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 EDITORIAL 
 

    ARTICULACIÓ EN INTERNET 

 
 Altre curs –i ja en van sis d’aquesta tercera etapa- ix Articulació, la revista

de l’IES de Masssamagrell. I aquest any, amb una important novetat: la 
revista ja està en Internet. A la pàgina http://articulacio.wordpress.com 

estan íntegres, a més d’aquest número que ara teniu a les mans, les cinc 
revistes anteriors d’aquesta tercera època. Des d’aquesta adreça, qualsevol 
persona pot fullejar-les i imprimir-les. 

Articulació és una antiga activitat de l’institut que ja té més de vint anys 
de vida, que ha passat per diverses etapes, i on centenars de col·laboradors 
han deixat la seua empremta i el seu record, constituint, per tant, una 
autèntica memòria del centre. A la biblioteca podeu trobar, si voleu 
comprovar-ho, quasi tots els números de les anteriors etapes. Pot ser algú 
hi trobe la signatura de son pare o sa mare, antics alumnes del centre. 

Com a expressió de les activitats del centre, de les inquietuds del seu 
alumnat, professorat i personal en general, Articulació continua sent un 
projecte obert a tots els qui vulgueu participar amb els vostres escrits, 
fotografies o dibuixos, i ara, a més, amb l’ampla divulgació que ens 
proporciona internet.  

No ho desaprofiteu !! 



Les pàgines web 
permeten accedir a 
més informació més 
ràpidament, fer-la 
més accessible i 
més propera 

Des què l’institut de 
Massamagrell creà la pri-
mera pàgina d’internet 
fins ara ha augmentat de 
manera significativa la 
informació sobre el cen-
tre que hi apareix a la 
gran xarxa.  
El mateix institut, des de 
la direcció, o distints de-
partaments i professors, 
han creat les seues pàgi-
nes, algunes plantejades 
com a blocs, perquè a-
lumnes i familiars, però 
també tots aquells inte-
ressats per les activitats 
del nostre institut, tin-
guen notícia d’allò que 
estem fent. 
Una de les pàgines més 
visitades és la que per-
met la consulta de les 
faltes i de les notes dels 
alumnes des de casa. 
Amb un ordinador, una 
connexió a internet i una 
contrasenya (per preser-
var la confidencialitat) 
que proporcionem des 
de l’institut, mares i pa-
res poden comprovar 

que el seu fill o filla ha 
assistit, com toca, a to-
tes les classes, o, des-
prés de les avaluacions, 
quines notes ha tret. 
Les pàgines dels depar-
taments proporcionen 
informació de les activi-
tats que organitzen, da-
tes d’exàmens i treballs 
que han de presentar els 
alumnes, ... Potser una 
de les més actives siga 

la del departament de 
FOL, Formació i Orienta-
ció Laboral., creada i 
mantinguda per la vice-
directora i cap d’aquest 
departament Laura Ferri.  
Els alumnes, en aquesta 
pàgina, troben, a més 
d’informació acadèmica,  
informació laboral, notí-
cies generals, legisla-
ció, ...  
 

∗ Els blocs o quaderns de 
bitàcola permeten una 
actualització quasi im-
mediata de la informa-
ció.  

∗ En molts d’ells, les per-
sones que hi accedeixen 
poden escriure els seus 
comentaris a les dife-
rents entrades o arti-
cles.  

∗ En alguns blocs creats 
per professors els ma-
teixos alumnes 
col·laboren en la intro-
ducció de la informació i 
el manteniment de la 
pàgina. 

∗ La pàgina des de la qual 
s’accedeix a la consulta 
de notes i faltes ha tin-
gut més de 2.700 vísites 
al llarg del curs. Els dies 
amb més accessos han 
estat els immediata-
ment posteriors a les 
avaluacions. Entre al-
tres procedències, hi ha 
hagut visites dels Estats 
Units, Finlàndia, Bèlgica 
o Alemanya. 

On es pot entrar 

• http://www.iesmassamagrell.net.  
Aquesta pàgina fou la primera que es va crear. Potser el disseny s’ha que-
dat un poc antiquat i no s’ha actualitzat amb la immediatesa que requereix 
un medi tan modern com internet.  
Així i tot, és el portal per accedir a altres pàgines, i continua aportant infor-
mació important, especialment en períodes com els exàmens de setembre, 
en què publiquem les dates de cada examen, la matrícula (amb el calendari 
oficial de sol·licitud de plaça i de matrícula), o els llibres de text per a cada 
curs acadèmic. 

Noves tecnologies 

On es pot entrar 

Totes les pàgines  

Noves tecnologies 

L’institut a internet 

http://folmassamagrell.blogspot.com 
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• http://www.iesmassamagrell.net/ 
• http://iesmassamagrell.blogspot.com/ accés a la consulta de notes i 

faltes dels alumnes, calendari amb les activitats del centre, enllaços di-
versos,... 

• http://videosiesmassamagrell.blogspot.com/ vídeos de l’institut o 
que en parlen, fets pels alumnes com a pràctiques d’alguna classe, ... 

• http://articulacio.wordpress.com/. La nostra revista. 
• http://aulaverda.viviti.com activitats realitzades durant el curs, notí

cies i novetats mediambientals, ... 
• http://llenguaiimatge.wordpress.com/. Pàgina de l’optativa Valencià, 

llengua i imatge. Informació sobre cinema i audiovisuals en general, à
udios i vídeos fets pels alumnes, tràilers, ... 
• http://grupdeteatreiesmassamagrell.blogspot.com/. Grup de 
teatre. Actuacions, activitats, fotos, ... 
• http://ipmasd.net/ies/. Departament d’electrònica 
• http://folmassamagrell.blogspot.com/. FOL. 
• http://www.iesmassamagrell.net/depar/valencia.htm. Valencià. 

• http:// maquesaps.googlepages.com/. El bloc per als alum-
nes de valencià de 1r, 2n i 3r i del Treball d'Investigaci
ó de 4t. Documents, activitats i recursos. 

Les pàgines web permeten 

accedir a més informació 

més ràpidament, fer-la més 

accessible i més propera 

Totes les pàgines! 

Entra i busca tot el que t’interesse.  
 

I si no ho trobes, dis-nos-ho. 
 

correu@iesmassamagrell.net 
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CARMEN NAVARRO ES JUBILA 
Enguany és Carmen Navarro qui es jubila. Ens hem citat al segon pati per poder-
la entrevistar, però no ha sigut gens fàcil perquè sembla que estarà activa fins a 
l'últim minut. Carmen és de Vinalesa, és professora de cicles formatius i porta 18 
anys  en aquest institut.  Li hem fet aquesta entrevista perquè ens explique la 
seua experència docent abans que comence a gaudir de la merescuda jubilació. 
 
Voldríem que ens 
contares un poc sobre tu, 
quan vas començar a 
estudiar, a treballar... 
 
Vaig començar a treballar 
jove, en l’administració 
d’una empresa, i al mateix 
temps vaig anar estudiant. 
Estiguí alguns anys 
treballant allí, fins que em 
vaig casar, que va ser quan 
deixí de treballar cinc o sis 
anys perquè vaig tindre 
dues xiquetes. Quan elles 
van començar anar a 
l’escola em preparí unes 
oposicions però de 
casualitat em van cridar del col•legi Sagrado 
Corazón de Meliana, i entrí com a professora 
donant ja administració. Allí vaig estar durant dotze 
anys donant classe fins que l’any 1988 em presentí 
i aproví les oposicions  i des d'aleshores sóc 
funcionària. El primer any vaig estar donant classe 
ací a l’IES Massamagrell, després el  meu primer 
trasllat va ser a un institut de Manises on vaig estar 
tres cursos més, i després ja vaig tornar ací l’any 
1991 on encara continue treballant. 
 
