muralles que protegien els
castell.

Visitar aquest lloc em va provocar una sensació
de misteri perquè no tenia massa informació per
a poder imaginar-me la situació a l’Edat Mitjana.

En la meua opinió «El castell de Bairén» estm
molt interessant per a visitar amb els amics i
família.
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Segons Ausiàs March (2n ESO A) :

Avui vaig a parlar-vos d’una excursió que va fer
l’alumnat de 2n d’ESO al castell de Bairén. Aquesta
eixida va ser una oportunitat per relaxar-nos després
de tant de temps treballant i amb aquest virus
anomenat COVID-19. També va ser una oportunitat de
divertir-nos.

En aquesta excursió vam aprendre moltes coses que
abans desconeixíem sobre l’època medieval.. Vam
aprendre sobre la ciutat de Gandia en aquella època,
aspectes del castell i les fases per les quals va passar
el castell al llarg de la història.

Els guies ens van explicar molt bé per a que servia
cada objecte i si tancaves els ulls era com si et
trobares al castell en el seu millor moment.

Per anar al castell vam agafar un autobús que ens va
vindre a arreplegar a les 8.00, després ens va deixar
en una gasolinera prop del castell.

La pujada al castell va ser molt agradable, mentre
anmvem pujant, el guia ens anava explicant informació
sobre Gandia i sobre el castell.

Quan vam arribar al castell , el primer que vam fer va
ser esmorzar. Després ens van «explicar» el castell.
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A la fi el guia ens va explicar més detalls sobre el
castell i a continuació vam tornar a l’institut.

A l’excursió també ens vam fer fotos en llocs
estratègics del castell de Bairén , si tens interés per
poder-les veure, haurms d’entrar al castell de Bairén
anem al al castell en Instagram.

Per últim , i no per això menys important, la visió de
Borja Bleda (2n ESO A):

Feia molt bon dia per fer una excursió. El nostre
professor d’Història, Jordi Cloquell, ens havia proposat
anar al castell de Bairén. Els meus companys i jo
estmvem il·lusionats ja que ens agrada molt fer
activitats extraescolars.

Vam pujar a l’autobús que ens portm a un punt on
estaven els guies i vam començar a pujar per la senda
indicada. A mesura que anmvem pujant els guies
anaven explicant el orígens del castell i de la vila de
Gandia.

Perquè l’ascens fora més educatiu, el professor ens va
donar uns cartells per fer fotos al que posava en
aquestos. Del castell encara se’n conserven algunes
torres i una part de la muralles i encara queda molt
per excavar. Després d’esmorzar en el castell vam
començar a baixar. L’excursió va ser una gran
oportunitat d’aprendre més sobre la història i orígens
del nostre entorn, ens ho vam passar molt bé.
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CAMPIONAT DE ROBÒTICA EDUCATIVA DE LA 
SAFOR 2022

Departament de Tecnologia

El passat divendres 13 de maig l’alumnat de 2n d’ESO

de l’optativa de Robòtica del nostre centre va

participar en la segona edició del Campionat de

Robòtica Educativa de la Safor. Aquest Campionat,

organitzat per Adetecsa (Associació per al

desenvolupament tecnològic de la Safor) i per la

Càtedra d’Innovació del Campus de Gandia de la UPV,

ha celebrat en diferents caps de setmana del mes de

maig la semifinal de la convocatòria d’aquest any, en

la que han participat diferents centres de Gandia i

d’altres localitats de La Safor.
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La competició consistia a dissenyar i construir un robot Lego

Mindstorms EV3 i programar-lo per a fer un combat de

Sumo contra un altre robot de les mateixes característiques

però dissenyat, construït i programat per un altre equip

d’estudiants. El repte que havien de superar per a classificar-

se per a la final, que se celebrarà el proper 9 de juliol a

l’Espai Baladre de la Platja de Gandia, consistia a no eixir

d’una zona delimitada per una franja negra i empènyer fora

d’aquesta zona el robot contrincant. En aquesta ocasió, van

resultar finalistes els alumnes Ernesto Spath, Daniel Serrano i

Hugo Mafé, encara que la resta de grups van fer una molt

bona competició.
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La robòtica educativa és una forma molt motivadora i participativa de

que les xiquetes i els xiquets desenvolupen les seues habilitats

científiques i tecnològiques. A més a més, aprenen habilitats de

comunicació, col·laboració, treball en equip i resolució de problemes

que els seran de gran ajuda quan s’incorporen en un futur al món

laboral.

Esforçar-se per trobar una solució a reptes robòtics fomenta la

innovació i desenvolupa la creativitat i les habilitats de resolució de

problemes en els participants. Atès que en la robòtica convergeixen

múltiples matèries curriculars, els participants han d' aprendre i

aplicar els seus coneixements de ciència, tecnologia, enginyeria,

matemàtiques i programació.

La part més important és

que els estudiants es

diverteixen. Han de

treballar junts com un equip

i anar descobrint les seves

pròpies solucions als reptes

que els vagen sorgint. Els

entrenadors els guien al

llarg del camí, però han de

retrocedir per permetre'ls

les seves pròpies victòries i

errors.
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Visita al museu de Titelles i la casa Segrelles

De sobte, un dia ens van avisar a la meua classe i a mi que

podíem anar d’excursió a Albaida, concretament al museu de

titelles i a la casa-museu del pintor Segrelles. Aniríem amb

l’alumnat de tercer d’ESO i el professorat del departament de

valencià.

Vam anar en autobús, per la qual cosa havíem d’arribar molt

puntuals a l’institut per no perdre’l. Ens vam reunir a

l’entrada i tots junts vam anar a buscar el bus que estava

aparcat just al costat de l’institut.

