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A final de setem-
bre una notí-
cia molt trista 

colpejà el cor de tota 
la comunitat educativa 
de les Balears. El nos-
tre admirat company 
Miquel Albero, profes-
sor de català a l'IES 
Pau Casesnoves, moria 
en un fatídic accident 
de trànsit. Lluitador 
incansable i compromès 
amb la seva terra, ha-
via estat un dels refe-
rents en la defensa de 
la nostra cultura, con-
cretament un dels ini-
ciadors de la campanya 
'Enllaçats per la llen-
gua'. En memòria seva, 
un grup de professors 

del centre li dedicà un 
minut de silenci ben 
carregat d'emotivitat. 
A continuació, repro-
duïm uns versos seus:

T’acostes a mi. Sem-
pre et mente. Sem-
pre hi ets. Em demane 

per què. Una darrera 
exhalació de fum tebi 
m’estova les neurones. 
Sempre he sofrit nits 
paorosament obscures, 
intenses. Però ara el 
dia és clar, l’estiu ho 
presideix tot. La te-
rra s’asseca i la mar 

Minut de silenci

s’empetrolieja de cre-
mes olioses. Torne a 
inspirar Tunísia i et re-
corde. Ets ací mateix, 
però t’enyore. 

T’acostes a mi i la 
distància s’infinita.

Arran dels darrers 
atemptats comesos 
a París, al Líban i 

a altres països pel grup Es-
tat islàmic, dia 16/11/15 
el nostre centre va aturar 
les classes a les 12.00h, 
per ajuntar-nos al pati i ma-
nifestar la nostra repulsa al 
terrorisme i a la violència. 
Alumnes de diferents cursos 
varen llegir el poema Paraules 
per la pau, de Martí i Pol, i a 
continuació es va fer un minut 
de silenci.

Paraules per la pau

Ets ací mateix però t’enyore
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L’IES Josep Font i Trias, 
conjuntament amb l’AMIPA del 
centre, va participar al II Con-
tesporles fent una pancarta amb 
el logo del festival (el ratolí 
Celestí), que va estar penjada 
al hall de l’institut; també els 
alumnes elaboraren molts dels 
ocells de paper que es varen 
penjar com a decoració als ar-
bres del passeig i d’altres llocs 
on es feien activitats i, final-
ment, amb l’exposició “El llibre 
de la teva vida”, que es va fer 
a l’hotel d’entitats.

El departament de Dibuix, 
va formar part del jurat del 
concurs de cartells, convocat 
per l’organització del II Fes-
tival Internacional del Conte, 
Contesporles 2015.

Flors com a paraules sortint de llibres

Plàstica

Contesporles

Tothom ja sap què és el Contesporles: llibres, contes, il·lustracions, teatre de ca-

rrer, menjar de contes, etc. En definitiva viure el món del conte, tant oral com 

escrit, des de tots els caires possibles, per a tots els públics i per a totes les edats.

El guanyador va 
ser Jaume Gar-
cias Amengual, amb 
el cartell “Pluja de 
contes sobre Espor-
les”.Rosa de fulls de llibre
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Enguany un grup 
d’alumnes de 
tercer van par-

ticipar un any més en 
el concurs Foto Jove. 
S’havien de fer 5 fo-
tografies sobre el 
tema “ELS CONTES”.  
Cada participant ha-
via de triar un dels 
10 contes indicats per 
l’organització sobre el 
qual havien de realit-
zar 5 fotos. Els con-
tes elegits pels nostres 
alumnes van ser: Alícia 
al país de les merave-
lles, Peter Pan, Blan-
caneu, Els tres por-
quets, L’aneguet lleig, 
La Ventafocs, La ca-
seta de xocolata, Na 
Caputxeta Vermella.

 I les fotografies 
que s’havien de fer 
eren d’un personatge 
del conte triat, d’un 
paisatge urbà o natu-
ralesa on es vol situar 
el conte, d’un símbol 

característic del conte, 
triar una frase curta 

Concurs Foto Jove

Neus Tortella amb la fotografia guanyadora

Júlia Bonet, finalistaNeus Tortella 
Canyelles ha-
via guanyat el 
Premi Casa Vila 
amb el conte 
de Blancaneus

del conte i reflectir-
la fotogràficament, i 

finalment, una foto-
grafia del conte triat 
on es pugui llegir el 
títol, realitzada de 
forma creativa. 

Després es va 
dur a terme una mos-
tra al pati del Casal 
Solleric, on han estat 
exposades les fotogra-
fies selecciones, entre 
les quals hi havia les 
dels nostres alumnes. 
El dia de la inaugura-
ció van haver-hi d’anar 
perquè tres alumnes 
havien estat premiades 
en la categoria de 13 a 
15 anys: Neus Tortella 
Canyelles havia guanyat 
el Premi Casa Vila amb 
el conte de Blancaneus, 
Júlia Bonet Pulido va 
ser finalista també 
inspirant-se en el con-
te de Blancaneu i Lena 
Adrara Schenell amb el 
conte de Na Caputxe-
ta Vermella. Van re-
bre  un premi metàl·lic  
per a material foto-
gràfic  i tallers de Fo-
tografia a Fotos Ruano. 
Així mateix, no volem 
obviar l’agraïment cap 
a l’AMIPA per haver 
subvencionat la ins-
cripció en l’esmentada 
activitat.
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Per què he fet 
aquest quadre?

No va ser una 
idea espon-
tània, sinó 

que dins el meu cap ja 
feia temps que rondava 
una idea confosa d’un 
quadre amb aquestes 
característiques, que 
amb el temps va anar 
cobrant forma fins al 
dia d’avui, en què ja 
està reflectida en un 
llenç. 

M’ha ajudat molt el 
fet de poder-lo fer a 
classe, perquè en un 
principi era un projec-
te que tenia pensat fer 
a casa pel meu pro-
pi compte. Fer-lo a 
les classes de dibuix 
m’ha permès consul-
tar dubtes i poder 
millorar la idea que 
tenia, que si l’hagués 
duta a terme a casa 
no hauria quedat així 
com jo volia. 

Tot va començar 
quan jo tenia de-

vers vuit anys i em van 
diagnosticar una lleu 

escoliosi. Per als que 
no sàpiguen de 

què es tracta, és una 
curvatura de la colum-
na vertebral, un fet 
molt comú entre la po-
blació, tot i que molta 
gent en té i ni ho sap. 
Simplement és una de-
formació, sense impor-
tància si és lleu, però 
que en casos extrems 
pot portar mals ma-
jors. Els primers anys 
jo tenia una corba de 
pocs graus, però des-
prés la cosa va canviar 
i vaig començar rehabi-
litació, fet que va re-

presentar un turment. 
La història no va aca-
bar aquí, perquè des-
prés em van dir que 
havia de portar un cor-
sé. Resultat de créixer 
el que no està escrit, 
una estirada descomu-
nal i, és clar, la corba 
va canviar. Ja no era 
una, sinó que n’hi ha-
via dues per compensar 
i havien augmentat en 
graus.

A Barcelona, el no-
vembre de 2013 em 

digueren que el ge-
ner em posarien cor-
sé. Em va caure com un 
poal d’aigua congelada, 
no m’ho esperava i la 
il·lusió va desaparèi-
xer per complet. Va 
ser així que em do-
naren un aparell, més 
deformat impossible, 
el qual havia de portar 
24h. La il·lusió tornà a 
aparèixer, però aquest 
cop no com a qui posen 
bràquets, sinó com qui 
veu una esperança de 
millora, em vaig adonar 
que era per bé, que ca-
lia portar aquella presó 
amb mi per ser lliure la 
resta de la meva vida.

 I sóc aquí, dos anys 
després amb un cor-
sé que ja em ve a la 
mida, més alta que no 
sé què, amb una cor-
ba suposadament es-
table de 30º. El duc 
de cada vegada menys 
hores i esperant que 
s’acabi. He d’admetre 
que és un tema que al 
principi, a 1r d’ESO, 
em tenia frustrada i 
trista. Veure com les 
meves amigues no ha-
vien de portar allò i 

Corbes entre reixes
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veure’m limitada per a 
segons quines activitats 
no era agradable. Ara 
ja ho porto millor, és 
vera que em fa sentir 
una mica insegura i que 
segueix sent un tur-
ment (exagerant), però 
m’ha servit com a lliçó 
per ser més optimista 
davant la vida.

Estic orgullosa 
d’haver seguit les ins-
truccions donades i 
contenta de saber que, 
gràcies al meu compli-
ment, anirà bé. Podria 
haver passat de tot i 
no haver-lo dut, però 
no ha estat així i me 
n’alegro.

El quadre és una 
metàfora d’aquesta 
experiència que aca-
bo de contar. La gàbia 
deformada represen-
ta el corsé, i està mig 

fosa representant que 
així com passa el temps 
queda menys perquè 
ja no l’hagi de dur. 
És com una presó, les 
presons serveixen per 
corregir el comporta-
ment d’algú, doncs la 
meva, per corregir-me 
l’esquena, i és així com 
em sento, com si es-

tigués empre-
sonada. Però 
en  comptes 
de represen-
tar una pre-
só, represen-
to la mateixa 
idea però amb 
una gàbia que 
no es des-
via gaire del 
concepte. La 
columna amb 
les corbes no 

s’allunya de la realitat, 
però el fet que comenci 
essent una corbata té 
el seu sentit. La gent 
que porta corbata sol 
ser ben plantada i sol 
tenir una actitud res-
ponsable i seriosa, i el 
gest de col·locar-me-
la és com si em digués: 
- Avui sóc aquí, por-
tant el corsé, fent la 
meva feina i n’estic or-
gullosa d’ella – . A més 
les mans fent tensió 
per col·locar-la repre-
senten la meva voluntat 

i el meu esforç per-
què millori la corba. La 
resta, els cabells que 
es converteixen en ba-
rrots i altres detalls no 
són més que trets del 
meu físic, la meva ca-
bellera obscura i arris-
sada, per exemple.

Tots els sentiments 
de ràbia, tristesa... 
Les sensacions de sen-
tir-me atrapada... 
Els mals moments 
d’aquesta experièn-
cia, fins i tot els bons, 
són els que m’han por-
tat a pintar aquest 
quadre. Ha estat la 
meva via per esplaiar 
aquests sentiments 
i trobo que no podia 
ser més encertada. 
Com a última reflexió, 
si em demanessin si 
voldria canviar el meu 
passat i poder escollir 
no tenir escoliosi la 
meva resposta seria 
un ferm no. No, per-
què a rehabilitació he 
conegut unes de les mi-
llors persones d’aquest 
món i anar allà cada 
dimarts i dijous és una 
alegria per a mi. Quan 
era més petita hi havia 
més diferència d’edat 
entre les altres noies 
i jo, però ara que he 
crescut, hi ha grups 

diferents, gent nova, 
tan sols ens por-
tam un parell d’anys 
i ens entenem mi-
llor. Així com abans 
no m’agradava anar-hi 
i feia el possible per 
quedar-me a casa ara 
m’encanta, perquè a 
part de ser bo per a la 
meva salut, és un temps 
en el quà m’esvaeixo de 
l’institut o dels pro-
blemes que pugui tenir 
en aquell moment. A 
més, el corsé m’ha do-
nat ànims per fer co-
ses que quan me’l llevin 
no dubtaré de fer. Ha 
estat com un punt i a 
part que m’ha permès 
reflexionar; no sé si ho 
necessitava però ara 
ho agraeixo.

