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 PROJECTES DE

PRESENT I FUTUR
AMB MOLTA IL·LUSIÓ, TREBALL I ESFORÇ HEM ENGEGAT DE FORMA COL·LECTIVA AQUEST PROJECTE QUE ARA 

TENIU A LES VOSTRES MANS. UN PROJECTE QUE PREN FORMA DE REVISTA DIGITAL* I EN PAPER, I EN EL QUAL 

ELS I LES ALUMNES DE 1r D´ESO NARREN I REFLEXIONEN EL SEU PAS DE L´ESCOLA A L’INSTITUT. 

Aquí hi trobareu articles sobre les 
sortides, activitats, celebracions, etc. 
que han viscut en el seu primer any 
a l’INS Bellvitge, així com entrevistes 
amb destacats membres de la 
comunitat educativa, amb becaris 
que s’han format al nostre centre, 
i com no, les seves sensacions en 
aquest primer pas per fer-se grans.

L’equip de docents que els hem 
acompanyat en aquesta aventura no 
podem més que manifestar la nostra 
satisfacció i alegria. La resposta que 
hem rebut per part de l’alumnat ha 
estat molt positiva i ens ha omplert 
d’energies per treure el temps 
necessari per portar el projecte a 
terme. També volem agrair a tot 
l’equip docent de 1r d’ESO i a l’equip 
directiu, el seu suport i implicació 
en aquest projecte, sense el seu ajut 

difícilment ho hauríem aconseguit.

El projecte s’enceta com una part 
d’un curs de formació del professorat 
a la Xarxa de Competències 
Bàsiques, però 
pensem que ha 
anat molt més 
enllà. No ha 
estat una simple 
activitat, sinó 
que ens ha permès reflexionar 
sobre la nostra tasca i funció, sobre 
la metodologia i l’organització, i 
sobretot, ens ha permès conèixer 
millor les diferents destreses i 
habilitats del nostre alumnat i 
fer que el procés d’ensenyament-
aprenentatge sigui en una doble 
direcció, de nosaltres cap a d’ells i 
d’ells cap a nosaltres. Estem molt 
contents del resultat final. 

Tot això exposat fins ara enllaça 
amb la idea d’entendre l’institut 
no només com un lloc on formar-
se intel·lectualment, sinó també 
personalment i emocional. Un lloc on 
les experiències viscudes ajudaran 
a crèixer perquè ens acompanyaran 
per sempre més. Projectes com 

aquest ens 
permeten 
conèixer-nos 
millor i aprendre 
a treballar 
en equip 

per conformar una comunitat 
cohesionada i unida. 

Som Bellvitge, som alumnat, som 
docents, som AMPA, som PAS, 
som present, som passat, som 
futur.

Esforç, acollida i lluita. 
hhBellvitge és Bellvitge.

*https://somibellvitge.wordpress.com/
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La idea d’entendre l’institut com un lloc on formar-se intel·lectualment, personal i 
emocional.



 A la pr imera sessió ens va posar v ídeos 

per saber de què anava l`assignatura de 

robòt ica i  vam poder descobr ir que hi havia 

molts t ipus de robots :  de seguretat ,  de 

sanitat ,  per a judar… A la segona ja vam 

començar a fer serv ir els robots i  a con-

trolar-los (bi tbloq .bq .com) .  I  a la tercera 

ja érem capaços de fer-los moure ,  fer anar 

endavant ,  g irar… .

A part i r d ’aquí tot van ser reptes .  La Carol 

ens deia ,  per exemple :  “heu d ’aconseguir fer 

voltes mentre que s´empent in” ,  i  nosaltres 

trobàvem la manera de fer-ho sols .  Cada 

vegada havíem de fer més coses . 

També vam posar i l · luminació com el dia 

que vam sort i r al passadís amb el llum 

apagat perquè es pogués comprovar els llums 

que tenien .

Alhora ,  cada dia fè iem un vídeo gravant tot el 

que havíem aconseguit aquell d ia .  

Una de les coses més di f íc i ls era que el 

robot s ’acostés a la taula i  abans de caure 

reaccionés i  donés la volta . 

