
 

 

FESTA OBERTA  

Diumenge 27 de gener de 2019 

 
La Festa Oberta d’enguany sobre la No Vio-

lència i la Pau mereixia un final ben especi-

al.  

Tots els alumnes, familiars, amics i personal 

de l’Escola vam realitzar un símbol de la 

Pau mentre cantàvem conjuntament amb 

els alumnes de 5è i 1r d’ESO la cançó 

Heal de World de Michael Jackson. 

SI VOLS PAU,  

PREPARA LA PAU 

                        Escola Tabor  
              Número 58 — Febrer 2019 
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La primera activitat que vam 

fer va ser llegir una carta que 

ens havien enviat des de 

l’associació de Barcelona 

Zero-Waste, que ens 

demanaven ajuda per 

dissenyar una campanya 

adreçada a reduir l’ús del 

plàstic. 

 

Per tal de prendre 

consciència sobre el greu 

problema de la contaminació 

dels oceans, vam veure un 

documental de Netflix titulat 

Un oceà de plàstic i unes 

imatges molt impactants 

sobre com aquests plàstics 

podien formar, literalment, 

illes o imatges d’animals 

morts o greument ferits per 

aquests residus. A 

continuació d’aquesta 

activitat, vam llegir una 

 notícia d’actualitat sobre com 

els països rics enviàvem 

residus a la Xina. Tot seguit 

vam contestar unes 

preguntes que també 

parlaven del plàstic. 

 

Al llarg de tot el trimestre 

hem anat fent activitats, a 

vegades individualment, altres 

per parelles o grups de tres, 

per tenir més coneixement 

sobre la geografia de mars i 

oceans, el relleu submarí i la 

classificació de les aigües del 

nostre planeta. També hem 

après com de divers és un 

ecosistema marí, hem fet la 

descripció d’un animal marí i 

hem après sobre les cadenes 

i les xarxes tròfiques. Dins 

d’aquest apartat, també hem 

conegut que hi ha una planta 

marina a la Mediterrània, la 

posidònia, que està sent 

greument afectada per la 

contaminació. 

 

Per un altra banda, vam 

investigar sobre els tipus de 

plàstics:  

EL NOSTRE PRIMER  

                           PROJECTE A L’ESO 

REPORTATGE 

Un  

mar 

de plàstics 



elastòmers, termoplàstics i 

termoestables i hem après 

quin és l’origen del plàstic i 

que el trobem pràcticament a 

tot arreu.  

 

També hem baixat al Taller i 

per grups hem fet una 

joguina amb materials 

reciclats. Gràcies al nostra 

creativitat i esforç per dur a 

terme les joguines que 

teníem al cap, finalment el 

resultat ha estat molt positiu i 

l’hem exposat a tota la 

classe. 

 

Per acabar, hem format 

grups de treball per realitzar 

una campanya de 

conscienciació per la resta 

de companys de l’Escola 

sobre la contaminació de 

mars i oceans i la necessitat 

de reduir l’ús del plàstic. El 

disseny d’un logotip i un 

lema, l’elaboració d’una 

presentació en Power Point, 

un tríptic per a cada alumne i 

un mural, han estat els 

elements principals 

d’aquesta campanya.  

 

  

Jana Oller i Núria Martí 

(Antoni Gaudí) 
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ves primeres cançons. 

La dona de la casa, a part 

d’explicar-nos amb devoció 

la vida i obra de Pau Casals, 

ens va endinsar en la histò-

ria dels habitants d’aquella 

casa de fa més d’un segle i 

vam arribar a comprendre 

com s’ho feien per viure sen-

se els recursos dels que ara 

disposem. Una gran sort!! 

Amb aquesta excursió ens 

hem adonat que som molt 

afortunats per viure en 

aquesta època. Vam conèi-

xer a una persona que tot el 

que va fer a la seva vida va 

ser demanar pau i en part, 

donar-la només amb la seva 

música. Això és el que re-

presenta Pau Casals: músi-

ca.  

llunyava de la seva passió 

que a part de ser la seva 

gran afició, va ser el seu im-

mens treball, la música.  

