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EDITORIAL
MILLOR ENGRANDIR QUE MINVAR
contraprestació ni consumim paper ni
tinta i contribuïm amb el projecte d’Aula
verda de cuidar el medi ambient des del
mateix institut. Que la velocitat d’Internet
al centre dificulta la consulta? Ja ens
agradaria que augmentara un 5% o MÉS.

La revista que teniu a les mans, o a la
pantalla, és l’exemplar número 7
d’Articulació. Ja sabeu que des del curs
passat podeu consultar tots els números
a Internet. El projecte tenia un cert risc,
perquè comportava la publicació en línia
en detriment de la publicació impresa.
Bé, els resultats són els que són: La
revista Articulació núm. 6 del curs passat
es va repartir en 75 còpies impreses,
millor dit, fotocopiades en blanc i negre.
Al mateix temps, l’accés
al lloc web Articulació
ha estat a dia d’avui
de 1452 visites i
concretament s’hi han
fet 91 clics des de
diferents ordinadors,
sobre
l’enllaç
de
l’exemplar núm. 6 per
tal de consultar-lo i
baixar-lo a tot color.
Francament, el resultat
podia haver estat
millor, ja que si som
uns 800 alumnes i uns
90 docents, s’hi podria
haver fet algun clic més, veritat? Ajudeunos, doncs, anunciant als quatre vents la
web www.articulacio.wordpress.com i
guanyem ni que siga un 5% MÉS de
lectors.

Els temes tractats a les revistes d’institut
semblen recurrents. Però què voleu?
Cada any cremem una falla i fem
participar
l’alumnat
en
activitats
semblants. Tanmateix, cal fullejar-les bé
per trobar-hi articles originals.
Són testimoni de fets
irrepetibles. Al número
del curs anterior, per
exemple, quedà reflectit el
tema de l'eterna tanca,
però enguany ja és
història, per sort.
Aquest curs tenim
una notícia verda,
verdíssima, penjada
al
sostre
de
Postobligatòria. És una
notícia històrica per a un centre com el
nostre, un gran repte aconseguit a partir
d'un projecte, Aula verda. La revista en
línia té ara l’atractiu que pots fer clic en
enllaços que poden ampliar la informació
amb
contingut
audiovisual
i
complementari. Si amb això tenim la
capacitat d’atraure més lectors, també
podem aprofitar-ho per incentivar la
participació
de
l’alumnat
en
la
presentació d’articles i textos més
creatius. Efectivament, parlem d’un
treball de música que enllaça amb un
arxiu musical, o d’un article d’educació
física que inclou un vídeo d’un exercici, o
d’un poema, que prement el botó del
ratoli, és llegit pel mateix autor o autora, i
moltes més possibilitats. Esperem,
doncs, que la participació en la revista
del pròxim curs augmente un 5% MÉS.

Enguany, el projecte es consolida perquè
té un avantatge de pes: No costa un
duro, vaja, un euro. Això, en l’època que
vivim és determinant. Penseu que podem
fer-la tan extensa com vulguem, que per
moltes pàgines que hi afegim seguirà
sent gratuïta. L’edició, la maquetació i la
distribució per Internet es fa basant-se
en programari i serveis web que també
són completament gratuïts. Que hem de
pagar la llum que consumeixen els
ordinadors? Molt bé, d’acord, però com a
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EL CANVI CLIMÀTIC
Àxel Segarra
L’efecte hivernacle és una acumulació de calor en
l’atmosfera sense la qual el nostre planeta seria
inhabitable.
Hi ha diversos tipus de gasos de l’efecte hivernacle:
Diòxid de carboni, metà, halocarburs, òxid nitrós i
hexafluorur de sofre.
Les principals conseqüències de l’efecte hivernacle
són:
Augment de les temperatures, disminució de les
pluges, augment del nivell del mar per la fusió del gel
dels àrtics.
Els panells solars de l’IES de Massamagrell tenen el
paper de subministrar energia al centre de manera
neta i renovable. Aquest subministrament fa baixar el cost de l’electricitat.
Els hàbits més comuns per a contribuir a la reducció de gasos són:
•
•
•
•

Agafar el transport públic
No utilitzar molts productes com la laca
Canviar les bombetes a baix consum.
Etc.
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INAUGURACIÓ DE LES PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES
SUBVENCIONADES AMB EL PREMI DE CAJA MADRID A L’AULA VERDA
El dia 29 d’abril es va celebrar al nostre institut l’acte d’inauguració de les plaques solars
fotovoltaiques instal·lades gràcies als 30.000 euros del segon premi del concurs “Tú puedes
hacer” de Caja Madrid guanyat el curs anterior pel grup d’Aula Verda del nostre centre
coordinat per les professores Marisa Ochando y Mónica Pérez.
A les imatges es pot veure la notícia d’aquesta inauguració a la premsa i a les pàgines web de
l’Ajuntament de Massamagrell i de la Caixa, així com fotografies de les plaques i de l’acte,
presidit pel nostre director, al què van assistir autoritats locals i autonòmiques, de Caja
Madrid, així com nombrosos membres del professorat i de l’alumnat del centre.
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LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
La base de la energía solar fotovoltaica es la captación de energía solar y su
transformación en energía eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos.
Los módulos fotovoltaicos, llamados a veces paneles solares, están formados por un
conjunto de celdillas, las células fotovoltaicas, que producen electricidad a partir de la
luz que incide sobre ellas. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se
denomina potencia-pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede
producir bajo unas condiciones estandarizadas, que son:
•
•

Radiación de 1000 W/m²
Temperatura de célula (no temperatura ambiente) de 25 °C.

El proceso es el siguiente:
1. La energía solar incide sobre los paneles solares que la transforman en una
determinada cantidad de energía eléctrica en forma de corriente continua (CC).
2. La corriente eléctrica que usamos en nuestras casas y en las empresas no es
corriente continua sino corriente alterna (CA), de 120 V o 240 V. El inversor
transforma la corriente continua en alterna.
8
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3. La corriente alterna se puede inyectar en la red eléctrica general y ser utilizada
por cualquier usuario.
4. O bien puede usarse para alimentar la instalación eléctrica de nuestro hogar:
iluminación, electrodomésticos…
Las ventajas de la energía solar son muchas. Además, en nuestro país, la cantidad de

energía recibida en todo el territorio nacional en forma de radiación solar es de 3000
veces nuestro consumo eléctrico anual.
VENTAJAS MEDIO AMBIENTALES
• Es una energía limpia y renovable.
• Es una energía que no contamina: No produce emisiones a la atmósfera de CO2 (gas
de efecto invernadero) ni de otros gases contaminantes (óxidos de azufre y
nitrógeno)
• Ahorra combustibles fósiles.
• No genera residuos.
• No produce ruidos.
• Tiene un impacto visual muy limitado.
• Es inagotable.
VENTAJAS SOCIO-ECONÓMICAS
• Fácil instalación, ya que hay múltiples
soluciones de soporte de los paneles,
adaptables a cualquier tipo de cubierta.
• Requiere poco mantenimiento.
• Los paneles solares tienen una vida útil
larga (aproximadamente 30 años)
• Resiste condiciones climáticas extremas: granizo, viento, temperatura, humedad.
• No existe una dependencia de los países productores de combustibles fósiles.
• Es una solución inmejorable en zonas aisladas que, de otra forma, no tendrían
acceso a la electricidad.
• Sencillez de diseño, construcción y montaje.
• Venta de excedentes de electricidad a una compañía eléctrica.
• Tolera aumentar la potencia mediante la incorporación de nuevos módulos
fotovoltaicos.
INCONVENIENTES
•

El principal inconveniente de la energía solar es su elevado coste. Una instalación
que cubriera las necesidades de una familia podría costar más de 30.000€, lo que
la hace cara para uso doméstico.

La energía solar fotovoltaica es, al igual que el resto de energías renovables, inagotable,
limpia, respetuosa con el medio ambiente y sienta las bases de un autoabastecimiento. Al
igual que el resto de las energías limpias, contribuye a la reducción de la emisión a la
atmósfera de gases contaminantes y de CO2, este último, gas de efecto invernadero,
ayudando a proteger nuestro planeta del cambio climático.
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2010, ANY INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSITAT

Que és la biodiversidad?
La biodiversidad fa referencia a la varietat d’éssers vius sobre la terra i és el fruit de milions d’anys
d’evolució. En l’actualitat es coneixen 1’7 millons d’especies i s’estima que poden arrivar a 100 millons el
total d’existents. Tambè s’hi inclueixen en aquest concepte les diferències genètiques i la varietat
d’ecosistemes.

Importància de la biodiversitat
De la naturalesa obtenim molts dels recursos que serveixen a industries tals com farmaceútiques,
papereres, cosmètiques, a l’agricultura i a les indústries alimentàries. Així, la pèrdua de biodiversitat
posa en perill molts d’aquests recursos econòmics. A més aquests ecosistemes proporcionen altres
beneficis com moderar el clima, purificar l’aire, moderar les inundacions, a més de beneficis culturals i
socials

Per què perdem la biodiversitat?
El ritme de desapariciò d’espècies és, actualment, de 50 a100 vegades el seu ritme normal.
Causes de d’aquesta desparició són, entre atres, la destrucciò dels hàbitats a causa de l’actuació
incontrolada en l’estracció de fusta de selves i boscs, la indústria de biocombustibles, etc.. També és un
gran problema el tràfic d’espècies exòtiques.

2010, any internacional de la biodiversitat
L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l’any 2010 any internacional de la biodiversitat
amb la finalitat d’atraure l’atenciò internacional sobre la pèrdua de biodiversitat. Durant tot l’any,
s’organitzaran moltes activitats per a difondre informaciò, promoure la protecciò de la diversitat
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biologica i informar a les organitzacions, institucions, empreses, i públic en general per a prendre
mesures directes per a reduir la pèrdua constant de la diversitat biolgica global.
Els objectius de l’any 2010 són:
• Millorar la consciència pública sobre la importància de salvaguardar la diversitat biològica i també
sobre les amenaces subjacents a la biodiversitat.
•
Augmentar la consciència i l’interés envers les actuacions per a salvar la diversitat biològica que
ja han estat realitzades per les comunitats i els governs.
•
Encoratjar les persones, les organitzacions i els governs a prendre les mesures immediates
necessàries per a detenir la pèrdua de la biodiversitat.
•
Promoure solucions innovadores per a reduir les amenaces a la biodiversitat.
•
Iniciar el diàleg entre les parts interessades per les mesures que han d'adoptar-se en el període
posterior a 2010 .

A L'INSTITUT HEM FET ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA BIODIVERSITAT:
Mercat d'arbres autòctons: roures valencians i sureres.

Plantàrem arbres per tal de vendre'ls i amb els dines aconseguits ajudar a Haití.
Hem fet seguiment de les aules del centre per a controlar el bon ús dels recursos.

