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editorials
LES ELECCIONS AL 
CONSELL ESCOLAR 

 Anna Mayor, 1r A
Paula Gómez, 1r A

CONTRA LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE

A.Mayor i P. Gómez, 1r A

Ramon Rosales

Bon Nadal, Institut de Tecni cació!
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Marc Bayo, 3r A

TABAQUISME

Adrià Morales García 2n A

Visita a l’exposició 600 anys del 
poble gitano a Catalunya

El passat 16 d’octubre els alumnes de 1r ESO vam visitar l’expo-
sició  600 anys del poble gitano a Catalunya, a l’institut Montsià.

Del 15 al 31 d’octubre, es va poder veure, a l’ institut Montsià, l’exposició 
itinerant 600 anys del poble gitano a Catalunya, organitzada pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
en col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta.

Anna Mayor 1r A

Iris Segura Ferré i Paula Gómez Prats, 1r A 

VISITA  AL CELLER 
ARRUFÍ

Zoe Morales, 3r A



TREBALL DE SÍNTESI 

Anna Mayor, 1r A

2n D’ESO

Zoe Morales, 3r A

1r  D’ESO

Arnau Pedrol, 2n A

3r  D’ESO



Orles 
17-18





ATLETISME

ESGRIMA
Adrià Morales, 2n A

TAEKWONDO

Marc Cortés Lor, 2n A

LA GALA DE L’ESGRIMA

Lluk Pons Roca, 2n A



REMTAEKWONDO

Lluk Pons Roca, 2n A

Medalla d'or a Luxemburg

Lara Pérez. 3r A

Raquel Baiges, 1r A

Iris Segura, 1r A

CAMPIONS DE CATALUNYA 



TWIRLING

Josep Fornós Ferré 3r Eso B 

Itec al capdamunt del pòdium 
d’esgrima

Ivan Sangüesa Quesada  2n A

                                                             

         Nil Hierro Talarn, 3r B 

Lluk Pons Roca 2n ESO A

Arnau Pedrol Pascual 2n ESO A

Arnau Pedrol iLluk Pons 2n ESO A

ESPELEOLOGIA
I SENDERISME

ESCACS
Jordi Bonet, 2n B i Carme Bel, 2n A



Lara Pérez 3r A

TAEKWONDO
Or, plata i bronze a l’Open de 

València

Anna Mayor Fumadó  1r A

2n AAFE amb el DEA i 
SVB

Nil Hierro i Emilio Zambrano, 3r B

OR A PARÍS

Lara Pérez, 3r A



MENCIÓ HONO-
RÍFICA PER AL 
TREBALL DE 
GERARD GONELL 
"ABANS I DES-
PRÉS DE LA SE-
GREGACIÓ"

Raquel Baiges, 1r A
Andrés Estorach, 1r B

Carme Bel, 2n A

PREMI RAMON CALVO

PREMI ARGÓ



I si estiguéssem al 1490 i l'enemic t'hagués fet presoner al seu castell? 
I si l'única forma de fugir del teu captiveri fos resolent enigmes relacio-
nats amb Tirant lo Blanc? I si acabesses de saber que només et queden 
90 minuts abans que et vinguen a buscar per penjar-te a la forca?!

El dia 5 de novembre, l’alumnat de batxillerat, en dues sessions, va gau-
dir d’una proposta dinàmica i original sobre Tirant lo Blanc, que els mo-
tivà a realitzar una lectura atenta i en profunditat de l'obra mentre van 
haver de treballar en equip per sortir victoriosos del joc. 

Zoe Morales, 3r A



EBRE, RELATS D’UNA BATALLA
Matar la guerra

Ebre, relats d’una batalla
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Manel Margalef Rieres, 3rA

Erasmus 
Centre d’Art Lo Pati

Carme Bel, 2n A

Química cooperativa

PROVES 
CAMBRIDGE



La brújula de las estaciones

Pau Roselló Prats, 2ESO-A



Els dies 11, 12, 13 i 14 d’octubre del 
2018 va tenir lloc el festiCAM (Festival 
Internacional de Teatre i circ d'Ampos-
ta). Era la cinquena edició d’un projec-
te que va néixer a l'Escola de teatre i 
circ d'Amposta-ACET i que és orga-
nitzat conjuntament amb l'Ajuntament 
d'Amposta, amb la col·laboració del 
Departament de Cultura de les Terres 
de l'Ebre i la Diputació de Tarragona.
Es va inaugurar el dia 11 d’octubre, a 
les 22:00h, amb l'espectacle 'Dreams / 
Xarxa humana', de La Fura dels Baus, 
al Parc dels Xiribecs. En els quatre dies 
d'espectacles, es van poder veure ani-
macions, circ, teatre, titelles, dansa, 
música, arts visuals i de carrer, perfor-
mances i arts en viu, a diferents punts 
de la ciutat.
L’Escola de Teatre i Circ d’Amposta 
va presentar-nos el seu espectacle 
Som públic, amb l’objectiu que la gent 
s’atreveixi a fer teatre o acrobàcies. 
A més va fer exhibicions de circ, amb 
números d’artistes de diferents disci-
plines, o un taller obert amb diferents 
disciplines de circ.
El Centre de Titelles de Lleida, Pre-
mi Nacional de Cultura 2018, va mos-
trar-nos el seu espectacle itinerant Ha-
thi, en què un elefant es mou al ritme 
de la música hindú. També vam poder 
gaudir de Kumulunimbu, Drac d’or al 
millor espectacle de titelles a la Fira 
de Titelles de Lleida, de la companyia 
Ortiga. Ens explica la història d’amistat 
entre una nena i un núvol i parla sobre 
la valentía, la injusticia, les migracions 
i l’esperança.