Les classes van acabar quan estàvem fent 

una apl icació a l ’ord inador amb què con-

trolàvem el robot amb el mòbi l .  Hi havia gent 

a qui no l i  funcionava l ’apl icació del wif i  de 

l ’ inst i tut i  va ser una mica desastre . 

Tot a ixò és el que vam fer al segon tr imestre 

a la classe de robòt ica .

La nostra 
exper iència 

en robòt ica 
Vam començar robòt ica al 2n tr imestre amb la 

Carol .  A la tercera classe ja vam poder moure els 

robots! Proves
Cangur 

D
IA

 A
 D

IA

Sergio Pérez

Paula Sicilia

Giovanni Sánchez

4



Proves
Cangur 

El dia 7 d’abril es van celebrar a Catalunya les proves 

Cangur d’enguany .  Aquest era el pr imer cop que 

els estudiants de 1r i  2n d ’ESO hi podien par-

t ic ipar .  A més, el nostre inst i tut va ser seu de 

la prova i va acoll i r  alumnes d ’al tres inst i tuts . 

En Cristian Garrido és un dels alumnes de 1r del nostre 

institut que s’h
i  va presentar ,  i  l i  hem volgut fer 

unes preguntes .

  P: Com et vas sentir ab
ans de fer la pr

ova?

  R: Una mica nerviós aban
s de fer les prov

es .

  P: Et van semblar complicades les 30 
preguntes?

  R: En alguns prob
lemes sí que eren c

omplicades

Amb un format de concurs , 

l ’ob ject iu autènt ic del Cangur 

és que l ’a lumnat part ic ip i i 

dediqui una estona especial a

 divert i r-se tot resolent els 

reptes plante jats .  La prova 

consta de 30 problemes de 

resposta tancada, amb tres 

nivells de di f icultat i  c inc 

opcions de resposta per a cada 

problema. S ’han de contestar 

en una hora i  un quart .

D
IA A D

IA

Judit Durá
Raquel Altisen
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Expl iquem les nostres 

exper iències al Consell Verd

Consell 
Verd

01
QUÈ ÉS EL CONSELL 

VERD? EL consell verd 

és un grup d ’estudiants 

de tots els cursos de l ’ inst i tut Bellv i tge 

i  dos professors que proposen idees per 

millorar el medi ambient i  l ’ inst i tut .

minar menys , i  a fer pro jectes i  sort ides per tenir 

cura del medi ambient per exemple ;  la recoll ida de 

pat i ,  la bic icletada, l ’agenda 21, el pro jecte de l ’a i-

gua , les plantes ,  etc . 

Des del curs 2006-07 l ’ Inst i tut Bellv i tge pertany a 

la xarxa d ’escoles de l ’Agenda 21 Escolar de l ’Hos-

pitalet ,  i  des del desembre de 2009, a la xarxa 

catalana d ’Escoles Verdes .  Això impl ica la real i tza-

ció d ’accions i  act iv i tats per part de tota la comu-

nitat educat iva dest inades a millorar la qual i tat 

del nostre entorn ,  col · laborant en la construcció 02
EN QUÈ CONSISTEIX . 

Consiste ix a parlar 

sobre com podem conta-D
IA

 A
 D

IA

Mariam Rodríguez

Marc Gómez

Alejandro Sales
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Expl iquem les nostres 

exper iències al Consell Verd 04
EXCURSIONS I ACTIVITATS . 

Bic icletada : vam anar amb 

bic icleta mot ivant que la gent 

ut i l i tz i  més la bic icleta o els transports públ ics 

que el cotxe i  a ix í  contaminar menys . 

Apadr inament del Riu Llobregat :  vam anar al r iu 

a fer act iv i tats sobre la f lora i  el r iu .  També vam 

cantar l ’h imne del r iu Llobregat . 

Teatre Juventut :  vam anar al Teatre Juventut 

a veure un espectacle d ’un c ient í f ic ,  en Dani 

J iménez , per celebrar el 10è aniversar i  de 

l ’Agenda 21 .

03
COM VAM ENTRAR-HI .  Per votació 

general per part de la classe .

d ’un futur més just i  sostenible .