Cristina Bueno y Beatriz Gutiérrez 4t A.
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ELS RESIDUS I EL SEU RECICLATGE
Residu: Tot alló que la gent considera inútil (no té valor económic), el que tothom rebutja
o ha de desprendre’ns. Molta gent parla de deixalles o rebutjos. Hi han dipositar-los en
els contenidors o llocs habilitats.
Abans de dipositar-los a qualsevol d'aquestos llocs se pot aplicar la regla de les tres
erres:
Reduir les emissions del materials destinats a un ús únic.
Reutilitzar els materials o objectes per tindre altra vida
Reciclar utilitzant els envasos o plàstics no biodegradables.
Per poder reciclar és necessària la recollida selectiva on se separen els residus
mitjançant el seu depòsit en diferents contenidors.
Punt verd: els punts verds que venen en els bricks, botelles de plàstic o
vidre,bosses, etc. volen dir que, eixe material, és reciclable. També és on, a
moltes ciutats, hi ha un lloc destinat a les deixalles
L'IES Massamagrell està amb el medi ambient. Hi ha instal·lats contenidors de paper
per tot el institut i aquest curs es van estar recollint bricks per a plantar noves llavors,
també s'hi poden trobar caixes on reciclar els cartutxos de tinta i les piles utilitzades.
L'institut també vol ficar un contenidor per a reciclar plàstic a la porta principal i,
després de moltes gestions, sembla que l'ajuntament finalmente ja ficarà prompte un
altre a tal efecte.
Ana María Sánchez Moreno. 4ºeso A.
--- ------

A VEURE SI SAPS EN QUIN CONTENIDOR VA CADA RESIDU
(Disseny de Cristian Ibáñez)
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HISTÒRIES DE LES NOSTRES IAIES
Amb motiu de la cel·lebració del dia de la dona, el 8 de març, es va organitzar una exposició
en la què, entre altres coses, es van exposar els testimonis de les iaies d’alguns alumnes de la
tutoria de Julio Saurí.
Aquests relats són una xicoteta mostra del que van tindre que passar les dones de principis i
meitat del segle passat per a sobreviure en èpoques molt dures i poder traure endavant la
seua família.
Les fotos s’han tret de la pàgina d’internet Museo Virtual de Viejas Fotos. 20 Minutos.es.

1.- UNA DONA DE FINALS DEL SEGLE XIX I
PRINCIPIS DEL SEGLE XX
La meua besàvia, Fina San Jorge, va nàixer l'any 1875
juntament amb una germana bessona que va morir en el
part, com també morí la seua mare. El seu pare deia que per
la seua culpa havia mort la seua dona i la va deixar en una
casa de Museros, allí es va criar. Quan va tindre edat de
treballar el seu pare va tornar a per ella, pero no va voler
tornar amb ell. Va començar a treballar en una fàbrica
d'Alfara del Patriarca que ES deia San Diego on feien
mistos. Allí va coneixer un xic, es va casar amb ell i se'n van
anar una finca en la que vivien i treballaven d'estagers. Van
tenir tres fills uno d'ells va morir molt xicotet. 1 amb els altres dos van seguir vivint a la
finca.
(Sarah Nogales)

2.- TRES DONES DE MEITAT DEL SEGLE XX.
I
En aquella època (1948) no tenien quasi
res. La meua iaia, Antònia Cano,
comançà a treballar amb nou anys i
treballava en una casa, també vivia en
eixa casa. Ella tenia que treballar molt
per a poder menjar i per a poder viure.
Sa mare i son pare es varen separar i
ella es queda per sempre en la casa on
treballava.
També treballava en el camp recollint
olives per a poder eixir avant. No tenien
diners ni per anar al cine. Quan tenía 20 anys es va anar de la casa on vivia i treballava, per
anar a treballar al camp per a poder continuar sobrevivint. Passaven molta fam, no tenien
llum, es calfaven en el foc quan feia fred.
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Quan tenia 23 anys es va casar i treballava amb el seu marit en el camp. No tenien rentadora
i tenien que llavar la roba al riu tots els dies.
Va tenir 4 fills i vivien en una casa molt petita. Treballava el doble per a traure els seus fills
avant. Vivien en un poble molt xicotet on
no vivia quasi ningú, i com eixe poble era
molt xicotet no tenien menjar i no podien
treballar es varen mudar a València.
Després d "un temps tingué tres fills més
i tenia que treballar molt més per a
continuar sobrevivint, treballava en un
magatzem de fruita moltes hores i
després, anava a treballar al camp a
recollir créilles i es tirava tot el dia
treballant per a donar de menjar als seus
7 fills. Al final va aconseguir passar eixa
mala època fins ara. (Juan Carlos Cerezo)
II
Mi abuela, Rosa Moreno, nació en 1940 en la época de la posguerra. Su madre tuvo cuatro
hijos pero por las malas circunstancias solo sobrevivió ella. Mientras sus padres estaban
trabajando ella se quedaba al cuidado de la casa. Desde muy joven ya trabajó en el campo
durante el dia y ayudaba a coser al sastre. Cuando se casó se trasladó a Valencia buscando
con su marido y su hija una mejor calidad de vida.
(Isabel Salvador)

III
Mi abuela, Eugenia Muñoz, nació el 6 de
septiembre de 1928 en un pequeño pueblo
en la provincia de Cuenca. Era la mayor de
ocho hermanos y como tal a los seis años
comenzó a cuidarles a la vez que iba a la
escuela. La guerra civil española le cogió
con 8 años por lo que tuvo que dejar la
escuela y comenzar a trabajar en el
campo, segando y sembrando el trigo para ayudar a su familia a sobrevivir ya que se pasaron
duros momentos económicos.
A la edad de 20 años se marchó a Madrid donde hizo de asistenta en algunos hogares por un
pequeño sueldo. A los 24 años volvió a su pueblo natal y se casó, fue madre de ocho hijos,
pero una de ellas murió al nacer. Tuvo que compaginar su trabajo en el campo con las tareas
del hogar
A los 45 años se mudó a Valencia por motivos económicos donde termino de educar a sus
hijos y cuidó los nietos de sus seis hijos, ya que uno de los siete que quedaba, el más pequeño,
murió con la edad de 23 años en un accidente de motocicleta. El resto de su vida la ha pasado
como ama de casa cuidando a los nuevos nietos que iban naciendo.
(Stefan Gracia)
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NOTÍCIA DE LA BIBLIOTECA
Aquest curs la biblioteca del nostre centre ha vist notablement incrementats els seus fons
gràcies a dos entrades de llibres. La primera procedent del col·legi Bisbe Amigó del barri de la
Magdalena, el quals ens ha transferit una gran quantitat de llibres de la seua biblioteca; llibres
destinats als seus alumnes de setè i huitè de la desapareguda EGB, que corresponen al primer i
segon de l’actual ESO.
Com aquests alumnes estan actualment al nostre centre, els llibres han vingut amb ells. Es
tractava de sis grans caixes
de cartró amb tota mena de
llibres, però especialment, de
lectura en castellà i en
valencià. També hi havia
molts
d’història,
matemàtiques, ciències, etc..
Aquests llibres estan ja
col·locats
als
respectius
armaris i pràcticament tots
fitxats.
La segona entrada s’ha
degut a la generositat de
l’Ajuntament
de
Massamagrell que ha comprat
i deixat en dipòsit a la nostra
biblioteca un bon grapat de llibres que, prèviament, havien demanat els diferents
departaments del centre. Aquests llibres estan també col·locat i fitxats.
En quan a l’ambient i decoració del local, el departament de biologia ha continuat elaborant
models –ara de virus- que estan situats dalt dels armaris, així com uns vistosos aeròlits de suro
blanc i uns esquelets d’animals que pengen ja del sostre de la biblioteca donant un ambient
alegre i educatiu al temps, a aquesta dependència.
En quant a la seua funció estricta, sense comptar el mes de maig, el nombre total d’usuaris
de biblioteca ha sigut de 2.240, els quals s’han repartit, al llarg dels mesos de la següent
manera.
Setembre
50

Octubre
251

Novembre
510

Desembre
300

Gener
408

Febrer
415

Març
270

Abril
236

El nombre total de llibres prestats, fins al 4 de maig, segons consta als registres informàtics
(hi ha també un registre manual de fitxes on figuren un quants prèstecs més) és de 91.
Júlia, de Isabel Clara Simó, Diccionari per a ociosos , de Joan Fuster, i When summer comes
d’Helen Naylor, són els tres llibres més prestats. I, en quant als qui han tret llibres de la
biblioteca, per nivells, els qui més n’han tret han sigue els alumnes de Segon de batxiller (24
llibres), el de Primer de batxiller (23), els de Quart d’ESO (20), i els de Tercer d’ESO (7).
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ELS NOUVINGUTS I EL VALENCIÀ
A València hi ha molta gent d'altres països. I totes aquestes persones s'enfronten
amb molts problemes en l'aprenentatge d'idiomes, les situacions quotidianes, etc.
Per què els estrangers vénen a València? Quines són les seves primeres
impressions? El que els espera després? Hi ha moltes preguntes, i cada un dels
estrangers poden respondre de manera diferent. Ara vostè pot comprovar cap a
fora les meves experiències.
Per què València? Quan la gent estrangera
pensa en una ciutat on volen viure a Espanya,
molts trien València. Per què? Per raons d'un
bon clima, proximitat al mar, infraestructura
desenvolupada i moltes perspectives. Però
molt poca gent es para a pensar que ha
d'aprendre una llengua nova, a més del
castellà. Això és necessari per estudiar en
escoles, treballar. Com ha de començar i
aprendre la llengua sense capacitació
preliminar?
Com normalment aprenem la
llengua quan sabem que el
necessito al país estranger?
Ho vam començar a aprendre
al nostre país. Les possibilitats
són:
•
•
•

Comprar un llibre
Anar a classes de llengua
Trobar tot el necessari en Internet.

Així podem aprendre castellà. Però el valencià
és una llengua molt rara, i en els països
estrangers aprendre és impossible. Fins i tot
no existeixen les pàgines web en rus sobre el
valencià. Per això l'única possibilitat és
aprendre a València, per mitjà de parlar amb
els valencians, escoltant la seva llengua i
intentar aprendre-la.

Quan arribes a València, entens que
aquesta ciutat és meravellosa. La gent és
molt hospitalària i bondadosa. Però per
l'estranger que no sap castellà, viure aquí pot
ser molt difícil, perquè gairebé ningú sap
anglès, fins i tot en les institucions estatals,
els bancs i etc. Per això quan véns, sempre
entens que saber castellà és necessari. Però
en aquesta etapa ningú t’obliga saber-lo.
Les

problemes poden començar quan
comences viure aquí en
realitat. Sobretot en el poble.
És que la gent valenciana que
viu per molt de temps no sap
parlar
castellà.
I
quan
necessito, per exemple, saber
l'adreça, trobar un camí, i
preguntes la gent, no podràs
entendre,
perquè
parlen
valencià. També és difícil
trobar la direcció, perquè els senyals estan
escrits en valencià.
La major complicació per a la gent de la
meva edat és que el valencia és obligatori
estudiar a l'institut, si vols estar al país. És
molt difícil per als estrangers si no saben
molt de castellà. I també és difícil si no saps
res de valencià. En realitat penses que no
has après res fins després d'estar a València
per 3 mesos. La gent en ciutat parlava
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castellà, les programes interessants de tele
estan en castellà, i clar que no pots aprendre
el valencià si no ho escoltes.
Els únics que et poden ajudar són els amics,
què saben el valencià. Però també és difícil
per aprendre així, perquè si no entens molt de
castellà, no et podran explicar el valencià. Has
de trobar algú del teu país qui et puga ajudar. I
això no és garantit.

