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Us fem a mans la revista Bell News, una revista pensada, escrita i dissenyada
pels nois i noies de 1r d’ESO. Hi trobareu articles, entrevistes, activitats,
passatemps i celebracions viscudes en el seu primer any a l’Institut Bellvitge, però
sobretot hi trobareu un recull d’experiències emocionants que els han ajudat a
formar part del nostre institut.  

Aquest projecte, nascut ara fa tres cursos, ha anat evolucionat any rere any. Si en
el primer any els i les alumnes sols participaven en l’elaboració dels articles,
enguany també s’han encarregat de tot el procés de finançament, disseny i
maquetació, així com de la creació de diferents espais web.  

I l’evolució metodològica no acaba aquí. Després de tres cursos treballant per
projectes durant unes setmanes al llarg del curs, considerem que ha arribat el
moment d’ampliar la franja horària en què treballin en l’aprenentatge basat en
projectes. I ho fem perquè hem comprovat que aquesta metodologia facilita que
l’alumnat aprengui a treballar en equip, de manera cooperativa, amb autonomia,
potenciant habilitats que treballant amb d’altres mètodes no sempre es fan
paleses.  

A l’Institut Bellvitge entenem el centre no només com un lloc on formar-se
intel·lectualment, sinó també personalment i emocionalment i pensem que
projectes com aquest són els que ens permeten conèixer-nos millor i aprendre a
treballar junts per conformar una comunitat cohesionada, unida i que aprèn
plegada. Sens dubte, amb el treball per projectes, docents i alumnes aprenem
junts. 

El projecte "Som periodistes" dóna els seus fruits 
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El 18 d'abril vam anar a les mines de Gavà.
Com eren mines de fa molts anys, vam
entrar-hi en grups petits. Primer ens van fer
unes preguntes, com per exemple: si
sabíem a què es dedicaven al neolític.
Després vam anar a una sala fosca on ens
van explicar els estris que utilitzaven al
neolític, les condicions en les quals vivien i
la importància de la variscita, un mineral. 
En acabar l'explicació, un monitor va treure
una caixa. Dins hi havia còpies dels estris
de l'època per explicar-nos la funció de
cada eina. El monitor va comentar que no
eren els originals perquè no aguantaven el
pas del temps. Després, ens van donar un
casc de protecció i ens van portar a una
cova subterrània, on hi havia passadissos
molt baixos i estrets. En el primer passadís
ens explicaven com recol·lectaven i com
sabien si el menjar estava bé o no. I en el
segon ens van mostrar on enterraven els 
morts amb les ofrenes. 

Quan vam sortir, vam fer un collaret de
pedres tal com ho feien al paleolític. Primer
es rascava una pedra amb una altra per
aconseguir una forma determinada i
foradar-la amb una eina feta de fusta i ferro
amb una punta punxeguda. La sortida a les
mines va ser d'allò més interessant, ja que
ens va permetre gaudir d'una experiència
històrica! 

Les mines de Gavà

On 24th November, the group of 1r A went
with the English teachers to the airport to
make some interviews to the tourists coming
to Barcelona.  We had prepared the questions
in class some days before.  

We had to make, at least, 4 interviews per
group. All the groups worked hard to achieve
the goal. Among the tourists, there were
people who did not stop because they had to
take a train; others who just did not want to
participate in the interview; tourists who did
not speak English and, finally, people who
helped us and accepted kindly make the
interview.  

The objective of this excursion was to use
English as the language of communication
and to get over our shyness to speak in
English. 

We used the mobile phones to record the
voice of the tourists during the interview.
At the end, we had to take a photo with
the people.   
We had a good time because we used
English in a different environment than
school. 

SORTIDES 
Interviewing tourists at the airport 
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COSMOCAIXA

El dia 25 d'octubre, tots els grups de 1r
d'ESO vam visitar el museu
CosmoCaixa. 
Una vegada allà, vam a entrar al
planetari. Quan va acabar la visita al
planetari, vam tenir un torn de
preguntes. Després, vam poder voltar
pel nostre compte per tot el museu.
Vam entrar dins del bosc encantat i
vam trobar experiments molt
interessants.  

.

PÀDEL
El dia 14 de novembre, vam fer una sortida
vinculada a la matèria d'Educació Física, a
unes pistes de pàdel. Aquell dia feia molt de
fred, tot i així vam jugar amb moltes ganes
perquè anteriorment l'activitat s'havia ajornat
per les pluges. 
Els monitors ens van ensenyar a agafar la
raqueta de forma correcta. Primer vàrem fer un
petit entrenament amb diferents exercicis per a
aprendre les regles i millorar les sacades,
posicions i tècniques. Després, vam jugar
partits entre nosaltres. Va ser una experiència
nova i entretinguda i ens ho vam passar molt
bé.

OLIVER TWIST

El dia 13 de desembre vam a anar a l'Auditori
Barrades a veure una versió teatral d'Oliver
Twist, de Charles Dickens. 
L'obra tracta d'un nen orfe anglès. La seva
mare mor en néixer ell. Oliver és dut a un
orfenat, del qual fuig cap a Londres, on s'ajunta
amb uns lladres que li ensenyen a robar.  
Va ser una activitat molt divertida perquè la
història és molt intrigant, té humor, però alhora
és trista.  
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Camp
d'Aprenentatge 

Els dies 9, 10 i 11 els alumnes de 1r d’ESO vàrem anar al Camp d’Aprenentatge d'Olot, a la 
Garrotxa. 

La primera aturada va ser a Castellfollit de
la Roca, un poble situat damunt d'una
cinglera basàltica. La vila creix envoltada
de la colada de lava que va baixar pel riu
Fluvià fa milers d'anys. Allà ens van
explicar que hi havia un total de 42 volcans
a la comarca de la Garrotxa.  

