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Redacció del Newsletter
Finalment tenim l’equip de redacció. El projecte arrenca i el
primer número de la revista confeccionat per l’alumnat del SI
Cervelló és un fet.
L’exemplar que avui teniu a les vostres mans ha estat
possible gràcies a tots els col•laboradors que, ja sigui amb
l’esforç i/o amb l’interès de formarse, n’han fet un repte:
segur que l’aprenentatge i els coneixements de tècniques
periodístiques els servirà per a la seva formació acadèmica. I
qui sap si a partir d’aquests coneixements bàsics (la
possibilitat de noves eines de treball, el disseny i la
maquetació), els serà útil perquè puguin estructurar
qualsevol projecte al llarg de la seva vida d’estudiant.
És per aquest motiu que des del col•lectiu de pares que
ajudem en aquest projecte engrescador, convidem a tothom
qui hi vulgui participar i hi serà molt benvingut. D’altra banda,
estem plenament satisfets i volem agrair a tots els nois i a
totes les noies l’esforç i la voluntat que hi dediquen, i els
encoratgem a continuar a poc a poc aquest camí ells sols.
Tanmateix, regraciem al centre la cessió de l’aula i la
col•laboració dels professors pel recolzament i pels ànims.
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Practiques algun esport?
Sí. Sempre intento fer esport com a mínim un
cop per setmana i, normalment, faig bicicleta,
vaig a córrer o a nedar. La veritat és que
m’agraden tots els esports; no sóc bo en tots,
però com a mínim practico els que puc i quan
puc. Quan era més jove, el que m’agradava
fer i practicava amb més freqüència era el
futbol sala. I també alguna vegada m’he
apuntat a algun triatló..
Què sols fer després de l’institut?
Depèn del dia: si no m’he de quedar a la tarda
a l’institut, vaig a casa i, mentre preparo el
dinar, espero la meva dona i, quan arriba,
dinem tots dos i després ens preparem per
anar a buscar el nostre fill a l’escola. A la
tarda, doncs, es fa el que es pot: corregir
exàmens, fer esport, dibuixar..., i, sobretot,
jugar amb el nen.
On vius: a una casa o a un pis?
Amb qui?
Tenint en compte com està el mercat laboral, és
difíci l poder viure en cases i, doncs, jo visc en un
setè pis a Sant Feliu de Llobregat. Visc amb la
meva dona i amb el meu fi l l .
Què fas durant el cap de setmana?
Doncs el que puc: quedar amb els amics, anar
al cinema –tot i que cada cop hi vaig menys,
fer esport... Aprofito per sortir a córrer o anar
amb bicicleta i, normalment, aprofito per
viatjar, anar per Catalunya, a cases rurals,
etc.

Sempre has volgut ser professor de
matemàtiques? Què volies ser? Abans de
ser en aquest institut, has estat en algun
altre? Actualment només estàs en
aquest?

No sempre he volgut ser
professor de matemà
tiques. De petit sempre
tenia diverses idees del
que volia ser, però em
vaig decidir per l’arqui
tectura. Vaig acabar la
carrera i fou llavors quan
va arribar la crisi i cada
cop tenia menys i menys
feina. Al final em vaig

quedar a l’atur. Vaig canviar completament
d’objectius i vaig aconseguir el certificat
d’aptitud pedagògica per poder ser professor.
Sincerament, m’agrada més ser professor que
no pas fer determinades feines d’arquitecte.
Sí, cada any em toquen diferents instituts i, a
vegades, he d’estar en més d’un, però
actualment només estic en el de Cervelló, i en
una altra època ja vaig ser aquí.

COM SÓN ELS PROFESSORS DESPRÉS DE L’INSTITUT?

ENTREVISTA AMB EL MANU

Alejandra Ocaña

Rut Sevilla

Ainhoa Miró

3r ESO B

Jornada de portes obertes el pròxim
3 de març de 2015
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L’experiència amb una danesa.
Al començament de setembre va tenir lloc
un dels esdeveniments d’entre els més
importants d’aquest institut: l’arribada
dels danesos a Cervelló. Alumnes d’un
institut de Dinamarca van venir a Cervelló
a conviure amb els nostres alumnes de
4t. d’ESO. Van ser una setmana aquí, a
Catalunya, i van tenir l’oportunitat de
conèixer el nostre patrimoni i les nostres
tradicions. A banda d’això, els nostres
alumnes van fer un exercici de
convivència i de pràctica d’anglès.
Durant els dies que van fer estada aquí,
van dormir i conviure amb famílies
d’alumnes de 4t. d’ESO.

Nosaltres vam voler saber com ho van viure
(danesos, alumnes, pares i professors), i, per
això, els hem entrevistats.