Ací a l’IES en quin departament estàs? 
 
Ací vaig entrar al departament d’Administració  i 
Finances, on comencí en un principi, i després 
d’una reforma de la FP que hi va haver, em vaig 
quedar ja en el departament de Comerç. He estat 
nou o deu anys donant comerç internacional, i este 
curs passat  a causa d'una plaça que va quedar 
vacant per una companya que es va jubilar, vaig 
passar-me a Administració de nou.  

 
Centrem-nos ara en la docència. Tu, de 
menuda, quan estudiaves, sempre has volgut 
ser professora? 
 
Quan jo era xicoteta recorde que ens agradava a 
totes les xiquetes molt la idea de ser infermeres, 
però de fet, em vaig ficar a estudiar i ja em vaig 
declinar per açò. 
 
Recordes el teu primer dia com a mestra? 
 
Sí, el recorde, va ser en el Sagrado Corazón de 
Meliana. Estava molt nerviosa, i és més, encara 
vos diré una cosa; durant tots els cursos els 
primers dies de classe, fins que coneixes els 
alumnes i et vas acostumant a ells, sempre he 
estat un poc nerviosa, a pesar de dur tants anys 
donant classe, que en total són 33 anys en 
l’ensenyança! Així que no cregueu que els 
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alumnes sou els únics que arribeu així a classe els 
principis de curs! 
 
 Durant estos anys penses que has fet una 
bona tasca amb els teus alumnes? 
 
Jo pense que sí, estic contenta perquè sempre he 
treballat molt a gust i de fet els meus alumnes, 
mentre els he tingut a classe, sempre m’han dit que 
he sigut una professora estricta, però després, una 
vegada me’ls he trobat fora d’ací s'han mostrat 
sempre molt contents amb mi. De fet, molts 
alumnes han passat a la universitat i s’han  
recordat molt perquè em diuen que els va vindre 
bé, i alguns m’ho han dit així “Carmen, he fet açò 
per tu, si no m’hagueres empentat un poquet no ho 
haguera fet.” 
 
Que és el que més t’ha agradat de tots estos 
anys sent mestra? 
 
Estar en contacte amb els joves. M’ha servit molt 
per a entendre realment el que esteu vivint ja que 
pense que teniu moltes distraccions  que estan 
apartant-vos d’estudiar més. Vos han donat tot tan 
fàcil que se vos han llevat les ganes d’estudiar. 
 
Quina és la part que menys t’ha agradat de ser 
professora? 
 
Jo pense que cap; estic molt contenta de veres. 
Des d'un principi ho vaig valorar molt i em va costar 
molt de sacrifici, però vaig seguir estudiant i vaig 
aconseguir el que volia. Després quan treballí al 
col•legi Sagrado Corazón, era la mateixa, tenia les 
meues filles, anava a treballar tot el dia… M’animà 
molt una amiga meua i ho intentàrem, es pegàrem 
una gran pallissa, però en un curs s’ho preparàrem, 
ens férem apunts i aprovàrem les oposicions. Per a 
mi ha sigut una cosa molt gran haver-ho 
aconseguit.  
 
Què penses fer quan et jubiles? 
 
Moltes coses; ja que en la vida em queden moltes 
coses per fer. Faré més exercici, continuaré anant 

a la piscina i potser em fique a estudiar alguna 
cosa. Les meues filles estan treballant i tinc netes 
xicotetes que també els vindrà bé que les cuide 
un poquet. També faré algun viatge, llegiré molt 
més... En general vull aprofitar el temps sobretot 
per a relaxar-me, ja que són molts anys 
treballant, encara que ara la meua vida està més 
tranquil·la, ja que a casa sols estem el meu home 
i jo, però de totes maneres em prendré la vida un 
poc més relaxada. Segurament trobaré moltes 
més coses que fer ja que sóc molt activa.  
 
 Quin consell donaries als alumnes que també 
volen dedicar-se a l'ensenyament? 
 
Jo els donaria tots els consells possibles, però 
els bons. L'ensenyança és una cosa molt bonica.  
Després els alumnes es casen, van amb els seus 
fills, i quan et veuen, diuen: "mira, aquesta dona 
va ser professora de la mamà". De fet, he arribat 
a donar classe a fills d'alumnes meus. Pense que 
és una ocupació molt gratificant, perquè he 
conegut molta gent, tinc alumnes meus a tots els 
llocs, i sempre te'ls acabes trobant. Quan estàs 
amb els alumnes, és com tot, segons la gent amb 
qui treballes, et costa més un grup que en un 
altre, però val la pena i cal preparar-s'ho 
seriosament. També té algunes compensacions, 
per exemple, jo que sóc mare, quan les meues 
filles eren xicotetes i tenien vacances, jo també 
en tenia, i per això les meues filles quasi ni 
s'adonaven que jo no estava en casa. L'horari és 
curt a l'institut, però quan arribem a casa encara 
tenim faena per fer; tenim l'ordinador, hem de 
preparar classes, però és un horari flexible. 
 
Moltes gràcies per la teua atenció. 
 
Gràcies a vosaltres! 

Eva Fenollosa 
Dèlia Robles 
Irene Coltell 
Toni Simón 

4t 
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LA BIBLIOTECA AL CURS 2008-2009 
 
Segons els registres, els usuaris de la biblioteca del centre al llarg d’aquest curs, 

fins a finals de maig, han segut 1.874. 
Igualment, fins a finals de maig, s’havien prestat 67 

llibres, sent els més sol·licitats els següents: 
 
Amb quatre préstecs 
 

• Júlia d’Isabel Clara Simó 
• Luces de Bohemia, de Ramón del Valle 

Inclán  
 
Amb tres préstecs 
 

• Australia and New Zealand, de Christine Lindop 
• El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín 
• Hay algo que no es como me dicen, de Juan José Millás 

 
Els cursos que més llibres han tret de la biblioteca han segut: 
 

• 2n de batxiller amb 26 préstecs (21 del grup A, 3 del B i 1 de l’A) 
• 4t d’ESO amb 7 préstecs (2 de l’A, 1 del B, 2 del C, 2 del D) 
• 1r de batxiller amb 3 

Els professors, per la seua banda,  han fet 23 préstecs. 
 
En quant als ordinadors, a finals de maig, els havien utilitzat més de 400 persones, 

tant per a fer treballs, jugar o connectar-se a internet. 
 

NOVETATS 
 
Enguany, hem rebut una important donació per 

part de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 
consistent en 16 caixes plenes de catàlegs, 
revistes i publicacions en general, de les seues 
exposicions. Una donació de gran valor que ja està 
a disposició dels usuaris de la biblioteca en els 
prestatges d’art.  
Igualment, la biblioteca municipal de 

Massamagrell, ha deixat en dipòsit més de dos 
dotzenes de llibres que ha comprat a petició 
expressa dels departaments del nostre centre. 
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UN CONCURS DE CAJA MADRID  MOTIVA UNA 

AUDITORIA ECOLÒGICA DE L’INSTITUT 
 

Aquest curs, gràcies a una iniciativa promoguda per Caja Madrid i recollida per un grup d’alumnes i 
professors de l’institut, està fent-se una eco-auditoria del centre. Es tracta de saber quina és la situació 
d’aquest, des del punt de vista ecològic, i localitzar els seus punts forts i febles de cara a aconseguir 
reduir l’impacte mediambiental del centre. En una segona fase es tracta també d’elaborar un projecte de 
millora ecolögica de les activitats que es duen a terme en ell. Aquesta activitat s’emmarca dins del 
concurs promogut per Caja Madrid: “Tú puedes hacer” que tracta de sensibilitzar els estudiants en la 
problemàtica mediambiental.      
 