Després vam anar passejant fins al volcà
Montsacopa, un volcà molt petit amb un cràter
ple d'aigua. Allà hi feia molt de fred, però quan
vam sortir, la temperatura va pujar. Això
provocava una sensació estranya, perquè era
com una piscina sense aigua i semblava que
estiguessis entre l’estiu i l’hivern. 
A l'arribar a l’alberg, ens van deixar temps lliure.
Alguns van estar jugant als passadissos,
d'altres amb els mòbils i n’hi havia que ja
preparaven el llit o es posaven el pijama.  

Després de sopar vam fer una activitat on calia cercar les peces d’un trencaclosques, que
va acabar sent un immens volcà. Quan vam acabar l’activitat ja eren les 23.30 h.  
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En una altra activitat, ens van donar
un plànol d'Olot, amb activitats i
imatges per orientar-nos que
servirien per fer la descoberta del
poble. Havíem de trobar unes pistes
que ens portarien a completar la fitxa
que parlava sobre els materials que
s’aprofitaven dels volcans per fer
objectes diversos. A mesura que
acabàvem, havíem de reunir-nos a
l'església.  



El segon dia, després de fer la rutina

matutina, ens vam dirigir al volcà

Croscat, un dels volcans més joves de

la comarca. Ens van explicar aspectes

diversos sobre les roques volcàniques:

la forma, el color, la mesura... Després

vam anar al volcà Santa Margarida, on

hi havia una pujada molt costeruda.

Quan vam fer el cim, vam descansar

una mica per recuperar l’alè, ja que

havíen estat uns vint minuts de pujada.

Tot seguit, vam baixar al cràter, cosa

que ens va fascinar perquè era enorme.

Allà ens van explicar que la ermita que

hi ha al centre del cràter obria de l’1 al

30 de juny i que el dia de Santa

Margarida s’hi fa una festa. Quan vam

acabar la visita al volcà Santa

Margarida ens vam dirigir a un

restaurant, on el menjar era deliciós.  

Quan va acabar el dia, alguns se'n van anar
al poble a comprar records i d'altres es van
quedar a l’alberg. Era la darrera nit i tots
estàvem molt contents, perquè aquella nit
tocava discoteca! Al principi la nit apuntava
unes expectatives, però, després la realitat
es va imposar perquè van venir un monitors i
van acabar posant la música que ells van
voler. Malgrat això, tots ens ho vam passar
força bé perquè es va fer un concurs de ball.

El tercer i últim dia vam anar a la Fageda d’en Jordà, on vam admirar
la seva captivadora bellesa. Era tan bonica i tranquil·la… Ens van
parlar dels faigs i de pintors i poetes que s'havien inspirat en aquella
fageda, com Joan Margall, que va escriure un poema sobre aquest
indret. En acabar l’explicació ens van fer escollir un arbre per
abraçar-lo i, en silenci durant un minut, ens vam unir amb la natura i
amb la fageda.  
Finalment, vam tornar a l’alberg per fer les maletes i dinar. Vam pujar
a l’autocar i vam tornar a Bellvitge, tot i que, en realitat, no en teníem
ganes perquè havíem descobert que la muntanya ens agrada molt!
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ENTREVISTA A l'ADELA BARREDA 

1. De petita imaginaves ser directora d'un
centre educatiu? 
No, de cap manera.  Ara bé, sí que puc dir
que, des que tinc memòria, m’imaginava
desenvolupant la meva vida professional en
el sector serveis. La vocació de servei als
altres sí que recordo haver-la tingut des de
petita i que, en canvi, no em veia dedicant-
me al món dels negocis. 
2. Estudiaves a l'INS Bellvitge? 
No, perquè no sóc de Bellvitge, ni tan sols
de Barcelona. Sóc de Sabadell. La meva
escola es deia Can Planas, i el meu institut,
La Romànica. Tots dos  són centres públics. 
3. Quina era la teva assignatura
preferida? 
A mi m’agradaven molt les matemàtiques i,
quan vaig començar a estudiar llatí, també el
llatí. M’agradaven matèries exactes, però, al
mateix temps, també gaudia del món
humanístic, de la filosofia, etc. 
4. Quina carrera/es has estudiat? 
He estudiat Filologia Llatina. 
5. A part de l'institut Bellvitge has estat
en un altre institut? 
L’institut Bellvitge és la meva segona
destinació. Primer vaig anar destinada a un
institut de Barcelona, però m’hi vaig estar
poc temps, només uns tres o quatre cursos.
Després ja em vaig incorporar a l’institut
Bellvitge, on tinc la meva plaça amb
destinació definitiva i porto més de 10 anys. 
6. Com vas aconseguir el lloc de
directora? 
Vaig haver de superar un procés de selecció
i presentar un Projecte de Direcció davant
d’un tribunal, integrat per membres del
claustre, representants de l’Ajuntament,
d’Inspecció, altres directors d’institut.

7. T’agrada ocupar el càrrec de directora?
 Per què? 
És un càrrec que implica molta dedicació i
responsabilitat. Al  mateix temps, però, et
dóna la possibilitat d’assumir un repte i de
poder portar a terme les teves idees de millora
per al centre educatiu, sumant voluntats al
voltant d’un projecte. Aquests dos aspectes
que comporta el càrrec sí que m’agraden. 
8. Has tingut una altra feina que no estigui
relacionada amb el món de l'educació? 
Sí. Durant 15 anys em vaig dedicar a la
recerca universitària, alguns anys de forma
exclusiva i, d’altres, combinant-ho amb la
docència d’universitat. De joveneta, per pagar-
me els estudis, també vaig fer classes
particulars. Així que puc dir ben bé que, des
dels 16 anys,  sempre l’educació, en un sentit
o altre, ha format part de la meva vida.