Vam esmorzar ràpidament, 

per poder donar pas al se-

güent taller que ens havien 

preparat. En el taller vam 

ajuntar la música amb la po-

esia, la senyora que dirigia 

el taller ens va ensenyar a 

crear un haiku, un conjunt de 

frases inventades per nosal-

tres i relacionades amb  la 

música i la natura i que vam 

poder recitar acompanyat 

amb el seu violoncel.  

Vam dinar a la platja amb un 

temps esplèndid i després 

ens vam preparar per mar-

xar  a la casa nadiua de Pau 

Casals, on va néixer el mes-

tre i on va composar les se-

LA VIDA DE PAU CASALS: excursió al Vendrell 

El 7 de novembre els alum-

nes de 2n ESO vam anar a 

conèixer la història del per-

sonatge que dona nom a la 

nostra classe, Pau Casals. 

L’anada al bus va ser un xic 

cansada, ja que el viatge va 

ser fins al Vendrell, Tarrago-

na i vam trigar una hora i 

mitja en arribar-hi!!  

Ens van acompanyar el nos-

tre tutor Josep M. Delicado i 

la nostra professora de llen-

gua anglesa i catalana, Lau-

ra Sagués.   

La primera visita va consistir 

en veure la Vil·la Museu Pau 

Casals, abans la seva casa 

d’estiu al costat de la platja 

del Sant Salvador al Ven-

drell, on Pau Casals va pas-

sar molt de temps descan-

sant de la seva intensa labor 

musical.  

Vam aprendre que Pau Ca-

sals va ser un home molt 

exitós però a la vegada molt 

familiar i amic dels seus 

amics.  A aquella casa no-

més hi anava ell i els seus 

coneguts. Tenia instruments 

per totes les habitacions, ja 

que fins i tot a l’estiu no s’a-
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Daniela de Blas i Marina Sunyer 

(Pau Casals) 



de dòlars. Aquest free to play 

no només es va imposar da-

vant Playerunknown’s Battle-

grounds sinó que a més, se-

gons Super Data, va comptar 

amb més jugadors actius 

mensuals que Grand Theft 

Auto V Online o GTA V Onli-

ne. El joc acumula 40 milions 

de descàrregues i va arribar a 

3,4 milions de jugadors alhora 

al febrer, però per una altra 

banda, Fortnite Battle Royale 

ha guanyat més diners per 

aquests micropagaments que 

els grans altres competidors 

com GTA V o Fifa 18. L’únic 

que no l’ha superat ha sigut 

Call Of Duty: World War II. Es 

posiciona en 6è lloc als in-

gressos en ordinador sent un 

joc free to play, gratuït darrere 

de PUGB que es ven a 

29,99€, i en consoles a 3a 

posició. 

 

 

(franctiradors), de llarga dis-

tància com els fusells i també 

hi ha armes de curta distància 

com les escopetes i els subfu-

sells. També hi ha explosius 

com per exemple granades, 

bombes lapa que s’enganxen 

al cos i dinamita.  

El joc disposa d’altres objec-

tes com els globus, que ser-

veixen per elevar-se a qualse-

vol altura, la llançadora o 

trampolí, que serveixen per 

volar, la trampa, que es pot 

posar pràcticament a qualse-

vol part de la illa i també hi ha 

varis tipus de curació, com les 

benes, la farmaciola, i dos ti-

pus d’escuts, l’escut petit i 

l’escut gran. 

L’illa no és solament terra i 

arbres, és a dir que hi ha ca-

ses agrupades en petites po-

blacions amb diferents noms. 

En aquesta illa no tot és diver-

sió, ja que darrere de tot això 

hi ha una història principal, 

que provoca diferents canvis 

en el mapa i en la manera de 

jugar. 

 

Dades i vendes 

Fortnite és un títol multijuga-

dor de supervivència i Battle 

Royale gratuït però amb mi-

cropagaments de moda que 

està batent records d’ingres-

sos amb més de mil milions 

FORTNITE, EL NOU JOC DE MODA 

La principal atracció i moda 

per a tots els públics. És el 

joc amb més jugadors dia-

ris. Darrera del PUGB, l’estil 

del Battle Royale és el més 

popular entre els jocs del 

segle XXI i ho seguirà sent 

durant els pròxims anys. 