EL NOSTRE PRIMER CARNESTOLTES A 

BELLVITGE .

La darrera setmana de l ’1 al 5 de febrer 

vam celebrar el carnestoltes .  Vam estar 

tota la setmana compl int els manaments 

del re i Carnestoltes :  d i lluns ens vam vest i r 

elegants ;  d imarts vam anar amb un tocat 

al cabell ;  d imecres ens vam “animalar” ; 

d i jous ens vam vest i r de negre i  d ivendres 

vam celebrar la Gran Festa de Carnestoltes 

amb un fantàst ic concurs de disfresses .

Alguns de nosaltres ,  els nois i  noies de 1r 

d ’ESO vam fer una comparsa i vam ballar 

un ball amb la cançó “Sorry” .  La festa es 

va fer al pat i  de l ’ inst i tut ,  van fer un pas-

sadís al centre de la pista ,  al pr inc ip i i 

al f inal del passadís hi havia dues taules , 

la pr imera era la dels presentadors i  els 

encarregats de la música i  la del f inal era 

la del jurat .

CARNESTOLTES 
D
IA A D

IA
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¿CÓMO OS LLAMáIS? Somos Albert Forgas  y  

L id ia Gui llem.

¿CUáNTOS AñOS TENéIS? Lid ia :  Yo tengo 29 

años y él (Albert) t iene 24 años .

¿DE QUé UNIVERSIDAD VENÍS? De la univers i-

dad autónoma de Barcelona , que está en Cer-

danyola del Vallès

¿POR QUé DECIDISTEIS SER PROFESORES DE 

SOCIALES? Lid ia :  Porque por e jemplo a mí 

me gusta impart i r clase .  Llevo mucho t iempo 

dando clase de otras cosas y dedicándome al 

mundo de la educación .  Las clases de Sociales 

me gustan porque veo que son una posib i l idad 

de enseñaros cosas para que cambiéis este 

mundo y lo hagáis mucho mejor .

Albert :  por las mismas razones que Líd ia . 

Además, vengo de una famil ia de profesores . 

¿SI NO PUDIESEIS SER PROFESORES DE SOCIA-

LES DE QUE OTRA ASIGNATURA SERÍAIS? Albert : 

Bueno , a mí me gusta ser profesor de Ciencias 

Sociales ,  estudié en la Facultad de Geograf ía y 

me surgió el interés por la educación .  El tema 

de la educación a mí s iempre me ha gustado , 

Durante el 
segundo 
tr imestre 
hemos 
tenido a dos 
becar ios del 
Máster de 
Profesorado 
de la UAB 
haciendo las 
práct icas 
con nuestro 
profesor 
de Ciencias 
Sociales Jose M. 

LA LIDIA I L´ALBERT
Yash Singh

Abdellatif Atif
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siempre he tratado con niños , he 

s ido entrenador de fútbol .  Consid-

ero que es una profesión muy inte-

resante ,  que puede ser sacr i f icada 

pero también muy agradecida .

L id ia :  Pues me gusta mucho la lengua 

castellana .

¿CUáL ES TU ALUMNO PREFERIDO 

DE 1r? Albert :  no tenemos alum-

nos favor i to .  En los grupos en los que 

hemos dado clase hemos estado muy a 

gusto .  Algunos sois trabajadores ,  otros 

menos y todos tenéis algo que os hace 

especiales .  No podr íamos escoger a 

nadie .

¿OS HA GUSTADO EL INSTITUTO? Lid ia :  A mí me 

ha gustado mucho . Cuando hice el bachi llerato 

iba a un inst i tuto que era enorme y este me 

ha gustado mucho porque sois poquitos .   En 

clase también sois menos que en otros inst i-

tutos  y  eso crea más vínculos y hace que 

sea más famil iar y podamos hablar más e inc-

luso que podamos sal i r a jugar al pat io con 

vosotros .

Albert :  Yo estudié aquí el últ imo año de 

bachi llerato hhhhhhhhy me parece un inst i tuto 

muy acogedor .  Es pequeño, se respira un ambi-

ente muy famil iar entre los profesores y los 

alumnos . Os conocéis mucho y os lleváis muy 

bien  y creo que por eso es un inst i tuto con 

un ambiente bonito .