Directora de l'Institut Bellvitge
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                             Entrevista a l'Ana Recio 
Professora de Batxillerat artístic

Com vas arribar a ser professora de
batxillerat artístic? 
Primer de tot, vaig acabar el batxillerat.
Després vaig fer la carrera de 5 anys de
Belles Arts, i el CAP, que és la
preparació per ser professora d’institut
(jo ja donava classes a les aules de
cultura de l’Hospitalet); va ser tot com
molt fàcil. Després em vaig apuntar a les
llistes d’educació  de la Generalitat i em
van agafar. Vaig veure que m’agradava
aquesta feina. 

De què vas treballar abans? 
Vaig treballar de moltes coses! En una
botiga de mobles, on de vegades feia els
dibuixos de com els clients volien el
disseny del seu moble. I també vaig
treballar de cambrera, encara que només
vaig durar un dia. I a l’estiu treballava de
cartera per poder pagar-me la carrera. 

Per què t’agraden les coses
artístiques? 
No sé, jo penso que és innat. Tu vens al
món amb una qualitat i si trobes alguna
cosa en el teu camí que potencia
aquesta qualitat, doncs la realitzes. 

T’agrada el contacte amb l’alumnat? 
M’encanta treballar amb alumnes grans i
petits, perquè és una manera de
comunicació i de creixement. Ajudar a
créixer a una persona és molt bonic. 

Des de petita t’agradava dibuixar,
pintar i fer coses artístiques? 
Des de petita  m’agradava dibuixar,
pintar i tota l’estona quan podia em
dedicava a fer retallables i a dibuixar.  

Volies ser professora d’art? 
No, no ho tenia clar. Volia dedicar-me
al dibuix, a la cultura, a conèixer les
belles arts, però no ho sabia. 

Com definiries el teu treball? 
És un treball creatiu, molt humà i molt
bonic. 

Si haguessis de treballar d’una
altra cosa, què voldries ser? 
Professora de dibuix o d’il·lustracions.
Penso que tornaria a escollir el
mateix. 

A quins cursos fas classe? 
Al Batxillerat artístic i a 4t d’ESO. 
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¿Qué fue lo que te motivó a ser
periodista? 
Mi padre siempre me decía que estudiara
algo que me gustara y que lo que hiciera,
lo hiciera bien. Y fue un buen consejo,
porque hasta que los robots nos liberen
de una parte de nuestro trabajo y
tengamos más tiempo para estar con los
amigos y la familia, pasamos la mitad de
nuestras vidas trabajando. A mi me gusta
escuchar historias, leer, escribir... Podría
haber optado por la arqueología o el cine,
pero la vida te empuja a decidir y me
quedé con el periodismo.  

¿Cómo fueron tus inicios? 
Empecé en televisión. En unos
informativos que se hacían en el Canal
33, “Món 33”, y se emitían pasadas las
diez de la noche. Eran más reflexivos que
el Telenotícies de TV3 y daban más
juego para entrevistas, interpretación y
reportajes. Después opté a una beca
Leonardo que la Unión Europea da a los
jóvenes para acceder a su primer trabajo.
Me fui a París y allí trabajé en un
programa de documentales para la
televisión pública Franco-Germana Arte.
Hacía de guionista. A mi me gustaba la
televisión, escribir con imágenes, pero al
volver a Barcelona, me salió la
oportunidad en el diario La Razón para
cubrir la campaña electoral autonómica
con el PSC. Mi candidato, Pasqual
Maragall, ganó a Jordi Pujol, que llevaba
23 años gobernando. Suelo dar suerte a
los políticos, normalmente, la campaña
que cubro obtiene buenos resultados. Me
pasó con Xavier Trias, que ganó la
alcaldía tras 32 años de socialismo, José
Luis Rodríguez Zapatero o Ada Colau. 

"Lo más difícil de ser periodista es 
              callar y no callar"

Con el Estatut, la política
catalana se fue
complicando, empezaron a
sucederse campañas y
acabé quedándome en un
diario en el que pensaba
que iba a estar poco tiempo
y con el que no compartía
ideas.  

¿Qué crees que aporta tu
profesión a la sociedad? 
El periodismo está en crisis
porque los grandes medios de
comunicación dependen
demasiado de la publicidad
que dan gobiernos y
empresas. Pero los
periodistas saben
reinventarse y demuestran
cada día que el periodismo
sigue siendo necesario para
explicar qué pasa en el
mundo, denunciar, vislumbrar
la verdad, contar lo que
alguien no quiere que se
sepa, garantizar la
democracia, 

Entrevistamos a Montse Espanyol, la periodista que nos hizo la charla inicial del
proyecto "Som periodistes" y que nos formó sobre las "fake news". Montse
Espanyol es jefa de la sección de política y sociedad del periódico La Razón. 