DANESA

Com et dius?
Olivia Eithz Ottosen.
Has estat a gust amb la família de la
Belén?
Sí.
Creus que l’educació d’aquí és molt
diferent de la de Dinamarca?
Sí, en tinc coneixement.
Què has estat fent aquests últims dies?
Vam anar a veure l’estació de Barcelona i,
després, vam anar de compres durant dues
hores.
I quin és el lloc que més t’ha agradat?
Hi ha molt llocs meravellosos, o sigui, que no
te’n sabria dir un.
On fa un temps més bo, aquí o a
Dinamarca?
És molt millor aquí
Veus la televisió en anglès?

De vegades, però sobretot en danès.
Els teus pares et parlen en anglès?
De vegades.
Quines diferències veus entre la teva
escola i la nostra?
No ho sé, perquè no he visitat en realitat la
vostra escola.

MARE DE LA NOIA QUE FEIA
L’INTERCANVI

T’has entès amb la danesa?
No, jo no sé parlar en anglès.
Ha estat educada?
Sí, molt.
Heu fet el menjar de sempre o heu cuinat
algun menjar especial?
El de sempre i alguna coseta especial.
Heu canviat els horaris tant dels àpats
com de la feina?
Dels àpats, no; de la feina, només un dia.

BELÉN CABALLERO

Què teniu en comú?
Moltes coses: els mateixos gustos del
menjar...
Us va costar entendre?
Al principi, sí. Per la vergonya de dirli alguna
cosa. Però després ja no va costar gens.
També vam buscar paraules al traductor.
Has après alguna cosa amb l’intercanvi?
Els seus costums, que són semblants als
meus.
Tens ganes d’anar a Dinamarca?
Sí.
Com heu pagat el viatge?
Hem fet tallers per guanyar diners.

Exchange Cervello Kerteminde  Intercanvi Cervelló Kerteminde
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CLARA CABALLERO

Què t’ha semblat l’experiència?
Molt agradable i divertida. Mai no havia parlat
en anglès amb una persona de fora i em feia
molta il•lusió.
T’ha costat ferte entendre?
No, no m’ha costat gens. Jo ajudava a traduir
a la meva germana i ella, a mi.
Tens ganes de ferho tu?
Sí, tinc moltíssimes ganes.

XAVIER ANDREU

Què et va semblar Dinamarca quan hi vas
anar?
Dinamarca és alhora un país fred i acollidor. El
temps és gairebé sempre dolent i sorprèn un
horitzó, on no es veuen les muntanyes. Però,
al mateix temps, els danesos es prenen molt
seriosament que allí on vagis sentis caliu, et
trobis a gust. Els danesos són de les persones
més felices del món, segons totes les
enquestes.
On vas dormir?
L’intercanvi no és només d’alumnes, sinó
també de professors. Els professors danesos
es queden a casa nostra quan vénen i,
després, nosaltres anem a casa seva. Així
intercanviem també les nostres experiències i
els nostres coneixements com a docents.
Com va ser la rebuda, el tracte...?
Sempre molt bo. Crec que l’experiència de
l’intercanvi és molt positiva en molts sentits i,
també molt especialment, en l’humà. Ara bé,
el que més recordo és els “acomiadaments”:
amb ploreres i amb gent que no volia pujar a
l’autobús... Això em sembla també molt bonic.

Quines diferències vas notar amb la
manera d’educar?
La principal, al meu entendre, és la manera de
veure l’educació. Per a ells és un valor i una
inversió fonamental. Als països nòrdics es diu
que els estudiants són el seu tresor, el seu
futur, i actuen amb conseqüència. Els
dediquen molts esforços i molta inversió.
També són molt més tranquils, no s’angoixen
per les “urgències” que ens volen imposar als
educadors el mercat laboral o les exigències
de l’administració perquè “acabem el temari”.
El seu secret està en que intenten partir dels
alumnes i en que es preocupen
fonamentalment per formarlos com a
persones. Si això es fa bé, la resta ja arribarà.