Aquest treball està realitzant-lo el grup 
de 1r A de Batxiller, encara que en la 
recollida de dades ha treballat també el 
grup de 2n de Batxiller de l’assignatura 
de Ciències de la Terra i el Medi 
Ambient. Igualment, ha col·laborat en 
el recompte de dades el grup de PDC 
II.  
 
Aquesta auditoria té dos parts: 
 
En la primera es fa una avaluació de 
quatre mòduls: AIGUA, SOROLL, 
ENERGIA I RESIDUS a partir de les 
enquestes fetes pel grup de 2n de 
Batxiller i amb uns quadernets que 
subministra Caja Madrid, on 
s'analitzen els hàbits mediambientals del personal del 
centre i la situació mediambiental de l'Institut.  
Així, per exemple: 
En el cas de l'AIGUA, s’han mesurat els cabals de totes 
les aixetes i fonts de l'Institut, comprovat si hi ha 
pèrdues en aixetes, dutxes i sistemes de reg, el tipus de 
reg que es fa, les  necessitats d’aigua de les plantes, etc. 
Igualment s’indica el consum d'aigua en els últims anys. 
En quant al SOROLL, s’ha mesurat amb un sonòmetre el 
nivell de soroll en aules, corredors, cafeteria i altres 
dependències. 
Respecte a l’ENERGIA es constaten els consums 
d'electricitat i gasoil dels últims anys, el control i 
situació de les llums i els hàbits d'utilització de llums i 
aparells elèctrics, del sistema de calefacció, i els mitjans 
de transport utilitzats pel personal. 
Finalment, en quant als RESIDUS, es 
mesuren aquells que es generen i els 
què es reciclen, així com en quines 
quantitats es fa i en quins llocs, a més 
dels hàbits de reciclatge, 
 
En la segona part, i una vegada 
coneguda quina és la situació mediambiental de l'Institut, 
 

 
es proposa un projecte de millora ja que, 
pel que pel que es constata, en tots els 
apartats abans esmentats es pot millorar 
molt (I, en aquest punt cal dir que on 
millor ix l’institut és en el mòdul de 
residus a causa de les actuacions que, 
durant els últims cursos, ve fent el grup 
d'Aula Verda en aquest sentit). 
Finalment, una vegada plantejats els 
objectius a aconseguir i quines mesures 
es poden prendre per a això en quant a 
sensibilització i informació del usuaris 
del centre, així com les mesures 
tècniques que caldria fer servir, es 
demanen pressupostos per a implantar 
aquestes mesures.. 
Unes tècniques que podrien implantar-

se al centre si aquest aconseguira algun dels 
substanciosos premis d’aquest concurs de Caja 
Madrid (Un primer premi de 50.000 €, un segon de 
30.000, o un tercer de 20.000). 
Cal destacar que en aquest projecte s'ha implicat també 
molta gent: els alumnes i professors voluntaris de 
l'Aula Verda, els professors que ja han posat en marxa 
mesures de sensibilització a les seues aules; la revista 
de l’institut Articulació que, enguany, per primera 
vegada es pot trobar en Internet; la professora Mª 
Josep Chisvert i els seus alumnes de Comunicació 
Audiovisual que estan realitzant dos documentals; el 
professor Vicent Ferrer i els seus alumnes de 
Valencià-Llengua i Imatge; així com els tallers de 
reciclatge que es fan en algunes assignatures.  

En definitiva, un projecte 
recolzat per nombroses persones 
de tots els estaments del centre 
disposades a millorar la qualitat 
mediambiental del nostre institut 
i servir d’exemple per a tots per 
tal d’aconseguir uns usos i 
costums cada vegada més 

respectuosos amb el medi ambient. 
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L’INSTITUT GUANYA EL SEGON PREMI DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL CONCURS 
CONVOCAT PER L'OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID:  

 “TU POTS FER” 
 
      Com es veu a la pàgina anterior, redactada fa uns mesos, el nostre centre 
es va presentar al premi convocat per Caja Madrid consistent en la realització 
d’una eco-auditoria del l’institut consistent en una eco-avaluació d’aquest per a 
tindre una idea de la seua situació mediambiental, i l’elaboració d’un projecte 
de millora en què es plantejaven les millores mediambientals que es poden 
realitzar en el centre. 
     Ara tenim la satisfacció de comunicar a tots els nostres lectors que aquest 
treball ha aconseguit el segon premi. I, amb ell, 30.000 euros per a la 
realització del projecte de millora en l'Institut. A més, els alumnes i les alumnes 
participants –de 1r de Batxillerat, de l'assignatura de Ciències per al món 
contemporani- un viatge de 4 dies a un parc natural de la Comunitat de Madrid 
per a els alumnes.       
  
El lliurament del premi es va realitzar el dia 4 de juny al Museu de Ciències Naturals de València 
situat als Jardins de Vivers de la Ciutat de València.  
 

 
Foto de grup dels alumnes, professors, professores i junta directiva després de recollir el premi 
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El director de l’Institut, Francesc Caballero, recollint 

el premi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La professora Mónica Pérez llegint l’escrit de 

presentació del treball del centre 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’alumna Laurá Cabotá Villalobos llegint l’escrit 
redactat pels alumnes. 
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UNES OBRES O UN IMPEDIMENT? 
 
Des de fa temps unes obres ens fan impossible anar a l’institut des de les nostres 
cases. Ens hem queixat, hem fet tot el que hem pogut, però les tanques encara 
estan ací, i ningú fa res per llevar-les, ni comunica res a l’empresa que porta les 
obres. Estem intentant que algú ens faça cas, però encara no hem aconseguit res. 
 
Els alumnes de l'IES Massamagrell duem un 
temps queixant-nos sobre un assumpte que ens 
afecta a tots, sense que l'ajuntament o cap altra 
autoritat ens faça cas. 
 
Al costat del nostre 
institut es van 
començar, ja fa uns 
anys, unes obres per 
a fer nous edificis i 
urbanitzacions. Al 
principi ens van tallar 
un xicotet camí per on 
anava i tornava la 
majoria de gent de 
l’institut, que ara ja 
pràcticament no 
existeix perquè han 
construït damunt.  
 
Després, van 
estendre les obres, i 
van tallar tots els camins que hi havia per a anar 
i tornar de l’institut, excepte un, que no li agrada 
a quasi ningú perquè està més lluny de sa casa 
i han de donar més voltes, mentre que abans 
podien anar directament. Damunt, han ficat les 
tanques de l'obra d'una 
forma que no es pot anar 
per la vorera, i el que fan 
la majoria d'alumnes es 
caminar per la carretera, 
amb el risc que els 
atropelle un cotxe, a més 
que la policia no ens 
deixa anar pel mig de la 
carretera. "És que no hi 
ha altre camí" contestem 
la majoria, "és que si 
ficaren les tanques 
perquè poguérem 
caminar per la vorera, no 
aniríem per ací" contestem 

Hauríem d'afegir que l'únic camí que han deixat per 
a anar i tornar, quan plou està ple de fang i 
bassals, i és pràcticament impossible anar per allí. 
El que han fet els alumnes ha sigut tirar a terra una 
de les tanques que no deixaven passar i anar per 

allí, ja que les carreteres 
noves estan acabades i 
fetes i es pot caminar 
perfectament, a més que 
no té sentit que encara 
estiga tancat tot. Ningú 
ens ha dit res encara 
sobre les tanques, però 
si ens diuen alguna cosa 
els contestarem que fins 
que no ens fiquen un 
camí com Déu mana per 
a anar a l'institut, farem 
el que siga possible per a 
poder arribar a temps i 
sense problemes. De 
vegades, alguns obrers, 

no s’identifiquen amb nosaltres, al contrari, el que 
fan és pujar les tanques altra vegada perquè no hi 
passem, encara que només eixir de l’institut els 
alumnes, en desacord, les tornen a tirar.  