hacer preguntas
incómodas, buscar
respuestas… 
Si no hubiera
periodistas que se
juegan la vida cruzando
ilegalmente fronteras en
Oriente Medio, no
sabríamos las
atrocidades que se
comenten en Siria.
Tampoco que el
todopoderoso productor
de Hollywood, Harvey
Weinstein, abusaba
sexualmente de
mujeres, y no habría
nacido el movimiento
#metoo. Y aquí, más
cerca, que en los
maristas de Sants había
pederastas o que la
presidenta de la
Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, tenía
un máster que jamás
cursó.
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¿Crees que es especialmente
difícil encontrar trabajo como
periodista? 
Sí, si nos limitamos a la definición
que el diccionario de la Real
Academia Española hace de
periodista: “Persona
profesionalmente dedicada en un
periódico o en un medio
audiovisual a tareas literarias o
gráficas de información o de
creación de opinión”. Porque los
medios de comunicación
tradicionales están en crisis. En los
últimos 10 años, todas las
redacciones de la Prensa catalana
han sufrido un ERE. Vivimos en un
momento de transición en el que el
periodismo trata de reinventarse
para adaptarse a la revolución
digital y aún no ha encontrado una
fórmula de éxito. Es un pez que se
muerde la cola. Si reduces costes
en un medio de comunicación y
recortas plantilla, no tienes
recursos para hacer periodismo de
investigación, tus periodistas no
tienen tiempo para contrastar
noticias ni para salir a buscarlas y
si no haces buen periodismo nadie
te va a leer. Muchos medios ya se
han dado cuenta de que no puede
hacerse buen periodismo “low
cost”. The New York Times, por
ejemplo, ha vuelto a apostar por el
periodismo de investigación y está
obteniendo buenos resultados.

Pero la revolución digital que obliga
a la prensa a redefinirse, ha creado
nuevas profesiones vinculadas al
Periodismo Corporativo y al
Marketing Digital, ahí están las
figuras de community manager, por
ejemplo, que Facebook precisa para
su nuevo Call Center de Barcelona. 

¿Quiénes te inspiran en tu
trabajo? 
¿Os suena Tom Wolfe, un escritor
norteamericano que falleció este
mes de marzo? Pues él y su banda,
Gay Talese, Truman Capote,
Norman Mailer, Thomas S.
Thompson o Joan Didion, entre
otros. Revolucionaron la forma de
hacer periodismo entre los años 50 y
60. Inventaron el “nuevo
periodismo”, metiendo en las
crónicas, las entrevistas y el
reportaje técnicas y recursos de la
literatura. Crearon textos brutales en
los que hablaban de su experiencia
como testigo y empujaban al lector
dentro de la historia. Investigaban,
pisaban la calle, hablaban con la
gente, experimentaban y así tenían
material para contar detalles que

 explicaban más que la propia
noticia. Se divertían escribiendo
y el lector se divierte leyéndolos.
En A Sangre Fría, Truman
Capote entrevista a dos
asesinos en la cárcel para
relatar el asesinato de una
familia de Texas. Tardó cinco
años en recabar la información.
Thomson vivió al límite con una
peligrosa banda de motoristas
en “Los Ángeles del Infierno” o
Gay Talese cuenta en un
reportaje que Frank Sinatra iba
acompañado de una viejita a
todas sus giras que le guardaba
decenas de peluquines, un
detalle que dice mucho del
personaje. 
¿Cual seria tu trabajo
soñado? 
Me gusta el trabajo que hago,
escribir en un diario. Pero si
tuviera más tiempo y recursos,
me gustaría dedicarme a
profundizar en las noticias y
hacer reportajes, bien para
prensa escrita o televisión.
También me gustaría ser
corresponsal durante un tiempo. 

¿Qué es lo más difícil de tu
profesión? 
Callar y no callar. A la hora de
rendir cuentas al poder y
garantizar la democracia, tener
que enfrentarse a los poderes
políticos y empresariales con
tentáculos en los medios de
comunicación y capacidad para
censurar a los periodistas.
Entonces, es tan difícil callar como
no callar.  
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ENTREVISTA A ALBA LÓPEZ PAREDES 
LA ESCRITORA DE NÁNDIDOR

La escritora Alba López Paredes vino al instituto Bellvitge a dar una charla sobre su primera trilogía
Nándidor. Aprovechamos su presencia en el instituto para hacerle una entrevista. 

1.¿De dónde eres y dónde esudiaste?  
De Puertollano, Ciudad Real. Estudié en el
instituto Tomás Salons. 

3.¿Cuántos libros has escrito?  
Cinco, los tres de Nándidor más los dos de La
leyenda de Noa, el quinto está en camino. 

4. ¿Quieres escribir más libros?  
Sí, tengo muchísimos proyectos en mente. El
proyecto de La leyenda de Noa, que son tres
tomos, los quiero terminar de aquí a dos años.
Después tengo pendiente también una historia
basada en hechos reales con todas las
experiencias que he tenido con mi padre. También
quiero escribir un libro de zombis tipo futurista que
creo que puede ser muy interesante. Solo tengo el
borrador de momento. Finalmente, tengo en mente
una historia basada en la actualidad ya sin magia
y sin ciencia-ficción.

5.¿Cuándo escribiste tu primer libro? 
Empecé con el primero de Nándidor a los catorce
años, lo que pasa es que era un borrador hiper cutre;
de unas cien páginas. Obviamente no había leído
mucho por aquella época, y eso hace mucho a la
hora de escribir. 

6. ¿A qué género literario pertenece el libro? 
De fantasía, ciencia-ficción y futurista. 

7.¿Te dedicas solo a escribir libros o tienes otro
oficio? 
No, también soy dietista en un hospital en Madrid y
me dedico a eso los fines de semana.

