
EDITORIAL

Com el Fènix que renaix de les seues cendres, altra 
vegada la nostra vella revista Articulació torna a eixir al 
carrer després d’uns anys de silenci. És la seua tercera 
època després d’un ja llunyà curs acadèmic 1983-1984 del 
segle passat, en què un grup d’alumnes i professors 
començarem l’aventura de la seua publicació, i després 
d’una segona època de gala en la que es va imprimir, inclús
a impremta.
Articulació va nàixer com un mitjà d’expressió de la 
comunitat escolar de l’antic Institut de Batxiller de 
Massamagrell. Ara, en aquest nou segle i en aquesta nova 
època, vol oferir a tots els membres del nou Institut 
d’Educació Secundària, la mateixa plataforma de fa tants 
anys. 
És una finestra impresa oberta a la participació, sobre 
tot, dels alumnes, però també a la de pares i personal 
docent i no docent; persones que, ben segur, tenim coses 
que dir i compartir amb la resta. Però, amb la perspectiva 
que donen els anys de qui açò escriu, és també material 
futur de record, i testimoni d’un temps que demà serà 
memòria.
Estem convençuts que aquells alumnes que començaren 
l’aventura d’escriure, dibuixar o maquetar aquesta revista 
fa vint anys, estiguen on estiguen i facen el que facen, en 
algú raconet de la seua memòria o dins d’algun calaix d’un 
vell armari familiar, guardaran el record d’aquella humil 
publicació escolar on van participar una vegada: la nostra, 
la seua, Articulació.
Benvinguts, per tant a aquesta nova etapa de la revista. 
Obriu les seues pàgines, entreu en el món màgic de la 
comunicació i ajudeu-nos a que, aquesta vegada, 
Articulació perdure per molt de temps.

Ximo Escrig
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CRÓNICAS DEL 
MUNDO Y DEL 
INSTITUT O 

 
ACCIDENTES 
Últimamente en España hay muchos accidentes de tráfico debido a que no se cumplen las normas de 
circulación. Un accidente reciente fue el del pasado 30 de Marzo de 2004 cuando se produjo un 
accidente con un autobús. 
El accidente se produjo a causa de un despiste del conductor y el autobús quedó fuera de la calzada. 
Hubo muchos heridos, pero dos de los más graves tuvieron que ser trasladados en helicóptero teniendo 
la mala pata de que éste se estrellara contra una montaña, por culpa de unos cables de alta tensión. En 
nuestra opinión, todos éstos accidentes y muchos más que pasan en nuestro país se podrían evitar si 
cumpliéramos las normas de circulación. 
 
ATENTADO EN MADRID 
El pasado 11 de Marzo atentaron en algunas estaciones de trenes del centro de Madrid donde murieron 
muchas personas y otras resultaron gravemente heridas. 
Ha sido uno de los mayores atentados que se han producido en España ya que ha afectado a miles de 
personas. Hay muchísima gente que aun no se ha recuperado de este hecho, viven asustadas en sus casas 
y tienen pánico a subir en trenes, aunque hay que hacerlo por necesidad laboral. 
 
HECHOS OCURRIDOS EN EL INSTITUTO 
 

TORMENTA 
El pasado 29 de Marzo hubo una gran tormenta acompañada de lluvia y muchos alumnos y profesores no 
pudieron asistir a sus clases. Muchos de los que fueron, a falta de alumnos y profesores, no pudieron 
hacer nada tomándose la decisión de que fueran los padres a por ellos. 
Además, durante la mañana, un árbol se derrumbó a causa del fuerte viento que duró todo el día. 
 
RENDIMIENTO ESCOLAR 
Según los profesores el rendimiento escolar de los alumnos, especialmente en secundaria, ha bajado ya 
que no se toman en serio las clases, incluso dejando de asistir al centro. Algunos alumnos tratan de 
perder el tiempo en la cafetería, servicios, pasillos... etc. dónde pasan el rato hablando, con lo que los 
profesores de guardia tienen que emplearse a fondo para evitarlo. 
 
AVANCE DEL CURSO QUE VIENE 
Según está previsto, el año que viene seremos más ya que los cursos de l ° y 2° de E. S.O se trasladarán 
a nuestro centro educativo. Esto tiene un gran problema ya que se necesitará mucho más control por 
parte de todo el profesorado, aunque muchos de los profesores de los otros centros se trasladarán a 
este centró a dar clases a los cursos inferiores. 
 