Alumnes  passant per les tanques que impedeixen l’accés a l’institut. 
Aquesta es l’escena que es viu tots els dies a l’IES Massamagrell 

 

uns altres.  

ompres, o 
l gos. 

ària com 
és anar a l’institut.

A tot això hauríem d’afegir 
també que molts veïns que 
tenen cases al costat de les 
obres es veuen afectats per 
aquest problema tots els dies, 
quan baixen a passejar, a 
visitar a algú, a fer c
a passejar e
 
Entre tots hauríem de fer una 
queixa conjunta a l’ajuntament 
o a l’alcalde, abans que les 

obres vagen a més i encara ens 
facen més difícil fer una cosa 
tan quotidiana i necess

No sols els alumnes. Alguns veïns es troben perjudicats en 
la seua vida quotidiana per aquestes obres. 

 
Irene Coltell Pardo, 4t B 
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Les meravelloses instal·lacions 
informàtiques de l'institut 

 
Els ordinadors amb els 
que comptem potser 
tinguen 8, 10 anys, 
fàcilment, així que com 
podreu imaginar no 
tenen ni les últimes 
actualitzacions en els 
programes bàsics, ni 
molt menys 'virgueries' 
com el ‘messenger’ 
(que no és precisament 
un programa que ens 
faça falta per a 
treballar, però és un 
exemple perquè 
entengueu la simplicitat 
dels nostres equips).  
 
La xarxa d'Internet és 
la més lenta que haja 
pogut vore en la meua 
vida, de veres! I a més, 
(que no és que siga 
culpa seua però..) 
tenim un professor que, 
vol fer-nos treballar el 
millor possible, lògic i 
normal,  així que ens 
exigeix programes i 
deures que només 
podem dur a terme 
amb noves extensions, 
les quals, evidentment, 
relantitzen els equips 
moltíssim, i és ben 
normal tardar 5, 10 
minuts de rellotge, en 
aconseguir obrir el 
Word (que no és que 
siga res de l'altre 
món!).  

 
Comptant amb els 
factors que només 
tenim una hora a la 
setmana de TMI (Treball 
Monogràfic 
D'investigació), premsa, 
en el nostre cas, que la 
xarxa és realment 
lenta, i que els 
ordinadors són de l'any 
de la tarara, imagineu-
vos la desesperació que 
suposa posar-se a 
escriure un article, i 
quan has de pujar-lo a 
la web, 'enfrontar-te' a 
la avorridíssima i 
farragosíssima feina de 
carregar-lo a la web 
(10-15 minuts), 
modificar-lo de format 
perquè quede perfecte 
(5-7 minuts), afegir-li 
qualsevol al·licient que 
puga dur-ne, un enllaç, 
una foto.. (açò suposa 
que, o es ratlle 
l'ordinador i tot el teu 
treball no haja servit 
per a res, o que hages 
d'esperar un quart 
d'hora més i toca el 
timbre!). 
 
 
Després de tot açò, 
donar les gràcies a 
Pablo, el nostre 
professor d'informàtica, 
que és qui quasi a diari 

revisa els ordinadors i 
intenta que funcionen el 
millor possible, (encara 
que no ho 
aconseguisca, però no 
per errada seua, sinó 
perquè  pense que és 
impossible fer funcionar 
correctament el 
Windows 98 a la xarxa 
d'ordinadors d'un 
institut on possiblement 
hi hagen més de 100 
ordinadors connectats a 
l'hora). I al nostre 
institut, PER FAVOR!, 
deixeu de gastar diners 
de tots en comprar 
precioses teles de 
plasma, plays tres, x-
box, wii's.. per fer 
campionats als esplais 
(que no és gaire 
necessari i una tonteria 
molt gran!) i tingueu el 
detall de renovar els 
equips informàtics de 
l'edifici de batxiller, que 
em pareix que s'agrairia 
molt més! 

 
Dèlia Robles, 4t PDC 
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PILOTA VALENCIANA 
Un joc molt tradicional. 

Un dels jocs més tradicionals a la Comunitat Valenciana, és el de pilota. Al 
llarg dels segles de la seua existència, han contribuït a la seua popularitat 

tant els grans com els més menuts. 
 
Encara que el joc 
consisteix en formar 
dos grups, els quals 
són contrincants i han 
de passar-se la pilota 
amb la mà, quan 
parlem de pilota, 
parlem de diferents 
modalitats: escala i 
corda, galotxa, raspall, 
llargues... 

Modalitat escala i corda: Pilotari donant-li a la pilota.

 
A l’escala i corda, un 
dels jocs més jugats i 
amb més nombre de jugadors professionals, 
cal jugar a un trinquet, el qual té en mig del 
camp una corda a la altura de dos metres. 
Consisteix en passar la pilota per dalt de la 
corda a l’equip contrari. La pilota només pot 
pegar un bot abans de tornar-la a l’altre equip, 
si aquesta pega el bot en les escales no es 
compta fins que no baixa al camp. Per 
aconseguir un joc, la puntuació segueix l’ordre 
de 15, 30, val i joc. 
 
La galotxa es diferencia de l’escala i corda en 
que es juga al carrer. Les normes son les 
mateixes. 
 
L’altra modalitat més jugada i que practiquem 
ací al institut és la del raspall. Es juga en el 
trinquet o en el carrer. El seu nom és així 
perquè el pilotari pot “raspar” el sòl amb la mà 
per a tornar la pilota, per això s’ha de dur una 
protecció més específica a les mans. Els 
pilotaris es fiquen didals, perquè quan raspen 
el terra no es facen mal als dits. Es pot donar a 
la pilota amb dos moviments, el de “raspar”, és 
a dir, colpejar la pilota raspant el terra de 
manera que esta rode, i el moviment 
d’enganxar, que es colpejar la pilota raspant el 

terra però elevant-la. 
Per a aconseguir un 
punt la pilota ha de 
passar la línia de tant 
que hi ha darrere del 
contrincant o tocar el 
fons del trinquet. 

 del carrer. 

  
També hi ha diferents 
tipus de  pilotes. La de 
vaqueta, és de pell i 
pesa entre 40 i 42g. Se 
solen utilitzar per a les 
modalitats d’escala i 

corda, de galotxa i de raspall. La de badana, 
que està replena de llana, la solen utilitzar els 
joves en les partides
 
Com en tots els esports, a la pilota 
valenciana també es fan competicions. 
Tots els anys hi ha un campió del Circuit 
Bancaixa,   un de l’Individual, un de la Lliga 
de Raspall, un club que es corona campió de 
galotxa, de la Lliga a Llargues, de l’Individual 
de frontó, i de les competicions més 
importants de la pilota. Però si alguna cosa 
ha marcat de manera especial l’exercici que 
ens deixa és el naixement de Val Net com 
pas previ cap a la professionalització 
definitiva. 
 
És un joc prou entretingut, que poden jugar 
tant xics com xiques, encara que normalment 
solen ser xics els que més el practiquen.  
Com a filla de pilotari que sóc, puc dir que 
això que tot ve  de família no és veritat. El 
meu pare va ser subcampió en aquest esport 
mentre que jo, més val no parlar. 
Però tot es qüestió de pràctica. 
 

Eva Fenollosa, 4t B   
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IMMIGRACIÓ, I TU QUE EN PENSES? 

Molta gent pensa que les persones que venen de fora, que immigren al nostre 
país, sols ho fan per quedar-se amb 'el nostre' treball, posar-se 'cegos'(per allò de 
que és habitual veurel's una mica passats els caps de setmana), casar-se amb 
gent nativa per a obtindre els papers de residència, o coses així. 
 