8.¿De pequeña querías ser escritora? 
De pequeña quería ser muchas cosas, de
hecho yo era muy de ciencias. En principio
pensé en ser veterinaria, porque me encantan
los animales, pero cuando me di cuenta de
que había que operarlos, cambié de opinión.
Más adelante, en la época del instituto, sí que
empezó a interesarme mucho la escritura y
pensé en dedicarme a ello. Lo que pasa es
que era muy difícil. De hecho no se puede
uno dedicar a ello salvo que alguien te ayude.
También hubo otra época en la que estuve
pensando en apuntarme a Bellas Artes
porque me gusta mucho dibujar. Di muchas
vueltas y muchos tumbos hasta que mi madre
me dijo “mira niña, coge lo que mejor se te
dé, que tienes que comer. Mañana búscate
un empleo realista y sigue peleando por tu
sueño". Compaginé mi carrera de ciencias,
que es lo que mejor se me da, con seguir
escribiendo. Con los años, peleé por ello y
salió Nándidor. Digamos que llevé un
recorrido muy caótico hasta centrarme. 
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Entrevista a Alejandro Gordo 
Alumno del Institut Bellvitge y atleta 

¿Cómo te llamas?  
Alejandro Gordo. 
¿Cuántos años tienes?  
14. 
¿A qué curso vas? 
A tercero de la ESO. 
¿Qué deporte haces? 
 Atletismo. 
¿Cuántos años llevas practicándolo? 
 Llevo entrenando 6 años. 
¿Por qué te gusta? 
Porque se me da bien y porque no es un
deporte muy conocido. 
¿Cuántos años crees que seguirás?
Espero seguir practicándolo muchos años.  
¿Dónde entrenas?  
En un club de Cornellà del Llobregat. 
¿Cuánto tiempo le dedicas?  
Entreno los lunes, miércoles y viernes, un
total de 6 horas a la semana. 
¿Has ganado alguna carrera  de
atletismo?  
Sí, alguna que otra. 
¿Has viajado alguna vez al extranjero
por el deporte?  
No, solo he participado en competiciones
por Cataluña. 
¿Vas hacer alguna competición dentro
de poco? ¿Dónde? 
 Sí, el Campionat de Catalunya,  en
Mataró.  
¿Has tenido alguna vez problemas para
compaginar el deporte con los
estudios?  
No, intento organizarme las tareas del
instituto con tiempo. 
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ENTREVISTA A  L'AMPA
La comunitat educativa vol

reconèixer la tasca que l'AMPA de

l'Institut Bellvitge ha dut a terme

durant molts anys i que ara tanca

una etapa. La Mari Gómez,

presidenta, la Loli Ramos,

tresorera, la Natàlia Carvajal,

secretària, i la Beli Contreras, totes

elles dones treballadores i mares

dels nostres alumnes, han procurat

el benestar de les famílies i

l’alumnat durant aquests darrers
quatre anys. 

1. Què és exactament l’AMPA? 

És l’associació de mares i pares dels alumnes de l’institut Bellvitge. L’AMPA promou

les accions necessàries perquè els alumnes i les seves famílies us trobeu

acompanyats i representats en aquesta nova etapa que comenceu a Secundària i

Batxillerat, dins el nostre institut. 

2. Quants anys fa que està formada l’AMPA? 

Creiem que des del principi de l’Institut. Fa uns 38 anys, el pare d’una de les

integrants de l’actual AMPA ja formava part de l’AMPA d’aquell temps!  

3. Quins són els càrrecs de l'AMPA? 

Hi ha dos càrrecs que són obligatoris dins d’una  AMPA, el càrrec de presidenta i de

secretària. En el nostre cas, també hi ha una tresorera i una vocal. 

4. Què feu concretament a l’AMPA? 

Moltíssimes coses! Distribució de llibres i material escolar, organització d’activitats

extraescolars, participació en el Consell Escolar i en el Projecte Educatiu del Centre,

aportacions i ajuts econòmics a les famílies amb dificultats, participació en projectes

comunitaris, organitzem xerrades i tallers per a les famílies... I també tenim un projecte

molt maco, que és el de les tertúlies literàries, on participem professores i mares. 

5. Creieu que és necessària una entitat com la vostra a l’institut? 

Sí, creiem que és fonamental que hi hagi una AMPA al nostre centre, ja que és l’enllaç

entre l’institut i les famílies, i duu a terme una tasca molt útil. 

Per aquest motiu l'alumnat de 1r d'ESO ha preparat una breu entrevista per conèixer la 
tasca d'aquestes quatre dones, tant a nivell educatiu com social.
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6. Us agrada col·laborar a l’AMPA? 
Sí, ens agrada moltíssim, si no fos així no

hauríem estat tants anys participant en aquest

projecte, amb tot l’esforç que suposa. 
7. Per què creieu que a l’AMPA la majoria de
membres són dones? 

Perquè per sort o per desgràcia, les dones, fins i

tot ara, estem més implicades en l’educació dels

nostres fills. També som més socials i

comunicatives. 

8. Des de l’inici de l'AMPA heu estat totes juntes? 

No. La Mari va començar abans, amb l’anterior AMPA. Després ens vam incorporar

la Beli i jo, la Loli, quan es va necessitar un relleu. I aquest curs se’ns ha afegit la

Natalia, perquè la seva filla ha començat primer d'ESO. 

9. Quants dies us reuniu? 

El dia d’atenció a les famílies és cada dimarts i aquest dia estem disponibles al

despatx de l’AMPA de 17h a 18:30h. Però, com que sempre tenim alguna reunió o

activitat, els altres dies de la setmana també estem força disponibles. Podeu

imaginar que és molt difícil compaginar aquests horaris amb la nostra vida familiar i

amb les nostres feines, però ho fem perquè pensem que l’esforç paga la pena. 

10. Quina és l'activitat de la qual us sentiu més orgulloses? 

És molt difícil escollir entre tota la feina que hem fet. Ajudar les famílies

econòmicament amb la socialització de llibres, fer aportacions a les famílies amb

dificultats, organitzar les activitats extraescolars perquè gaudiu de l’institut d’una

altra manera, a través de l’esport, de les xerrades literàries amb la Lilí, que ens

introdueix al món de la literatura d’una manera apassionant, etc. Ens agraden moltes

coses! 

11. Després d’una pila d’anys, l’AMPA, de moment, no ha trobat relleu... Creieu
que hi haurà altres famílies que vulguin continuar la vostra feina? 