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ

És el projecte de participació lingüística que
té per objectiu posar en contacte voluntaris
que vulguen destinar una hora a la setmana
(durant un mínim de 10 setmanes) a
conversar amb persones que volen llançar-se
a parlar en valencià.

També poden ajudar els professors de l'institut,
però no tenen temps lliure per donar-te classes
privades. Per això l'únic que et queda és
escoltar sense entendre.
A l'institut el valencià és molt important, des del
principi, fins i tot quan et matricules, els papers
són en valencià. Molts professors prefereixen
parlar el valencià, expliquen les coses
importants en valencià, i si no les entens, no
pots aprovar. Per això per als estrangers és
molt difícil estudiar a l'institut. Has d'entendre
dues llengües estrangeres i potser estudiar els
tres més (francès, llatí i anglès).

Són moltes les persones que desitgen
utilitzar el valencià per a comunicar-se, i
necessiten situacions reals de la vida per a
fer-ho. També l'alumnat que aprèn valencià a
les aules necessita completar l'aprenentatge
de la llengua oral. Voluntariat pel valencià,
pot ajudar-los a superar la possible
inseguretat que provoca l'ús d'una nova
llengua.
És una manera de facilitar aquest contacte
personal entre un parlant del valencià i una
persona disposada a reforçar l'aprenentatge
previ. Aquesta iniciativa, a més de facilitar a
l'alumnat un interlocutor per poder conversar
en valencià, es vol incidir en els hàbits
lingüístics
dels
valencianoparlants
i
consolidar la idea que el valencià és i ha de
ser "llengua d'acollida".
www.voluntariatpelvalencia.org
Angela Petrosyan, 4t D
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ENQUESTA
Per tal de determinar el coneixement generalitzat del valencià entre els estrangers que
viuen a València (en aquest cas de Rússia), vaig preparar una enquesta amb les següents
preguntes:
1. Coneix vostè el valencià?
2. Què li sembla el fet de conèixer el valencià si preveu viure a la Comunitat
Valenciana?
3. Quin idioma parla vostè més durant la seua estada a Espanya?
4. Si vostè ja ha après valencià, ha sigut fàcil aprendre’l?
5. Com va aprendre el valencià i si va ser fàcil accedir a l’aprenentatge de l’idioma?
Els entrevistats van ser persones de diferents
edats i tipus d'activitat. Un conjunt de 10
persones.

4. Если вы уже выучили
валенсианский, легко ли вам было?
Després va venir la pregunta sobre el fàcil
que era aprendre valencià. El 50 per cent va
respondre que va ser fàcil, ja que aquest
llenguatge és molt similar a l'espanyol. El 17
per cent va respondre que no era tan fàcil i la
resta va dir que encara no l’han après.

1. Знаете ли вы валенсианский язык?
Com a resultat es va trobar que 3 persones
han estudiat valencià i el coneixen a la
perfecció, 3 tenen una mica de coneixement,
3 més no el coneixen però volen i necessiten
tenir un mestre. Només 1 persona creu que
el coneixement de valencià no el necessitarà
per a res.

5. Как вы учили валенсианский и легко
ли было вам получить доступ к
изучению языка?
La següent pregunta es va plantejar a aquells
que ja coneixen el valencià, per tal d'esbrinar
com es pot aprendre una llengua estrangera
sense formació prèvia. La majoria dels
enquestats va aprendre l'idioma a l'institut, un
dels enquestats va dir que el va aprendre
durant un any, mentre feia 4t d'ESO.

2. Как вы считаете, нужно ли вообще
знать валенсианский для того,
чтобы жить в Валенсии?
En aquesta pregunta 3 persones contesten
que no necessiten el valencià perquè no
pensen viure a València.
Dues van
respondre que necessitaven conèixer el
valencià. Una persona creu que amb un poc
és suficient per tenir una idea general de
l’idioma, perquè puga desplaçar-se per la
ciutat (llegir els senyals a les botigues,
oficines de govern, programes de lectura,
etc). I un altre home li va respondre que ell
vol, però no va tenir oportunitat d'aprendre el
valencià i l’espanyol fins molt més tard.

Els resultats suggereixen el següent: La
necessitat de conèixer el valencià per a la
majoria de les persones que tenen la intenció
de romandre a València i no es mouen
constantment pels seus estudis i treballs.
Probablement, l'única manera pràctica
d'aprendre l'idioma és residir directament en
l'entorn de l’idioma i anar a la universitat o
una altra institució educativa.

3. На каком языке вы говорите больше
во время вашего пребывания в
Испании?
La següent pregunta de quin idioma parlen
durant la seua estada a Espanya, el 70 per
cent va respondre que l'espanyol, el 30 va
respondre que el rus, però el valencià no el
va triar ningú.

Angela Petrosyan, 4t D
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MUSEROS, POCS I PUNYETEROS

He preguntat a certes persones majors de la població valenciana de Museros
distintes frases fetes i moltes d'elles m'han resultat molt útils per a fer este article.
Entrevistadora: Molt bé Vicent, ens podria dir
algunes frases fetes que ara en la actualitat es
seguisquen dient?

Vicentico: Dona, duc molt de temps en este
poble, escoltant cada dia una frase diferent,
algo se m'haurà quedat, o no?

Vicentico: Dona, pues...la típica frase de: Vas com
cagalló per sèquia.

Entrevistadora: Home...i tant que se li han
quedat coses..! Però si no li importa,
m'agradaria continuar amb les preguntes...

O també algunes com: No t'enteres de la missa la
mitat...hi han moltíssimes...
Entrevistadora: I vosté sap el significat de totes les
frases que diu?
Vicentico: Clar que sí, sense cap dubte!
Entrevistadora: Perfecte! Aleshores vosté hem
podria dir el significat de les frases:
A cosa donada no hi cerques taps i
ser més llarg que Jaume Serra ?
Vicentico: Home pues de tota la
vida vol dir que ja que t'han regalat
o donat una cosa, no hi tragues
defectes i l'altra vol referir-se a que
algú és car o cobra massa.

Vicentico: Clar, clar... vosté pregunte.
Entrevistadora: Podria dir-los als lectors
algunes frases relacionades amb els diners?
Eixes sempre interessen.
Vicentico: Els diners i la cortesia dels
plebeus fan senyoria.
Entrevistadora: Més, més, que
a la gent li sol agradar molt
estes frases.
Vicentico: Pues...jo d'estes
frases no en se moltes...però
se d'una dona d'ací de Museros
que d'eixes en sap prou.
Entrevistadora: A on viu? Com
es diu? I en sap tantes com
vosté?

Entrevistadora: I em podria dir
algunes frases relacionades amb
l'amor?
Vicentico: Clar que sí, la gran frase de: el cor no
parla però endevina o qui et vol mal et farà riure i
qui et vol bé et farà plorar.
Entrevistadora: Fabulós! I algunes sobre la mort?
Vicentico: Però vosté no se'n sap cap? No me diga
que no se sap la de: Li diu el mort al degollat: qui
t'ha fet eixe forat? O la de: Morta la cuca, mort el
verí ?
Entrevistadora: Sí, la del mort al degollat, sí que la
conec, és més, la dic encara, però l'altra no sé què
significa.
Vicentico: Eixa frase significa que has d'agarrar els
problemes per l'arrel, més clar impossible.
Entrevistadora: Vosté no deixa de sorprendre'm,
és un home amb molta saviesa.
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Vicentico: Es diu Loleta, molt coneguda com
Loleta la bufarda, viu en una finca que hi ha
enfront de l'escola, però ves a espai que eixa
dona sempre demana diners.
ENTREVISTA AMB LOLA.
Entrevistadora: Es vosté Lola?
Loleta: Tu qui eres?
Entrevistadora: Sóc un entrevistadora que
vinc a fer un article sobre les frases fetes.
Loleta: Que no sé qui eres i no vaig a obrir.
Entrevistadora: Senyora si m'obri li pagaré.
Loleta: Ah però...això ja es una altra cosa...
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Entrevistadora: Què vol dir? Que el rector de
Museros li ha fet alguna cosa?

Entrevistadora: Ja s'estem entenent, no?
Loleta: Vosté done'm diners i pregunte i acabem
ràpid
que
jo
tinc
molta
faena.
Entrevistadora: Clar clar... Em podria dir algunes
frases fetes relacionades amb els diners?
Loleta: El retor és un... PESSETERO !
Entrevistadora: Senyora, li he dit que me diga una
frase feta. Açò no ho es...
Loleta: Te n'anava a dir una, però és que ara no
me'n recorde.
Entrevistadora: Però això es de veres? Me referisc
a això del rector.
Loleta: Jo no parle d'eixes coses perquè de tot lo
que m'ha fet mal jo m'aparte...

Loleta: No s'ha portat amb mi com tocava i jo
de les persones que no me respecten i no me
donen un lloc, m'aparte.
Entrevistadora: Molt bé, però podríem seguir
amb l'entrevista?
Loleta: No me calfe...no me calfe...però si has
segut tu la que m'ha canviat de tema ! La teua
boqueta ho diu tot !
Entrevistadora: Bé... vosté perdone. Em pot
seguir dient frases relacionades amb els
diners?
Loleta: Qui paga mana! I com vosté no m'ha
pagat no solte ni una paraula més! Vaja en
Déu! (tanca la porta).
Almudena Adame, 4t D

TIPUS DE FRASES FETES

RELACIONADES AMB L'AIGUA
-A la vora de convents i de rius, les orenetes no hi fan nius.
-Al principi tots els cantirets fan l'aigua fresca.
-A la vora del riu no faces niu.

RELACIONADES AMB ELS ANIMALS
-Animal bon menjador, per a tot treballador.
-Burro que no conegues, no li toques les orelles.
-Quan no està el gat, les rates ballen
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UN MÓN MILLOR...
Moltes persones i institucions del món actual pensem que un altre món millor és possible. En aquesta línea es
situa l’informe internacional, elaborat per Federico Mayer i Jerôme Bindé publicat amb el títol Un món nou.
Ells proposen un nou pacte mundial que s’ha de manifestar en quatre àmbits: el social, el natural, el cultural i
l’ètic.

(Més informació a la secció de Societat i Cultura, pàg. 1.)

LA HISTORIA DE
MARCOS.
Un inmigrante "sin
papeles" en España
Entrevista completa en la
Sección de Tema Libre. No
os la perdáis.

Título

Amplia información en el interior: Prevención de incendios, La historia
de la demografía, "CINEMA PARADISO", La diversidad lingüística,
Historia de las Fallas, y sin olvidar el fabuloso "Especial Deportes" ,
además de otra variada información literaria.

Subtítulo
Artículo

El proceso de creación de un libro.
Charla de Rosa Serrano, directora de la Editorial Tandem.
Rosa Serrano nos contó que antes de trabajar en
la editorial era profesora y fue a raíz de gustarle
mucho leer que decidió junto a un grupo de
amigos crear una editorial. La idea era publicar
libros infantiles y juveniles en valenciano, ya que
detectaron que era un sector en que no había casi
competencia. La llamaron Tandem porque es un
medio de comunicación ecológico y cooperativo,
ya que hacen falta varias personas para
conducirlo, al igual que la editorial.

valenciana aunque ahora vive en el extranjero, que
tiene con ellos publicado un libro que ha recibido
muchos premios y se ha traducido a varios
idiomas.