MONTSERRAT MAS

Què et va semblar Dinamarca quan hi vas
anar?
El viatge a Dinamarca va ser més que un
viatge. Poder fer un intercanvi amb una escola
de Dinamarca és tota una experiència: poder
compartir tres dies amb els nois i les noies i
les seves famílies et permet conèixer com és
la calidesa i la comoditat de les cases, els
costums en el menjar, els horaris..., tan
diferents als nostres. A més, per comunicar
nos ho havíem de fer en anglès i, en el meu
cas, també amb molta mímica.
On vas dormir?
Jo vaig ser a casa d’una de les mestres, la
Katerine. Ella viu en un poble al costat de
Kerteminde, una urbanització de cases molt
boniques amb jardí. Allí viu amb el seu marit,
un fill, una filla i un gos. Vaig dormir a
l’habitació de la seva filla Marguerita. Una de
les coses que em va sorprendre és que no hi
ha persianes ni cortines a les finestres, perquè
els danesos aprofiten molt la llum solar, i el
terra era calent i s’hi podia anar descalç.
Com va ser la rebuda, el tracte...?
La rebuda i el tracte, mentre vam ser amb les
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Rfamílies daneses, va ser molt agradable: ens
van voler ensenyar moltes coses. L’escola de
Kerteminde em va agradar molt. A l’entrada
els alumnes deixen les sabates i tots van
descalços; allí sovint plou o neva, i d’aquesta
manera no embruten gens l’escola. Em va
sorprendre l’aula de música que estava plena
d’instruments: els alumnes tenen cultura
musical i acostumen a tocar tot tipus
d’instruments. També em va agradar molt el
pati, que és molt gran i hi ha molts espais
diferents perquè els alumnes puguin jugar.
L’últim dia vam fer un dinar de germanor amb
totes les famílies daneses i vam tastar molts
dels plats típics de la cuina de Dinamarca. A
l’hora de marxar vam fer un munt de
fotografies i molts dels alumnes ploraven
perquè volien quedarse amb les famílies
daneses. Això vol dir que hi van estar molt bé
i van fer nous amics.
Quines diferències vas notar amb la
manera d’educar?
Moltes. Ells tenen menys hores de classe

durant el dia; les classes són de 45 minuts, en
què treballen “a tope” i, entre classe i classe,
tenen un descans per relaxarse i xerrar.
A l’escola tenen espais per a treballar en grups
fora de la seva classe i tenen una sala
d’ordinadors per si els necessiten per treballar.
Són responsables d’agafarne si els
necessiten.
Tenen una setmana d’exàmens finals (no com
nosaltres que tenim una avaluació continuada
i que avaluem cada trimestre.)
I una cosa curiosa, que em va cridar l’atenció:
tenen una gran campana que toquen quan cal
reunir tot l’alumnat. Ells fan assemblea cada
dia al matí.

Anna Barón
Vanesa Martínez

Ainhoa Navalpotro
2n ESO A i B

HISTÒRIA, EXCURCIONS I ANIMALS DEL
PANTÀ DE FOIX

El pantà de Foix és un embassament que pertany al riu Foix, al municipi de Castellet i la
Gornal. Ocupa una superfície aproximada de 0,66 quilòmetres quadrats. El pantà va ser
inaugurat l’any 1928 i es localitza al final de la depressió prelitoral. A partir de 1937 es va
poder començar a regar amb l’aigua de l’embassament.

FAUNA I FLORA DEL PANTÀ DE FOIX

Pel que fa a la fauna, l’embassament
del riu Foix té molta importància com a
refugi i zona de pas d’aus migratòries.
Entre els ocells aquàtics que s’hi poden
veure tot l’any hi ha el bernat pescaire, el martinet, els
ànecs, els cabussets, les
fotges, les polles d’aigua, els
balquers, etc. Destaca,

també, la presència de tortugues d’aigua.
Els principals factors que amenacen l’espai són la greu
contaminació i la gran concentració d’aliments de les aigües,
l’elevada freqüentació humana i els alliberaments d’espècies
exòtiques (tortugues de Florida, entre altres.)
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Aquí teniu un mapa per saber anar al pantà de Foix.

EXCURSIONS I RUTES PEL
PANTÀ DE FOIX

Travessem la resclosa i, a l'altre costat,
s'inicia un camí que va resseguint el
perímetre del pantà pel costat obac.

A la dreta, a les aigües del pantà, hi xipollegen
amb aquella alegria uns quants ànecs collverd.

Roger Mota, Victor Calvo i Marc Serrats

1r ESO A

http://parcs.diba.cat/web/foix
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TALLER DE PREHISTÒRIA

Es va fer a 1r de l’ESO un taller sobre la
Prehistòria, tant a nivell pràctic com teòric.

El taller va durar una
setmana i va ser una
experiència molt
enriquidora.

Durant el curs 201415 s’han engegat molts projectes nous. Aquí en teniu una mica
d’informació i imatges sobre aquests projectes i tallers. A més, també continuem amb
l’assemblea general que ens permet créixer com a grup a tots els nivells educatius.

LA CONTRA

TALLER
D´OFICIS DE CERVELLÓ

També a 2n es va realitzar un
taller sobre els oficis de
Cervelló, amb moltes sortides
i pràctiques d’oficis com la
pagesia o aprofitament del
bosc, que va ser un dels que
va agradar més.

PROJECTE DE LECTURA
Hem començat el projecte de lectura, mitja hora al matí, perquè
tot l’alumnat tingui l’oportunitat d’iniciarse en el gust per la
lectura. Llegir ho dóna tot! Volem promoure un hàbit molt
beneficiós per a tots.