Si ens parem a pensar, algú que deixa la 
seua casa, la seua família, la seua gent, 
arrisca tot el que té (que normalment és ben 
poc) per a anar-
se'n a un altre lloc 
on no té 
absolutament res, 
on ha de 
començar de zero i 
no sap si potser 
eixiran bé els seus 
plans, cercarà 
treball, com se li 
presentarà el dia a 
dia. Qui decideix 
en algun moment 
de la seva vida deixar tot el que té arrere per 
a intentar buscar alguna cosa millor, és una 
persona realment valenta, que no té por a 
nous reptes i que lluitarà el que faça falta 
per a aconseguir la seua meta. Una persona 
ambiciosa i lluitadora, mai hauria de  tindre 
tants obstacles al mig del camí, és clar que 
la majoria de vegades les coses no són 
fàcils i que potser tot no isca com un espera 
a la primera de canvi, però no creieu que és 
molt injust que el nostre camí siga tan 
pedregós només per no tindre el mateix 

color de pell que la resta, els ulls més 
allargats o tindre costums diferents? 
  

La nostra societat 
es generalista, 
hipòcrita i més 
que res racista al 
màxim, que no 
tot el món, però 
si 'quasi tot', com 
es sol dir al parlar 
dels immigrants. 
 
Ací, els 

adolescents, 
eixim tots els 

caps de setmana de 'discoteca' amb el 
nostre 'botelló' i ens posem més 'cegos' que 
ningú, i mai he sentit parlar-ne amb tant de 
despreci i ràbia d'açò com moltes persones 
ho fan dels immigrants. 
  
Aquesta, dins d'uns anys, serà una societat 
globalitzada i oberta a tot, policultural i 
sense cap tipus de prejudicis, o això espere. 
 

Dèlia Robles, 4t C
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Una de les moltes pancartes que es varen vore en la manifestació del 28 d'Abril, 
demanant la dimissió de Font de Mora per les seues decisions.

DE VAGUES 
 

La gent du molts mesos lluitant contra una cosa que els ve molt gran: el sistema 
educatiu. El govern promet moltes coses que després no dóna, i els pares, 
professors, alumnes, i personal docent en general està ficant-se en peu de guerra 
per aconseguir una educació amb qualitat per als seus fills i els seus alumnes. 
 
El passat Dimarts 28 es va  convocar una 
vaga, igual que mesos enrere s'han anat 
convocant altres vagues i manifestacions, la 
majoria amb un èxit molt gran. A què es 
dóna aquest exit, en el que participen tant 
pares com fills, tant professors com directors 
d'escola? 
 
Tots, o la gran 
majoria de 
motius venen 
directament per 
la mala gestió 
que està fent el 
Govern amb el 
sistema 
educatiu. El 
senyor 
Fontdemora (o 
“Blackberry 
fountain”, com 
diu ell per a fer-
ho més 
internacional i 
més “modern”) promet que tindrem la millor 
educació, que estiguem tranquils, i que hi ha 
diners de sobra per a solucionar-ho tot. Però 
cap centre educatiu veu res de millora, cap 
centre educatiu veu res dels diners i dels 
professors que els prometen. L'única cosa 
que es veu és a xiquets que no poden donar 
anglés per falta de professors, instituts 
caient-se a trossos per falta de diners i molts 
fracassos escolars que cada vegada van a 
més. 
 
Ara, “Blackberry fountain”, després de tindre 
la meravellosa idea de donar la classe 
d'educació per a la ciutadania en anglés 
mentres tots els centres es queixaven de la 
falta de professors d'aquest idioma, diu que 

la solució per a tots els mals en l'educació 
és l'ús d'uniforme escolar fins i tot en 
instituts públics. Hi ha mil coses més 
importants que la roba que et fiques per a 
anar a classe. I quan tot el món pensava 
que això no podia anar a pitjor,    ha vingut 

la idea més gran 
de la vida 
d'aquest home: 
afegir classes de 
xinés al sistema 
educatiu. 
 
És normal que la 
gent estiga en 
peu de guerra 
per aquestes 
decisions sense 
trellat, i cada 
vegada hi ha 
més vagues i 

manifestacions 
per a protestar, 

però el Govern fa com si no passara res, a 
més de la manipulació que fan els mitjans 
de comunicació, que conten tot el que passa 
des de tots el punts de vista menys el de la 
realitat. Mentres milers de persones es 
concentren al centre de Vàlencia i altres 
localitats, en Canal 9 ixen parlant de les 
noves millores del Govern, com si res 
estiguera passant. Normalment ni comenten 
les vagues, i si les comenten es de pasada i 
sense donar detalls.  
 
Fins ara no s'ha aconseguit molt amb totes 
aquestes protestes. L'única cosa que es pot 
fer es seguir lluitant per una educació com 
toca i esperar que algú es done compte i 
ens faça cas. 

 
Irene Coltell, 4t B 
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LA MUIXERANGA 
 

 
L'origen de la Muixeranga està 
vinculada a una antiga dansa morisca. 
Actualment en Algemesí es conserven 
al ball les tres parts de les que constava 
aquesta dansa morisca, el ball, l'enterro 
i l'apoteosi final o torre humana. 
Aquesta última part, donada la seua 
espectacularitat, és la que més ha 
evolucionat en el temps, tant en nombre 
com en altura, havent més de trenta 
figures diferents en el repertori. 
 
Les primeres aparicions de la 
Muixeranga van ser xicotetes 
representacions als intermedis dels 
teatres per entretenir el públic. 
Posteriorment, a l'època de La 
Il·lustració, l'església intentà captar tot 
allò que era popular per tal d'influenciar 
en el poble, Així que, el ball de la 
Muixeranga entrà a formar part del 
seguici que precedeix la imatge a les 
processons de la Mare de Déu de la 
Salut, (celebrades el 7 i 8 de setembre 
de cada any). 
Ara si voleu, podeu fer clic ací per vore 
l'evolució i la melodía d'aquest ball. 
 
Podeu ampliar la informació visitant la 
pàgina de la colla 'La nova Muixeranga 
d'Algemesí' en: 
http://www.novamuixeranga.com  

 

 
 

.  

 

Toni Simon i Dèlia Robles,  4t 
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ENTREVISTANT 



 
 
 
 
 
Aquesta entrevista tracta dels 
alumnes que repeteixen curs. 
Ací tenim a Merche Godoy, que 
ha repetit 3r d’ESO. 
 
Merche, per què vas repetir curs? 
-Perquè era molt difícil i jo no feia molt 
per estudiar i aprovar, em vaig centrar 
més en eixir al carrer i anar amb les 
meves amigues i amb el nuvi.  
 
Quantes vas suspendre? 

-Vaig suspendre’n cinc. Anglès, perquè 
la professora parlava sempre en anglès i 
no l’entenia. Socials, perquè tenies que 
estudiar molt, i ho deixava tot per a 
l’últim dia. Música perquè no m’agrada 
eixa assignatura i no faig res per a 
aprovar-la. Castellà perquè anava bé tot 
el curs però l’últim trimestre em vaig 
deixar. Física i Química no entenia el 
professor quan parlava. 
 
Et vas presentar a les recuperacions? 
 
-Sí, a totes menys a música perquè no 
van donar res per a estudiar i no sabia el 
que anava a eixir. 
 
I com et van eixir els exàmens? 
 
-Crec que el de socials i física i química 
prou bé, i el de castellà i anglès mal, 
però no sé les notes perquè no vaig anar 
a mirar-les i no ho vaig preguntar. 
 