Al inicio, no tenían títulos para publicar, así que
ella misma escribió uno y lo mandó a la editorial
pero con un seudónimo, para que no supieran que
lo había escrito ella. El libro gustó y se lo
publicaron y no fue hasta al cabo de un año que
sus compañeros supieron que era ella la autora.

¿Pero qué pasa con los libros que no se venden?
Si pasado un tiempo un libro no se vende, la
librería lo devuelve a la editorial, que lo guarda en
su almacén, esperando por si otras librerías lo
piden.

Los libros tienen también una parte de ilustración.
Muchas veces han encontrado ilustradores por
personas que se han acercado a la editorial con un
dossier de dibujos. Fue el caso de una de las
ilustradoras que trabaja con ellos ahora,

Una vez decidido el texto y la ilustración de un
libro se manda a un maquetador, que pone en
orden el libro y lo corrige. Una vez maquetado, se
lleva a la imprenta y se distribuye entre las
librerías.

Tandem es una editorial pequeña, aunque gracias
a la cooperación con otras editoriales españolas
convocan un premio de narrativa infantil que
luego se publica en todas las lenguas oficiales del
Estado. También cooperan con editoriales de
otros países.
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HISTORIA DE MARCOS, UN INMIGRANTE SIN PAPELES EN ESPAÑA.
La charla fue muy interesante para nosotros, ya que nos sirvió para ver la vida que hay en otros lugares, darnos cuenta de lo que tenemos y conocer
cómo es la vida de una persona que no tiene papeles.
Vino a clase invitado por nuestra profesora Marcos, un
chico de 23 años de Nicaragua (América Central). Marcos
vino a España para encontrar un trabajo que le sirviera
para comprar una casa y mantener a su familia en
Managua. Cuando se vino dejó a su mujer embarazada y
con otro hijo pequeño. Al llevar un año y medio en
España aún no había podido conocer a su segundo hijo.
Llegó a Madrid en avión y de allí voló a Barcelona. En el
vuelo se hizo amigo de un chico marroquí que le ayudó a
pasar la frontera y recoger las maletas, ya que no había
volado nunca. Tuvo muchísima suerte porque no le paró
la policía en la frontera, como sí lo hizo con muchos otros
inmigrantes.
Una vez en Barcelona tuvo que tomar el metro para ir al
pueblo donde un chico que conocía le esperaba. Era la
primera vez que subía al metro y no hizo más que bajar en
cada estación a preguntar ya que no se quería pasar de
largo. En un trayecto que normalmente se hace en veinte
minutos tardó más de dos horas en hacerlo.
En el pueblo al que llegó le habían preparado una cama en
un piso compartido con más inmigrantes. La primera
noche no pudo pegar ojo, ya que lo encontraba todo
extraño. Cerraba los ojos y sólo deseaba despertarse en
su casa en Nicaragua. A las siete de la mañana al final se
durmió.

No le resultó difícil encontrar trabajo, pero al principio en
todos los trabajos que tuvo se aprovecharon de él y no le
pagaban lo acordado. En algunos hasta no le pagaron
nada. Uno de los trabajos que le salieron fue
acompañando a un señor a vender por ferias de pueblos
de montaña en verano. Pasó mucho miedo ya que le hizo
conducir una furgoneta y no tenía el carnet de conducir
homologado en España. Al final encontró un buen
trabajo, como pinche de cocina, en que le pagaban 900
euros al mes. Como pagaba 200 euros por la habitación
(compartida con otras cinco personas), aún le daba para
enviar dinero a su mujer y a su padre, que le había
prestado el dinero para el billete de avión.
Compartir habitación con tantas personas era muy duro,
y le enseñó a valorar más lo que tenía en su casa,
cuando vivía con su familia. Una noche un compañero de
habitación volvió muy borracho y le vomitó encima del
brazo, manchó todo el suelo y ya no pudo dormir más. Su
horario en la empresa era muy duro, entraba muy pronto
por la mañana. Esa tarde cuando volvió la habitación aún
estaba sucia, así que no se pudo acostar a pesar de no
haber dormido casi la noche anterior.
En el trabajo el jefe a veces les chillaba, pero lo veía
normal, porque tenían que hacer el trabajo muy deprisa.
Un día el jefe le estaba explicando lo siguiente que tenía
que hacer mientras cortaba una manzana con una
máquina de cortar fiambre y se hizo un corte bastante

importante en el dedo. Se puso muy enfadado, le curó el
dedo y le hizo volver a trabajar con el dedo vendado y
sangrando. Cuando acabó la jornada le prohibió decir en
el centro de salud cómo se había cortado. Al día
siguiente tuvo que ir a trabajar, a pesar de dolerle
muchísimo la mano. A otro compañero se le murió el
padre y le hicieron ir a trabajar igual.
Otra vez tuvo un problema con un compañero que quería
pasarle parte de su trabajo. Como él se negaba, ya que si
no tendría tiempo de acabar el suyo, el compañero se
enfadó y lo amenazó con un cuchillo. Cuando se lo contó
al jefe lo tuvieron que despedir a él, ya que el otro tenía
papeles y contrato. Aunque era muy pesado porque
hacían muchas horas, estaba muy contento en ese
trabajo porque podía comer gratis.
Al encontrarse sin trabajo estuvo un tiempo bastante
agobiado, ya que tuvo que gastar el poco dinero que
había podido ahorrar. Finalmente lo llamaron para una
empresa de limpieza, para días y horas sueltos, pero con
la crisis cada vez lo llamaban menos. Al tener amigos en
Valencia había venido a pasar unos días con ellos antes
de volverse a su país con su familia. La charla fue muy
interesante para nosotros, ya que nos sirvió para ver la
vida que hay en otros lugares, darnos cuenta de lo que
tenemos y conocer cómo es la vida de una persona que
no tiene papeles.

Salida al Centro de Formación de Panadería y Pastelería de Valencia.

Editar caja Escribir textoBorrar

Título de nuevo, el plazo de regularización.
Abierto,
Subtítulo
Éste es el aspecto que presentaban las Oficinas de la Seguridad Social
por la gran afluencia de trabajadores "inmigrantes" en busca de sus
Artículo
"papeles".

El pasado 10 de Marzo hicimos una salida al centro de formación de panadería y pastelería de
Valencia. El centro se encuentra en el barrio del Carmen de Valencia, por lo que de camino pudimos ver
las Torres de Quart, la Escuela Superior de Arte y Diseño y el Conservatorio Superior de Música de la
ciudad.
Una vez dentro, Mariano, el monitor del taller nos estuvo explicando los diferentes ciclos formativos y
cursos que allí se impartían. Se trata de una profesión bastante práctica y fácil, teniendo sólo dos días a
la semana en que se estudia la parte teórica, que consiste en fórmulas químicas o conocer los distintos
ingredientes.
Mariano nos habló de cómo llegó a trabajar de pastelero. De joven, además de asistir a cursos en el
centro de formación por las tardes asistía a clases de arte (dibujo y modelado), conocimientos que le han
servido mucho después para la profesión. En la sala donde nos estaba dando la charla había dos
esculturas bastante grandes hechas completamente de chocolate.
Después de esta explicación pidió dos voluntarios, y salieron Cristina y Adrián. Con su ayuda estuvo
enseñándonos dos tipos de técnicas de pastelería, la caliente y la fría. En primer lugar elaboraron unas
magdalenas, para lo que mezcló harina, azúcar, leche, huevo, ralladura de limón y levadura. También le
añadió un poco de miel. Después de mezclarlo todo bien, colocaron con una manga pastelera la masa en
pequeños moldes y lo metieron en el horno.
Mientras el horno hacía las magdalenas nos explicó que hay dos tipos de levadura, la natural, que va en
pastillas y necesita reposar para hacer sus efectos, y la química, que es en polvo y no necesita reposo. A
los quince minutos sacó las magdalenas del horno y las dejó enfriar.
Para enseñarnos la segunda técnica de elaboración de pasteles, en frío, elaboramos unas trufas. Los
ingredientes usados fueron chocolate derretido y nata. Mezclaron estas dos cosas y con una manga
pastelera hicieron unas bolas pequeñas que rebozaron con virutas de chocolate. Después de unos
minutos en el congelador, las sacó y nos las repartió junto con las magdalenas. Fue una visita muy
interesante y sobre todo muy dulce!

PASTELERÍA
GERBAUD
La pastelería Gerbaud es la más
famosa de Hungría, fundada en
1858 por Henrik Kugler, desde
entonces sus pasteles y tartas
han ido haciéndose cada vez más
conocidos. La cafetería tiene más
de 300 sillas, y otras tantas la
terraza exterior.
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Casi la mitad de los incendios forestales que se producen son
causados por negligencias: quema de restos agrícolas, hogueras
improvisadas en épocas de riesgo, cohetes, cigarrillos mal apagados…

Casi la mitad de los incendios forestales que se producen son
causados por negligencias: quema de restos agrícolas, hogueras
improvisadas en épocas de riesgo, cohetes, cigarrillos mal apagados…
Aunque durante los últimos meses se han reducido de manera
considerable negligencias que años atrás se situaban entre las
principales causas de incendios, todavía estas conductas negligentes
son la causa principal. Además, los fuegos iniciados por estas causas
suelen ser los de mayor extensión.
Del total de las negligencias, una tercera parte corresponde a los
fuegos agrícolas. Aproximadamente un quince por ciento de los
incendios forestales empiezan por un accidente, casi la mitad de estos
son en líneas eléctricas. En los últimos años los incendios provocados
por líneas eléctricas han sido mayoritariamente por sobrecarga de la
red.
El segundo grupo de accidentes (40%) lo causa la maquinaria agrícola
o trabajos forestales. En los años de sequía el efecto de rozamiento
entre las máquinas y las piedras provocan más incendios.
¿Cómo podemos colaborar para que no se queme el bosque?
--No quemar de ninguna manera basura, ni de encender fuego.
--No lanzar nunca cigarros encendidos, ni luces sin apagar.
--No encender fuegos artificiales, ni lanzar cohetes en las zonas
peligrosas.
--No encender la hierba de las parcelas de las urbanizaciones.

Título
Subtítulo
Artículo

--No dejar nunca escombros en el bosque.
--Si comes en el bosque, que sean bocadillos o platos fríos y si es al
revés hay que ir a las áreas de comida.

EUROPA, ARA.