El quadre el rega-
laré a la gent que fins 
ara m’ha estat aju-
dant, entre Mallorca i 
Barcelona, i va dedicat 
a tots ells, tant a les 
meves companyes de 
grup com als profes-
sionals que m’han trac-
tat. Tot i que es quedi 
a Mallorca no dubtaré 
d’enviar-ne un altre a 
Barcelona.
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Na Maria és 
una alum-
na del cen-

tre que cursa 1r 
d’ESO. La seva gran 
passió és la pintu-
ra i any rere d’any 
va treballant amb 
constància i força.  
Aquest any ha par-
ticipat en concursos 
internacionals a Egip-
te, Rússia... https://www.you-

tube.com/watch?v=iueDrC-JvKY   
 
També ha estat l’amfitriona de 
l’Espai Mallorca, el centre cul-
tural de referència de Barce-
lona, on va realitzar una expo-

sició anomenada «Explosions». 
Aquesta mostra és el recull 
de tot un any d’esforç al seu 
estudi de pintura. s’hi varen 
poder veure 20 obres de di-
ferents formats, de les dife-
rents col·leccions «Platinum», 

«Speed» i «Flowers». 
Al programa televisiu 
“Ara Mateix” d’IB3TV, 
li varen fer una entre-
vista relacionada amb 
l’exposició “Explosions” 
en la qual ella va explicar 
el seu art. https://www.

youtube.com/watch?v=9r5-_

L3aCEI

Es pot trobar més 
informació a la pàgina web:  
http://artbymariapuertofulla-
na.webs.com

Enllaç d’informació: http://ma-

riapuertofullana.webs.com/exposicion-

art-exhibition

Maria Puerto Fullana, l’art a la 
sang

Un any més el 
centre ha ce-
lebrat Nadal! 

Els alumnes han rea-
litzat la decoració na-
dalenca amb objectes 
reciclats emprant la 
seva imaginació, pa-
ciència i una mica de 
traça. Aquesta vega-
da el material triat 
per treballar ha estat 

«la revista del centre»,  
s’han reciclat i fet ser-
vir tots els números 

d’anys anteriors. 

Utilitzant aquestes pu-
blicacions com a ma-
terial principal, s’han 
realitzar diferents ele-
ments decoratius molt 
originals i divertits. 
Els alumnes de Taller 
d’Artesania han rea-
litzat fantàstiques es-
trelles de vuit puntes, 
bolles amb volum i  di-
ferents formes geomè-
triques amb motius na-
dalencs. Els alumnes de 
3r d’Educació Plàstica i 
Visual ha realitzat un 

Decoració de Nadal 2015

Un exemplar de revista reutilitzat com a estrella. Vist 
aquí potser és un forat negre que ha xuclat tot el seu 
univers, el de la revista, provocant la seva pròpia des-
trucció.
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El concert de Nadal 
d'enguany va comptar 
amb una gran participació 

i varietat. Gràcies a l'ajuda de 
Pau Bernat es varen poder pre-
sentar tres peces corals, entre 
les quals va destacar "Cançó de 
bres per a una princesa negra". 
Per altra banda, els alumnes 
de l'optativa de 3r d'ESO in-
terpretaren el swing de Glenn 
Miller "In the mood", sota la 
direcció de Filomena Quevedo. 
També hi va haver cabuda per 
a dues peces clàssiques del re-
pertori de rock com són "Paint 
it black", a càrrec dels alumnes 
de 4t-B, dirigits per Neus Pé-
rez, o "Highway to hell", inter-
pretada per alumnes de 2n i 3r, 
i cantada per Nicole Segura. 
Per altra banda, els alumnes de 
4t-C presentaren una versió de 

l'Hallelujah de Leonard Cohen, i 
els de 1r d'ESO una de "Yellow 
submarine". Les col·laboracions 
de Pep Ríos i Xisco Juan, tant 
en la part tècnica com en la in-
terpretació, varen ser una altra 

Concert de Nadal 2015

La secció de vent estava d’humor per fer una bona actuació

vegada fonamentals per al des-
envolupament de l'activitat. El 
departament de Música agraeix 
la implicació de tanta gent i es-
pera poder oferir noves actua-
cions ben aviat.

magnífic arbre de na-
dal amb gran quantitat 
de regals imaginaris, 
com també divertides 
papallones i bolles de 
paper, arbres petits 
de nadal... 

El centre ha que-
dat magníficament de-
corat amb tots els 
treballs realitzats pels 
alumnes, la qual cosa li 
ha atorgat un caire més 
divertit i alegre. I el 
més important de tot, 
ho han passat molt bé 
mentre duien a terme 
aquestes decoracions. 

No podem obviar fi-
nalment que altres de-
partaments també han 
celebrat Nadal, com el 
de Música, que va or-

ganitzar com cada any 
un concert ben emotiu. 
A continuació en podeu 
llegir una breu ressen-
ya.

Els alumnes de 1r 
d’Educació Plàstica i 
Visual ha usat altres 
elements com tubs de 
paper, i els han trans-
format en diferents 
personatges, com  
animals o un ninots de 

neu. Així mateix, han 
fet volar la seva imagi-
nació servint-se de taps 
i bombetes.
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Música

Activitats del curs 2015-16

Donnie playing his bagpipe

Pere Joan Martorell durant l’activitat

Alumnes practicant amb instruments tradicionals

Aquest curs 
2015-16, el 
Departament 

de Música ha organit-
zat una activitat de 
percussió corporal i una 
sortida al Conservatori 
de Palma per escoltar 
un concert didàctic so-
bre la història del rock. 
També s’hi va convidar 
Pere Joan Martonell 
perquè ensenyàs qual-

que cosa més sobre 
els instruments tra-
dicionals de les Illes 
Balears. Els alumnes 
de 1r d’ESO varen 
tenir l’oportunitat 
de veure i escoltar 
un ampli repertori 

d’instruments, i al final 
de la sessió varen par-

ticipar en l’activitat 
interpretant el 

ritme de dues cançons 
tradicionals. Sempre 
sorprenen instruments 
com “els ossos”, els 
“canyissos”, el “xorrac” 
o els cascavells fets 
amb les ungles de porcs 
i cabres. Cal destacar 
també la “xeremia ei-
vissenca” que consta 
de dos tubs de can-
ya, i es feia servir per 
cridar el ramat. És un 
curiós instrument em-
parentat amb els “lau-
neddas” de Sardenya i 
d’origen nord-africà. 
Per altra banda, va 
resultar molt interes-
sant conèixer les parts 
d’una xeremia, i po-
der comparar-la amb 
la “bagpipe” escoce-
sa, ja que precisament 
una altra activitat que 
s’organitzà per a tots 
els alumnes de mú-
sica va ser un taller 
de danses escoceses. 
Donnie Nicolson ens va 
apropar al país brità-
nic i a la seva llengua 
no sols ensenyant co-
reografies, sinó també 
sonant peces tradicio-
nals.

Xeremia eivissenca
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Animals fantàstics

GIRAFALAZEBRA

La girafalazebra 
és un animal que 
prové de la ze-

bra i de la girafa, una 
zebra i una girafa amb 
ales. Aquest animal sol 
ser de caràcter molt 
fort, però simpàtic. 
Normalment és amis-
tós amb la seva es-
pècie i amb els seus 
pares. Li agrada molt 
córrer, jugar i volar 
amb les altres girafa-
lazebres. El que no li 
agrada gens ni mica és 
nedar, ni res relacionat 
amb l’aigua, tampoc no 
li agrada dormir a l’aire 
lliure, ja que és un ani-
mal molt poruc i té por 
de les altures de més 
de deu metres i dels 
lleons o tigres. Quan 
aquesta espècie neix, 
de cap a peus, fa prop 
devers tres metres fins 
a tres anys d’edat, a 
partir d’aquest mo-
ment va creixent fins 
a quinze anys, mo-
ment en què s’atura 
amb devers vuit me-
tres d’altura. El men-

jar del qual s’alimenten 
són herbes, plantes i 
fulles d’arbres. Són 
uns éssers herbívors i 
no són depredadors en 
cap moment de la seva 
vida. Viuen a les selves 
tropicals, normalment 
a les del Brasil, i dor-
men a grans cabanyes 
construïdes pels hu-
mans. Ja queden molt 
poques girafalazebres, 
i per aquest motiu es 
desconeix.

Marina Mas

PAPILIORAMA

Ja ha sortit una 
nova espècie. 
És un animal 

peculiar, especial …no 
sé si tornareu a sentir 
parlar d’un animal sem-

blant. Voleu una petita 
descripció? Si la voleu, 
aquí la teniu:

Aquest animal és una 
espècie de zebra; té 
retxes negres, com to-
tes les zebres… però al 
lloc on hi hauria d’haver 
les línies blanques hi 
ha colors de papallona! 
Per això l’han anomenat 
PAPILIORAMA. El seu 
negre és un negre in-
tens! I els seus colors 
són preciosos! Té unes 
potes llargues, uns ulls 
negres com el carbó. 
Són molt grans, amb 
forma ametllada. Així 
mateix,presenta unes 
ales de papallona enor-
mes.

Aquest animal pot 

viure a qualsevol lloc 
(és clar, que no és 
petit). Hi ha gent que 
el té com un animal 
domèstic, o el tenen 
al camp. Així mateix 
sobreviuria a la selva. 
S’adapta amb facilitat, 
i això és realment un 
avantatge. Ell/ella (ja 
que pot ser de sexe 
masculí o femení) men-
ja més aviat aliments 
de colors vius. Sí,com 
heu llegit, li agraden 
les maduixes (vermell), 
les pastanagues (taron-
ja), els pebres (verd) 
etc… No és difícil 
d’alimentar.

Manifesta un caràc-
ter…especial. Si es 
seu amo està content, 
ell també. Si l’amo del 
papiliorama plora, ell 
també. Però que a nin-
gú se li ocorri mai des-
pertar-lo quan dorm. 
Els seus horaris són els 
seus horaris i que no 
se’n xerri més. Però, 
apart d’això,es tracta 
d’un animal encantador, 
amb moltes virtuts.

Paga la pena adop-
tar-ne un!

Llengua Catalana
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Entrevista a Miquel Àngel Cañellas

Com va començar aquest 
negoci familiar? Ens podries 
explicar un poc com va ser? 
- El meu padrí  Miquel Cañe-
llas es va casar amb una vall-
demossina, Maria Estrades. Ell 
sempre havia estat forner, ja 
que a Bunyola la seva família 
tenia un forn. La meva padrina 
va anar a viure a Bunyola amb 
el seu marit, però van decidir 
tornar a viure a Valldemossa. 
Finalment,van obrir el forn de 
Can Molinas que hi ha actualment.

Per què varen anomenar 
aquest negoci Can Molinas? 
- A la meva família sempre 
els han dit de Can Molí, ells 
eren de Bunyola i venien a 
festejar a Valldemossa amb 
les al·lotes del poble. Quan 
venien aquests dos al·lots (el 
meu padrí i el seu germà) amb 
carruatge, els veïns sempre 

cridaven: “ Ara vénen es de 
Cas Molí”. La gent ja els co-
neixia amb aquest malnom, així 
que van decidir posar-hi aquest 
nom al forn.