Una vegada ja estàvem fora de Gandia, el bus es va trencar,

va començar a eixir fum de l’aire condicionat. Va vindre un

altre bus i el nou vehicle ens va portar a Albaida amb èxit.

Una vegada en el poble, vam estar tots a la plaça del poble al

cotat del museu menjant i parlant mentre arribava l’hora

d’entrar a fer la visita guiada. En aquell vam fer una amiga

nova entre l’alumnat de tercer ( És una persona molt

interessant.)

A continuació, ens vam dividir en dos grups. El meu grup i jo

vam entrar primer al museu de titelles. En primer lloc el guia

ens va posar un vídeo introductori sobre com funciona el

teatre amb titelles i de quins tipus hi ha. Quan el vídeo va

finalitzar, vam fer una visita guiada per tot el museu.

Departament de Valencià
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Les meues titelles preferides van ser les de «La bola de

cristall» que va ser un programa de televisió dels anys 90 que

ma mare recorda amb molta il·lusió, per això va ser molt

emotiu per a mi vore els ninots reals.

En acabar la visita als titelles , vam fer una altra visita a la

casa-museu Segrelles. Esta vegada vam veure pintures i

quadres que estan a la casa del pintor i conformen el museu.

Al costat dels quadres també hi havia un piano antic

restaurat. Sergio Pérez va tindre l’honor de posar-se a tocar i

per als companys va ser molt emotiu.

Per últim, van passejar tranquil·lament pels voltants,

coneixent el poble i vam tindre l’oportunitat de parlar amb

alguns dels seus habitants, gent major molt amable amb qui

vam raonar sobre els cultius de la zona .

En general, va ser una experiència inoblidable
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Dep. de Valencià i Dep. de Serveis a a la Comunitat:

PARTICIPACIÓ EN LES TROBADES D’ESCOLES EN

VALENCIÀ

I després d' alguns anys de silenci van tornar les Trobades d' escoles

en valencià. Enguany a Miramar i amb molta participació. Amb el

lema" L' escola que ens fa lliures i per homenatjar Joan Fuster un gran

grup d' alumnat, professorats i membres de la societat en general hi

acudiren. El nostre centre va col·laborar amb dos tallers un de

bombolles de sabó (èxit apoteòsic) i un altre de punts de llibre. Per

cert, acudirem amb una pancarta espectacular realitzada pel

departament de plàstica. Gràcies a tots i totes els que vau participar
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Visita al Museu de les Arts i les Ciències

Àmbit Científic Tecnològic 1r ESO

Departament deTecnologia

Des de l’àmbit científic tecnològic de 1r d’ESO hem

organitzat la visita al Museu de les Arts i les Ciències de

València per a l’alumnat de 1r d’ESO.

A banda de visitar les diferents exposicions com “Mart. La

conquesta d’un somni”, “El pèndul de Foucault”, o “Bosc

de cromosomes” entre d’altres, l’alumnat també va

participar en un taller de robòtica en el que havien de

resoldre un repte a l’espai.
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La visita va ser molt enriquidora i la van gaudir totes i tots al

màxim.
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I SI ENS DISFRESSEM? Crònica d’un dia especial a l’IES

Departament de Castellà i Valencià

De vegades entre un grup de persones sorgeix una idea. El

primer pensament és que no, que no vaig a fer-ho però de

sobte algú ens diu: «I per què no? Pot estar bé»

Això és el que va passar al nostre IES. Un bon dia el

departament de castellà i valencià van proposar un dia de

disfresses literàries. Com sabeu la literatura és molt rica i

molt diversa i els personatges que apareixen al llarg de la

història de la literatura són infinits. El professorat va

començar a buscar disfresses i també un grup d’alumnes

també va participar. Així per exemple vam vore passejar a :

Les protagonistes de la casa de Bernarda Alba, a Anna

Frank, a les tres bessones, als pirates de l’illa del tresor, a

Tirant lo Blanc , a Melibea, a Quevedo, a Edgar Alan Poe,

a Alícia, a l Lazarillo, a Alfonso X, a Spiderman, a

Xahrazad, a ( perdó si m’he deixat a algú)
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Última hora

Dep. de Clàssiques: VISITA AL TEATRE ROMÀ DE

SAGUNT, PARTICIPACIÓ EN TALLERS I ASSISTÈNCIA

AL TEATRE

Com a tancament de curs, durant els darrers mesos
els diferents cursos han realitzat les següents
activitats extraescolars:

Amb la participació de tots els cursos de l’àrea de Cultura Clàssica i

Llatí i grec, vam participat en diversos tallers sobre cultura greco-

romana (taller de danses gregues i de cuina romana), així com ala

representació teatral de l’Odissea.
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Dep. de Valencià: Participació en les Olimpíades de Valencià

Un curs més amb la participació dels alumnes Nerea Gabalova, Marco

Blanco, Erika Berto i Adrià Talens dels 2n de BAT C; i Mar Andrés i

Guillem Serrano del 2n de BAT H vam participar en les Olimpíades

de Valencià



103



Última hora

Dep. de Valencià: VISITA AL PALAU DELS BORJA

Amb la participaciío de tots els cursos de 3r i 4t d’ESO vam visitar el

Palau del Borja de Gandia
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Concurs de Cartells

Les alumnes Mega Rojas i Desireé Peiró Rodríguez, les dues de 2n

d’ESO C han participat en el concurs de cartells pel “Un dia sense

tabac” organitzat per l’Ajuntament de Gandia. El dibuix de Mega ha

quedat en tercera posició i el de Desireé seleccionat entre els millors.
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Autor: MEGAN ROJAS
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Autor: DESIREÉ PEIRÓ
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Activitats esportives

Amb la participació de tots els curs de secundaria han realitat diverses

activitats aquàtiques a la platja com a la piscina municipal.
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Passatemps
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