Esperem que sí, perquè l’AMPA fa una tasca molt necessària a l’institut. Pensem en

positiu i confiem que el buit que nosaltres deixem animi a altres persones a formar

una nova AMPA.  

12. Recordareu aquests anys a l’AMPA amb estima? Trobareu a faltar les
reunions del dimarts a la tarda? 

I tant! No només hem format part d’una junta, ens hem fet molt bones amigues. No

tot han estat moments de feina, també hem rigut molt. Ens sentim molt orgulloses

d’haver participat a l’AMPA i de tota la tasca que hem fet durant tots aquests anys. 
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ACTIVITATS AMB ELS NENS DE 

PRIMÀRIA 

Contes al barri 

Aquesta és una activitat
que es fa cada any, on
col·laboren els nens i les
nenes de 6è de primària
amb els de 1r d'ESO. 
L'activitat va consistir en
què els nens de primària
havien començat
l'escriptura d'un conte i
nosaltres l'acabavem.  

            Tallers de sisè 

Els nens de sisè de
Primària de les escoles
del barri, entre els mesos
de desembre i març, van
visitar el nostre institut.
Això els pot ajudar per
escollir un institut pel curs
vinent. 
Una part de l'alumnat de
primer d'ESO i la
directora fèiem de guies,
mentre que uns altres
fèiem fotos amb unes
càmeres de l'institut. 

Vam muntar un parell
d'activitats, una de
llengües i una altra de
ciències. 
En la primera, vam
aprendre vocabulari
relacionat amb menjars
(en francès i en italià); en
l'altra, vam participar en
experiments relacionats
amb el magnetisme. 
Tant els alumnes de
Primària com nosaltres
ens ho vam passar d'allò
més bé! 

N'hi havia alguns que
eren difícils perquè
tenien un començament
una mica estrany. Al
final del conte també
vam fer un dibuix
relacionat amb la
història que s'havia
creat. 
Ha estat una de les
activitats més divertides 
del curs!
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BellMat

Al mes d'abril vam participar
amb els nens de primària
en una activitat del barri que
es diu BellMat. Aquesta
activitat consisteix en què
els nens de primària
plantegen uns problemes  i
després nosaltres, els nens
de 1r ESO, els intentem
resoldre en dues hores. 
Alguns eren difícils i altres
fàcils, però treballant en
equip vam aconseguir
resoldre'ls. 
Aquesta activitat va ser 
molt divertida, ja que vam
comprovar que els
problemes fets per nens de
primària no eren tan fàcils
com pensàvem.  

Gimcana

Al mes de maig vam fer una
gimcana amb els nens de cinquè
de Primària, perquè poguessin
conèixer l'institut d'una manera
més original i divertida. 
Nosaltres, els alumnes de 1r
d'ESO, vam ser qui dirigíem la
gimcana. L'activitat consistia en
què havíem de tenir preparades 
vuit activitats i ells les havien de
resoldre.   

Al final, quan tots ja havien
acabat, vam sumar tots els punts
que havien aconseguit per
comprovar qui havia guanyat.  
Per nosaltres va ser molt divertit
poder participar en aquesta
activitat, ja que vam recordar els
nostres anys a l'etapa de Primària.
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El dimarts 24 d'abril els alumnes de primer, segon i tercer d'ESO de l'Institut Bellvitge
vam celebrar Sant Jordi al Centre Cultural de Bellvitge.  

Sant Jordi
"El guanyador del premi al
millor relat de Literatura
Castellana de primer d'ESO
és per... ". D'una manera
bastant semblant es va
repetir aquesta frase un total
de setze vegades.  
Cadascuna d'elles va
concloure amb el nom de
l'alumne/a guanyador/a i un
aplaudiment del públic. La
persona premiada, alegre i
eufòrica, se li lliurava una
preciosa rosa vermella i un
llibre.  
Va haver-hi un total de 14
alumnes premiats, cadascun
amb una reacció diferent en
sentir el seu nom.  
A continuació, els
presentadors van agrair a la
professora Carme Torrijos
l'organització de l'acte. La
jornada va acabar quan el  
Pol Solé, professor de
Llengua Castellana, va llegir
el relat de la Sandra Salido,
una alumna de 1r de
Batxillerat, que havia
guanyat  el premi "Life and
Science".  
Després de la lectura  
d'aquest interessant relat, 
tothom va sortir feliç per
haver gaudit d'una jornada
literària entretinguda. 

L'alumnat va començar a
arribar a la sala quan havien
passat uns minuts de tres
quarts de quatre de la tarda. A
la sala es respirava un ambient
de nervis, alguns d'ells
desitjaven que arribés el
moment dels premis, altres
només volien relaxar-se a la
cadira mentre els seus
companys no paraven de
parlar, i d'altres l'únic que
pretenien era que arribés l'hora
de marxar a casa. A la sala hi
havia un soroll constant, tots
estaven fent hipòtesis del que
podia passar en la següent
hora. Aquest xivarri constant va
concloure quan els
presentadors de l'acte, Valeria
Cervelló i Marc Sánchez, van
pujar a l'escenari. "Benvinguts
a l'acte de Sant Jordi" van ser
les primeres paraules que va
dir la Valeria en dirigir-se al
públic.

Després d'una mitja hora
de lectures de fragments
de reconeguts escriptors,
explicacions i multitud de
diapositives, van pujar a
l'escenari la Paula,
l'Ainhoa, la Cameron, la
Sara Urzainqui i la Mariam,
en representació de la Sara
Merzouki, que no va poder
assistir a la celebració. 
Elles cinc van ser les
encarregades de
representar amb els seus
relats i poemes a la resta
d'alumnes. Es van
evidenciar els seus nervis,
però a la vegada les seves
ganes de llegir les històries
que van escriure. Després
de les lectures, van baixar
de l'escenari
acompanyades dels
aplaudiments dels seus
companys. Va arribar el
moment més esperat de
l'acte, el lliurament de
premis. 
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A la diada de Sant Jordi, amb la col·laboració de l'Idibell, es van atorgar 3 premis
als millors relats o poemes relacionats amb la ciència dels alumnes de l'institut.