 

Informació 

El mode Battle Royale consis-

teix en una illa on hi cauen 

100 persones al lloc on triïn 

segons passa un autobús pel 

cel.  L’autobús és sostingut 

amb una espècie de globus 

aerostàtic. Al caure, els juga-

dors agafen armes i intenten 

matar a tots per quedar l’últim 

amb vida i guanyar la partida, 

mentre fugen d’una tempesta 

radioactiva que es va fent 

més petita a mesura que 

transcorre la partida de mane-

ra que si entres a la tempesta, 

la vida va baixant. Això es fa 

perquè la partida no sigui 

eterna i per reduir el camp de 

visió dels jugadors. 

Hi ha diferents tipus d’armes, 

de molt llarga distància 
Joan Maragall 
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Joan Maragall 

ment social fins als nostres 

dies pretén la igualtat. 

El dia internacional contra la 

violència de gènere es cele-

bra el 25 de novembre. Tot 

va començar amb l’assassi-

nat de les germanes Mirabal 

al 1960. Això va fer que la 

societat s’adonés del que 

estava passant i va donar 

origen a aquesta data tant 

reivindicativa. 

Després d’això, des del 

1981, cada 25 de novembre, 

es commemora el dia contra 

la violència de gènere.  

L’ONU es va sumar a la rei-

vindicació a favor de les do-

nes l’any 1999, després de 

veure que això era molt in-

just i havien d’actuar.  

La celebració d’aquest dia  

ha anat creixent durant els 

anys i ha donat lloc al cone-

gut missatge reivindicatiu: 

“No és No”. 

També han sorgit nous sím-

bols a favor de la igualtat, 

com el típic símbol de la do-

na o el llaç de color lila, ja 

que el lila s’ha convertit en el 

color princi-

pal d’a-

quest movi-

ment.   

entre tothom. Té com a ob-

jectiu millorar les desigual-

tats socials, polítiques, eco-

nòmiques i jurídiques de la 

dona respecte l’home. 

 El masclisme és el con-

junt d’idees, actituds o pràc-

tiques basades en la superi-

oritat de l’home sobre la do-

na.  

 El femellisme és l’opres-

sió de dones cap a homes. 

 Els micromasclismes són 

comentaris o actituds contra 

les dones en la vida quotidi-

ana. Per exemple: el rosa és 

per nenes i el blau per nens. 

Als lavabos per canviar bol-

quers als na-

dons sempre 

són amb la figu-

ra de dones. 

 

 

Feminisme 
El feminisme és el moviment 

social i polític que promou, 

defensa i lluita per la igualtat 

de drets i deures entre ho-

mes i dones. Lluita per la er-

radicació de tota discrimina-

ció social contra la dona. El 

feminisme no defensa la su-

perioritat de la dona sobre el 

home, és a dir no és com el 

masclisme. Aquest movi-

Aquest és el lema del 25N, 

dia internacional per l’elimi-

nació de la violència de gè-

nere des de 1999. 

Va ser escollit aquest dia 

commemorant a les germa-

nes Mirabal que el 25 de no-

vembre de 1960 van aparèi-

xer assassinades al fons 

d’un barranc. Les germanes 

simbolitzaven la lluita i la re-

sistència.  

Al 1999, l’ONU, va fer oficial 

aquesta data. 

Avui dia es continua cele-

brant ja que, per desgràcia, 

continuen els assassinats 

causats per violència de gè-

nere. Aquest any hi ha hagut 

44 assassinats de dones, 31 

de les quals no van denunci-

ar per por a no ser escolta-

des, 5 de les que van denun-

ciar tenien protecció per part 

de la policia. 

Glossari: 

 El feminisme intenta lluitar 

per la igualtat i el respecte 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE: NO ÉS NO 



Joan Maragall 

Cada cinc dies una dona pa-

teix un feminicidi, cada vuit 

hores una dona és violada, 

200.000 dones pateixen vio-

lència de gènere cada any, 

200 milions de dones han 

patit mutilació genital. Quan 

importarà el que nosaltres 

volem fer? El nostre cos és 

el nostre temple i nosaltres 

hem de ser les que decidim 

el que volem fer amb el nos-

tre cos.  