Quantes generacions hi ha 
hagut a aquest negoci du-
rant quasi 100 anys? Ha es-
tat important aquest ne-
goci per a la teva família? 
- Bé, són tres generacions que 
hem dirigit aquest negoci. La 
primera els meus padrins, Ma-
ria i Miquel; la segona els meus 
pares, Bernat i Antònia; ac-
tualment el portam la meva ger-

mana Maria amb el seu marit i jo.

Qui va inventar la famosa Coca 
de Patata?Per quin motiu vàreu 
anomenar-la Coca de Patata? 
Quan va començar a tenir èxit? 
- Aproximadament a l ‘any 
1920 es va inventar la recep-
ta de la coca de patata. Pri-
mer la recepta la tenia el meu 
padrí i després el meu pare la 
va seguir fent. Antigament les 
coques de patata es feien gros-
ses i després es tallaven amb a 
trossos petits. La vàrem ano-
menar Coca de Patata perquè 
el seu ingredient principal és la 

Miquel Àngel Cañellas fenyent de bon de veres

Can Molinas és un forn i pastisseria obert a Valldemossa el 1920 pels germans Mi-
quel i Tomeu Cañellas Nadal, nascuts a Bunyola i de malnom de Can Molí. Can 

Molinas és una pastisseria amb més de 90 anys d’antiguitat. Avui dia s’hi segueixen 
fent les mateixes receptes que s’elaboraven antigament. Actualment el forn és dirigit 
pels néts de Miquel Cañellas, Maria i Miquel Àngel Cañellas Calafat a les tres sucur-
sals que tenen a Valldemossa. L’any 2007, Can Molinas va rebre el Premi Ramon Llull.

Les coques de pa-
tata són un sím-

bol tant d’aquest 
negoci familiar com 

de Valldemossa.
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patata.El seu èxit va sorgir so-
bre els anys setanta, la seva 
popularitat va augmentar grà-
cies al turisme.

Creus que les coques de patata 
són un símbol de Valldemossa? 
- Les coques de patata són 
un símbol tant d’aquest nego-
ci familiar com de Valldemos-
sa. A Can Molinas són el nos-
tre producte estrella , ja que 
la gent les compra en forma 
d’agraïment o regal.

Podries dir-nos alguns ingre-
dients que duu la Coca de Patata? 
Podria considerar-se un secret? 
- Alguns dels ingredients que 
porta aquesta coca són la pa-
tata, el saïm, la farina, els 
ous, sucre,l’oli, la llet... Sí, es 
pot considerar un secret perquè 
tenim la nostra pròpia recepta i 
la forma de fer-la, que només 
coneixem la família.

Teniu productes especials per 
quan vénen les festes? Quins són? 
- Tot l’any, i més que res a 
l’estiu, venem més les coques de 
patata. Per Pasqua venem més 
les panades dolces,salades i els 
crespells. Per Nadal, la coca 
pagesa amb anís , les coques 
de patata grosses i les coques 
de torró. Per Carnaval, la coca 
amb talladles. Per les Verges, 
els bunyols de vent. I per Tot 
Sants, els rosaris. Per comu-
nions o bodes ens solen dema-
nar els pastissos de xocolata i 

de crema cremada.

Quants d'anys fa que 
et dediques a aquest ne-
goci? Sempre havies vol-
gut dedicar-t’hi a n' això? 
- Ja fa quasi una trentena 
d’anys que em dedic a la feina 
de forner. Realment mai no ha-
via plantejat ser-ho, però com 
que vaig néixer en aquesta casa 
doncs no vaig tenir altra opció , 
però tampoc no em va desagra-
dar a l’hora de decidir-ho.

Com és el dia a dia d'un 
forner? Com t'organitzes? 
- Bé, el matí arribam al forn 
devers les sis de la matinada.El 
primer que feim es posar llen-
ya al forn, perquè es comen-
ci a escalfar per així després 
poder enfornar els productes. 
Feim pa, coques de verdura, les 
ensaïmades, les coques.. Men-
tre s’estan coent  al foc els 
productes, preparam tot el que 
s’ha de coure l’endemà. Quan 
els productes estan fets el re-
partidor els reparteix al forn 
de dalt, a ‘’Los Tilos’’ i a alguns 
bars del poble.

Ha succeït alguna crisi o una 
època de molta feina al llarg 
de tots aquests anys? I algun 
moment d'esplendor? Quin/s? 
- Sí, els meu padrí m’ha con-
tat que després de la guerra 
era molt difícil aconseguir els 
productes bàsics. Can Molinas 
tenia una gran responsabilitat 

de proveir de pa i d’altres 
productes Valldemossa, ja 
que era l’únic forn del poble. 
Des que va començar a venir 
turisme al poble, no hem ten-
gut cap crisi més. L’any que 
van dur Santa Catalina Tomàs 
no vam aturar de fer feina en 
cap moment, ja que molta gent 
venia i comprava coques fins que 
s’acabaven.

Quan et retiris del negoci creus 
que seguirà?A qui el cediràs? 
- Sí, està clar. Hi ha molta 
gent interessada a fer feina 
en aquest negoci, ja que, és un 
negoci amb molts de beneficis. 
Ben bé no sé a qui li deixarem 
el negoci, la meva germana i jo 
ens hi hem de posar d’acord. 
(Fent broma) Si voleu, a l’estiu 
veniu a fer feina al forn i així 
apreneu l’ofici de forner.

En Miquel Àngel Cañellas i la 
seva família són un exemple de 
bon treball. La seva dedicació 
i el bon tracte els han fet ca-
paços de tenir èxit en aquest 
negoci i això ho demostren  els 
seus quasi cent anys de ser-
vei al poble. Bé, per acabar li 
agraïm que ens hagi facilitat 
aquesta entrevista i haver-nos 
contat un poc la història de la 
seva família. Esperam poder 
gaudir tota la nostra vida del 
sabor de les Coques de Patata.
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LO QUE LE SUCEDIÓ AL 
HOMBRE QUE QUERÍA ABAR-
CAR MÁS DE LO QUE PODÍA.

EXEMPLA:

Otra vez hablaba el Conde 
Lucanor con Patronio, su con-
sejero y le dijo:

Ahora estoy necesitado de 
un consejo. Esta noche ten-
go dos cenas y no sé a cuál 
acudir. La primera es con mi 
familia, a la que quiero y hace 
varios meses que no veo. La 
segunda es con mis amigos, 

a quienes adoro y hace tiempo 
que no veo. Por el buen juicio 
que Dios ha puesto en vos, os 

ruego que me digáis lo que 

debo hacer en este asunto.

Señor Conde Lucanor- dijo 
Patronio- me parece que os ocu-
rre a vos con esa gente lo que 
le pasó a un hombre que quería 
abarcar más de lo que podía.

Y el conde le rogó que le 
contara lo acaecido.

-Señor Conde Lucanor- dijo 
Patronio- había un hombre que 
siempre decía que sí a todo aquél 
que algo le pidiera. Pero llegó el 
día en el que debió cambiar su 
actitud, puesto que al rey y al 
conde debía asistir; pero antes 
de llegar, al panadero decidió 
ayudar. Y finalmente, el rey lo 
tuvo que condenar.

Quien mucho abarca

“Y vos, señor Conde Luca-
nor, si no queréis arriesgaros 
a ser perjudicados algo tendrá 
que decidir, puesto que si no se 
verá castigado”.

Al conde le agradó mucho 
lo que dijo Patronio, siguió sus 
consejos y le fue muy bien.

Y como don Juan vio que este 
cuento era bueno, lo hizo po-
ner en este libro y escribió unos 
versos que dicen así:

“Si no piensas bien aquello 
que debes elegir

sólo grandes problemas te 
podrán perseguir.” 

Llengua Castellana

CASTELLANA

LENGUAEste año los alum-
nos de 3º D se 
han convertido en 

editores por unos días. 
Su trabajo consistía en 
crear un pequeño libro 
en el que una de las par-
tes debía ser un cuento 
como los que aparecen 
en El Conde Lucanor, y, 
aquí, tenéis una muestra 
de ello:
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Reproduïm les pa-
raules que varen 
encetar el reci-

tal poètic Tristes Ar-
mes, una activitat que 
combinava literatura 
i música emmarcada 

en la celebració de la 
diada de Sant Jordi. 
Aquest acte tan emotiu 
va ser dut a terme a la 
Casa del Poble per part 
d’alumnes i professors 
del centre, i organit-

Maria Ventayol i Helena Giménez

Recital poètic

zada pels departa-
ments de llengües, amb 
la col·laboració dels de 
Música i de Dibuix.

El món està ferit 
de guerra. És una re-
alitat i una desgràcia. 
Ens bombardegen amb 
imatges i notícies que 
insensibilitzen els nos-
tres cors. 

Aquest recital, 
esperam el primer de 
molts que vendran, 
presenta dos objectius 
fonamentals: en primer 
lloc, apropar la poesia 
als joves i, en segon 

lloc, rompre la careta 
que ens permet viure 
el dia a dia sense re-
cordar-nos de la gent 
que pateix. Alesho-
res, el tema que hem 
triat per unanimitat 
per a aquest recital 
poètic és la GUERRA, 
guerra amb majúscules 
perquè és viva i més a 
prop del que ens pen-
sam; i el títol respon 
a una novel·la que han 
llegit els alumnes de 
primer d’ESO on es re-
lata l’exili a Rússia de 
dues nines que patiren 
la Guerra Civil Espan-
yola.

Mosaics

Durant el se-
gon trimestre, 
els alumnes de 

l’optativa Cultura clàs-
sica de 3r d’ESO han 
fet un treball pràc-
tic sobre confecció de 
mosaics. Alguns s’han 
inspirat en mosaics ro-
mans antics, mentre 
que altres són de lliure 
creació. Molts han de-
mostrat ser uns verta-
ders artistes!

També varen re-
alitzar una sortida a 
la Fira Maremagnum a 
la Misericòrdia, jun-
tament amb els alum-
nes de 4t d’ESO  que 
cursen l’assignatura de 
Llatí. En aquest enllaç 
podeu veure els alum-
nes participant-hi.

h t t p : / / y o u t u .
be/3R2CbB3RVfQ



16

STAR WARS 

by Ariadna Roig 4th ESO C

The new film of 
Star Wars was 
really good. It 

started telling about a 
little robot and his hu-
man friend. His friend 
had a piece of the map 
that showed where Luke 
Skywalker was. They 
were hiding it from the 
First Order, who rea-
lly wanted it. The robot 
(BB8) lost track of his 
friend and found a girl 
who helped him -because 
everybody wanted to get 
the piece of map-.

They meet a black 
boy and the three of 
them start an adven-
ture together. Kylo 
Ren, Han Solo's son, 
is one of the directors 
of the first order. By 
the end of the film his 
father tries to convin-
ce him to go home but 
he kills his own father 
cruelly.

The girl and Kylo Ren 
fought at the end and, 

when it looked as 

if she had won, the floor 
started to separate into 
two and each of them 
ends up on a different 
one. Luckily, the good 
ones get the full map. 
Finally, the girl goes 
where Luke Skywalker 
is to give him his sword 
back.