LA LIDIA I L´ALBERT

EN
TREVISTA
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David Prieto

Mireia Juárez PACO 
SEDANO

F
rancisco Sedano 

Antol ín va néixer 

a Madrid el 2 de 

desembre . 

Ha vingut 

al nostre 

inst i tut 

perquè està 

fent les pràct iques del màster 

d ’educació f ís ica de la UB. és 

conegut com a Paco Sedano, 

té 36 anys i  és el porter del 

futbol sala del Barça i la 

Selecció Espanyola .  Aprof i tant 

la seva estada a l ’ inst i tut l i 

fem una entrevista .

Quan et va f i txar el Barça?

Em van f i txar a la temporada 

2006-2007 .

On vas 

començar 

a jugar a 

futbol?

Vaig començar a un equip 

de la meva ciutat que es diu 

Móstoles ,amb el qual vaig 

jugar set temporades .

Quina va ser l ’ú l t ima copa 

important que et van donar?

Va ser el 2015, la copa de 

Catalunya .

Com et sents en ser el càpita 

d ’un equip de tant alt n ivell?

és el que més m’agrada i em 

sento molt bé ,  perquè he arr i-

bat f ins on sóc a base d ’es-

forç i  estudiar .

Amb quants anys vas començar 

a jugar a futbol sala?

Vaig començar als 4 anys .

Quan eres pet i t  cre ies que 

arr ibar ies tan lluny?

No, però sabia el que havia de 

fer .

Com et sents quan guanyes un 

part i t  important amb el teu 

equip?

Amb la sat isfacció que he fet 

la meva fe ina .

Escoll i t  mil lor porter de la temporada 2012/2013
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PORTER DEL BARçA DE 

fUTBOL SALA I PR
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fESSOR DE PRàCTIQUES 
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P r imer entrevistem la Sí lv ia

¿Cuál fue tu pr im-
era impresión  al entrar al 
Inst i tuto?

Pues que era muy grande , 
que tenía una sala para cada 
asignatura  y que tenía can-
t ina eso fue lo que me llamó 
la atención .

¿Cómo fue tu pr imer año en el 
inst i tuto?

Me fue 
bastante bien 
ya que casi 
todos los de 
mi classe en 
pr imero eran de mi cole .

¿Puedes decir algunos nom-
bres de profesores o profeso-
ras que tuviste?

A Diana de mates , a Antonia 
de inglés y ahora mismo ya 
no me acuerdo de más .

¿Tuvistes colonias?

Sí ,  creo que fueron en la Gar-
rotxa que había un planetar io .

¿Me puedes expl icar tu 
excursión favor i ta?

Sí ,  fue a la playa y me gustó 
porqué nos dejaron un poco a 
nuestro aire .

¿Hacías francés , hic iste algún 
via je?

Sí ,  fu i a Par ís , fue un via je 
muy boni to .

¿Me puedes decir alguna 

anécdota que tuviste en el 
inst i tuto?

Que una profesora tardaba 
mucho en devolvernos los 
exámenes corregidos entonces 
toda la clase di j imos como no 
los tra igas mañana no entras 
a clase y así fue , no los tra jo 
y no entró .

L ’ a l t re entrevistat és el 
David .

Quins records 
tens de 
l ’ inst i tut?

No tots els 
records són bons però tots 
han format part de la meva 
vida i han fet que sigui qui 
ara sóc .

Per a tu IES Bellv i tge és 
sinònim de…

Alegr ia , m’ho vaig passar molt 
bé amb els meus companys i 
professors , les classes eren 
molt entret ingudes .

Quins dos valors té l ’ inst i tut?

Per a mi ser ien el respecte i 
la col · laboració .

Podr ies sintet i tzar en dues 
paraules el teu pas per l ’ in-
st i tut ?

Sí ,  d i r ia que són divers ió i 
esforç , sempre t ’ho has de 
passar bé però has d ’es-
forçar-te per aconseguir el 
que vols .

Quin és el teu millor record?

Jo dir ia que el meu millor 
record és quan vam anar de 
colònies de francès .