 

El feminisme és la lluita per 

aconseguir la igualtat entre 

totes, i no, no som ni femina-

zis ni femellistes: som femi-

nistes i ja és hora de que 

ens respectin perquè som 

dones. Sembla ridícul que al  

2019 encara haguem d’estar 

fent una redacció per recla-

mar els nostres drets, volem 

ser lliures, poder anar com 

vulguem i ser com 

vulguem. Volem 

anar amb shorts o 

tops i no rebre cap 

‘’piropo’’, ni que em 

violin per la meva 

vestimenta, volem 

sortir quan sigui 

fosc i que la nostra 

família no estigui 

preocupada per 

com arribem a ca-

sa, volem sortir de 

festa i ballar sense 

que ningú ens digui que l’es-

tem provocant, volem anar a 

la platja i poder fer topless 

sense que ningú ens faci un 

comentari sexista, no volem 

ser violades i menys que la 

culpa sigui nostra i es facin 

servir excuses com: anava 

molt beguda, els seus panta-

lons eren molt curts, que ho 

estava demanant... El pitjor 

de tot és que moltes perso-

nes queden lliures posant 

aquestes excuses. Què hem 

de fer per guanyar respecte? 

Però el que encara és més 

horrible és que quan som 

violades ens ensenyen a 

com aconseguir que no ens 

tornin a violar, en comptes 

d’ensenyar que no s’ha de 

violar.  

 

 

“Volem ser lliures de decidir 

el que volem”.  

 

Il·lustracions de: RadFemArt. 

LA NOSTRA OPINIÓ 
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Aires condicionats a 

les aules d’ESO 

Aquest any hem incorporat 

els nous aparells d’aire 

condicionat, a la classe de 

1r, 2n i 3r de l’ESO. A l’aula 

de 4t ja comptaven amb 

una. Amb aquestes noves 

incorporacions d’aire fred 

ens estalviarem moltes in-

comoditats dins de les aules 

i no patirem a la tornada 

del pati per l’excessiu calor 

regnant. 

Havíem estat demanant du-

rant molt temps els  aires i 

per fi ho hem aconseguit!  

Aquest inici de curs no ho 

farem servir gaire, però si 

més no esperem fer un bon 

ús pel proper estiu.  

Els avantatges d’aquestes 

màquines és que podrem 

continuar amb la classe 

sense molèsties gràcies a 

què són molt silencioses i 

ens estalvien patir la calor 

excessiva. 

Amb la compra d’aquests 

aparells s’ha pensat en que 

els alumnes puguin gaudir 

d’una temperatura agrada-

ble i confortable per poder 

treballar a gust dins de les 

aules. 

Alumnes nous 

Aquest any a l’ESO estem 

de sort ja que hem rebut 

uns quants companys nous. 

A primer han vingut quatre 

alumnes per començar una 

etapa nova: l’Aryana An-

dreea Ilie, el Javier Car-

régalo, la Izaskun Ginabre-

da i l’Emma Cruz. A segon, 

amb els braços ben oberts, 

han rebut a la Tin-Tin Wang 

i a la Daniela Zambrano. A 

tercer s’ha incorporat el 

Paul Beckmann. I per aca-

bar, a quart la Paola Deza. 

A hores d’ara ja no els con-

siderem uns nouvinguts ja 

que formen plenament part 

de tots nosaltres. 

Festa de la Casta-

nyada 

Aquest any la festa de la 

Castanyada ha sigut una mi-

ca diferent ja que no s’han 

pogut fer els jocs de tarda 

que organitzàvem els de 

Secundària per culpa de la 
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format també ha variat lleu-

gerament: cada oponent dis-

posa d’un minut per defensar 

la seva proposta, després 

tenen 3 minuts més per a de-

batre conjuntament i uns 20-

30 segons finals per tancar la 

seva exposició. El modera-

dor també pot fer intervenci-

ons per tal de millorar el rit-

me o les aportacions dels 

oponents. Tot l’alumnat que 

fa de públic avalua amb un 

formulari online als partici-

pants i, passats uns dies, es 

publica un gràfic amb els re-

pluja. Tot i així, els alumnes 

de primer hem estat afortu-

nats ja que vam ser els únics 

que vam poder fer els nos-

tres jocs als alumnes d’In-

fantil, ja que estàvem sota 

cobert. Aquesta festa també 

ha estat especial per a nos-

altres, ja que som els que 

vam fer el Trick or treat per 

tota l’Escola. Tot i que era 

una disfressa, vam fer molta 

por a tothom.  