Perquè no vas anar a mirar si havies 
aprovat? 
 
-Perquè no havia estudiat en tot l’estiu, 
aleshores per a que anar a mirar-ho si  
 
 
 

 REPETIM?!  
 

 

estava clar que no podia aprovar cinc 
assignatures per haver llegit una vegada 
el que hi havia que estudiar. 
 
I com et va en aquest curs? 
 
-Més o menys un poc millor però també 
mal, crec que 3r no l’entendria ni 
repetint deu anys! 
 
Tens pensat que vols ser de major? 
 
-M’encantaria arribar a ser arquitecta, 
però crec que està un poquet lluny, crec 
que vaig a fer un modul de decoració 
interior, que em va agradar quan vam 
anar a la fira de l’estudiant, perquè jo 
creia que no tenia molta eixida però em 
van explicar que es podia treballar en 
molt llocs. 
 
Per últim, què t’agrada i et desagrada 
d’haver repetit curs? 
 
-El millor és que estic molt a gust amb 
els companys d’aquest any, i el pitjor 
que estic tornant a escoltar les mateixes 
coses que l’any passat.  
 
Gràcies per haver-nos contestat 
aquestes preguntes.  
 

Merche Godoy i Raquel Fraile, 3r B 
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BALLARINA DE HIP HOP 

 
 Noelia és una ballarina de hip hop que va començar a ballar fa tres anys, i ja 
quasi és tota una esperta. Ens conta com és la seua vida des de que va començar 
a ballar. Ella diu que la seua família l’ha recolzat sempre, que va ser sa mare la 
que li va dir que anara a una acadèmia perquè aprenguera de veritat. Ella és una 
xica estudiosa i ho porta tot cap avant. 
 
Entrevistadora: Per què t’agrada el hip hop 
i no un altre ball? 
Etrevistada: M’agrada perquè és un tipus 
de ball que el pot ballar tot el món. 
Entrevistadora: Quant de temps portes 
ballant? Quant de temps entrenes a la 
setmana?  
Entrevistada:porte ballant tres anys i li 
dediuque nou hores a la setmana, a banda 
d’algun cap de setmana i en el meu temps 
lliure. 
Entrevistadora: Quan 
vas començar a ballar? 
Entrevistada: Vaig 
començar al onze anys, 
perquè vaig vore una 
pel·lícula i me va 
agradar com ballaven. 
Entrevistadora: La 
teua família t’ha 
recolzat? 
Entrevistada: Sí, la 
meua familia va ser la 
primera en recolzar-me i els meus amics i 
amigues també m’han recolza’t. 
Entrevistadora: On vas començar a ballar? 
Entrevistada: Al principi ballava a ma casa i 
amb les amigues i després vaig anar a una 
acadèmia de ball. 
Entrevistadora: Te va resultar difícil 
començar a ballar en l’acadèmia? 
Entrevistada: Al principi costa un poc 
perquè com no coneixes  ningú tens un 
poquet de vergonya, però després ja fas 
amigues i és més fàcil. 
Entrevistadora: Per a tu resulta difícil 
memoritzar tants passos de ball, per a una 
coreografia? 
Entrevistada: Al principi la veritat és que sí 
perquè no estava acostumada, però després 
poc a poc vas agafant el costum i ara ja em 
resulta més fàcil. 

Entrevistadora: Quin tipus de roba portes 
per a ballar? 
Entrevistada: Roba ampla, ja que l’origen 
d’este ball va ser als carrers i de gent amb 
pocs recursos económics. 
Entrevistadora: Quin tipus de música es 
balla? 
Entrevistada:  Rap, Hip Hop i remix 
Entrevistadora: Quins moviments t’agraden 
més? 

Entrevistada: A mi el que 
més m’agrada és el 
monwalk, que és el pas 
que feia Michael Jackson 
amb els peus. 
Entrevistadora: Este tipus 
de ball esta limitat a certa 
edat o es pot ballar a 
qualsevol edat? 
Entrevistada: Jo pense 
que no, que este tipus de 
ball ni qualsevol altre no té 
edat per a deixar de ballar. 

Entrevistadora: Com t’ha canviat la vida 
des que has començat a ballar hip hop? 
Entrevistada: No m’ha canviat molt, només 
que ara el temps que emprava en veure la 
tele l’empre en anar a ballar. 
Entrevistadora: Continuaràs ballant molt 
més temps? 
Entrevistada:  Espere que sí, perquè 
m’agrada molt, m’ho passe molt bé i a més 
faig esport. 
Entrevistadora: Recomanaries este tipus 
de ball? Per què? 
Entrevistada: Sí, perquè és molt divertit i 
pots expressar el que sents amb els seus 
moviments. 
 

Jenny Caizaguano i Noelia Colás, 3r D 
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ENTREVISTA A UN AGRICULTOR  
DE L’HORTA DE VALÈNCIA. 

 

 
 

   En clase de Ciencias Sociales hemos realizado una entrevista a un agricultor de nuestra 
comarca, en concreto de Massamagrell, para saber las problemas que presenta la agricultura hoy 
en nuestro medio. 
 
Pregunta:¿Cuántos años tiene? 
Respuesta: Tengo 65 años. 
Pregunta: ¿Qué condiciones climáticas son mejores para sus cultivos?. 
Respuesta: Que no sean extremas, a una temperatura de invierno de 2º bajo cero  y en verano que 
no sean extremas. 
Pregunta:¿Qué meses son  mejores para el cultivo?  
Respuesta: En el mes de febrero y marzo. 
Pregunta: ¿Qué maquinaria utiliza? ¿Cuántos jornaleros tiene? 
Respuesta: Un tanque para sulfatar los árboles y un motocultor para limpiar los terrenos y un 
herbicida par matar las malas hierbas. No tengo jornaleros porque no me hace falta, yo 
compagino el trabajo del campo con el de mecánico. 
Pregunta: ¿Cuántas horas trabaja al día? ¿Cuántas hectáreas trabaja? ¿Trabaja la tierra como 
propietario o es arrendatario?  
Respuesta: Yo normalmente trabajo dos horas al día. Tengo 13 hectáreas, 4 en  valencia y 9 en 
Massamagrell. 
Pregunta: ¿Recibe subvenciones de la Unión Europea? 
Respuesta: Yo no recibo subvenciones, pero las dan y si yo quiero puedo pedirlas pero como 
trabajo en otra cosa no pido nada. 
Pregunta:¿Las parcelas que cultiva las ha comprado o son heredadas?  
Respuesta: Sí, las parcelas son mías y algunas son heredadas de mi familia y también tengo 
compradas desde hace muchos años. 
Pregunta:¿Cómo son las parcelas: pequeñas, medianas o grandes?. 
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Respuesta: Son medianas y me alcanza para cultivar varias cosas. 
Pregunta:¿Sólo vive de esto o vive de otra cosa?- 
Respuesta:No solamente vivo de esto, vivo de otras cosas más como por ejemplo de mecánico de 
coches… porque ahora en la actualidad no es suficiente. 
Pregunta:¿Cómo es su cultivo, monocultivo o policultivo?. 

Respuesta: Policultivo. Planto tomates, sandías, 
naranjas, mandarinas, albaricoques,etc. 
Pregunta:¿Cómo es la agricultura intensiva o 
extensiva? 
Respuesta: Es agricultura intensiva. 
Pregunta:¿Sus campos están abiertos o cerrados? 
Respuesta: Abiertos. 
Preguntas:¿Cómo mantiene sus campos? 
Respuesta: En la actualidad están bastante 
perdidos y no son rentables. 
Pregunta: ¿Qué cuidados deben tener para que se 
mantengan bien? 