 Que t ’han ensenyat a l ’ inst i tut 
que t ’hagi servi t més?

M’han ensenyat molt ,  però el 
que més he fet servir ha 
estat l ’anglès .

De tots els professors que 
vas tenir de qui vas tenir 
millors records ?

No t inc molt bona memòria 
però recordo molt en Richi , 
perquè era molt divert i t i 
em va ensenyar el mapa 
d ’Espanya .

Quin missatge l i donar ies als 
estudiants d ’ara ?

Els hi dir ia que estudiessin 
molt ,  no només un dia abans 
d ’un examen, perquè si ho fan 
aix í serà molt més fàci l .

Què era el que més t ’agradava 
de l ’ inst i tut?

El que més m’agradava era la 
convivència , les coses s ’ar-
reglaven parlant .

S i algún dia es fa una reunió 
d ’ant ics alumnes hi anir ies?

Sí ,  h i anir ia segur perquè 
encara em segueixo veient 
amb alguns companys de 
classe .

 +

El que més m’agradava era 

la convivència ,  les coses 

s ’arreglaven parlant .
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PARLEM AMB ANTICS 

ALUMNES

EN
TREVISTA

EL NOSTRE CEN
TRE fA 40 ANyS

. MILERS 

D’ALUMNES HAN CURSAT ELS SEUS ESTUDIS 

AQUí. HEM PARLAT AMB LA SíLVIA I E
L 

DAVID, ANTICS ALUMNES DEL BELLVITGE, Q
UE 

ENS EXPLIQUEN LA SEVA EXP
ERIÈNCIA.

Judit Dura    Gisela Pérez



EL PASSAT DILLUNS 2 DE MAIG DEL 2016 

ALGUNS ALUMNES DE 1r D ’ESO HEM 

ENTREVISTAT A LA DIRECTORA DEL NOSTRE 

CENTRE . ESPEREM QUE LA TROBEU fORçA 

INTERESSANT!

MONTSERRAT ZAERA Cada dia que v inc a l ’ inst i tut trobo que és un 

dia estrany .

06    A PART DE SER DIRECTORA, QUè MéS 

HA FET? LI AGRADA? PER QUè? Sóc 

professora de f ís ica i  química a 2n d ’ESO 

i Batx i llerat .  M ’agrada molt perquè em 

considero més professora que directora .

07    LI AGRADARIA FER ALGUNA ALTRA 

COSA QUE NO FOS SER DIRECTORA? 

M’agradar ia ser professora .

08    CREU QUE SI VOSTè DEIXA DE SER 

DIRECTORA, L ’ INSTITUT PATIRÀ ALGUNA 

CAIGUDA? No, considero que la renovació de 

equip direct iu és posit iva i  pot aportar molts 

benef ic is a l ’ inst i tut .

09    SAP QUI OCUPARÀ EL SEU LLOC? Si . 

L ’Adela Barreda (professora de 

llat í )  ocuparà el meu lloc .

10    PER QUè DEIXA EL SEU LLOC DE 

DIRECTORA? Deixo el meu lloc de 

directora perquè ser directora és una tasca 

molt absorbent i  necessito reprendre energia .

11    COM VA ARRIBAR A SER DIRECTORA? 

Vaig arr ibar a ser directora perquè 

l ’ant ic director va haver d ’anar-se ’n al 

departament d ’ inspecció i  per votació van 

decid ir que el càrrec de direcció l ’agafar ia jo .

12    CONSIDERA QUE SER DIRECTORA éS 

UNA TASCA MOLT COMPLICADA? Sí ,  és 

una tasca molt dura i  compl icada perquè 

s ’ha de gest ionar a molta gent (professors i 

alumnes) .

01 QUANT DE TEMPS PORTA A L ’ INSTITUT? I DE 

DIRECTORA? A l ’ inst i tut des de 2005 . De 

directora des de 2009 . 

02 QUè FARÀ ARA QUE JA NO SERÀ DIRECTORA? 

Aniré a un altre inst i tut a fer de professora . 

03 QUINS CONSELLS ENS PODRIA DONAR PER ESTAR 

Bé A L ’ESCOLA? Tenir companyer isme amb la 

gent que treballa i  estudia a l ’ inst i tut ,  perquè som un 

col · lect iu .