Inma Pérez, Alicia García y Gemma Ferrando 









ENTREVISTA A PEPE FENOLLOSA 
 

 

 
Pepe Fenollosa, cap del departament 

de Geografia i Història, després d’haver 
dedicat la major part de la seua vida a 
l’ensenyança, ha decidit abandonar 
definitivament i anticipada la seua 
professió.  

 Per aquesta raó, i per ser un 
professor molt volgut a l’institut, hem 
decidit fer-li aquesta entrevista com 
homenatge a la seua vida professional. 
 

 Després d’haver-nos rebut al departament de Geografia i Historia, ha accedit amb molt de 
gust a contestar les nostres preguntes: 
 
    Per quina raó et vas dedicar a l’ensenyança? 

- Jo vaig estudiar en l’ època de la postguerra, època on la gent no tenia cultura. Eren 
temps difícils on poca gent podia estudiar. Jo vaig ser un privilegiat i me’n vaig adonar que la 
gent dels pobles del meu voltant no tenien els coneixements que jo havia adquirit. Per aquesta 
raó, vaig decidir dedicar-me a l’ ensenyança, per poder transmetre a la gent tot el que jo havia 
aprés. 
 

     Et va costar molt traure’t la teua carrera? 
- Em va costar un poc, ja que compaginava els estudis amb el treball. Jo odiava les 

vacances perquè  quan tenia una estona lliure o les vesprades que no anava a la universitat havia 
d’anar al camp a ajudar- li a mon pare. 
 

     Quina va ser la teua experiència durat els teus anys de director a l’IES de    
Massamagrell?  

     -  Gràcies a eixa experiència he aprés que manar és molt difícil, manar és prendre decisions. 
Jo sempre he procurat que tots els elements de l’institut estigueren contents. A mes, he pogut 
evitar conflictes entre pares, professors, alumnes... la meua il·lusió era que l’institut de 
Massamagrell fora el que aglutinara tota la cultura de l’ Horta. Cosa que no va ser possible ja 
que com a segregació d’ aquest centre aparegueren els instituts de Puçol, Meliana... 
 

     Que et pareix el nou sistema educatiu, l’ ESO? 
-   Crec que aquest sistema és una utopia. Pretén que tots siguem iguals. S’ha d'ensenyar 

a tots els alumnes el mateix i tots han d’aconseguir els mateixos resultats. Per aquesta raó dic 
que és una utopia. A més, els alumnes que no volen treballar perjudiquen als que sí que volen 
estudiar.       
    

         Quina diferencia trobes entre els estudiants d’abans i els d’ara? 
     - La diferencia és abismal. Abans qui estudiava tenia interès, estava agraït de que tu li 
ensenyares, et saludaven allà on fora. Ara, en canvi, no hi mostren respecte per res. La gent no 
té curiositat, no té interés per aprendre... encara que sempre hi ha excepcions. 
 

      Per què  creus que la gent ha canviat el seu comportament? 
  - La societat, la televisió, els treballs dels pares, la nova forma de vida, ha influït molt en el 
canvi de conducta dels alumnes i de la gent en general. Abans la gent no podia estudiar, ara 



tothom estudia. Abans en els pobles ens coneixíem tots i eixíem als carrers, sobretot en estiu, 
quan eixiem a la fresca i contàvem anècdotes, contes amb els veïns... ara això no existeix. 
 

  Sabem que has estat sis anys donat classes a Andorra. Quina va ser la teua experiència 
allí?  

 -  Molt bona. Vaig conèixer molta gent. El que jo volia era eixir del meu entorn i així va ser. 
Però no vaig perdre el contacte amb els d’ací perquè cada quinze dies tornava al poble. Les 
meues filles també van estudiar allí i açò les va fer més extravertides. Van poder conèixer 
molta gent i cultures diferents. Aquesta oportunitat ens va obrir el món a tota la família i a 
més, em pagaven molt bé. També vaig poder veure altres sistemes d’ ensenyança, perquè allí hi 
havia professors d’Andalusia, Madrid.... i vaig participar en grups d’investigació educativa. Quan 
vaig tornar posí en pràctica innovacions que van funcionar molt bé.  

 

 Com ha sigut el tracte que has rebut dels teus alumnes en tots          
aquests anys? 
- Ha sigut bo. Els alumnes normalment m’han respectat o jo he procurat que em respectaren. 
Fa uns anys el tracte era diferent perquè els alumnes et saludaven pel carrer... A més, la 
situació a Andorra és diferent a la d`ací. Aquells alumnes a penes tenien mare i pare, és a dir, 
quan arribaven a casa era quan els pares tenien més feina. Aleshores, tenien als mestres com si 
foren els pares (volien ser amics teus, et contaven els seus problemes...) els d’ací estan més 
distants com si només volgueren acomplir el tràmit. 
 