 

ANXIETY by Lorenzo Bur-

gess 4th ESOA

You probably al-
ready know what 
anxiety is but, 

instead you may not 
know what an anxie-
ty disorder is. Anxiety 
is a natural response to 
danger but nowadays it's 
usually provoked before 

an exam, during work or 
in any other situations 
that can be stressful. 
Instead, anxiety disor-
ders are constant anxie-
ty attacks provoked by 
no apparent reason.

There are many di-
fferent cases of anxiety 
disorders and they are 
mainly this four:

-Panic disorder: It's 
when someone on a regu-
lar basis feel like a per-
son that has been te-
rrorized and they start 
sweating, shaking and 
their heartbeat sky roc-
kets.

-Specific phobias: You 

possibly already know 
phobias and don't know 
that they are a type of 
anxiety. They are the 
unexplainable excessive 
fear to an object or si-
tuation.

-Social anxiety disor-
der: Like a phobia, it is 
the fear of embarras-
sing situations and being 
criticized by others.

-Generalized anxiety 
disorder: It is an anxie-
ty attack that appears 
without any possible ex-
planation.

One of the most im-
portant types of anxie-
ty can affect someone's 
life is by changing your 
behaviour and the way 
you think. This can re-
sult in many different 
situations:

-Problems  in re-
lationships -Abuse of 
drugs -Depression and 
all of its symptoms. 
-Problems with studies 
and work -Physical di-
sorders caused by cons-
tant anxiety such as: 

How do these people think? 
https://youtu.be/KogffzxLEGU

Some English projects

Llengües Estrangeres
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gastrointestinal, respi-
ratory, cardiovascular...
Anxiety can be inherited 
from your parents so if 

"The strongest person in 
the world" narra la història 
d'una família de ratetes que 
decideix cercar un marit per 
a la seva filla, Ratchel. Ara 
bé, no volen que sigui una rata 
qualsevol, ha de ser "la perso-
na més forta del món!". Viat-
gen pel món a la seva recerca i 
coneixen el sol, el núvol el vent 
i el mur, fins a descobrir que 
la rata és més forta que tots 
ells. Així doncs, Ratchel acaba 
casant-te amb Scratchy, del 

qual estava enamorada.

"Why the Hippopotamus 
Wears No Coat": En un temps 
molt llunyà, l'hipopòtam vivia 
a una cabana d'herba i vestia 
un meravellós abric de pells. 
Passava els dies observant-se 
al mirall i no prestava gaire 
atenció a la rata, la seva única 
amiga. Un dia la rata, cansa-
da d'aquest tracte, anima a 
Hippo a conèixer el seu pre-
tès amic Foc. Aquest encontre 

Obres de teatre en anglès a 1r d’ESO

your parents have this 
disorder or you feel like 
you easily get anxious 
you may want to try 

acaba amb Foc cremant tant la 
cabana com l'abric de n'Hippo, 
qui fuig nu i avergonyit a ama-
gar-se a l'aigua.

Les actrius i actors de les 
obres són: José Amengual (1r d'ESO 

A), Eva Gonzalo (1r d'ESO A), Aina 

Puigserver (1r d'ESO B), Aida Villa (1r 

d'ESO C), Mia Elran (1r d'ESO C), 

Maria Ferrà (1r d'ESO C), Nico Ma-

rín (1r d'ESO D) i Marta Serrano (1r 

d'ESO D).

some of the next things 
if you want to prevent it. 
-Regular exercise -Me-
ditation/relaxation exer-
cises -Get enough sleep 
-Having a healthy diet.

If you suffer from 
anxiety mainly you can 
do two things, or you use 
techniques to help your-
self (the internet is full 
of trustful web pages 

with techniques that 
can prove to be very 
effective) or, my per-
sonal recommendation 
is to go to a doctor sin-
ce they have a lot of 
experience and they can 
tell you what you should 
do and how your parti-
cular case can be solved.

Inner sight

The strongest person in the world Why the hippopotamus wears no coat
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Torrant, to-
rrant durant la 
festa de Sant 

Antoni va sorgir la idea 
de celebrar Carnaval. 
Així doncs, ens vàrem 
reunir en Miquel So-
cies, na Marta Flexas 
i n’Elena Rosselló per 
decidir com ho po-
dríem fer.

Decidírem que 
el tema principal se-
rien “Les Pel·lícules”, 
atès que teníem poc 
temps per organit-
zar-ho tot i vàrem 
pensar que seria un 
tema que donaria 
molt de joc. Cada 
tutor, juntament amb 
el seu grup, havien de 

triar una pel·lícula per 
representar, i la resta 

de professors podien 
triar lliurement 

altres personatges. Per 
tant, varen haver de 
triar una de les peces 
de les diferents bandes 
sonores per poder fer-
ne la coreografia o bé 
representar una escena 
de cada pel·lícula, ja 
que es donarien dife-
rents premis:

Primer premi de 
grup: Una sortida a 
Palma amb el bus de 
línia

Segon premi de 
grup: Un berenar al 
bar de l’institut 

Tercer premi de 
grup: Una beguda al 
bar de l’institut

Primer premi indi-
vidual: Un val per valor 
de 15€ per comprar un 
llibre a la papereria del 
poble.

Segon i tercer 

premi individual: Un val 
per valor de 10€ per 
comprar material fun-
gible a la papereria del 
poble.

Quart premi indi-
vidual: un USB

Els guanyadors 
els va decidir un ju-
rat format per dife-
rents representants de 
l’APIMA, equip directiu 
del centre, professorat 
i personal no docent. La 
festa es va realitzar al 
pavelló del centre, el 
divendres 5 de febrer 
de 12:00h a 14:00h, 
i cada grup disposava 
de 5 minuts per fer 
la seva representació. 
Dues alumnes de 4t 
d’ESO varen exercir la 
funció de presentado-
res de l’esdeveniment. 

Finalment, volem donar 
les gràcies a:

L’ajuntament, per 
haver-nos deixat un 
equip de so.

El departament de 
dibuix, per haver rea-
litzat un “Photo Call” i 
el reportatge.

Equip directiu, per 
donar suport a la rea-
lització de la festa.

Als diferents tu-
tors, que han sabut en-
grescar els seus grups.

Als alumnes, per la 
seva participació i im-
plicació.

L’APIMA, per sub-
vencionar i per haver-
hi assistit com a jurat.

Xisca (consergeria) 
i Xisco (professor) per 
haver format part del 
jurat.

Festa de disfresses Esporles 2015-16

Bob Esponja La Família Addams
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La fes-
ta va ser molt 
divertida i tot 
un èxit. Espe-
rem que l’any 
vinent es pugui 
tornar a cele-
brar i que tots 
en gaudim tant 
com ho hem fet 
enguany. 

                                                                    
Miquel Socies, 
Marta Flexas i 
Elena Rosselló

Els alumnes de 1r-ESO-B, guanyadors del 1r premi

Els Barrufets de 1r d’ESO-B

...o és que no 
són capaços 
de veure la 
seriositat de 
la vida?

Ho vaig inten-
tar de totes 
les maneres 

possibles, però no vaig 
poder atrapar-ne ni 
tan sols un. Sota la di-
recció del papà Barru-
fet-Pau, varen sortir a 
ballar la seva ditxosa 
cançoneta, mostrant 
cada un la peculiaritat 
del seu personatge. Jo 
estava ajupit a un racó 
amb el meu moix-Nú-
ria, esperant el millor 
moment. Vaig sortir 
de sobte, però són tan 
petits i mals d’aglapir! 
No puc suportar la 
seva alegria: o és que 
no són capaços de veu-
re la seriositat de la 
vida? Em vaig tornar 
a amagar, i repetiren 
el mateix numeret. I 

la meva fortuna no va 
ser millor, quan una al-
tra vegada vaig pegar 
quatre bots dignes del 
millor dibuix animat, i 
el meu gambaner no va 
capturar més que aire 
i mosques. Supòs que 
havien aprofitat més 
del que se suposava 
les classes de música, 
ja que el moment sem-
blava la tornada de la 
seva coreografia, que 
era l’estrofa d’una es-
tructura en rondó (su-
pòs que és això el que 
fan els crítics: expli-
cacions a posteriori que 
no tenen res a veure 
amb allò que els artis-
tes pretenien fer). El 
cas és que una cosa va 
rompre totes les ex-
pectatives: en lloc de la 

cançoneta, una música 
d’aquestes d’avui dia, 
a ritme de discoteca, 
em va fer caure dins 
el centre de gravetat, 
com si fos la força en 
espiral de l’aigua que 
és xuclada pel desguàs. 
Tornant a fer de crí-
tic, es podria pensar 
que va ser tot un sím-
bol de com, a l’institut, 
aquests nins comença-
ven a transformar-se 
en adults. O una altra 
interpretació, que re-
sulta incompatible amb 
la primera, argumen-
taria que la forma de 
fer-me ballar com si 
estàs sota els efectes 
d’un encanteri, repre-
sentava el triomf de 
l’esperit de la llibertat 
i la joventut contra el 

rigor de les institucions 
escolars.

Com a cloen-
da, aprofitant que ara 
no m’escolten (i això 
no és cap novetat), 
m’agradaria fer-vos 
dubtar de tot: que mai 
no sapigueu amb cer-
tesa si, en realitat, 
en vaig enxampar més 
d’un. Sobretot després 
de la desfilada, quan 
em vaig tornar a dis-
fressar de professor.

Gargamel
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Un altre curs hem 
col·laborat amb l'ONG 
«Esporles al món» en 

l'organització de la Diada So-
lidària nadalenca. Enguany els 
alumnes i professors varen pro-
posar nous i interessants ta-
llers:  

-«Magic the Gathering», 
joc de cartes de rol on cada 
partida representa una batalla 
entre mags. -«Slime» fluores-
cent, el famós moc amb el qual 
tant ens agrada jugar (El vàrem 
fabricar al laboratori!) 

-Maquillatge i perruqueria, 
on alumnes de quart ens varen 
deixar guapíssims a tots.

-Projecció de la pel·lícula 
«Sinsajo I», de la saga de 

Diada solidària 2016

Comissió de solidaritat

Fondue de xocolata amb fruita

Ingredients:
120 grams de cola escolar
1 tassa d’aigua (250 ml.)
1/3 tassa d’aigua (83 ml.       
    aprox.)

2 cullerades de bòrax
Colorant/pintura fluorescent

Procediment:
Preparar la mescla 1: cola +      tassa d’aigua + colo-                

   rant o pintura fluorescent   + remenar
Preparar la mescla 2: 1/3 tassa d’aigua + 2 cullerade- 

     tes de bòrax + remenar
Abocar el contingut de la mescla 2, a cullerades, en el recipient de la mescla 1 i remenar

«Juegos del hambre».
-Disseny de cupcakes i re-

bosteria.
- Un torneig d'Skate, 

a l'skatepark de devora de 
l'institut.

-Jocs d'enginy, per a 
aquells més motivats.

No varen faltar els altres 
tallers i torneigs més populars 
com són vòlei, futbol, ball, PS4, 
rubik...i berenar de coques, 
crispetes i deliciosos crepes.  
Gràcies a la vostra solidaritat, 
es va aconseguir un total de 
271,60 euros!!! 