04 ON HAVIA ESTAT ABANS D ’ESTAR EN AQUEST 

INSTITUT FENT DE DIRECTORA? Havia estat fent 

classes a un altre col · legi pr ivat de Barcelona . 

05    QUINS BONS MOMENTS HA PASSAT FENT DE 

DIRECTORA? I DOLENTS? ALGUN MOMENT ESTRANY 

QUE LI AGRADARIA EXPLICAR-NOS? El millor moment és 

la festa de comiat de 2n de Batx i llerat .  I  el p i t jor 

moment va ser quan va morir una alumna de leucèmia . 

Sara Merzouki
Jennifer González

Marián Bitar
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CARLES ENRECH

01 ¿ES DURO SER CAP D ’ESTUDIS? No es 

duro ,  pero es mucha responsabi l idad .

02 ¿CUANTO TIEMPO LLEVAS SIENDO CAP 

D ’ESTUDIS? Este será el sépt imo año .

03 ¿CREES QUE MERECE LA PENA? Es una 

exper iencia di ferente ,  no es lo mismo 

ser profesor ,  n i tutor ,  n i  cap d ’estudis .  Las 

expectat ivas var ían y las formas de hacer las 

cosas también .

04 ¿SE TE VA A HACER DURO DEJAR DE SER 

CAP D ’ESTUDIS? No, no se me hará 

duro ser cap d ’estudis porque será menos 

responsabi l idad . 

05 ¿TE HA GUSTADO SER CAP D ’ESTUDIS? No 

me ha disgustado , pero no era lo que 

EL PASSAT 3 DE MAIG VAM ENTREVISTAR A QUI PORTA SENT CAP D’ESTUDIS ELS DARRERS 7 ANyS . UN LLOC DE MOLTA RESPONSABILITAT .

quer ía ser en mi v ida .  A pesar de ello ,  lo he 

hecho muy agusto .

06 POR QUE VAS A DEJAR DE SER CAP 

D ’ESTUDIS? Porque también entra un 

nuevo equipo direct ivo y las cosas van por 

etapas , y todo t iene un pr incip io y un f inal .

07 ¿QUE ES LO MAS DIVERTIDO QUE TE 

HA PASADO SIENDO CAP D ’ESTUDIS? 

¿Y LO PEOR? Cuando algunos chicos intentan 

venderme la moto con alguna cosa y yo sé que 

están mint iendo .  Río por dentro .  Y lo peor es 

cuando te encuentras un alumno o padres que 

pierden los nerv ios porque aceptan que han 

pasado los l ímites .

08 ¿EN QUé CLASES TE GUSTA MAS 

TRABAJAR? En todas , pero me gusta 

más en Bachi llerato porque puedes especi f icar 

más las cosas .

Paula Sicilia
Saray Cortés
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El dia 22 d ’octubre vam anar d ’excursió al 

L iceu en metro .  Ens van acompanyar la Vero ,  a 

Natàl ia ,  la Dolors i  el David .  Quan anàvem per 

les Rambles de Barcelona , vam veure a unes 

persones gravant un anunci de colònia .  També 

vam passar pel costat del  museu eròt ic i  al 

balcó hi havia un home disfressat de dona i 

ballant .

Vam veure un espectacle de màgia i  òpera 

anomenat ‘ ’Ar iakadabra ’ ’ .  Consist ia en una pet i ta 

part de di ferents òperes programades a la tem-

porada del Gran Teatre del L iceu .  El Sr .L iceu ens 

expl icava di ferents parts de di ferents òperes 

com: Nabbuco, Lucia di Lammermoor ,  Otello… i 

cada obra la representava amb màgia .

En una de les obres hi havia una dona que 

pujava a una tela i  començava a fer acrobàcies . 

En una altra ,  Otello ,  sort ien dues noies 

(representaven les dues obres) ,  una de blanc 

i  una de negra que es barallaven perquè una 

Excurs ió                                   

al  L iceu 

deia que era la millor i  l ’a l tra deia que 

no , que era ella .  I  en una altra ,  el Sr .L iceu 

començava a tocar el p iano i  per art de 

màgia s ’enla irava .