Respuesta: Limpiarlos de malas hierbas, abonarlos en su tiempo. 
Pregunta:¿Por qué le gusta ser agricultor? 
Respuesta: Porque gracias a la agricultura come todo el mundo y me gusta la naturaleza. 
Pregunta: ¿Cada cuánto tiempo planta los productos? 
Respuesta: En su temporada, porque hay frutos que se cultivan en verano e invierno y verduras 
de verano e invierno. 
Pregunta: ¿Los productos son de autoconsumo o los 
vende? 
Respuesta: La mayoría son de autoconsumo, porque si 
los tengo que comprar valen mucho, y si los tengo que 
vender no son rentables porque no me pagan el precio 
que pido. 
Pregunta: ¿En qué fecha trabaja cada producto? 
Respuesta: En noviembre las mandarinas, en enero las 
naranjas, el albaricoque y los nísperos en mayo. 
Pregunta: ¿Cada cuánto tiempo se puede fumigar las 
plantas como la naranja, la sandía y las flores? 
Respuesta: Las naranjas normalmente se fumigan en 
agosto o septiembre y la sandía cuando hace falta y el 
resto cada cierto tiempo. 
 

 
 
  De la entrevista podemos sacar algunas conclusiones respecto a la agricultura de nuestra 
comarca como por ejemplo que hay  una agricultura a tiempo parcial como resultado de la 
subdivisión de las parcelas, cuyo tamaño es inviable para poder vivir una familia y aunque se usa 
maquinaria, tecnología, policultivo, y no se utilice el barbecho, gracias a los abonos es intensiva, 
pero no es lo suficientemente rentable para dedicarse completamente a ella. Por otra parte no se 
reinvierte o mejora ya que la edad de los agricultores es alta y los jóvenes no ven perspectivas 
favorables para continuar el trabajo de las tierras de sus antepasados.  
 

 
Entrevista realizada por Dayana Arias de 3º D.                                                            
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LES DROGUES 
Volem parlar de les drogues i les seues conseqüències amb un expert. 

 
ENTREVISTADOR: Hola com estàs?   
 
EXPERT: Molt bé gràcies. 
 
Quines són les 
drogues que 
afecten més a les 
persones? 
 
No et podria dir 
quines són les més 
males perquè totes 
les drogues no són 
males,  
però les més 
addictives són la 
cocaïna, l’èxtasi i  
la pols negra. 
 
Són bones les drogues medicinals que 
utilitzen els malalts? 
 
Si te les recepta un metge i et dóna una 
dosi adequada sí, però vulgues o no són 
drogues i després d’un temps et pots 
enganxar però no perquè estigues 
malalt sinó perquè t’has enganxat. 
 
En quina part del món hi ha més tràfic 
de drogues? 
 
A Colòmbia, perquè et pots trobar a 
xiquets de 10 anys que la seua vida és 
la venda de drogues i perquè tenen les 
millors terres del món per a cultivar-les. 
 
Coneixes gent que és addicta a les 
drogues? 
 
Sí, però la majoria s’ho estan deixant 

perquè són molt joves i es donen 
compte que no han d’anar per eixe 
camí. 

 
Per què creus que la 
gent consumeix les 
drogues? 
 
Perquè la majoria ho 
proven per curiositat i 
les drogues són tan 
addictives que ja no 
poden deixar-les i en 
el cas dels joves 
també és pel seu 
entorn, amistats etc.. 
 
Has provat alguna 

volta algun tipus de droga? 
 
Sí, i la veritat estic molt penedit de 
haver-ho fet i no et recomane ni a tu 
ni a ningú que ho faça, ni tan sols 
per a provar-ho. 

 
Anònim, 3r 
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Hui, anem a entrevistar, a Adrià, que és professor particular. En primer lloc 
volem agrair-li haver acceptat la nostra oferta d’aquesta entrevista. Li 
farem una sèrie de preguntes.

Entrevistador:  T’agrada ser 
professor particular? 

Entrevistat:  Sí, és una feina molt 
enriquidora, que a més ajudes als 
companys en els seus estudis. 

Entrevistador: Cal tenir un nivell alt 
de saviesa per a poder donar 
classes particulars? 

Entrevistat: No, soles fa falta 
prendre atenció en classe i estudiar 
en casa. 

Entrevistador : Quants diners cobres 
per cada classe? 

Entrevistat: Cobre 4€ l’ hora. 

Entrevistador: Quants alumnes 
aculls per donar-los classes? 

Entrevistat: De moment estic 
provant només amb 3 alumnes, en 
hores soltes. 

Entrevistador: T’has plantejat alguna 
vegada donar classes a més gent? 

Entrevistat: No m’ha arribat la 
oportunitat però supose que si es 
presenta l’ocasió l’acceptaré de gust. 

Entrevistador: Què penses de cara 
al futur de la teua feina? 

Entrevistat: En la meua opinió, és 
una feina amb molta eixida laboral. 

Entrevistador: Com combines els 
teus estudis amb aquest treball? 

Entrevistat: La veritat és que la feina 
de professor és bastant compatible 
amb els estudis, i amb un poquet 
més d’estudi és fàcil traure el curs 
satisfactòriament. 

Entrevistador: Penses que és una 
feina de la que pots viure? 

Entrevistat: No, crec que és una 
faena temporal per a poder traure 
uns poquets diners, però que no és 
una faena definitiva per a un futur. 

 

Fins ací arriba la entrevista, moltes 
gràcies per la teua atenció, Adéu. 

Adrián García i Óscar Gimeno, 3r B 
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ENTREVISTA CON LA BALA 
 
 
 
 
Para empezar la entrevista que tal una pregunta de actualidad, ¿Qué opináis 

del cambio climático?: OH es una buena pregunta para el grupo, (más serios) 
la verdad es que es un problema muy serio. ¿Y del primo de Rajoy que 
opináis?: no es muy serio y JAYUKEN de 11HITS (ataque del Teken) Bueno 
ahora una de política, Aznar saca libro en que categoría lo pondríais: para 
Morales en humor negro, según Mario terror, Carles opina que fabulas y Pablo 
que en aventuras. 

 
Bueno chavales, ya hemos calentado, empecemos con preguntas del grupo. 

¿Quien es el más borracho?: Pablo, sobretodo  si va vestido de novia. ¿Quién dice que liga 
más?: Pablo ¿y quien lo hace de verdad?:(Apesadumbrados y cabizbajos) Que pena damos. 
(Opinan Mario, Morales y Pablo. Carles no dijo nada pero si que se oyó de fondo una novia 
bastante indignada.) 

 

 
Una  fan me pidió que os preguntara porque dejáis cantar a Mario: porque tiene estilo. 

(Según Mario) Soy el que menos vergüenza tiene y el que mejor se aprende las letras. ¿Ya le 
habéis quitado el play back a Pablo?: Sí. Eso es lo que el cree. Se rumorea que para entrar en 
el grupo se le tienen que hacer favores sexuales a Morales: Totalmente cierto (y entre 
carcajadas añade Morales) yo también me los hice. 

 
He oído que la idea inicial del grupo fue hacer un grupo Pop, ¿es eso cierto?: Sí es cierto 

(entre grandes risas) queríamos hacer una versión del canto del loco. Ya me lo imaginaba. Pero 
el nombre original del grupo era “La bala que doblo la esquina”. Si el nombre se lo puso el 
padre de Morales y nos hizo gracia. Pero, ¿Quién fue él bala que doblo la esquina?: Todos. ¿Y 
a quien le han metido la bala doblada? A Pablo. 