Sortides i visites 

Els alumnes de Secundària, 

hem fet algunes excursions i 

ens ho hem passat genial. 

Els d’Antoní Gaudí vam anar 

a la Sagrada Família, per 

conèixer l’obra de l’arqui-

tecte ja que portem el seu 

nom com a classe;  i al Cen-

tre de Triatge de Gavà-

Viladecans i al CRAM dins 

del nostre projecte Un Mar 

de Plàstic.  Els de la classe 

de Pau Casals van anar a 

conèixer la casa on va viure 

aquest famós músic i els de 

Joan Maragall van anar a el 

Parlament de Catalunya per 

conèixer com s’estructura el 

govern del nostre país i van 

fer una visita a la casa on va 

viure el poeta que dona 

nom a la seva classe.  

Parlem pels desco-

sits 

Aquest any l’activitat de 

Parlem pels Descosits ha 

canviat una mica de format. 

Els alumnes de la classe Vir-

ginia Wolf (4t ESO) ja no ens 

tenen com a públic a la res-

ta de companys d’etapa, ja 

que fan l'activitat ells sols a 

la classe. Per altra banda, el 
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Antoni Gaudí i 
Pau Casals 



 

Amb aquest test volem esclarir 
els teus sentiments. Respon les 
següents preguntes i segons el 
nombre de respostes A, B o C 
obtindràs un resultat o un altre. 
No tinguis por, aclareix-te d’una 
vegada! 

 

 
 

1. El/la coneixes molt o poc? 

a) Molt 

b) Bastant 

c) Poc 

 

2. Quan el/la veus... 

a) No puc parar de mirar-li els llavis. Qui-
nes ganes de fer-li petó 

b) El temps em passa volant. M’encanta 
escoltar-lo/a 

c) Vull abraçar-lo contínuament 

 

3. Si penses en un futur, t’imagines amb 
ell/ella? 

a) Futur? Quina por! Jo visc l’ara i prou 

b) Sí. M’agradaria compartir la meva vida 
amb ell/a 

c) M’agrada estar amb ell/a, però no em 
preocupo gaire pel futur 

 

4. Ho faries tot per ell/a? 

a) Sí, jo per ell/a travesso el món si cal 

b) M’agrada molt estar amb ell/a, però 
tinc orgull 

c) Si ell/a ho fa per mi abans, sí 

 

5. Si el/la veus trist/a... 

a) Estic preocupat/da i intento ajudar-lo/a 
tant com pugui 

b) Ja li passarà, demà serà un altre dia! 

c) Mentre estic amb ell/a intento que se 
senti millor 

 

6. Cada quant penses en la persona que 
t’agrada  

a) Quan el/la veig connectat/da a les xar-
xes socials 

b) Uns quants cops durant el dia 

c) Durant tot el dia 

 

7. Si estàs amb els teus amics i ell/a apa-
reix per sorpresa, què fas? 

a) Faig veure que no l’he vist i em faig 
l’interessant... 

b) Intento parlar amb ell/a d’alguna co-
sa... 

c) Em poso del nervis i no puc mirar-li a 
al cara... 

 

8. Si et creues amb ell/a pel passadís de 
l’escola... 

a) Li dic “Hola” com qualsevol altra per-
sona 

b) Evito mirar i faig que em truquen... 

c) T’acceleres tant que et cau tot per ter-
ra 

 

9. Si penja alguna indirecta amorosa a 
les xarxes... 

a) Sé que va per a mi i li contesto 

b) Penso que va cap a mi , i la compar-
teixo amb amigues perquè opinin 

c) No m’hi fixo gens 

 

 

És amor o amistat? 
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10. Per a tu un petó d’aquella persona és 
una cosa... 

a) Absolutament inoblidable 

b) Una mica incòmode... 

c) Simplement preciós! 