Història de la demografia.
Des de temps antics el significat i el nombre de les poblacions han estat un tema d'interès de moltes civilitzacions,
principalment per facilitar la recaptació d'impostos, l'ordenament social i la formació d'un cos militar.
Des de temps antics el significat i el nombre
de les poblacions han estat un tema d'interès
de moltes civilitzacions, principalment per
facilitar
la
recaptació
d'impostos,
l'ordenament social i la formació d'un cos
militar. A la Xina antiga, Confuci va suggerir
que la relació entre el creixement de la
població i el medi ambient havia de ser
regulat ja que el medi ambient no garantia la
subsistència bàsica per a la població
creixent. Aristòtil també va suggerir que
existia una relació entre el creixement
poblacional i el medi ambient, ja que un
creixement poblacional excessiu causava
pobresa, la qual cosa, al seu torn, causava
rebel•lió i crim. Plató va proposar que el
nombre ideal d'una ciutat era de 5.040, ja que
es una xifra divisible per qualsevol nombre
de lƇ al 9, i així la recaptació d'impostos i el
reclutament militar es facilitarien. A partir del
Concili de Trento (1545-1563), a Europa,
l'Església Catòlica es va dedicar a anotar de
manera sistemàtica tots els esdeveniments
demogràfics, com ara els naixements i

defuncions, a més dels baptismes i
matrimonis. El 1662 John
Graunt, en
l'actualitat considerat el pare de la
demografia, en va fer ús, i va publicar un
estudi sobre els registres de mortalitat, amb
referències al govern, la religió, el comerç, el
creixement, l'aire, les malalties i els diversos
canvis de la esmentada ciutat. Aquest llibre
va ser el primer estudi sistemàtic de la ciència
que amb el temps es coneixeria com la
demografia. Durant el mateix període de
temps, Halley, descobridor del cometa que
porta el seu nom, va examinar les llistes de
defuncions de Bleslay, Polònia, que incloïen,
a diferència d'altres de l'època, l'edat i el sexe
de la persona. Amb aquestes dades, Halley
va ser el primer a calcular l'esperança de vida,
aleshores de 30 anys.
El segle XIX el matemàtic i economista
alemany Wilhelm Lexis va desenvolupar un
estudi bidimensional per a l'estudi temporal
dels fenòmens poblacionals en un sistema de
coordenades amb els anys en l'eix
d'abscisses i l'edat en l'eix d'ordenades.
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Els demògrafs Karl Becker i Gustav Zeuner
van desenvolupar una descripció similar dels
fenòmens poblacionals, diagrames que en
l'actualitat es coneixem per llurs cognoms. El
segle XX, Alfred Lotka va presentar els
fenòmens
poblacionals
de
manera
matemàtica. Va ser un dels primers a
considerar la migració con un element
artificial, però indispensable, del creixement
poblacional distingint-lo del creixement
natural.
El volum, la distribució, el creixement i el
desplaçament de la població estan
estretament relacionats amb els problemes
globals de pobresa, esgotament de recursos
I degradació del medi ambient.
Segons estudis recents, "si les previsions
actuals de creixement de la població són
correctes i les pautes de l'activitat humana en
el planeta no canvien, la ciència i la
tecnologia no podran impedir la degradació
irreversible del medi ambient ni la creixent
pobresa de gran part del món".

Europa, amb més de 700 milions
d'habitants, és, des del punt de
vista demogràfic, una regió
clarament identificable a escala
planetària. Ha estat una de les
regions mundials amb un gran
pes demogràfic en el conjunt
del món, però, actualment,
Europa
està
perdent
protagonisme degut a un
creixement demogràfic que
actualment es concentra, en
bona mesura, a d'altres regions
del planeta.
Les senyals d'identitat de la
població d'Europa es poden
sintetitzar en:
- L'elevat grau d'urbanització.
- El creixement escàs i lent de la
població.
- Una de les taxes de fecunditat
més baixes del món i, per tant,
un creixement natural dèbil.
- Una esperança de vida alta.
- Corrents immigratoris forts.
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Les llengües del món. En perill d'extinció?
Actualment, encara es parlen unes 6.000 llengües al món.
Els diversos estudis sobre les llengües indiquen que al món es parlen aproximadament 6.000 llengües. La
distribució pels diferents continents és, no obstant això, molt irregular.
Les llengües africanes i asiàtiques representen al voltant del 32 per cent en cada continent, les del continent
americà el 15 per cent i les del Pacífic un 18 per cent. El continent europeu acull només el 3 per cent de les
llengües mundials.
La meitat de les llengües del món es concentra en 8 estats: Papua Nova Guinea (832), Indonèsia (731), Nigèria
(515), Índia (400), Mèxic (295), Camerun (286), Austràlia (268) i Brasil (234).
Malgrat el gran nombre de llengües existents i la necessitat de preservar-les, ben poques gaudeixen de bona
salut. La globalització pot provocar que algunes comunitats abandonen les seues llengües. Però també pot
ser una oportunitat per difondre amb més facilitat les diferents llengües que conviuen al planeta.
Segons la UNESCO, al voltant del 50 per cent de les 6.000 llengües del món estan en perill de desaparició, el
96 per cent de les llengües són parlades per només el 4 per cent de la població mundial, i més del 90 per cent
del contingut d’Internet és redueix a només 12 llengües...
“Cal reivindicar en paral•lel amb la defensa de la natura i la cultura, la pluralitat de llengües, les diferents
maneres de dir el món, els sistemes de comunicació i d'expressió que els grups humans han desenvolupat al
llarg de molts mil•lennis, com a manifestacions i concrecions del nostre senyal més distintiu: el llenguatge,
sense el qual no seríem humans.”
J. Tuson, Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística.

LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
Se dice que en el mundo se hablan entre 5000 y 7000 lenguas, repartidas de forma desequilibrada entre la población mundial.
Hay pocas lenguas que aglutinan cientos de millones de hablantes. Es el caso del inglés, del chino, del hindí y del castellano. Si en
el caso del inglés y el castellano, esto se explica porque es la lengua que llevaron los colonizadores a tierras lejanas de su
territorio de origen, en los otros casos se debe a que son las lenguas de las zonas más densamente pobladas de la tierra.
Viajando por Europa tenemos la impresión de que
estamos en contacto con muchas lenguas: esto no es
nada, si lo comparamos con otros lugares del mundo,
como Asia, África o América. Europa ha sufrido a lo largo
de su historia la muerte de muchas de sus lenguas.
Actualmente las lenguas de Europa sólo representan el
3% de las lenguas del mundo. Este proceso de reducción
no está acabado: muchas de las lenguas que aún se
hablan están amenazadas o en riesgo de desaparecer en
poco tiempo.
El Libro Rojo de las lenguas nos ofrece los siguientes
datos: lenguas no amenazadas (30%), lenguas
amenazadas (56%), lenguas casi desaparecidas o
extinguidas hace poco (14%).
La diversidad de lenguas se considera una riqueza única,
ya que son pocos los bienes culturales que posee la
humanidad que pueden representar de una forma tan
creativa las maneras de ver el mundo, de representarse la
realidad que un pueblo ha desarrollado a lo largo de la
historia. Una lengua, es además, una forma única de
expresión de una identidad colectiva, un instrumento de
comunicación y de formación del pensamiento, una
herramienta imprescindible de relacionarse e interacturar
con el mundo, de crear y obtener placer. Los estudios
lingüísticos han demostrado que no hay lenguas mejores
que otras, más aptas para la expresión en todos los
campos de la vida privada y pública, ni más fáciles para
aprender. Todas las lenguas son un sistema flexible,
capaz de adaptarse a la realidad cambiante que nos rodea
a través de mecanismos lingüísticos diversos que
permiten a cada una de ellas llevar a cabo las funciones
necesarias en su comunidad.
La clasificación entre lenguas fáciles y difíciles no
depende de la lengua misma, sino de lo parecida o
diferente que sea de las que conocemos. Si no fuera así,
los niños del mundo no tardarían el mismo tiempo en
aprender las diversas lenguas que aún se hablan. Como
aprender lenguas es algo que hacemos desde pequeños,
no puede sorprender que la mayoría de la gente del
planeta sepa y utilice normalmente más de una. En el
mundo lo normal es el plurilingüismo; lo raro es conocer y
usar sólo una lengua. La capacidad de aprender lenguas
es algo que nos acompaña desde que nacemos, y puede
desarrollarse. Cuantas más lenguas sabemos, más fácil es
aprender nuevas, y haciéndolo entramos en contacto con
la manera en que otros pueblos entienden el mundo y se
relacionan.
Las lenguas son bienes culturales acumulables, es decir,
no hay razones que justifiquen que uno tenga que dejar

una lengua para aprender otra. A lo largo de la historia de
la humanidad esta creencia errónea ha hecho que
obligaran a muchos pueblos a dejar su lengua y a emplear
otra. De esta forma también se sometió a la gente, y se
obligó a hablar la lengua de quien mandaba. Esto no es
sólo algo del pasado: todavía hay pueblos que están
siendo obligados a abandonar su lengua y a utilizar otra.
A veces se hace de forma violenta; otras veces
simplemente convenciendo a la gente de que su lengua
no sirve, y que sería mejor utilizar otra. Nosotros
sabemos que esto es sólo un prejuicio lingüístico, que
todas las lenguas sirven para lo mismo, y que no hay
lenguas mejores ni peores, ni más dignas de ser
aprendidas o empleadas.
La falta de transmisión entre generaciones, es decir, que
los adultos no enseñen más la lengua a los niños, es una
de las maneras en que se ve que una lengua se está
muriendo. Las lenguas nunca mueren por razones
naturales. Es verdad que las lenguas cambian, se
transforman, pero no lo es que mueran. El latín, por
ejemplo, no está muerto, está vivo en las lenguas que a
partir de él se desarrollaron. Las causas de la muerte de
las lenguas y, como consecuencia, de la reducción de la
diversidad lingüística, son muchas y diferentes: desde la
desaparición física de una comunidad por razones más o
menos naturales, hasta el abandono de la lengua causado
por la dominación económica o política de una
comunidad sobre otra. Esta última causa, la más
extendida, va en general acompañada de un proceso por
el cual la lengua hablada originalmente por la comunidad
va perdiendo prestigio; los espacios sociales en donde
se usa se ven reducidos; los hablantes más jóvenes van
aprendiendo la otra lengua y dejan de usar la propia,
hasta tal punto que no la enseñan a sus hijos. Llegado a
este punto, la lengua está seriamente amenazada, y faltará
poco tiempo para que esté muerta.
Para que la gente actúe de esta forma, se debe haber
convencido de la poca utilidad que tiene su lengua, o de
las ventajas que obtendrá al aprender otra. En definitiva,
la muerte de las lenguas se explica por la expansión de
prejuicios lingüísticos, que no hacen más que contribuir a
la pérdida de la riqueza humana que representa la
diversidad de lenguas y culturas.
La mayoría de las lenguas que conocemos son orales. Es
decir utilizan el aire para crear sonidos que articulan con
la ayuda de distintas partes del cuerpo. Cada lengua
delimita el número de sonidos lingüísticos, pero lo hace
de maneras diversas. Nosotros somos capaces de
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producir muchos más sonidos de los que utilizamos en el
habla, así que no puede sorprendernos que diferentes
lenguas hayan seleccionado sonidos diferentes a los
nuestros. Las ondas sonoras llegan a nuestros
interlocutores quienes tienen la tarea de interpretarlas.
Sin embargo, hay también lenguas que no son orales. Son
las lenguas de signos que utilizan muchas personas
sordas y no sordas. Estas lenguas no utilizan sonidos ni
se reciben por audición. Utilizan como medio los gestos y
la expresión facial, y su recepción se realiza a través de la
visión; es decir, con la ayuda de los órganos visuales.
Como los sonidos y los signos, unidades de diverso nivel
forman las lenguas.
Estas unidades se van organizando en un sistema
complejo, que no es caótico sino ordenado. La lógica de
las lenguas es su belleza, y es justamente su diversidad la
que nos muestra las múltiples formas en que los humanos
hemos logrado construir nuestra cultura.
La homogeneización lingüística podría llevarnos a perder
la riqueza que esta multiplicidad comporta. Si bien todas
las lenguas del mundo están formadas por un sistema de
unidades interrelacionadas, no todas se representan de
manera escrita; es decir, tienen una escritura. Algunos
pueblos han desarrollado otros modos de llevar a cabo
las acciones que nosotros realizamos a través de lo
escrito (por ejemplo, guardar información).
La escritura es una representación convencionalizada de
la lengua; no es parte de la lengua en sí misma, por ello, a
diferencia de la lengua que aprendemos en casa desde
muy pequeños, para escribir necesitamos dedicarnos
años a un aprendizaje sistemático.
En Europa, hay lenguas que mucha gente usa y otras que
sólo son habladas por unos cuantos. Algunas personas
creen que la cuestión es muy sencilla: en Italia, se habla
italiano; en Alemania, alemán; en Francia, francés, en
Inglaterra, inglés. Pero sabemos que eso no es así: por
ejemplo, en España no sólo se habla español. Hay otras
lenguas que usa la gente que vive en España, y que son
diferentes entre sí.
Porque como las personas, las lenguas viajan, y con ellas
viajan maravillosas maneras de contar historias. Ahora,
abre las orejas, escucha a tu alrededor y disfruta de la
diversidad lingüística.
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LA FÓRMULA DEL ÉXITO
Parece que el ser humano se mueve a partir
de objetivos. El grado de motivación personal
para alcanzarlos constituye una fuerza
poderosísima.
Parece que el ser humano se mueve a partir de objetivos. El grado de
motivación personal para alcanzarlos constituye una fuerza
poderosísima. Así podemos encontrar a nuestro alrededor numerosos
ejemplos de cómo el afán de superación ha hecho conseguir objetivos
que de entrada parecían si no imposibles, sí muy difíciles de lograr.
Dentro del panorama del mundo deportivo, hemos fijado la atención en
algunas figuras cuya trayectoria nos parece interesante de reconocer.
Se trata de un duro viaje lleno de esfuerzo pero con una meta muy
clara: Alberto Contador, Lance Armstrong y José Francisco Molina.