Patricia García Garí

Recepta de blandiblú per a tota la vida

Resultats de blandiblú
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Es tracta d'una 
Organització No 
G o v e r n ame n-

tal que treballa dins el 
municipi d'Esporles re-
alitzant activitats per 
recaptar diners per in-
vertir-los en diferents 
projectes de coopera-
ció al desenvolupament. 
Fa feina conjuntament 
amb el Fons Mallorquí 
de Solidaritat, el Fons 
és un conjunt de socis 
en el qual entren ajun-
taments, mancomuni-
tats, el Consell de Mallorca, 
el Govern de les Illes Balears, 
la UIB i Justícia i Pau. Totes 
aquestes entitats treballen con-
juntament per a un sol objec-
tiu: potenciar i millorar aquells 
que viuen les conseqüències d’un 
model econòmic mundial fet a la 
mida dels països enriquits.

Com a entitat petita i inte-
grada dins el Fons Mallorquí, 
donam suport a diferents pro-
jectes a Burkina Faso, on una 
de les iniciatives principals està 
encaminada a garantir i donar 
visibilitat a la dona en aquest 
país. Des de fa molts d'anys, a 
més, s'intenten transmetre els 
valors de solidaritat i empatia 
a tota la població d'Esporles, 
i una de les activitats en les 
quals ens agrada més participar 

és la bunyolada solidària del dia 
de les Verges que se celebra a 
l'institut.

Així que ja ho sabeu! Si ens 
voleu conèixer més, acudiu al 
casal municipal de joves.

ONG Esporles al Món.

Els alumnes de PISE ajudant a preparar els bunyols

...un sol objectiu: mi-
llorar aquells que viuen 
les conseqüències d’un 
model econòmic mun-
dial fet a la mida dels 
països enriquits.

Activitat solidària de ball
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Diada d’atletisme 2016

Prova de tanques

Ja és una tradició del 
centre, la diada no és 
cap novetat, tot i que 

aquest any potser ha estat una 
mica diferent. A diferència de 
cursos anteriors en què la re-
alitzàvem al Príncipes de Es-
paña, la novetat d’enguany ha 
estat que s’ha dut a terme a 
la pista d’atletisme de Calvià, 
Magaluf. Aquest fet, essent 
sincers, per als que l'havíem 
d’organitzar (els de 4t), no 
ens ha facilitat precisament 
les coses –ans el contrari–, 
això sí, ha estat una proposta 
interessant.

Doncs sí, a quart toca orga-
nitzar les activitats, les pun-

tuacions i el seguiment del 

desenvolupament de la jornada; 
però no cal preocupar-se si l’any 
que ve o l’altre us toca, sols 
es necessita voluntat, ganes i 
(sempre és necessària) pacièn-
cia; a més les feines es repar-
teixen per classes i cada una 
s’ocupa d’un sol aspecte, tot els 
altres són secrets de l’ofici que 
ja descobrireu!

Parlant de la pista de Calvià, 
què us ha semblat? Personal-
ment l’he trobada en molt bon 
estat, les instal·lacions eren 
pràcticament noves i oferia 
espais extres com el del bosc 
que hi ha just al davant amb un 
camí i la pista tancada davall 
les grades. Sols hi trob un as-
pecte puntual que no va acabar 

de funcionar (ho dic sobretot 
pel que fa a l’organització ge-
neral), els micròfons de mega-
fonia, quina llàstima! Al cap i a 
la fi, els majors problemes eren 
de comunicació entre l’alumnat 
i els diferents comitès de sor-
tida i arribada, perquè el lloc 
és força gran i tots junts som 
molts.

Les proves que vam realitzar 
les podem classificar en curses 
(tanques, 80/200/800m llisos, 
relleus i marxa) i salts o llança-
ments (llançament de pes, salt 
d’alçada, de llargada i triple 
salt); afortunadament no hi ha-
gué accidents i tot va marxar 
correctament o, més ben dit, 
ho vam fer marxar entre tots.

Però anem a la part remarca-
ble, per sort vam triar molt bon 
dia: encara que al principi es-
tava una mica ennuvolat, al final 
va fer una dia fantàstic. Ens 
vam posar en marxa tot d’una en 
arribar i tinguérem tota la jor-
nada plena d’activitats. Quant 
als horaris, potser ajustats, hi 
hagué alguns problemes tècnics 
a causa del retard i el poste-
rior desajust de les activitats, 
però, sincerament, va ser el 
major trencaclosques de tots i 

Educació Física
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al final el vam quadrar: vam acabar pun-
tualment, que és el que conta.

Enhorabona a tots els participants, 
al professorat que ho ha fet possible 
i a l’equip que ha estat al darrere de 
l'organització. En nom de tot quart, es-
perem que hàgiu passat una bona diada 
i que l’any vinent en pugueu gaudir un 
altre cop!

Lluís Agostini Crespí (4t ESO A)

-Què et va semblar la dia-
da d’atletisme?

La diada va ser molt diver-
tida, era molt entretingut com-
petir contra els teus amics en 
diferents proves d’atletisme.

-Trobes que hi havia alguna 
part de les proves que no era 
correcta?

Les proves estaven ben pro-
posades i adaptades a l’espai, 
però alguns escalfaments previs 
no es realitzaven correctament, 
i això podria haver originat le-
sions greus.

-Quin tipus de proves vas 
fer?

Vaig fer la dels 800m, la 
del 4x200, la dels 80 m i la 
dels 80 tanques.

-Vas guanyar alguna de les 
proves que vas realitzar?

Sí, totes.

-Et va costar molt guan-
yar-les?

La veritat és que la que 
em va costar més va ser la del 
800m, perquè vaig haver de 
competir amb nins. Va ser dur, 
però al final va anar bé.

-Trobes que l’organització 
per part del alumnes de 4t va 
ser adequada?

Sí, però s’ho podien ha-
ver preparat un poc millor. Per 
exemple, el tema del micròfon. 
De vegades no s’entenia allò que 
deien, però en general va estar 
molt bé.

- Fas atletisme?
Sí, velocitat, mig fons i fons.

-Participes en algunes com-
peticions? Et van bé?

Sí, normalment entreno per 
anar a les competicions. I solen 
anar molt bé.

-Has participat en alguna 
competició important?

Sí, la d’Espanya.

-En quin lloc vas quedar?
La 12 de tot Espanya. És 

un bon lloc.

-Bé, moltes gràcies per 
l’entrevista!

Entrevista a Lucia Pinacchio per Paula Capó

Esprint de Lucia Pinacchio
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Projecte “Pati actiu”

A partir de la realitza-
ció puntual d’activitats 
esportives durant els 

esplais dels darrers anys, van 
observar que l’alumnat respo-
nia positivament, ja fos com a 
practicant o com a espectador.

Per aquest motiu, el de-
partament d’educació física va 
decidir posar en marxa el pro-
jecte “Pati actiu”, per donar 
continuïtat durant tot el curs a 
allò que només es realitzava es-
poràdicament i, amb l’objectiu 
de fomentar l’activitat física 
i, al mateix, oferir un espai 
per poder practicar les activi-
tats que es realitzen durant les 
classes de l’assignatura..

El projecte consisteix en 
organitzar activitats espor-
tives competitives i recreati-
ves durant el temps de l’esplai 
amb els següents objectius:

Fomentar el paper del 
coordinador esportiu de cada 
curs, com a responsable de 
l’organització del seu grup i 
com a ajudant en l’organització 
de les competicions.

Fomentar la pràctica 
d’activitat física, especial-

ment d’aquells alumnes que no 
en realitzen habitualment.

Fomentar la pràctica 
d’esports diferents als que 

es practiquen habitualment.
Aprendre a realitzar ac-

tivitats físiques respectant als 
adversaris i les normes.

Gaudir com a públic d’una 
competició, respectant en tot 
moment als participants.

Permetre que l’alumnat 
es pugui esbravar evitant els 
conflictes que sorgeixen quan 
aquest juguen pel seu compte al 
pati (sense organització ni re-

gles clares).
Facilitar un espai on 

l’alumnat pugui practicar les ac-
tivitats d’educació física a nivell 
individual (esports individuals) i 
especialment per practicar els 
treballs en grup (expressió cor-
poral, acrosport,...), minimit-
zant la dificultat que suposa el 
tenir que reunir-se l’horabaixa 
o els caps de setmana.

Públic amb jugadors de fons

Esport
Equips 

participants
Total 

participants
Participants

x esplai

Públic
assistent

16

9

6

13

96

27

12

26

12

36

6

16

Entre 50 i 170

Entre 20 i 40

Sense públic*

10-20

Futbet

Bàsquet

Tennis taula

Bàdminton
*A la sala no hi ha espai pel públic
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Alumnes jugadors de futbet

Igualment, durant el primer 
i segon esplai, s’han intentat 
organitzar activitats puntuals 
per donar a conèixer pràcti-
ques menys conegudes, però que 
també formen part dels contin-
guts realitzats a l’assignatura a 
l’institut.

També és interessant re-
marcar la participació de pro-
fessorat del centre en els 
tornejos de futbet, bàsquet i 
bàdminton. En total han par-
ticipat 10 docents, gairebé un 
25% del claustre.

Tot i que cal esperar la fi-
nalització del curs per realitzar 
una valoració global del projec-
te, sembla com a mínim que, a 
nivell de participació, està fun-
cionant bé.

Trimestre

    1r

    2n

    3r

Partits de Kin-ball
Pràctica proves atletisme

Pràctica de coreografies Carnestoltes
Demostració  de parkour (alumnat de 2n d’ESO)

Bàdminton no competitiu
Preparació coreografies d’acrosport (3r  d’ESO)

Preparació coreografies act. gimnàstiques i acrosport.

Dia 17 de març els alumnes de 3r i 
4t de l’institut tornàrem a partici-
par en les Proves Cangur, un con-

curs de matemàtiques.  Enguany hi havia 
tanta gent que hi participava que es varen 
haver d’habilitar dues seus a Palma. Al nos-
tre centre ens va tocar anar a Son Moix.  

Aquest any tornam a tenir un guanyador, 
una altra vegada el nostre company Javier 
Moreno Castillo, de 4t d’ESO-B.  Ha quedat 
en vuitena posició de totes les Balears. Des 
d’aquí, la nostra enhorabona!

Luisina entrevistada per IB3

Matemàtiques: Proves Cangur
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A la vida ens 
trobam en la 
constant situa-

ció de prendre deci-
sions. Des que ens des-
pertam fins que anam a 
dormir, des que naixem 
fins que morim. De to-
tes aquestes decisions 
n'hi ha que són lliures 
i n'hi ha que no. Però 
cal plantejar-nos què 
significa realment per a 
nosaltres la llibertat a 
l'hora de prendre-les. 
El primer que ens ve 
a la ment quan parlam 
d'una decisió lliure se-
ria aquella que prenem 
per voluntat pròpia, 
perquè volem prendre-
la. D'altres, les pre-
nen les persones que 
ens envolten, ja sigui 
perquè ens influeixen 
amb la seva postura 
o bé perquè són ells 
mateixos qui les escu-
llen, doncs ja no par-
laríem d'una decisió 
lliure? Tal vegada les 
decisions lliures si-
guin subjectives. Tal 
vegada no. Haurem 
de diferenciar-les i 

veure en quines situa-
cions les trobam. Les 

decisions seran lliu-
res quan nosaltres 

ho siguem. Aquí haurem 
de plantejar-nos també 
què és la llibertat.