Vam arr ibar a la una més o menys i  vam 

fer les classes que ens quedaven f ins que 

va ser l ’hora de plegar .

A nosaltres ,  personalment ,  ens va agradar 

perquè això de la màgia ens impressiona 

molt ,  ja que són coses que sembla que no 

poden formar part de la v ida real .  Ho reco-

manem al 1r de l ’any que ve .

El dia 22 d ’octubre vam 

anar d ’excursió al Liceu en 

metro .Allà hi vam veure un 

espectacle de màgia i òpera .
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E
l passat 

mes de 

febrer els 

alumnes 

de 1r vam 

vis i tar les 

mines perquè estem estudiant 

la prehistòr ia a Socials .Uns 

quants alumnes van fer una 

entrevista a la monitora del 

lloc ,  a cont inuació us en fem la 

transcr ipció .   

QUAN ES VA CONSTRUIR EL 

PARC?

Com a parc arqueològic fa 10 

anys 

que 

es va 

obr ir ,  però el descobr iment va 

ser als anys 70 i a l ’any 93 es 

va començar a v is i tar .  L ’edi f ic i 

està constru ï t per l ’arquitecte 

Dani Fre ixes .   

ENCARA CREIEU QUE HI HA 

MéS MINES AQUÍ A GAVÀ?

Si ,  perquè quan es van fer 

les obres del “Mercadona” 

en van trobar una i pensem 

que encara hi ha més mines 

en llocs on no hem 

explorat 

encara .

EN AQUESTS MOMENTS HI HAN 

ARQUEÒLEGS INVESTIGANT?

Si ,  però el que passa es que 

treballen en campanyes , pr in-

cipalment a l ’est iu .

“Pensem que encara hi ha més mines en llocs on no hem explorat encara . ”
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Visitem les 
mines de Gavà

Els nois i noies 
de 1r d’ESO anem 

d’excursió a les
 mines de Gavà

David Blanco

Adrià Escofet



Getting to 

know the 

tourists!!!

A group of 1st ESO students 
recorded interviews with some 
of the thousands of tourists that 
arrive every day at El Prat airport. 
They were from the USA, South 
Korea, Poland, Russia, Germany, 
Australia, England, Italy, India, 
France, Peru…

WHY DO THEY VISIT CATALONIA? WHO DO 

they travel with? What are their plans? 

What are the world problems that most 

worry them? Despite the fact that they 

had just landed and were in a hurry, they 

were kind and attentive. That was a good 

job! We thank them from here.

EVERYONE HAD A GREAT TIME! THE 

CLASS was divided into groups to stop 

briefly the tourists who were arriving 

to ask them some questions about their 

trips and their reasons to ‘why’ they 

decided to come to Barcelona. The pupils 

did a lot of interviews and took a lot of 

pictures! Here are some of them:

HERE WE CAN SEE THE MANY 

NATIONALITIES that we were lucky to 

fetch and question: our tourists are 
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from Italy, from South Korea, the 

U.S, Canada, U.K, India, and so many 

more! We had lots of fun and wish 

to repeat the experience!

HERE ARE A COUPLE OF FULL 

INTERVIEWS some of the pupil’s did 

to the turists:

From the group of the students of 

Alejandro, Jorge and Adiarki. They 

interviewed a Canadian turist that 

came for holiday!

EXCUSE ME. CAN I ASK YOU SOME 

questions for a school work,please?

It’ll only take 2 minutes.

Thank you.

CAN YOU TELL ME YOUR NAME 

AND SURNAME? How do you spell 

that?Louise Macaeld

-Did you have a good flight? Yes

-What do you do? I work for an 

insurance company.

-Where are you from? From Canada

– Who are you traveling with? With 

my husband

-Why are you here in Barcelona? 

Holiday? Business? (What type of 

business?) For holiday

-How long are you going to be here? 

For two weeks

-Where are you staying? A hotel? An 

apartment? A cottage? A hotel

-What are you going to visit? The 

Sagrada Familia and the beach.

-Why did you choose Barcelona? 