ALBERTO CONTADOR
A Alberto Contador, en el 2004, le diagnosticaron un cavernoma. Después de una operación, en la que le
incrustaron dos placas de titanio, Contador parecía recuperarse muy bien. Unas horas más tarde, alguien
gritó: “-¡Viene de la UCI!” La reacción de la doctora fue angustiosa pero le sorprendió la reacción –
carcajadas- de los hombres que estaban a su alrededor. Se reían, la señalaban y la miraban. “-¿Viene de la
UCI?- Sí: de la Unión Ciclista Internacional”(más risas). Contador era una joven promesa.
Al poco tiempo de la operación, volvió a entrenar hasta que en 2007 ganó el Tour de Francia, al año
siguiente, el Giro y la Vuelta. Su afán de superación ha sido fundamental.

“Una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que
es. Si yo sigo diciéndome a mi mismo que no puedo hacer algo, es
posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por lo contrario
si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo
adquiriré la capacidad de realizarlo aunque no la haya tenido al
principio.” (Gandhi)

LANCE ARMSTRONG
Lance Armstrong nació en Austin, Texas, y desde pequeño le gustó el deporte. Destacó en natación y
triatlón, y se le daba bien la bicicleta, por lo que pronto pasó a ser ciclista profesional. A los 21 años se
proclamó campeón del mundo. El 2 de octubre de 1996 le hicieron unos análisis médicos. Durante semanas
había notado una gran inflamación en la ingle. Los ciclistas están acostumbrados a ignorar el dolor, pero
comenzó a vomitar sangre y a tener pérdidas de visión y migrañas.
Le diagnosticaron un cáncer en un testículo y después descubrieron que también tenía una docena de
tumores, del tamaño de una pelota de golf, en los pulmones y el cerebro. Se había pasado la vida
compitiendo sobre una bicicleta y cuando le comunicaron que tenía cáncer, decidió luchar por superarlo.
Su cara estaba pálida, sus ojos hundidos y su boca parecía una línea delgada sobre el rostro. Él pensó:”si
el trato es que nunca vuelva a montar en bici, de acuerdo, pero quiero vivir”. Los médicos aseguraban que
tenía un 40% de posibilidades de vencer el cáncer. Armstrong anunció su retirada: “La verdad es que si
ahora alguien me diese a elegir entre resultar ganador de Tour o del cáncer, elegiría lo último”.
Ha vuelto a los pedales y corriendo la primera etapa de la Vuelta a Castilla y León tuvo una caída y se
fracturó la clavícula derecha. Le pusieron doce tornillos. Ya está con ganas de volver a correr.
SE BUSCA MASCOTA PERDIDA ZONA DE LA "FONT DEL SALT".
LLAMEN AL 698 765 432. GRACIAS. SE RECOMPENSARÁ.

JOSÉ FRANCISCO MOLINA
El guardameta José Francisco Molina anunció que abandonaba de manera indefinida, como mínimo un
año, la práctica del fútbol debido a un tumor maligno en la zona abdominal. El guardameta, de 32 años,
viajó a su tierra natal, València, para empezar las sesiones de quimioterapia. Se le diagnosticó un primer
tumor, esperó el término de la temporada y lo mantuvo en la mas estricta intimidad. En 1996, conoció que
era un tumor benigno, que le iba a obligar a colgar las botas durante un tiempo. El doctor del Deportivo,
César Cobián, le indicó que el mejor tratamiento era la quimioterapia, aunque podía producir algunos
efectos secundarios.“

GENOVÉS II DIU ADÉU AL
"TROFEU UNIVERSITAT".
El "5é Trofeu Universitat de València" s’ha quedat sense els dos
màxims favorits, Álvaro i Genovés II, però acara la recta final amb dos
grans semifinals.
No estava massa equilibrat l’enfrontament entre Genovés II i Nacho contra Pedro, Sarasol II i Pedrito als
quarts de final del Trofeu Universitat. A causa de les lesions, s’hagué de canviar el format, que en un
principi anava a ser per parelles, amb la qual cosa va descompensar una miqueta el nivell de les partides.
No seria la primera vegada que una parella acaba guanyant un trio, però juntar Pedro, Sarasol II i Pedrito
era massa per un Genovés II que acabà desbridat per l’impossible de la missió.
ÀLVARO i GENOVÉS II Foto d'arxiu.
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Los orígenes de las fallas
Los orígenes de las fallas son bastante sencillos
Se trataba de quemar los restos o desechos de los talleres de carpintería. Luego la crítica y la imaginación se
ha ido incorporando a estos monumentos. Sobre esta fiesta se unen varios elementos que definen la cultura
de la que procede el fuego, la música, la pólvora, la calle...
En el valenciano medieval la palabra falla viene del latín, servia para nombrar a las antorchas que se
colocaban en lo alto de las torres. En el "Llibre dels fets" se citaba que las tropas del rey Jaume I llevaban
fallas para iluminarse. Posteriormente se utilizó el término para referirse a las hogueras que se encendían las
vísperas de algunas fiestas extraordinarias. No sabemos en qué momento situar los orígenes de estas fiestas.
Sólo sabemos que a partir del siglo XVIII se encontraron diferentes documentos que permiten esbozar el
perfil y características de éstas.
Parece evidente que en la segunda mitad del siglo XVIII, la práctica de plantar fallas y quemarlas la víspera
de San José estaba establecida plenamente.
En el Semanario Pintoresco Español, de principios del siglo XIX, tenemos la primera descripción detallada
de estos festejos: nos indica que los carpinteros alzaban tablados elevadísimos, llegaban a los segundos
pisos de las casas, en sitios públicos de la ciudad y colocaban encima una efigie, además de pólvora y otros
combustibles. El pedestal o tablado, lo adornaba con ricos lienzos y llegada la noche le prendían fuego.
La falla, en su versión moderna, es un acto que se concede la potestad de juzgar y emitir unos veredictos
nobles a determinados comportamientos sociales.
Los vecinos anónimos, asumen la voz de la comunidad y del sentido común y censuran públicamente algún
comportamiento social merecedor de sanción popular.
La experiencia de quema de monigotes o "ninots" ha estado ampliamente difundida en la cultura europea.
Podemos citar "els Perots" que se plantaban en Alcoi, o todavía se plantan en Castalla; o "el vell i la vella"
de Llíria o Picassent.
El espíritu de la fiesta fallera es abierto, favorable al contacto directo y al ambiente popular. Su origen
continúa siendo una incógnita. Lo que sí está claro es que se trata de una fiesta que parece desde el primer
momento organizada y celebrada por las clases populares. Una fiesta de barrio heredera de la tradicional
fiesta de calle.

"COMBUSTIBLE PER A FALLES"
L'autor, amb el seu estil àgil i incisiu, ens parla dels
ingredients i de la significació de les falles...
Potser sorprendrà trobar entre
la bibliografia de Fuster, un
iconoclasta hostil als tòpics, un
llibre
sobre
les
falles,
l’espectacle que més tòpics
concentra de tot el folklore
oficial valencià. Combustible
per a falles, però, no és ni un
pamflet ni un libel irreverent i
despietat contra les falles, sinó
un recull d’escrits amables, a
manera de breus apunts
sociològics,
que
tracten
d’explorar, a través del motiu
faller, el caràcter i la mentalitat
dels valencians.
L’autor, amb el seu estil àgil i
incisiu,
ens
parla
dels
ingredients i de la significació
de les falles, una manifestació
festiva que pot ser tant una
mostra innocent de la ufania i el
barroquisme valencians com
també un poderós instrument
de control social i de
reprovació moral. Un aspecte
intolerant i inquisitiu que el
mateix
Fuster
va
patir
directament en ser cremat en
efígie,
el 1963, en una
cerimònia que rememorava les
antigues
pràctiques
inquisitorials.

VALENCIANS
QUE HAN ESTAT
GUARDONATS
AMB EL PREMI
D'HONOR DE LES
LLETRES
CATALANES
1974Manuel
Sanchís
Guarner (València, 1911-1981)
1975- Joan Fuster (València,
1922-1992)
1978- Vicent Andrés Estellés
(València, 1924-1993)
1987- Enric Valor (València,
1911-2000)
2004- Joan Francesc Mira
(València, 1939)

"LA NOSTRA CULTURA"
"Som una cultura petita..."
Som
una
cultura
petita,
esquarterada administrativament,
penada políticament, sovint
mesquina, que exigeix el doble
d’esforços que qualsevol altra
per concedir la meitat de crèdit.
Només per la seua traducció de la
Divina Comèdia o pels seus
treballs sobre la família Borja —
de ficció i de no-ficció—, Joan

A propòsit de Joan Francesc Mira, un dels grans.