Per començar, pen-
sem quines són les de-
cisions lliures. Llavors 
ens demanarem si real-
ment les que pensam 
que són lliures ho són 
o no. Per poder conti-
nuar, haurem de resol-
dre la segona qüestió: 
quan som lliures? Evi-
dentment, som lliures 
quan gaudim de lliber-
tat. Una persona lliure 
és aquella que decideix 

el que realment vol fer 
o vol sentir en algun 
moment determinat, 
però sempre respectant 
una sèrie de normes i 
conductes establertes 
per, per exemple, els 
pares o per algú que té 
algun tipus d'autoritat. 
La persona lliure també 
és la que assumeix les 
responsabilitats i con-
seqüències del que fa. 
Per exemple, un ado-
lescent pot decidir si un 
dissabte a la nit sortirà 
de festa o no (sem-
pre amb l'aprovació 

dels pares o per deci-
sió pròpia, si els pares 
són molt liberals) i si 
el diumenge té un ca-
sament o un compromís 
al matí haurà d'assumir 
les responsabilitats de 
llevar-se d'hora i ser 
a punt al lloc corres-
ponent. En el meu cas, 
sóc una persona força 
lliure, sempre respec-
tant les normes, que 
decideix el que vol fer 
assumint les responsa-
bilitats i les conseqüèn-
cies, siguin bones o do-
lentes, perquè crec que 
com millor s'aprèn és 
dels errors que un ma-
teix comet, decidint el 
que ha volgut fer.

Doncs llavors, les 
decisions lliures són 
aquelles que prenem 
per nosaltres mateixos, 
sense pensar si estam 
influïts pels altres, per 
la societat, les circum-
stàncies, conseqüèn-
cies, etc. Però fins i tot 
aquestes que pensam 
que les prenem lliure-
ment poden tenir un re-
refons d'influències per 
tradició cultural, social, 
religiosa.... No ens 
qüestionam si realment 

De veritat som lliures quan pre-
nem “decisions lliures”?

Aina Company: “Més enllà de la paret”
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les volem o si estam 
influïts. Poques són les 
persones que cada cop 
que han de prendre'n 
una es plantegen si 
ho estan o no. Doncs, 
arribats a aquest punt, 
ja podríem diferenciar-
ne dues. Les vertade-
rament lliures serien 
aquelles que, malgrat 
totes les influències o 
condicionants, les pre-
nem igualment, la deci-
sió no en depèn, ja que 
per molt que n'hi hagi 
no ens condicionen. Per 
exemple: en una famí-
lia on és tradició ser 
metge, malgrat aques-
ta influència familiar, la 
persona decideix fer la 
carrera que vol, encara 
que suposi decebre-la. 
I les que estarien en-
tremig de les lliures i 

les que no ho són, serien 
aquelles que prenem es-
tant influïts però sense 
saber-ho, per tant, la 
decisió dependrà de la 
influència. Per exemple: 
algú que va a missa cada 
diumenge pren aquesta 
decisió cada dia que hi 
va perquè la seva famí-
lia és catòlica, és tra-
dició i s'ha fet sempre. 
Aquesta persona no 
s'ha aturat a pensar si 
realment voldria prac-
ticar una altra religió, 
la seva decisió d'anar 
a missa cada diumen-
ge es veu influïda per 
la seva família. I, evi-
dentment, les que que-
darien serien aquelles 
que prenem sabent que 
estam influïts. No se-
rien lliures i la decisió 
és la que és per molt 

que estiguem condicio-
nats, la seguim prenent 
perquè és la que volem: 
algú pertanyent a una 
família que sempre s'ha 
dedicat a la medicina 
i que per molt que li 
agradaria ser una altra 
cosa segueix la tradició 
per sentir que els seus 
pares estan orgullosos 
d'ell o d'ella i no de-
fraudar-los.

Un vegada vistes les 
diferents opcions po-
dem arribar a la se-
güent conclusió: En el 
primer cas seríem lliu-
res perquè prenem de-
cisions lliures, és a dir, 
que no estan influïdes. 
En la darrera, des del 
moment en què la per-
sona pren una decisió 
per no atendre's a les 

conseqüències de la 
que realment li agra-
daria prendre deixa 
de ser lliure, perquè 
pren una decisió in-
fluïda, una decisió no 
lliure. De tota manera 
és molt difícil no estar 
condicionat ja que des 
del moment que vivim en 
societat estam influïts 
per aquesta. I en el 
cas intermedi, arribam 
a una altra conclusió. 
Des del moment en què 
no et demanes si aque-
lla decisió que prens és 
l'estimada no pots sa-
ber si està influïda i per 
tant saber si aquesta 
és lliure, si no hi re-
flexiones, no pots saber 
si ets lliure. Arribam, 
per tant, a la conclusió 
final: si no ens pregun-
tam (“filosofam”) si les 
decisions que prenem 
estan condicionades i 
si són les que volem, no 
podrem saber si aques-
tes decisions que pre-
nem són lliures o no, i si 
nosaltres ho som o no. 
I això és la filosofia, 
fer-se preguntes, re-
flexionar-hi. Per tant, 
la filosofia és el camí a 
la llibertat. 

Andrea Sampol: Il·luminació
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Els alumnes de 
tercer de Religió 
varen participar 

activament en el Festi-
val de Nadales Solidari 
de Sóller, la seva tas-
ca consistí a elaborar 
el cartell d’aquest es-
deveniment.

El Festival de 
Nadales solidari de 

Sóller va començar 
ara fa 23 anys. 

Des que giram la nos-
tra mirada a les dones 
i infants més vulnera-
bles aquesta nit pro-
pera a Nadal ha es-
devingut encara més 
especial.  Així, el do-
natiu d’enguany anava 
destinat al Projecte 
Llum del Coneixent 
de l’ONG mallorqui-
na Amics de Tilloli, 
que fa possible que 
les nines d’aquest in-
dret puguin accedir a 
l’educació, a més de 
decidir el seu propi 
futur amb llibertat i 
dignitat humana. En 
cas contrari, es veuen  
obligades a casar-se 
a l’edat de entre 13 i 
14 anys.

El grup Sibil·lam, 
organitzador del fes-
tival, tria cada any 
un cartell. Enguany 
fou elegit el dibuix de 
l’alumna Maria Cer-
dà Garcia de 3r C. La 
gent que hi partici-
pa és gent sollerica i 
d’altres contrades que 

Els Alumnes de Religió i el  XXIII Festival 
de Nadales Maria Rosa 2015 

Religió

Cartell realitzat per Maria Cerdà

Ens hem mo-
gut per una 
de les for-
ces motrius 
més podero-
ses que re-
sideixen dins 
cada ésser 
humà: els 
valors com la 
solidaritat, 
la bellesa, la 
llibertat, la 
igualtat...

ens hem mogut per 
una de les forces mo-
trius més poderoses 
que resideixen dins 
cada ésser humà: els 
valors com la solida-
ritat, la bellesa, la 
llibertat, la igualtat 
...  que viscuts amb 
coherència i sentit són 
capaços de transfor-
mar-nos, transformar 
les relacions humanes 

i la realitat que ens 
envolta.

Al Festival hi as-
sistiren una repre-
sentant de l’ONG, el 
president del Consell 
de Mallorca, Miquel 
Ensenyat, i Rosa Cur-
sach, presidenta de 
l’Institut Balear de la 
Dona del Govern de 
les Illes Balears.
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Pot ésser que en-
cara no ens co-
negueu personal-

ment, però segur que 
ens heu vist actuar i 
heu xerrat de nosal-
tres. Som els dimonis 
d’Esporles, els Bocsi-
focs, un grup de per-
sones amants del foc 
i de la festa. Un grup 
obert i acollidor, en el 
qual tothom té qualque 
cosa a fer i tothom pot 
col·laborar.         

Sorgírem l’any 
2002. Com a colla, 
participam des de fa 
un sèrie d’anys en el 
correfoc de les festes 
de Sant Sebastià de 
Palma. Per Sant An-
toni, col·laboram en 
l’organització del fo-
gueró i hi feim una pe-
tita actuació. Durant 
la primavera, treballam 
de valent per oferir-
vos un bon espectacle 
a les festes de Sant 
Pere i a les de la Vi-
lanova. Tardor i hivern 
són moments més tran-
quils quant a actua-
cions, però els dedicam 

a millorar el nostre ma-
terial (vestimenta, màsca-
res, forques...). 

A més de tot 
això, per Sant Antoni 
fem acte de presèn-
cia a l’escola perse-
guint els més menuts. 
I enguany, per primera 
vegada, hem pogut vi-
sitar el vostre fogueró, 
el de l’IES Josep Font 
i Trias. Ens agrada 
veure com adolescents 
que, en teoria, no te-
nen por de res, corren 
esperitats a la prime-
ra envestida. Segur 
que qualque professor 
també devia riure per 
dins. Us deim amb tota 
sinceritat que ha estat 
una experiència molt 
bona i que ens ha agra-
dat moltíssim. Esperam 
poder tornar a venir-hi 
el proper curs.

Salut i foc!!!!!!!!!

Com a l’Edèn

Dimonis a lloure

L’Infern sempre és obert

L’Infern és obert, tots els dimonis són aquí… Així comença una cançó del 

grup Brams. Però a Esporles,  l’Infern sempre és obert.

Tractant de pescar qualque ànima innocent

Segur que qual-
que professor 
també devia riu-
re per dins.
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El passat 23 de 
febrer els alum-
nes de 4t d’ESO 

que cursen l’optativa 
troncal de física i quí-
mica varen fer una vi-
sita a la UIB per par-
ticipar en el programa 

Demolab. L’activitat 
consta de dues parts: 
una primera més acadè-
mica, en la qual els 
alumnes investiguen un 
líquid transparent i han 
de solucionar de quin 
components està for-

Demolab 2016

La darrera set-
mana de gener 
els departa-

ments de Biologia i 
Geologia i de Física i 
Química la organitza-
ren una activitat amb 
el Planetàrium ofer-
ta per la Fundació la 
Caixa. Els alumnes 
de tots els nivells 
(de 1r a 4t d'ESO) 

gaudiren d'aquest 
planetàrium situat a 
la Casa del Poble, 

cedida gentil-

ment per l'Ajuntament 
d'Esporles.

L'activitat cons-
tava de tres repro-
duccions projectades 
al sòtil de la cúpula 
de 180º. La primera 
ens relatava els movi-
ments de la Terra al 
voltant del Sol i les 
estacions de l'any. La 
segona tractava de les 
constel·lacions del cel 
a l'hivern i la seva re-
lació amb la mitologia 

mat, i una segona part 
segona part més lúdi-
ca, en la qual es rea-
litzen experiències més 
engrescadores amb ni-
trogen líquid, farina de 
blat de moro i acetona. 
La sortida està pla-

Planetàrium

Cosmocaixa

nejada amb l’objectiu 
que els alumnes puguin 
conèixer com es duu a 
terme una investiga-
ció científica i atreure 
el seu interès pel món 
científic.