Raquel Baiges, 1r A
Andrés Estorach 1r B

Pel que fa a les companyies partici-
pants, la majoria eren catalanes, però 
també n’hi havia d’europees com la 
sueca RE-ACT o l’artista John Fisher-
man, vingut de Noruega. RE-ACT va 
oferir l’espectacle de dansa King of 
the jungle, que combina el ball i inter-
pretacions gestuals. John Fisherman, 
amb Money for free, va aparèixer pels 

carrers d’Amposta repartint diners, per 
fer-nos refl exionar sobre el poder dels 
diners en la nostra societat.

LES PROVES 
CANGUR 

Joan Sanz, 2n A

EXPOCLICK
 Ivan Sanguesa, 2n A



Alumnes de 1r ESO celebren el dia de 
Halloween llegint lectures terrorífi -
ques a la biblioteca de l’Ins  tut Tec-
nifi cació.

Black Cat 

The 
origins of Halloween Gua-
dalquivir La niña de la cur-
va

L E C T U R E S 
TERRORÍFI-
QUES

TREBALLS DE 
RECERCA

Rosa Aguilar



Where are you from?
I’m from the United States. I was born in North Dakota, I went 
to university in Minnesota and I worked in Arizona before co-
ming to Catalonia.
What have you studied?
I studied NGOs (ONG) at the University of Northwestern - St. 
Paul in Minnesota and I studied abroad for one semester at the 
UAB in Barcelona. 
Why did you come here in Catalonia and not to some where 
else?
I loved living in Catalonia when I was studying abroad and I 
looked for work to stay here.
Did you decide to come to this center?
No, the program that I am doing through the Spanish Ministry 
of Education tells me which center to go to.
Why did you decide to do this job?

Because this program gives me 
the opportunity to live in Cata-
lonia and work with kids.
What was your  rst impression of 
Catalonia?
Catalunya is different, more 
relaxed, the people are very 
friendly, the temperature is more 
pleasant ...
What do you like most about 
your job?
I like everything but above all I 
love my students.
How do you communicate with 
people?
In Barcelona people speak to me 
in English because my appearan-
ce is not Catalan, but I answer 
them in Spanish because I want 
to communicate in one of the 
languages of Spain. I am also 
learning Catalan, but I unders-
tand much more than I speak. 
One day I  will speak it!
Are you going to do this job for 
long?
I plan to do this program again 
next year, but I don´t get to de-
cide which school I work in, un-
forunately. I´d love to be here 
again in Amposta!
In which countries have you 
been? 
I am 22 years old and my objec-
tive was to have been in 22 coun-
tries at this age. I achieved this 
objective one month before my 
birthday!
Do you have any brothers or sis-
ters? How many?
Yes, I do. I have 2 brothers and 
2 sisters. My brothers are adop-
ted. I met them when I was in 
Ethiopia doing NGO work and I 
immediatelly felt that they were 
my brothers. Back in America, I 
convinced my parents to adopt 
them and so we did.
 

Zoe Morales, 3r A
Josep Fornós, 3r B

Cèlia Fornés, 2nd BAT

SOCIAL 
MEDIA 
DANGERS



Herois a les ombres

Júlia Krukonis Beltri, 4t ESO E

Jordi Bonet, 2n B

BILLIE EILISH

Marta Núñez, 4. Kurs Laura Baiges 4. Kurs

Freddie Mercury

Your mates of 4th ESO

WONDER

Menors Estrangers No Acompanyats 

Marc Bayo, Manel Margalef iLara Pérez, 3r A

Excursió filosòfica



On vas néixer? 

De jove eres bon estudiant?

Quins estudis has fet?

Des de quan ets professor?

En quins instituts has treballat?

De tots els anys que has sigut profes-
sor, què has après?

Què valores més en una persona?

Quins canvis s’han produït des que 
vas començar l’ensenyament?

Com veus l’ensenyament actual? I en 
un futur proper?

Com has viscut l’últim curs?

Quin tipus d’alumat t’ha estat més 
difícil de tractar?

De les teues lectures, quina és la que 
més t’ha agradat?

Quin tipus d’e música t’agrada més?

Enguany es jubila un altre professor del centre: Ramon Sogues. Per 
aquest motiu hem decidit entrevistar-lo per a saber, entre altres 
coses,  el seu parer sobre la nova etapa que ara enceta i sobre l’en-
senyament en general.

Què penses fer una vegada estigues 
jubilat?

Ens podries dir alguna cosa d’aquest 
llibret?

T’agradaria que canviés alguna cosa, 
si parlem de l’àmbit de treball?

Joan Sanz 2n A i Arnau Pedrol 2n A

RAMON 
SOGUES 



El tabac

Carla Mayor Fumadó, 3r ESO-A

tabac 

Laura Nin Rallo, 1r ESO-A

DIA MUN-
DIAL SENSE 
TABAC

Joanna Ortiga i Pasqual, 1r ESO-A



Dia Mundial sense Tabac

Maria Bertomeu Arques 3r ESO-E



“31 de maig, dia internacional sense tabac”

Àlex Porres Ferré