Francesc Mira s’ha guanyat una
atenció que molt pocs li han
concedit. Paradoxalment, l’ha
guanyada en àmbits acadèmics i
intel•lectuals forans. Però, a més,
Mira ha estat un activista de la
seua cultura i del seu país des de
fa dècades. Ha participat molt
activament en totes les iniciatives

que han pretès
desprovincianitzar-los. Calladament. La
seua
militància
per
la
normalització, la dignificació i
l'homologació de la cultura i la
llengua pròpia ha estat obstinada,
persistent. Per això s’havia fet
mereixedor —ja fa anys— del
Premi d’Honor de les Lletres
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Catalanes. I per això mateix, per
l'encert palmari a l'hora de
concedir-li, aquest guardó té una
utilitat indiscutible. La que
expressa la vitalitat d'una societat
civil que se sap necessària encara
per mantenir-nos dignament vius
—i amb veu pròpia— a l’Europa i
al món del segle XXI.

www.articulacio.wordpress.com

PIROTÈCNIA A LES FALLES

La pólvora i la pirotècnia arribaren amb els musulmans, des d’aleshores sempre
ha anat lligada amb les festivitats del poble valencià i han acabat sent les festes
més representatives. Hui en dia no s’entén que aquest element puga faltar en tot
festeig popular, encara que les ultimes propostes legals europees vagen en
contra.
La Nit del Foc: és una de les manifestacions
pirotècniques nocturnes (últim castell de les
festes) més importants de la festa fallera que
antigament anunciava el final de les
celebracions, i que des de fa anys es va

pels valencians i menys enteses pels
visitants. Si et deixes portar pel soroll i
l'estrèpit aconsegueixes unes sensacions
semblants a l'audició d'un concert, tot això en
pocs minuts (5-7) i arribant a superar els 120
decibels. Actualment les mascletaes que es
disparen a la Plaça de l'Ajuntament de
València, que té un pressupost aproximat
entre 6.000 i 9.000 euros, però alguns
pirotècnics posen de la seua part per
satisfacció del públic. El pirotècnic que més
públic atrau és V. Caballer. Al contrari que
els focs artificials que busquen l'estimulació
visual, les mascletades tenen com a objectiu
estimular el cos a través dels forts sorolls
rítmics dels masclets; Alguns consideren

traslladar al penúltim dia. És l'espectacle
pirotècnic més espectacular de totes les falles,
amb una durada que sol oscil·lar entre 15 i 25
minuts i on es cremen 2500-3500 kg de
pólvora repartits per tot tipus de carcasses de
colors i so.
Mascletà: El seu nom prové del d'un tipus de
petard en valencià, Masclet. Són les preferides
aquests sorolls "musicals", se celebren entre
l'1 i el 19 de març a les 14h a la Plaça de
l'Ajuntament de València.
La despertà: cada dia amb la despertà els
fallers desperten al la resta del veïns tirant al
terra uns petards coneguts com “tro de bac” i
masclets. Ho fan perquè tot el món encara
que no siga faller puga disfrutar de les
passions falleres.
Inma Aguilar, 4t A
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LA MAGDALENA

Les festes de la Magdalena són les festes majors de Castelló de la Plana. Es
commemoren els orígens de la ciutat, en record històric del trasllat de la ciutat des
de la muntanya. Molt més tard ha tingut influència de les falles i es planten gaiates
a la ciutat.
Se celebren el tercer dissabte de quaresma,
en l'actualitat diumenge, i se celebra un pregó,
una desfilada de penitents, una desfilada de
gaiates, però l'acte central es la romeria de les
canyes. En aquesta romeria pugen a l'Ermitori
de la Magdalena, acte simbòlic on els
castellonencs es reafirmen com a poble.
Les gaiates són monuments de llum exclusius
de Castelló que desfilen el tercer diumenge de
quaresma i permaneixen en distintes places al
llarg de tota la setmana de festes. Com a festa
gran que és, el dia de la Magdalena té una
gran vespra, amb la celebració de la
Cavalcada del Pregó.

Durant tota la setmana es succeixen tots els
concerts, els espectacles pirotècnics i taurins,
les actuacions de grups de teatre del carrer,
les vetllades i els sopars populars, fins a
arribar al següent cap de setmana amb la
celebració de l’ofrena a la Mare de Déu del
Lledó i el Magdalena vitol, una particular forma
de posar punt i final a unes festes que es
caracteritzen pel seu alt grau de participació
popular.

La cavalcada, el seu nom prové del conjunt
de versos que es repeteixen al llarg del
recorregut i que en veu de la figura del
pregoner inviten per mitjà de l’alcalde de la
ciutat a participar a veïns i visitants en les
festes.
El "Pregó" és un museu vivent de la
mitologia, història, tradicions, artesania,
indústria, agricultura, festa...; en definitiva,
una mostra costumbrista que permet a
l’espectador realitzar un recorregut pel
passat i el present de la província i ciutat de
Castelló.
Tres parts ben diferenciades constitueixen
aquesta desfilada: "Mitología i Història
Fundacional", "Representació Provincial" i
"Ciutat i terme de Castelló".

Paula Ferrer, 4t A

La Cavalcada del Pregó es tracta d'una
desfilada que anuncia el començament de les
festes, i que es va realitzar el 14 de març a la
ciutat.
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BOUS, CAVALLS, TOMAQUES, MOROS I CRISTIANS

L’entrada de bous i cavalls és una festa popular de Sogorb, la Tomatina de Bunyol
i els moros i cristians d’Alcoi són festes declarades d’interés turístic internacional.
En totes elles es poden posar a prova els sentits i les emocions.
L’ENTRADA DE BOUS DE SOGORB
Aquest acte és el més rellevant de la setmana taurina
de Sogorb, que té lloc durant tota la setmana del segon
dissabte de setembre a les dues del migdia, i és
retransmès en directe a Canal 9, i la televisió local de
Sogorb.Hi participen sis bous i aproximadament el
doble de cavalls.
Discorre per un recorregut d'uns 500 metres, amb un
duració aproximada d'un minut, al llarg principalment
del carrer Colom, ocupada per una gran massa de
públic que s'obri i tanca, creant corredor i barrera al pas
intrèpid de bous i cavallers.
Després el públic del carrer, que hi ha vist l'entrada des
dels distints balcons i miradors, no es marxa i espera
joiós la cadenciosa desfilada dels cavallers, ara carrer
Colom per dalt, per a premiar un dia més la perfecció
de la entrada.
LA TOMATINA
La Tomatina és l'acte
més emocionant i amb
més personalitat, és una
festa
del
municipi
valencià de Bunyol, en
què els participants s'hi
llencen tomaques entre
ells.
Aquest
esdeveniment té lloc el
darrer dimecres d'agost
de cada any, durant la
setmana de las Festes
Majors de la localitat.
Juntament amb les falles,
fogueres i moros i
cristians, és una de les
festes valencianes més
conegudes internacionalment.
El seu origen:
Tot començà l'últim dimecres d'Agost del any 1945,
quan uns joves prenien la fresca en una plaça de
Bunyol. La vesprada no prometia molt així que els xics
decidiren posar-se en la comitiva d'una desfilada amb
músics i gegants. Un xic, per un capritx del destí va
començar a tirar verdura que hi havia en una tenda
d'allí. La gent va començar a tirar-se les tomaques uns
a altres.
A l'any següent els joves varen repetir i dugueren les
tomaques de sa casa. La Tomatina vas ser prohibida a
principis dels 50, però el poble va parlar i la festa va

tornar a permetre's, unintse cada volta més
participants.
Finalment en 1957 es va
permetre la Tomatina i es
va instaurar la festa de
forma
oficial.
Des
d'aleshores,
és
l'ajuntament de Bunyol el
que
organitza
i
promociona
aquesta
curiosa batalla que s'ha
fet
coneguda
mundialment.
El primer moment de la
Tomatina és el "pal sabó",
paregut a la cucanya, que consisteix en pujar a un pal
engreixat amb un pernil en la part superior. Mentre açò
succeeix, el grup treballa en un frenesí de cantar i ballar
mentre es dutxen amb mànegues. Una vegada que
algú és capaç de soltar el pernil del pal, es dóna la
senyal d'inici. La senyal per al començament sobre les
11, quan sona la carcassa, i comença el caos. Diversos
camions llancen tomaques en abundància a la plaça del
poble. Les tomaques que es tiren procedeixen
d'Extremadura on són menys costoses i es cultiven
específicament per al festival ja que no són de bon gust
per al consum.
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Per als participants es recomana
l’ús d’ulleres protectores i guants.
Les tomaques han de ser
esclafades abans de llançar-se
perquè no facen mal a ningú.
Després d’exactament una hora, la
lluita finalitza en disparar la segona
carcassa anunciant el final. Tota la
plaça queda tenyida de roig i es
formen rius del suc de la tomaca. El
procés de neteja dels carrers el
realitzen
els
bombers.
Els
participants aprofiten les mànegues
que els cedeixen els veïns per a
llevar-se la tomaca apegada al cos.
Alguns s'apropen a la bassa de "los
peñones" per a rentar-se.

MOROS I CRISTIANS
La festa de moros i cristians es caracteritza
generalment per la presa de la ciutat per part dels
moros, que roman sota sobirania mora durant un o més
dies, fins que els cristians tornen a conquerir-la, restant
en mans dels cristians tot l'any fins la següent setmana
de festa. No obstant això, les representacions i
l'argument de la festa pot variar d'una localitat a altra,
incloent els discursos del capità moro i cristià, i la
representació escènica. L'acte principal d'aquesta festa
és l'Entrada de Moros i Cristians, així com les
Ambaixades. Tanmateix alhora de celebrar aquestes
festes, cada ciutat o poble les dedica a un sant patró.
Així, passa amb Sant Jordi per Alcoi, Sant Blai per a
Bocairent, Sant Roc per Castelló..
L'organització de la festa corre a càrrec de les
Comparses que, lògicament, poden ser mores o
cristianes. Durant tot un any es preparen els vestits i
engalonaments per a la festa, així com les armes de foc
que, tot i que son fictícies, són molt sorolloses. Tot açò
ompli les localitats que celebren amb festa de color i
soroll.