    Que és el que més t’ha agradat dels teus anys d’ ensenyança? 
-  El millor ha sigut veure que tinc companys que han sigut alumnes meus, així com jutges, 
metges, advocats, historiadors, arquitectes... i veure, a la llarga, que açò que tu has fet, ha 
tingut profit. 
 

 Conta’ns alguna anècdota que t’haja ocorregut dins de les classes. 
    - Recorde una que va ser el pitjor que m’ha passat. Jo estava donat classe i un alumne que 

passava pel corredor va donar una patada a la porta de la classe i la va obrir. Jo vaig eixir a 
renyir-lo i li vaig dir enfadat: “com et diuen?” i ell em va respondre: “me llamo Vicente Ferrer y 
tengo las piernas pa´correr” i de sobte va desaparèixer. 

 

 T ’has penedit alguna vegada d’ haver-te dedicat a aquesta professió? 
      - No moltes vegades. Es pot dir que en aquest moment desitge deixar la meua professió, ja 

que la meua jubilació és anticipada. Em jubile voluntàriament, perquè no m’ agrada el nou 
sistema educatiu. 

 

      Aconsellaries a la gent que foren professors? Quins consells els donaries? 
     - En la situació actual no. Si algú vol ser professor que ho siga d’ universitat. Allí pots ensenyar 

el que vols i a més, la gent té interès per aprendre. 
 

Tornaries a dedicar-te al mateix? 
- Sí. Encara que, actualment, si tinguera que tornar a estudiar conforme estan les coses hui, m’ 
ho pensaria, però en les circumstancies d’ abans sí que tornaria a dedicar-me a l’ensenyança. 
 

 Finalment, que sents ara que es l’últim any que exerceixes la teua professió? 
- No sent alegria perquè l’ensenyança m’ agrada però veig que el que estic fent no serveix per 
a res. Estic descontent.  En poques paraules l’ ensenyança actual em tira, no per l’edat sinó pel 
nou sistema educatiu. 
 

 Esther Agudo / Silvia Ortiz  
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PREGUNTES SOBRE EL REGNE ANIMAL 
 
SAPS? 
 
1. Quantes classes d'animals volen?  
a) Les aus, els peixos i les gallines. 
b) Les aus, els rats-penats i els insectes voladors. 
c) Els esquirols, les flora i els gossos. 
 
2. Quina és la diferència més important entre una aranya i un gos? 
Un és domèstic i l'altre no.  
 b)Un menja insectes i l'altre no. 
c) Una aranya té el doble de potes que un gos. 
 

 
 
 
 
 
 
3. En que es diferencia un animal d'una planta?  
a) Un és verd i l'altre no.  
b) L'animal té que procurar el seu menjar i la     planta no. 
c) Un és més sa que l'altre. 
 

                               4. Que és un carnívor? 
                                    a) Un animal que es menja a altres animals. 

b) Un animal que es fa el dinar. 
c) Una planta voladora. 
 
5. Quins animals donen a Llum a les seues cries?  
a) Els ovípars. 
b)  Els omnívors. 
c) Els mamífers. 
 
Respostes: 1:b), 2:c), 3:b), 4:a), 5: c). 
 
 
 
 

 
Raquel Martínez Margaix 





 

PARAULES CREUADES SOBRE GEOGRAFIA D’ESPANYA 
 
 

 
 
4 LLETRES 5 LLETRES 6 LLETRES 7 LLETRES 8 LLETRES 
Ebre Aragó Múrcia Galícia Astúries 
Miño Duero Meseta LaRioja Guadiana 
Tajo Túria Segura Navarra PaísBasc 
  Xúquer  Pirineus 
 

9 LLETRES 11 LLETRES 12 LLETRES 13 LLETRES 14 LLETRES 
Cantàbria Extremadura CastellaLleó IllesCanàries MarMediterrani 
Catalunya MontsdeLleó IllesBalears MontsdeToledo SistemaCentral 
  Guadalquivir   
16 LLETRES  OceàAtlàntic 19 LLETRES 21 LLETRES 
CastellalaMancha  SierraMorena SerraladaPenibètica CordilleraCantàbrica 
SerraladaIbèrica  MarCantàbric   

 
 
 

Maria S. Pascual Lacruz 
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