La ciència i la literatura s'uneixen per Sant Jordi 

Aquesta ha estat una
de les activitats del
tàndem entre l'institut
d'investigació Idibell i
el nostre institut. Els
premis es van
anomenar "Life and
Science" i l'alumnat
que rep aquest premi
té l'honor que el seu
poema o relat sigui 

Entre els alumnes de primer d'ESO es van repartir 4 premis literaris: dos de
castellà i dos de català. 

Un dels premis en
llengua catalana es va
atorgar a la Sofia
Carvajal i a la Júlia
Valero. Aquest premi
es va lliurar pel
poema "Sant Zombi",
que explica una versió
diferent de la llegenda
de Sant Jordi. 
L'altre premi en
llengua catalana es va
donar a un altre
poema anomenat "El
laboratori del Roger".
Els autors d'aquest
poema van ser el
Víctor Gómez i el
Brian Ayala. 

4 premis per a 4 històries

publicat a la revista que porta el
nom del premi. A més a més, els
guanyadors varen ser obsequiats 
amb un preciós llibre que
s'anomena Dones amb la ciència  

 i que explica la història i
els mèrits de 65 dones
científiques.  
Les guanyadores
d'aquest premi en
qüestió van ser la Paula
Sánchez, de primer
d'ESO, la Sara Merzouki,
de tercer d'ESO i la
Sandra Salido, de primer
de Batxillerat. 

Pel que fa a la llengua castellana, el primer premi el va
rebre la Clara Álvarez per un relat titulat "El reino de los
zurcos", i el segon premi va ser atorgat a la Paula Sánchez
pel seu relat "Simples copias". 
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 Les matemàtiques també presents a Sant Jordi 

A la celebració de Sant Jordi, a més dels premis literaris, també es van concedir
premis relacionats amb les matemàtiques. 

Com cada any per Sant Jordi
es van atorgar els premis de
fotografia matemàtica. Aquests
guardons premien les
fotografies que presenten tant
l'alumnat com el professorat i
les famílies. Aquestes
fotografies es valoren tenint en
compte una perspectiva
matemàtica i artística. Hi va
haver quatre categories amb
quatre guanyadors diferents. 

Per finalitzar el lliurament de premis matemàtics, també es van atorgar premis als
alumnes que havien assolit els millors percentatges a les Proves Cangur. Els
guanyadors van ser: de primer d’ESO, la Paula Sánchez posicionant-se en el 1,67 %;
de segon d’ESO, el Joel Sánchez amb un 2’99 %; i de tercer d'ESO, el Sergio Pérez 
amb un 7’58 %. 

A la categoria C, que
engloba els cursos de
Batxillerat, el guanyador va
ser el Marc Bonet per la
fotografia "Rombes
aràcnids". A la categoria D,
on hi participen les
famílies, el professorat i el
PAS, es va concedir una
menció d'honor a la 
professora Diana Herrero
per la fotografia"Formulant
al cel". 

Pel que fa a la categoria B,
formada per tercer i quart
d'ESO, la guanyadora  va ser
la Karen Woroniecki per la
fotografia "Cultius paral·lels". 

Finalment, la categoria A,
que representa primer i
segon d’ESO, la guanyadora
va ser la Cameron
Woroniecki per la fotografia
"L'espiral de la vida".  
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PROVES CANGUR

Alguns alumnes ens vam reunir per a realitzar 

les Proves Cangur de Matemàtiques. 

Les proves Cangur d'aquest any es
van celebrar el dia 15 de març a tota
Catalunya a la mateixa hora.
Alumnes de diferents nivells van
passar una estona concentrats
intentant resoldre els diversos reptes
matemàtics i problemes de lògica que
es plantejaven.  

Aquest any, els i les alumnes de 1r, 2n i 3r
d'ESO vam fer-les en el nostre centre
mentre que l'alumnat de 4t d'ESO, 1r i 2n de
Batxillerat van anar a un altre centre.

TALLER D'AUTOESTIMA

Divendres 26 de gener, a l'hora de
tutoria, vam realitzar un taller sobre
l'autoestima. Una monitora va crear
un debat per saber què enteníem  
pel concepte d'autoestima i ens va
animar a creure en nosaltres, no fer
cas a les crítiques i, sobretot,  
estimar-nos tal com som.  

Un cop acabat el debat, ens va
plantejar una sèrie de preguntes
sobre nosaltres, com per exemple,
què és el que ens agrada del nostre
cos, els somnis que tenim, quines
persones ens estimen, entre
d'altres.  

Les vam respondre
individualment. 
Després, vam fer una
activitat que consistia en
enganxar-nos un full a
l'esquena. Llavors, els
companys havien
d'escriure-hi aspectes que
els agradaven de nosaltres.
Al final, vam reflexionar
sobre nosaltres mateixos i
vam descobrir que tenim
aspectes positius que
nosaltres mateixos no els
veiem, però altres persones
els reconeixen. 
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El dia 9 de febrer va ser

diferent perquè vam celebrar

el dia de Carnestoltes. 

Quan vam entrar a l’institut,

tots els professors i

professores estaven

disfressats de bruixes i

bruixots. Durant les primeres

hores, vam fer un Escape

Room per grups que consistia

a resoldre un joc d'enigmes

per poder guanyar una peça

secreta per formar un mural

entre tots els alumnes del

centre. 