Cada any és una de les comparses mores i cristianes
les que aporten un capità o rei (depenent del lloc) a
cada un dels bàndols. També hi ha altres figures com
els alferes, l'ambaixador, el volant, l'abanderat, o la
dama de la comparsa. Cada comparsa té el seu propi
local, caserna, maset, capitania o local de reunió, on es
realitzen les celebracions.
Les desfilades, principalment en els llocs de més
tradició i localitats més grans es caracteritzen per la
seua espectacularitat, no només pels vestits, sinó
també per la participació de carrosses i animals
muntats, com cavalls, elefants i dromedaris o per la
gran quantitat de pólvora emprada.
Cal destacar els nombrosos museus festers que hi ha
als pobles de la zona. En aquests tipus de museus, s'hi
exposen vestits, indumentària antiga, fotografies,
partitures de música festera, i tot un seguit d'objectes
que rememoren aquestes festes.
Paula Ferrer, 4t

33

www.articulacio.wordpress.com

ACTIVITATS
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PREMI “DESAFÍO ROBÓTICA 2010” PER A L’IES DE MASSAMAGRELL

El passat 21 de maig es va
cel·lebrar el segon “Desafío
Robótica” en el Museu de les
Arts i les Ciències de València.
Participaren més de 200
concursants, entre els quals es
trobaven els representants del
nostre institut, companys del
grup de tecnologia de 4t d’ESO.
El concurs consistia en la suma de dues proves:
Rescat, en la qual un robot
havia de seguir una línia fins agafar una llanda per a
després tornar pel mateix recorregut.
Velocitat, en el menor temps possible donar-li una
volta a un circuit seguint una línia.
La suma de les dues proves atorgaria la victòria al grup
que menys temps empleara.
Toni Baixauli i Javi Pérez
guanyaren en la categoria
Lego (utilitzant únicament
aquesta companyia), sent els
únics
participants
en
aconseguir la prova de
rescat i els més ràpids en la
de velocitat.
Joaquín Marín i Alberto
Costa
aconseguiren
la
victòria sent tercers en la
prova de rescat i els més
ràpids en la de velocitat en
la categoria lliure (on es
podien utilitzar tot tipus de
robots).
Com a premi els alumnes del centre foren obsequiats amb un Ipod Touch i una entrada
anual per al Museu de les Arts i les Ciències. A més d’aconseguir 1.400 Euros per al
Departament de Tecnologia.
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DEPARTAMENT D’ELECTRÒNICA

http://ipmasd.net/ies
CICLE MITJÀ
EQUIPS ELECTRÒNICS de CONSUM

CICLE SUPERIOR
DESENROTLLAMENT de PRODUCTES
ELECTRÒNICS

Aquest títol, de la Família Professional
d’Electricitat-Electrònica permet capacitar
l’alumne per a
instal·lar i mantenir
equips electrònics de:
- Consum.
- So i imatge.
- Components microinformàtics i
terminals de telecomunicació.

Aquest títol de la Família Professional
d’Electricitat-Electrònica permet capacitar
l’alumne per a:
- Estudiar, definir i desenvolupar
targetes menudes i equips
electrònics.
- Organitzar, gestionar i controlar la
fabricació de prototips electrònics
amb la qualitat, fiabilitat i costos
requerits.
- Mantenir equips electrònics
professionals amb tècniques de
manteniment adequades, donant
suport i assessorament als tècnics
que ho demanen.

També pot realitzar el servei tècnic de
postvenda en condicions de qualitat i
temps de resposta adequats.

Podeu obtenir informació detallada a la pàgina web del departament sobre les possibilitats
d’accés, el pla de formació, quina durada té cada cicle, etc.
També podeu veure el vídeo promocional. Per accedir feu clic en cada imatge, les quals
corresponen als tres capítols en què està dividit:
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ENTREVISTES I NARRACIONS
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Els alumnes del PDC3, en el taller de llengua,

A la pàgina del grup:

han estat treballant al llarg del curs textos de

http://pdc3massamagrell.blogspot.com, es

diferents tipus.

poden trobar molts dels treballs que han estat
fent:

Després d’algunes activitats
inicials, els alumnes estudiaren
els textos periodístics. Durant
uns dies varen estar analitzant
la premsa diària i, com a
activitat, redactaren notes
informatives, articles,... i feren
diverses entrevistes.
Ací teniu algunes mostres:

IES de Massamagrell. Articulació. Curs 2009‐2010. Activitats del PDC3
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ARTICLES I ENTREVISTES
Marta Izquierdo i Lorena Sánchez:


Breu història de les falles de Massamagrell



Entrevista a la fallera major infantil

Mónica Fontestad i Sílvia Martínez:


Un viatge per la cultura i l’esport locals

Cristina Picazo i Macarena Agudo:


La pilota valenciana a Massamagrell

Rubén Pérez i Carlos Montero


Resum de la història de la Creu C.F.

NARRACIONS
Una altra de les activitats que han estat fent ha estat la creació de textos literaris. Després
de diverses lectures, en què els alumnes observaren les
característiques de la narració i feren comentaris, es
varen llegir a classe unes breus narracions de Josep
Vicent Marqués (València, 1943‐2008) , procedents del
seu llibre Amors impossibles.

IES de Massamagrell. Articulació. Curs 2009‐2010. Activitats del PDC3
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Tots els alumnes han llegit les narracions dels seus companys, i les han valorat a través d’un
formulari creat amb GoogleDocs.

Finalment, han convertit la seua història en un relat digital:

IES de Massamagrell. Articulació. Curs 2009‐2010. Activitats del PDC3
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NOTÍCIES GRÀFIQUES D’ALGUNES ACTIVITATS DE
L’INSTITUT

CANTADA COL·LECTIVA DE
NADALES A NADAL

EXPOSICIÓ SOBRE ANTONIO
MACHADO EN ABRIL
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MERCADET SOLIDARI AMB HAITÍ (AMB OBJECTES DONATS PEL
PROFESSORAT, L’ALUMNAT, I PERSONAL DEL CENTRE, EN EL QUÈ ES
VAN RECOLLIR 600 EUROS)
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ART
I
CREATIVITAT
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ELS PREMIS DEL CONCURS DE PORTADES

Com tots els anys, la portada de la nostra revista és el resultat d’un concurs
de portades. En el d’enguany el primer premi, la portada, l’ha rebut Anna
Grande, de 3r A.

El segon l’han guanyat Alberto i Glòria de 1r ESO B, i el tercer Sara
Cabanillas, també de 3r ESO B

SEGON PREMI

TERCER PREMI
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PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL
CURS 2009-2010
PRIMER PREMI. TONI BAIXAULI

SEGON PREMI. GABRIEL CASTELLÓ

TERCER PREMI : GUILLEM PÉREZ
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ACCÈSIT: NEUS ARAZO

ACCÈSSIT AL MILLOR RETRAT. XÈNIA ARNAU
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VARIACIONS SOBRE UNA CANÇÓ POPULAR MENORQUINA
Enamorat i al·lota és una cançó popular menorquina
cantada per Maria del Mar Bonet. Els alumnes del PDC I
han treballat aquesta cançó i, com a part del treball,
han fet unes variacions sobre ella que presentem a
continuació

Si tu te fas el núvol
i me véns a tapar
jo me faré l'arena,
l'arena de la mar.
Si tu te fas l'arena,
l'arena de la mar,
jo me faré l'ona
i et vindré a besar.
Si tu te fas l'ona
i me véns a besar,
jo me faré la llebre,
la llebre d'un camp gran.
ENAMORAT I AL·LOTA

Si tu te fas la lluna,
la lluna del cel blau,
jo me faré el núvol
i et vindré a tapar.

Si tu te fas la llebre,
la llebre d'un camp gran,
jo em faré caçador
i t'aniré caçant.
Si tu et fas caçador
i m'has d'anar caçant,
jo me faré la rosa,

rosa del roser blanc.
Si tu te fas la rosa,
rosa del roser blanc,
jo me faré l'abella
i t'aniré picant.
Si tu te fas l'abella
i m'has d'anar picant
jo me faré la monja,
monja del convent sant.
Si tu te fas la monja,
monja del convent sant,
llavors jo em faré frare
t'he d'anar confessant.
Si tu t'has de fer frare
per 'nar-me a confessar
val més que mos casem
i hem acabat de penar

LES QUATRE VARIACIONS

I
Si tu te fas torero
torero com el Fandy,
jo me faré bou
i t’aniré a pillar.

Si tu te fas un bou
i me véns a pillar,
jo em faré futbolista,
futbolista professional.
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Si tu et fas futbolista,
futbolista professional,
jo em faré una pilota,
per a que em pugues
patejar.
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Si tu et fas pilota
per a que et puga patejar,
jo em faré porteria
i este poema s’ha acabat
Carlos Montero Pérez PDC I

III
Si tu fores aigua salada,
aigua de l’amor,
jo seria la sal
per a poder-te besar
Si tu fores sal,
sal de la mar,
jo seria pescador
per a poder-te pescar
Si tu fores pescador,
pescador desesperat
jo seria sirena
per a poder-te abraçar

II
Si tu té fas un ull
per a poder-me observar
jo me faré orella
per a poder-te escoltar
Si tu te fas orella
per a poder-me escoltar
jo me faré nas
per a poder-te olorar

Si tu et fas pentagrama
i em vens a tocar
jo em faré les notes
i et deixaré bocabadat
Si tu et fas nota
i et poses a sonar
jo em faré director
amb la batuta en la mà.
Lorena Sánchez Rodrigo

Si tu fores sirena
sirena asturiana
jo seria catalana
catalana o valenciana.
Cristina Picazo Hiruela
i Macarena Agudo Ruiz

Si tu et fas nas
per a poder-me olorar
jo me faré uns llavis
per a poder-te besar
Si tu te fas uns llavis
per a poder-me besar
jo me faré el teu nom
per a poder-te recordar
Mónica Fontestad Castaño

IV
Si tu fores mestre,
mestres de l’orquestra,
jo em faria melodia
melodia extravagant.
Si tu fores melodia
i em véns a encandilar
jo em faré pentagrama
i t’aniré a tocar.
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LA FALLA DE L’INSTITUT

COM S'HA FET LA FALLA
El contingut
Hem volgut expressar una representació de les festes a Massamagrell. Ens hem centrat
especialment en quatre manifestacions festives: les falles, les disfresses, els bous i els focs
artificials.
Destaca com
a motiu
central la
celebració
dels bous al
carrer, festa
arrelada a la
nostra
comarca.
El disseny
Hem fet un disseny senzill amb una figura i un monument de cadascuna de les festes. La
festa dels bous està representada a la figura central per un caixó i el bou eixint, a més dels
dos festers dalt que li obrin la porta. Açò es complementa amb un fester més que estira la
corda. La festa de les falles està plasmada per una parella de fallers que van
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a l'ofrena. La festa de les disfresses queda reflectida
per una barra i uns cambrers on acudixen els
disfressats a refrescar. Per últim, un acte típic de les
festes, la "mascletà".
Organització del treball
Els professors de Tecnologies i matemàtiques hem
dirigit la construcció de la falla i ens hem distribuït el
treball. Carmen Parrilla i Julio Saurí han organitzat el
treball dels alumnes en l'horari escolar, i Emilio s'ha preocupat perquè no faltara cap
material i de la construcció l'estructura central. La
tutora Carme Rodrigo ha treballat amb els alumnes el
tema de la critica i els cartells, conjuntament amb
Carmen López.
Els materials
Es tracta d'una falla ecològica: Hem agafat cartó i
fusta dels contenidors. Hem utilitzat paper de diari i
cola per a donar forma i volum a les figures. L’AMPA
ha col-laborat en la compra de les pintures ecològiques
i la cola.
El divendres 15 de març va ser la cremà
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MONALISES

Virginia Rodríguez, 2n D

Etrella de Juan, 2n E

Iván Peña, 2n D

Luís Zhunaula, 2n E
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POESÍA A UNA PROFESORA

Tú eres mi sol
de cada día
y sólo tú
eres la llave de mi vida.
Eres una mujer ejemplar,
verdaderamente eres
una luchadora.
Has sabido luchar conmigo,
defenderme, respetarme,
educarme.
Gracias por seguir aquí todavía.
Óscar Orea 1ª ESO B.
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Gabriel Ibañez, 3r A
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