 

11. T’has plantejat tenir parella? Seria... 

a) A vegades complicat 

b) Una experiència única  

c) No sé com definir-ho  

 

12. Quina emoticona et defineix quan t’e-
namores? 

 

 a)  b)  c) 

 

13. Quan t’enamores estàs… 

a) Més nerviós o nerviosa  

b) Moooooolt distret/a 

c) Ultra sensible  

 

14. L’amor és… 

a) Bonic, però també complicat 

b) El més meravellós de la vida! 

c) Una tempesta de sensacions 

 

15. Quin refrany d’amor esculls? 

a) L’amor és cec 

b) Si estimes algú deixa’l viure 

c) Estimar és temps perdut si no és cor-
respost 

 

RESPOSTES: 
 

Majoria d’A: No et confonguis! Això que 
sents per aquesta persona és només atrac-
ció.  Sovint, pot ser que et sentis atret/a per 
una persona que coneixes per primera ve-
gada i et confonguis ja que l'emoció és 
pràcticament idèntica a la de l'enamora-
ment. Però si ets capaç de veure més d'un 
defecte d'aquesta persona i no t'imagines 
amb ell/a en un futur, és només una atrac-
ció. Pot ser que et duri per sempre i que ca-
da vegada que el/la vegis et sigui molt incò-
mode o difícil, però també pot ser que igual 
que t'ha vingut, et marxi i no sigui res més 
que una emoció passatgera.  

 

Majoria de B: No està gaire clar el que 
sents per aquesta persona. Possiblement 
va començar només com una atracció, però 
l'has anat coneixent, t'ha anat agradant ca-
da dia una mica més i és possible que... 
t'estiguis penjant! Pensa que totes les rela-
cions comencen per una atracció que es 
converteix en enamorament i que, sovint, 
desemboca en amor. 

 
Majoria de C:  Està clar que allò que sents 
és amor i amor del de veritat, amb totes les 
lletres. Sense atracció no hi ha amor. Si no 
tens parella i aquesta persona sent el ma-
teix per tu... Es pot saber a què esperes per 
llançar-te als seus braços? No esperis ni un 
dia més! Amb tant d'amor a dins pot ser que 
acabis petant! Demostra-li ja i diga-li que 
vols passar la resta de la teva vida amb ell/
a. I si ell/a no sent el mateix per tu... És un 
mal tràngol, però l'hauràs d'oblidar, pensa 
que el món està ple de gent i segurament 
aquesta persona no estava feta per tu!  
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ENTREVISTA 

Jamie S. Parkin  
Nottingham (UK) 

“This school is like  

a big family” 

Jamie Steven Parkin is the new conversation 
assistant. He is from Nottingham, United 
Kingdom. He will help us to improve our En-
glish  this year. We have been talking with him 
for a while and now we know many things 
about him. 

Is it the first time you come to Barcelona? 

- No, I came last year to do the same programme  in 

Sant Vicenç dels Horts, but I only did it for four 

months, from March to June.  

 

Why did you choose to do this project? 

- I like interacting with people, I like meeting new 

people, I like the Spanish culture and I really enjoy 

teaching children so it is really funny and interesting. 

 

What are your favourite sports? 

- I like football, martial arts, running, swimming... 

 

 

 

Do you like Santa Perpètua? Why? 

- Yes, I like it. It is not big and I really like that, I 

like small villages where everybody knows  

everybody. Everyone is really friendly. 

 

What do you do in your free time? 

- Sports, most of the time. Here in Santa Perpe-

tua I try to learn Spanish, I go to classes on 

Thursdays, I go to the gym, I run, I do jiutjitsu, I 

do MMA (Mixed Martial Arts), swimming, help the 

children with their English. I do a lot of things, in 

England it is the same. I am always busy, and I 

like it. 

 

Do you want to learn Spanish? 

- Yes of course, it  makes my life much easier. 

Do you like Spanish food? 

-I love Spanish food but I hate olives. 

 

What are your projects in the future? 

-I want to get into the airforce, in England. 

 

What was your first impression of the school? 

-A really good first impression. The students 

were very friendly. This school is like a big family, 

and I like small schools. I wouldn’t like a school in 

the middle of Barcelona, with thousands and 

thousands of students where the teachers don’t 

know people, I need to remember thousands of 

students’ names, it is impossible. But here, 

everyone is so close. 

 

We are really happy of having him with us. 

Daniela del Toro i Ariana Torres 
(Virginia Woolf) 