Després del pati, hi va haver

una desfilada de disfresses i un

concurs de balls davant d'un

jurat format per professors. Al

final, tots estàvem impacients

perquè el concurs havia estat

molt renyit, ja que les desfilades

van ser molt treballades. 

Quan vam acabar el concurs,

vam estar ballant al pati amb la

música que posava un DJ. 

Aquell dia va ser molt divertit i

ple de diverses emocions.

CARNESTOLTES

CONCURS DE NADAL

Un dels concursos més divertits en el qual vam

participar amb moltes ganes a l'institut és el

concurs de Nadal. 

Durant les tutories prèvies a l'última setmana de

Nadal, cada classe va guarnir la seva aula amb

decoració nadalenca. Cada grup representava la

seva identitat i un ambient acollidor on passem

la majoria del temps.  

Després de decorar la classe, un jurat de

professors va valorar el treball fet. El jurat va

tenir en compte la implicació dels alumnes, els

materials utilitzats, la creativitat i l'originalitat.  

El premi per a la classe guanyadora consistia en

un esmorzar a la cantina.  
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Les tutories prèvies al 20 d’abril, els
alumnes de 1r  d’ESO vam fer un
taller de punts de llibre. Per fer
aquests punts de llibre vam utilitzar
pals de fusta, botons i cartolines i,
amb això, vam crear diversos
animals, com per exemple: porcs,
gats, vaques, gallines i cavalls. 
Llavors, el dia 20 d’abril vam anar
al mercat de Bellvitge a vendre
aquests punts de llibre amb altres
coses: imperdibles i pinces amb
roses de dracs. No va ser fàcil,
perquè de vegades ens deien que
sí i altres cops que no, però no ens
desil·lusionàvem. 
Al final vam aconseguir vendre tot
el que teníem. Després de vendre-
ho tot, vam decidir anar a l’institut,
perquè estàvem molt cansats.

Un cop allà vam comptar els diners i vam
comprovar molt satisfets que havíem
recaptat 400 euros. Aquests diners ens
han ajudat a finançar la impressió de la
revista que fem els alumnes de primer. 

 
 

Els alumnes de 1r d'ESO venen punts de llibre i penjolls al mercat
de Bellvitge per finançar la seva revista 

Durante la semana de Sant Jordi, algunos alumnos de 1º de ESO, en la clase de Lengua
Castellana estuvimos haciendo un libro manualmente. 
A continuación veréis los pasos que hemos seguido y los materiales que hemos usado
para construir un libro personal y único. 

Materiales: hojas de papel, cartulina y un hilo. 
Herramientas: punzón, plegadora, lápiz, bolígrafo, aguja.                    

Pasos: 
1. Doblamos las hojas y después la cartulina. Ponemos la cartulina encima de las hojas. 
2. Cogemos la aguja, la enhebramos y la insertamos con el hilo por el agujero del medio. 
3. Hacemos dos agujeros con la plegadora en las hojas y en la cartulina doblada. 
4. Pasamos las agujas por los agujeros. 
5. Hacemos un nudo bien fuerte para que no se desmonte.  
6. Escribimos el abecedario y, por último, el título para obtener un diccionario de Lengua
Española.  

TALLERS DE MANUALITATS 

¿Cómo construir un libro?
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                                           BELLVITGE AROUND THE WORLD 

We have interviewed Estefano Toma. He’s 14 years old he comes from Moldova. He studies
4th ESO and he wants to study the Science Batxillerat. He arrived in Spain in 2014. In this
interesting interview, he talks about his first impressions our school and Spain. 

1. How long have you been living in Spain? 
I have been living in Spain for four years. 

2. Why did you move to Barcelona? 
Because in my country it is very difficult to find  
a job. 

3. Who did you come with? 
I came with my parents and my younger brother.  

4. How was your first day in our school? 
It was horrifying because I didn’t understand and  
know Spanish very good and even less Catalan.  

5. What shocked you about our 
school system? 
The classes and the time of the classes shocked  
me because in my country the classes last  
45 minutes. 

6. What do you miss about your country? 
I miss my friends and the food because it comes directly from the countryside.  

7. How long did it take you to learn Spanish or Catalan? 
It took me three months to learn both languages because they are very similar to Romanian.  

8. What was the most difficult thing to adapt to? 
To learn a new language because if you don’t know the language, it is very difficult to
communicate clear with friends and teachers.  

9. Do you want to go back or are you happy here?                   
I am happy to be here.  I want to come back just to visit my family and friends. 
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PASSATEMPS

Troba les 7 diferències entre les dues imatges. 

LES 7 DIFERÈNCIES

SOPA DE LLETRES
Busca en anglès els 11 animals 

SUDOKU

Resol el sudoku 
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Sergio 
Nayara 
Luna  
Adrián 
Salim 
Claudia 
Ahmed 

Tomás 
Aaron 
Patricia 
Maria 
David C. 
Gerard 
Jonathan
   
  

Cristian 
Isona  
Natalia 
Jordan 
Bryan 
Mar 
Ivan 

Coraima 
Brian 
Iker 
Sofia 
Ceferino 
Crismeiry 
Nazareth 

Natalia 
Hugo 
Nerea 
Dídac 
Maria 
David  
Xavier 

Oriol 
Víctor 
Nuria  
Laia 
Angel 
Gabriela 
Sara 

Ricardo 
Jugatx 
Cristina 
Vilma 
Ainara 

Valentín 
Aaron  
Paula  
Lucía 
Joel 
Martina 
Eric 

Josué 
Paula 
Laia 
Júlia 
Alba 
Steven 
Clara 

  Aquesta 3a edició de la Revista de 
l'Institut Bellvitge ha estat possible 

gràcies a...