Ciències Naturals

grega. La darrera ens 
aproximava al món mi-
croscòpic gràcies a una 
nanocàmera que ens va 

permetre visualitzar 
estructures i organis-
mes que no són visibles 
a ull nu.
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Els alumnes de 1 
ESO a l'àrea de 
Biologia i Geo-

logia han treballat el 
tema de la «Cèl·lula». 
Després d'identificar 
la cèl·lula com a uni-
tat estructural i fun-
cional que forma els 
éssers vius, varen re-
alitzar diferents acti-
vitats per poder arribar 
a una millor assimilació  
d'aquest concepte.

Entre d'altres, po-
dem destacar:

- La construc-
ció d'un model d'una 
cèl·lula animal o una 
vegetal, amb els seus 
diferents orgànuls i 
parts i explicant-ne les 
funcions de cada un. 
Aquesta tasca la des-
envoluparen en petits 
grups, amb materials 
diferents, alguns re-
alitzaren models tri-

dimensionals, altres 
plans i amb els resul-
tats muntaren una pe-
tita exposició al «hall» 
del nostre institut, la 
qual cosa va permetre 
mostrar la seva feina a 
la resta de la comunitat 
educativa.

- Han realitzat 
pràctiques al laboratori 
gràcies a les quals han 
après a emprar un mi-
croscopi, a preparar una 
mostra microscòpica i a 
observar cèl·lules ve-
getals de l'epiteli d'una 
ceba, estomes de fulles 
de lliri ...

- També participa-
ren en un taller de la 
"Caixa", precisament 
amb el nom d'aquest 
article, "El món de la 
cèl·lula", on repassaren 
els conceptes treballats 
a l'aula i realitzaren 
observacions de: plànc-
ton de l'Antàrtida, 

cèl·lules branquials 
d'un musclo, cèl·lules 
vegetals de la polpa de 
la tomàtiga o de la fulla 
de porro entre altres.

Segons l'opinió 
dels nostres alumnes, 
aquestes activitats els 
han permès:

- Entendre millor 
com és i com funciona 
una cèl·lula, segons en 
Guillem Bestard de 1rC.

- Aprendre com 
funciona un microscopi 
i com es prepara una 
mostra per poder ser 
visualitzada, al mateix 
temps que feien obser-
vacions. És el que opi-

na n'Aina Vicens, de 
1rC.

- Entendre que al 
món hi ha coses que 
per la seva mida (molt 
petit) el nostre ull no és 
capaç de veure; gràcies 
al microscopi les hem 
observat. I que tot 
i ser molt petites són 
bàsiques en el funcio-
nament de la vida. Per 
a en Max Rinck de 1r C 
és el més important.

- A en Toni Juan, 
de 1r C, el que més li 
has agradat ha estat 
observar mostres ja 
preparades de teixit 
de vas sanguini, mu-
coses de la pell de la 
boca,  cèl·lules cere-
brals ... que nosaltres 
no podíem preparar.  
      - Segons na Ma-
ria Puerto, també de 1r 
C, el més remarcable 
és tota la vida que hi 
pot haver en una gota 
d'aigua.

En general, a tots 
els han agradat les ac-
tivitats i els han per-
mès valorar una mica 
les aportacions científi-
ques al coneixement de 
la vida que ens envolta.

...tot i ser 
molt petites, 
són bàsiques 
en el funcio-
nament de la 
vida.

El món de 
la cèl·lula
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Els alumnes de 1r ESO 
durant el primer trimes-
tre han participat en el 

Projecte Solidari Golf per la 
Tramuntana. Es tracta d'una 
iniciativa educativa que sorgeix 
després de l'incendi fores-
tal que es declarà al municipi 
d'Andratx de l'illa de Mallorca 
i que estigué actiu des del 26 
de juliol fins al 13 d'agost del 
2013. S'hi cremaren un total 
de 2.335 hectàrees dels mu-
nicipis d'Andratx, Estellencs i 
Calvià, concretament, un 2% de 
la Serra de Tramuntana, per 
la qual cosa va ser considerat 
el més important de la història 
de les Illes Balears. El projec-
te mediambiental és dissenyat 
amb l'objectiu de conscienciar 
els més joves sobre la impor-
tància de conèixer, valorar, 
conservar i protegir els nos-
tres boscs i més especial-
ment la Serra de Tramun-
tana. En aquest projecte, hi 
han col·laborat l'obra social 
de Palmer 56, la consultoria 
ambiental Gram, la Conselleria 
de Medi ambient, l'Ibanat i 
els diferents centres educa-
tius participants.

Un d'aquests centres par-
ticipants ha estat el nostre ins-
titut. Els alumnes de 1r ESO 

han dut a terme diferents 
activitats:

-  La primera va ser una xe-
rrada en la qual els explicaren 
com s'originen els incendis i, el 
que es més important, què po-
dem fer per evitar-los.

-  En una segona tingueren 
l'oportunitat de jugar amb un 
"mèmori gegant", d'imatges 
espectaculars, que els va per-
metre posar en pràctica el que 
havien après a la sessió inicial.

- I una tercera que consistí 
en una visita a la finca pública 
de Menut, a Lluc, al terme mu-
nicipal d'Escorca. Fou una visita 
que ells mateixos us explicaran 
amb els seus escrits. Al mateix 

temps varen poder participar en 
un concurs de fotografia lligat a 
la visita a Menut, amb la inten-
ció de conèixer millor els nos-
tres boscs.

També ens deixaren unes 
fotografies relacionades amb 
l'incendi d'Andratx , amb les 
quals  vàrem muntar una ex-
posició a l'entrada del nostre 
institut, que tingué per títol 
"Paisatge en Silenci" i que ens 
va permetre reflexionar sobre 
què passa al bosc després d'un 
incendi i quines feines són més 
necessàries per restaurar el 
mal que s'ha produït.

Estam tots d'acord que 
aquest projecte ens ha permès 
reflexionar sobre  la importàn-
cia de preservar el nostre en-
torn forestal davant d'un dels 
seus grans enemics, els incen-
dis, com també conèixer millor 
la nostra Serra de Tramuntana.

Projecte Solidari                      
Golf per la Tramuntana

Mostra fotogràfica

... ens va perme-
tre reflexionar so-
bre què passa al 
bosc després d’un 
incendi...
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També relacionat 
amb el projec-
te Solidari Golf 

per la Tramuntana es 
va convocar un concurs 
de fotografia. Les fo-
tografies s'havien de 
realitzar durant la vi-
sita a Menut, i l'únic 
requisit era que la seva 
temàtica fos el bosc. 
Les fotografies guanyadores es 
van seleccionar el 17 de des-
embre de 2015, a la Conselleria 
de Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca, al municipi de Palma. El 
jurat, que estava format per la 
tècnica d’IBANAT responsable 
de la supervisió del Projecte i 
les dues educadores encarrega-
des de les actuacions, va comp-
tar per a la decisió final amb el 

responsable del Projecte Soli-
dari Golf per la Tramuntana.

El dia 12 de febrer i coin-
cidint amb el dia mundial de 
l'educació ambiental  es van fer 
entrega, a cada un dels insti-
tuts corresponents,  dels premis 
individuals a la millor fotografia 
en la categoria d’alumnes, un 

premi a la fotografia amb 
més vots en la categoria 
d’aula i un premi a la millor 
fotografia en la categoria 
de professors. El jurat 
va elegir les fotogra-
fies semifinalistes seguint 
els criteris d’originalitat, 
missatge que es transmet 
i tècnica.

Els premis a les mi-
llors fotografies (catego-
ria d’alumnes) varen esser 
per a Patricia Alemany, de 
l’IES Baltasar Pòrcel (An-
dratx), de 2n d’ESO B, i 

per a Teresa Pri-
ce, de l’IES Josep 
Font i Trias (Espor-
les), de 1r d’ESO 
B. Aquest premi va 
consistir en una es-
tada d’una nit amb la 
unitat familiar (fins a 
sis persones) al refu-
gi que triïn del Govern 

de les Illes Balears.

El premi individual a la millor 
fotografia dels professors és per 
a Toni Andrés Luque, de l’IES Cal-
vià, que va fotografiar una plan-
ta del viver forestal de Menut. 
Finalment, el premi a l’aula més 
votada, que consisteix en un 
desplaçament en autocar per a 
tota l’aula a un parc natural de 
Mallorca, ha estat per a l’aula 
de 1r d’ESO F de l’IES Calvià.

Aquest concurs ens ha per-
mès  conèixer millor els boscos 
presents a les nostres illes i la 
biodiversitat associada, valorar 
la importància dels boscos, po-
tenciar les actituds de respecte 
i conservació dels boscos, difon-
dre bones pràctiques ambientals, 
promoure l’estimació pel nostre 
entorn i aconseguir la disminució 
dels incendis forestals. Enhora-
bona a tots i totes per la vostra 
participació i molt especialment 
a na Teresa.

Concurs de fotografia

Teresa Price rebent el premi

Teresa Price: Arbre des de baix
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Sortida a Menut

Altres alumnes 
ens conten:

-El que més em 
va agradar va ser la 
visita a un petit mu-
seu on vàrem veu-
re com variava la 
textura dels troncs 
dels diferents tipus 
d’arbres, les diver-
ses funcions d’alguns 
insectes que viuen al 

bosc, els diferents pe-
latges dels animals....

Maria Puerto

-El que em va 
agradar més era en-
trar a una espècie de 
cabana on hi havia co-
ses extraordinàries, 
com capses on es veien 
animals i insectes di-
buixats que a les fos-
ques brillaven, una 
pel·lícula antiga que 
mostrava el moviment 
d’uns dibuixos, foto-
grafies dels primers 
guardes forestals....

Guillem Bestard.

-El joc que m’ha 
agradat més era aquell 
de memoritzar els noms 
científics de les plan-

Dia 10 de novembre de 2015 , els alumnes de 1C i la meitat de 1B férem una sor-
tida de biologia i geologia a la finca pública de Menut (Lluc, Escorca). La prin-

cipal raó de la visita era aprendre el que feien per repoblar un bosc cremat, quines 
funcions duu a terme l’IBANAT, com es recol·lecten les plantes i llavors que cultiven. 

Després d’una hora i mitja 
d’autobús arribàrem a 
la finca de Menut. En 

arribar-hi ens explicaren què 
faríem aquell dia i ens convi-
daren a participar en el con-
curs de fotografia. Per aquest 
motiu, també vàrem fer foto-
grafies al paisatge, la natura, 
la fauna... Un dels espais que 
visitàrem és el banc de llavors. 
La funció d’aquest banc és aga-
far les llavors dels arbres i 
plantes endèmiques de les Illes 

Balears, netejar-les, llevar-los 
la humitat durant un mes i fi-
nalment conservar-les en pots 
hermètics a una temperatura 
de cinc graus, amb l’objectiu de 
poder-les emprar per refores-
tar després d’incendis o quan 
estiguin en perill d’extinció.