Because we’re going to go to 

Portugal afterwards

-What are the main problems 

the world has today? a. poverty 

b. pollution c. refugees crisis d. 

unemployment e. war ? e. war

-What do you know about Catalonia? 

No too much

Can we take a photograph together? 

Of course.

Thank you. Enjoy your time in 

Barcelona.

CAN YOU TELL US YOUR NAME AND 

surname? Thomas Zajsaj.

Where are you from? Poland.

Did you have a good flight? I didn’t 

enjoy the flight.

How long are you going to stay here? 

For six or seven hours.

Who are you travelling with? Alone.

Why are you here in Bareclona? 

Work? Holiday? No I’m just changing 

flights.

What do you know about Catalonia? 

I don’t know much. I only know that 

you guys speak a different type of 

language.

Student’s: Thank you so much! Bye!

We had such 
a beautiful 

experience, the 
pupils got the 
oportunity to 

practice their English with 
complete strangers but not only 

that, they got to also hear the 
differents accents from different 
countries. They were very shy at 
first but then they let loose and 

had a great time! 

17

Fora M
urs



CAMP D´APRENENTATGE

Aquest ha estat el meu primer camp 
d’aprenentatge amb l’institut i amb els meus 
companys. Ha estat una experiència nova i 
interessant. El dia que vam arribar, vam parar en 
un parc per berenar, vam jugar una mica, i després 
ens van portar a un mirador, on les vistes eren 
impressionants.
M‘ha agradat pujar als volcans, perquè amb els 
companys es feia menys cansat i pesat. A vegades 
havíem de pujar per llocs amb força inclinació, 
però amb esforç, vam aconseguir arribar-hi. Des 
del volcà es podien veure unes vistes increïbles, 
és la part que més em va agradar, tots aquells 
paisatges, amb tant de verd... en vaig gaudir molt. 
En el bosc va ser un moment de desconnectar de 
tot, tecnologies, problemes, la societat en general. 
és súper-relaxant estar envoltat completament de 
natura, i només natura.
L’alberg estava molt bé, les habitacions em van 
agradar molt, potser els llits eren una mica 
incòmodes i el menjar no era molt exquisit, però 
per tota la resta va estar molt bé. Tenia un jardí 
darrere on jugàvem i ens ho passàvem genial. A la 
nit no podíem dormir de l’emoció del que faríem 
al dia següent. L’última nit va ser la millor, amb 
aquella marató de ball, amb tot tipus de balls, 
des de Rock fins a Xarleston. Em va agradar molt, 
va ser una nit única i màgica, ens ho vam passar 
genial.
Des que vam arribar de colònies jo crec que estem 
més units, i ens coneixem una mica més que 
abans. Ha estat també una experiència per unir-
nos més com a amics. 

Mariam Rodríguez

Volcanisme, flora, terratrèmols, el Croscat, fauna,  
el volcà de Sta. Margarida... han estat algunes de 
les coses que hem descobert aquests tres dies de 

contacte amb la natura.
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CAMP D´APRENENTATGE
Este año, los alumnos de 1º ESO hemos estado en Olot, hemos visitado distintos volcanes y hemos hecho 
muchas actividades divertidas y entretenidas. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen.

El día que llegamos allí nos presentamos. Había tres monitoras que nos iban a guiar por Olot,eran Susana, 
Neus y Joana. Cuando ya nos habíamos presentado fuimos a ver las coladas de lava de Castellfollit y luego 
comimos.

A las tres del mediodía fuimos a instalarnos en el albergue y luego hicimos una gimcana por Olot.

Al día siguiente visitamos los conos volcánicos de los volcanes Santa Margarida y Croscat. Después de 
haber sudado como pollos, llegamos a un restaurante y comimos. Cuando todos acabamos de comer, 
visitamos la Fageda d‘en Jordà. Por la noche participamos en una maratón de baile en el albergue. El 
viernes hicimos un taller de rocas, y subimos a un volcán. 
Lo peor del campo de aprendizaje fue la vuelta a casa.

Sara Merzouki

a la Garrotxa
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TIRA CÒMICAAlejandro Gordo

Sergio Pérez

Jorge Morenoç

David Blanco