 
Més tard, ens ensenya-

ren  a diferenciar les llavors 
unes de les altres, jugàrem a 
un joc i ens mostraren una casa 
que havien fet per als insec-

tes. Visitàrem, així mateix, 
l’hivernacle on hi havia plantes, 
que es podien comprar, però que 
ells utilitzaven per distribuir-
les pels boscos. Per altra ban-
da, plantàrem a la Caseta del 
Bosc, que és el lloc que més em 
va agradar, on hi havia objec-
tes i imatges relacionats amb 
el bosc. En general, la sortida 
em va agradar molt en conjunt, 
tot i el temps que vàrem passar 
dins l’autobús. 

Toni Juan Morey

Alumnes aprenent “in situ”

tes, perquè de gran 
vull ser biòleg.

Maximilian Rinck
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Enguany, des del 
departament de 
Ciències So-

cials s'ha volgut dur a 
terme una experiència 
d'aprenentatge coope-
ratiu a un curs de 1r 
d'ESO que ha donat 
molt bons resultats. I 
aquí us volem fer una 
petita resenya de tot 
el procés:

l'objectiu prin-
cipal que es va pen-
sar per anar cons-
truint l'experiència va 
ser el d'incorporar la 
responsabilitat entre 
l'alumnat de què ells 
són els protagonistes 
del seu propi aprenen-
tatge. A principi de 
curs, gairebé tot el 
grup (una vintena) arri-
baven a l'Institut amb 
una estructura tradi-
cional d'aprenentatge, 

és a dir, acostumats 
a escoltar explica-
cions magistrals as-
seguts individualment 
als seus pupitres, fer 
les activitats encoma-
nades i, al final de la 
unitat, un examen. En 
proposar altres es-
tructures de caire 
més col·laboratiu, ens 
vàrem trobar, sobretot 
al començament, difi-
cultats com ara res-
pectar el torn de pa-
raula, autoexigència 
(ja no és una demanda 
exterior del professor 
sinó que se n'adonen 
que si no fan la part 
de la seva tasca tot 
el grup es ressent) i 
co-responsabilitat. La 
bona notícia és que a 
poc a poc, a mida que 
els grups de treball es 
varen anar fent més 
estables i vàrem po-
der incloure cercles de 
comunicació de manera 
periòdica per a poder 
expressar i resoldre 
els conflictes sorgits, 
els grups s'engrescaren 
en la feina molt moti-
vats.

Per altra banda, 
també ens adonàrem 
que el coneixement no 
tan sols és memoritzar 
una sèrie de dades d'un 
llibre o dur a terme 
uns procediments dic-
tats de manera única 
sinó que aquest s'ha de 
poder reinterpretar, 

Activitats en grup

Aprenentatge cooperatiu

rectificar, ampliar, és 
a dir, vàrem poder ex-
perimentar que el co-
neixement és una ex-
periència creativa i no 
tan sols reproductiva.

El curs que ve de 
ben segur que seguirem 
duent a terme aquestes 
pràctiques!

Ciències Socials

Escoltant els companys

El coneixe-
ment és una 
experiència 
creativa i no 
tan sols re-
productiva.
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Ho vàrem pas-
sar molt bé al 
viatge d’esquí, 

encara que al vaixell  
de butaca no tots ho 
varen passar bé... Al-
gunes persones varen 
vomitar i d’altres ju-
gaven amb les ones. El 
viatge Palma/Barcelona 
amb vaixell va durar 
unes 11 hores. Jo crec 
que tots se’n volien 
anar d’aquell vaixell per 
la nit tan llarga que al-
guns van passar...

Després, ens espe-
raven tres hores amb 
autobús que crèiem que 
es farien eternes, però 
les vàrem aprofitar 
per fer fotos i escol-
tar música.  Quan a 
la fi arribàrem a An-
dorra, vàrem quedar 
al·lucinats amb la 
quantitat de neu que 
hi havia. Mare meva! 

Tots estàvem un 
poc cansats, així que 
alguns volíem anar a 
l’hotel, però primer 

havíem d’anar a cercar  
els esquís. Llavors, en 

lloc de dinar a l’hotel,  
vàrem dinar a un 

restaurant de «ke-
babs», però el temps 
se’ns tirava a sobre i jo 
vaig haver de sortir del 
restaurant amb més de 
la meitat del meu di-
nar (encara que la neu 
va fer que el kebab fos 
més refrescant).

Quan vàrem entrar a 
l’hotel quedàrem amb la 
boca oberta. Les habi-
tacions eren perfectes! 
Espaioses, amb llits 
còmodes, amb un bon 
bany ...  Però això no 
és res comparat amb el 
menjar de l’hotel. Un 
bufet per llepar-se’n 
els dits! 

L’endemà ens va-
ren classificar segons 
el nivell d’esquí i una 
monitora o un monitor 
ens ensenyava algunes 
tècniques per saber 
esquiar millor. Pistes 
verdes, blaves i ver-
melles (no sé si algú es 
va atrevir a anar a una 
pista negra!) .

El matí hi havia les 
classes i l’horabaixa 
anàvem per lliure. Així 
mateix, ens va passar 

un fet curiós: el pri-
mer dia feia calor i 
ens varen dir que no 
duguéssim molta roba, 
però l’endemà va ne-
var i tots dúiem menys 
roba! 

Un dia, a les pis-
tes, una amiga es va 
oblidar de posar-se el 
seu «puff» i la pobra 
és va congelar la cara. 

Viatge d’esquí 2015

Molta gent va anar a l’ 
«snow park». Jo no hi 
vaig anar, però em van 
contar que era molt di-
vertit; primer hi havia 
unes pujades i baixades 
i unes costes «extre-
mes» (és la meva opi-
nió). Una llàstima que 
aquest parc fes que un 
company es rompés la 
clavícula. Per sort, va 
ser al darrer dia i ha-

Preparats per a l’esquiada

A peu de pista
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via pogut gaudir de tot el viat-
ge.

El dimecres, molts de nosal-
tres anàrem a «Caldea» , que és 
com una espècie d’Spa d’aigües 
termals. Va ser al·lucinant! Hi 
havia una llacuna exterior, una 
sauna un «hammam»,  banys 
romans piscines d’aigua freda i 
calenta, jacuzzis i una gran pis-
cina amb una espectacle de llums 

preciós...  Per no parlar de 
l’edifici en si,  molt modern! El 
temps se’ns va fer curt a tots. 
El dimarts i el dijous anàrem 
per les botigues d’Andorra per 
comprar records, etc.

Al bus de tornada a Barcelona 
ens van posar dues películ·les: 
El agente 88 i Las vacaciones 
de Mr. Bean. El vaixell Barce-
lona-Palma va ser molt més cò-

Seguint el corrent, no quedava més remei

mode que no el d’anada. Quan 
vàrem arribar a port, totes 
les nostres famílies ens van 
rebre amb una alegria molt 
forta, i segur que el que molts 
de nosaltres vàrem fer va ser 
dormir tant poguérem.

Maria Cerdà Garcia, 2n C

El viatge d’estudis de 4t 
d’ESO podria represen-
tar la culminació de la 

convivència durant tots aquests 
anys d’educació secundària, i 
per a molts, fins i tot de pri-
mària. Mai més no es torna a 
tenir la oportunitat de com-
partir cinc dies amb tots els 
companys dels, almanco, da-
rrers quatre anys i mai més no 
es torna a tenir l’edat que es 
té ara. Per això, sempre con-
vid els participants al viatge a 
sucar al màxim el temps que 
tenen de viatge, no perdre el 
temps en bregues, discussions 
i “mals rollitos”. Realitzar to-
tes les activitats i visites amb 
alegria, amb entusiasme, sen-
tint cada experiència nova o 
tornant a reeditar-ne qualsevol 
d’antiga. Els amics, els com-
panys, aniran i tornaran, alguns 
sortiran de les seves vides per 
sempre, però els moments, els 

records… són per sempre. Com 
més posin de part seva a fabri-
car aquest record, millor i més 
perdurable serà. De vegades, 
alguns alumnes, en altres mo-
ments, ens demanen per què 
fem aquesta feina i, sobretot, 
per què ens oferim voluntaris 
per a aquest tipus d’activitats. 
La resposta, en el meu cas, és 

ben simple: nosaltres també som 
uns privilegiats perquè fem fei-
na amb persones; persones que 
durant quatre, cinc, sis anys 
veim créixer, madurar, tornar 
una mica més adultes. No hi ha 
millor manera de compartir amb 
elles aquest bocinet de vida que 
serà aquesta gran experiència.

Pep Rios

Viatge final de curs 2016
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- El concurs em va 
agafar per sorpresa 
perquè no m’imaginava 
que hi hagués tants 
seguidors d’aquest 

joc. També vaig des-
cobrir la gran quanti-
tat de persones a qui 

agradava jugar-

hi i que sabien resoldre 
el cub. Va ser molt di-
vertit participar en una 
competició sana i en la 
qual allò divertit era 
jugar.

- El concurs de rubik 
m’ha agradat perquè, 

per a mi, era la pri-
mera vegada que par-
ticipava en competició. 
Hi hagué alguns ele-
ments externs que van 
provocar que em posàs 
molt nerviós, com per 
exemple la quantitat de 
gent que hi havia al pa-
velló mirant el concurs. 
Em vaig estressar! És 
una experiència que 
recoman als més aver-
gonyits.

- A mi em va agra-
dar molt perquè no sa-

Concurs/Torneig de Rubik

Jaume Llabrés, guanyador del primer premi

Tecnologia

El concurs de cubs de rubik va tenir una inesperada i fantàstica accepta-

ció per part dels alumnes que no hi participaven. Hi havia molts espectadors in-

teressats en el desenvolupament d’aquest esdeveniment. A mi em va suposar una ex-

periència entretinguda i molt original, i esper que torni a fer-se el pròxim curs.

Eloi cronometrant com es resol el problema

bia que hi hagués tanta 
gent que sabés resol-
dre el cub de rubik, 
tampoc no m'esperava 
que vengués tanta gent 
a veure'ns i em vaig 
posar molt nerviosa; 
sobretot perquè era 
l'única nina que hi par-
ticipava. Va ser una 
experiència inoblidable.

Jaume Xamena; Javier Co-

vas; Marc Dàvila Mir; Iris 

Puerta
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Durant aquest 
curs els alum-
nes de 3r ESO, 

a l’assignatura de Tec-
nologia han visitat les 
instal·lacions de pro-
ducció d’electricitat,  
d’energia solar fo-
tovoltaica que tenim 
instal·lades al terrat 
del institut. En aques-
tes instal·lacions els 
alumnes han pogut ob-
servar panells fotovol-
taics solars, inversors, 
reguladors de càrrega 
i tot el cablejat i en-
tubat, així com tam-
bé han pogut observar 
al moment la energia 

elèctrica que s’estava 
generant en les pla-
ques solars i que està 
connectada a la xarxa 
del institut per alimen-
tar-lo d’electricitat . 
És  de destacar la im-
portància d’aquestes 

instal·lacions ja que 
mensualment, es pot 
veure l’estalvi a la fac-
tura de l’electricitat 
del nostre institut 
així com es dona a 
conèixer la importàn-
cia d’instal·lacions 

Panells fotovoltaics solars al centre

Energia fotovoltaica a l’institut

d’energies renovables 
i respectuoses amb el 
medi ambient com és 
l’energia solar.

Mónica Garrigós (Professo-

ra de Tecnologia)
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