 
¿Pensáis que kualkier dia os pueden joder? Sí lo sabemos y nos cagamos en dios. La 

pregunta más esperada ¿cómo  se formo el grupo?: Comenzó todo el verano del 2007 cuando 
Pablo se compro una guitarra. Morales y Pablo quedaron para hacer ruido, Mario fue y dijo 
“quiero tocar el bajo” y se lo compre al día siguiente, además pidió si podía cantar (ahora 
encaja todo). Durante un tiempo probaron con  otros guitarristas y un día en el parque Carles 
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dijo “quiero comprarme un guitarra eléctrica” y se unió. Y así fue como 
empezó todo. (Habrá que ver hasta donde llegan) 

¿Cuando componéis en que pensáis?: Tenemos días de inspiración 
(Botellón). Vuestro gran hit “A Massalfa a beber”, ¿Cuándo se os ocurrió?: 
Volviendo. ¿Cuales serian vuestras favoritas? “Palestina” y “Tu misión” 
porque son las últimas que hemos hecho y son las que mejor han quedado. 
¿Cómo os veis, como veis a “La Bala” dentro de un año?: Puff borrachos. 
Pero nos gustaría que gente que no conocemos canten nuestras canciones y 
venga a vernos. Pero sabemos que no podremos vivir de la música que 
hacemos, muy pocos grupos de nuestro estilo llegan a vivir solo de esto. Solo 
triunfa la música de moda, la nuestra lo tiene difícil. 

 
En el IES Massamagrell fue vuestro primer concierto, ¿Cómo os sentisteis?: 

Flipando fue como la primera vez. 
 
Y hasta aquí. Muchas gracias chicos y ahora es a vosotros lectores, los que hayáis llegado 

hasta el final, daros las gracias. Gracias también a Ximo por dejarme escribir para la revista, 
seguro que no se dio cuenta de lo que hacia, espero repetir en siguientes números de 
“Articulació”. El reportero más dicharachero del instituto Ricardo Valle (Richi). 

 
 

Fichas de los personajes 
 
Nombre Mario 
Edad 18 
Sexo Tio 
Raza Cerveza 
Armas Bajo y voz 
 
 
Nombre Pablo Soriano Segarra 
Edad 17 dentro de dos semanas 18 
Sexo Creo que masculino 
Raza Vodka 
Armas Guitarra rítmica 

 
Imágenes del primer concierto de La Bala, en el  I.E.S. de Massamagrell en mayo de 2008 

Nombre Morales 
Edad 18 
Sexo Sí 
Raza Birrismo 
Armas Batería y coros 

Nombre Carles  
Edad 18 
Sexo Masculino 
Raza Ginebra 
Armas Guitarra solista y coros 
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SENSE TRADICIÓ 
 
Estem ací al centre cívic de Massalfassar. Avui  anem a entrevistar a 
Vicent Messeguer sobre la seua opinió en l'actual polèmica de la festa de 
Sant Antoni, que es veu obligada a restringir la utilització de coets. 
 
Entrevistador: Hola 

Vicent. ET vaig a fer 

una xicoteta entrevista 

per a la revista 

Articulació de l'IES 

Massamgrell. 

 

Vicent: Bon dia, 

Pepe. Estic encantat de 

respondre a les teues 

preguntes. 

E: Per què volen desfer-se dels coets de 

Sant Antoni? 

V: Perquè hi ha gent que opina que són un 

perill públic. 

E: Abans on es feia la festa, si no hi havia 

gàbia? 

V: La festa es feia pel carrer, la gent tirava 

coets pel carrer i la 'sortija' i la corda es feien 

en qualsevol carrer del poble. 

I a més es feia també la 'Gran Porcà', que 

consistia a soltar un porc a un carrer i omplir 

el carrer de fang, perquè fos més difícil 

d’agafar. 

 

E: Però els coets no estan permesos dins 

de la gàbia... 

 

V: Si, però hi ha 

gent que no contenta 

amb això, vol eliminar 

la festa. 

 

E: Com diu la 

gent, són perillosos 

els coets? 

 

V: Poden ser-ho, 

si no respectes la distància adequada, o no 

dus la roba adequada. 

 

E: Tu què opines sobre el tema de Sant 

Antoni? 

 

V: Jo pense que la festa ha de 

continuar, però sempre amb seguretat i 

tindre en compte l'opinió de      tota la gent, 

li agrade Sant Antoni , o no. 

E: Moltes gràcies i adéu. 

 

Pepe Martínez, Vicent Messeguer, 3r B 
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CREANT 



CONCURS DE FOTOGRAFIA 
 

 

 

Durant aquest del curs s’ha dut a terme el “VI Concurs de 
fotografia per a estudiants”, organitzat pels IES de 
Massamagrell, Puçol, Meliana i Foios. El gran nombre de 
treballs presentats —més de 350 fotografies— i la seua qualitat 
fan palès l’interès i la repercussió que en té. 

El jurat, que va tenir una tasca ben complicada, va 
seleccionar les 25 millors fotografies, per tal d’incloure-les en 
l’exposició itinerant, que ja s’ha presentat en dos dels quatre 
instituts organitzadors. 

Com a novetat, l’exposició amb les fotografies 
seleccionades va formar part de les activitats de la Trobada d’Escoles en Valencià que aquest any, 
en la nostra comarca, ha tingut lloc en La Pobla de Farnals. Això a permés a moltes persones 
visitar-la i gaudir del gran nivell dels treballs. 

L’edició del pròxim curs ja està en marxa. A partir del mes de novembre estaran 
disponibles les bases i el calendari serà molt paregut a d’enguany. Invitem a tots els que disfruteu 
fent fotografies a participar-hi. 

 

            Els autors i les fotografies guanyadores són aquests : 
 
 

 
Primer Premi 

 
Inès Català Luján 

IES “La Garrigosa” 
Meliana 
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Segon Premi 

Laura Aguilar Tamarit 
IES “La Garrigosa” 

Meliana 
 

Tercer Premi 
Ferran Heras Molins 
IES “La Garrigosa” 

Meliana 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Accèssit 
Joan Brines Cerdà 

IES de Puçol 

Accèssit al Millor Retrat 
Antonio Baixauli López 

IES de Massamagrell 
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VERSIONS NOVES  
DE CONTES CLÀSSICS 

 

 
Taller d'escriptura consistent en redactar noves versions de contes 

clàssics on aparegueren obligatòriament unes determinades paraules.  
 

---   ---   --- 
 

CAPERUCITA ROJA 
 
 
En aquest conte devien d'aparèixer les paraules: ordenador, microscopio, bikini, 

moto, paella y  zapatazo. 
 
 
Érase una vez una niña llamada Caperucita que era científica; en su laboratorio tenía 

ordenadores, microscopios y toda clase de libros que te puedas imaginar. Su abuela estaba 

enferma y Caperucita Roja estaba creando una medicina para curarla. 
Todas las mañanas Caperucita se bañaba en un lago cercano de su casa con un bikini 
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rojo y después del baño iba  a casa de su abuelita con su moto. 
Un día Caperucita iba tranquilamente a casa de su abuela con el medicamento para la 

abuelita porque la pobre estaba en las últimas. En el semáforo de al lado de su casa  vio al 
lobo el cual le dijo que hicieran una carrera y el primero que llegara a casa de su abuela o 
bien se la comía o bien la curaba. 

Caperucita aceptó, así que picó el embrague y salió la primero, el lobo no se quedó 
atrás y la adelantó, pero Caperucita le tiró un zapatazo y lo tiró al río. Caperucita dejó ya 
de correr pero se saltó un stop y un camión que repartía paellas a domicilio la mató en el 
acto. 

Al poco tiempo murió su abuela porque Caperucita no le llevó su medicina. 
Fin. 

 
Francesc Fenollosa 

 
 

LA CENICIENTA 
 
En aquest cas s’havien d’incloure en el conte les paraules: melón, Benidorm, 

mosca, oreja, oveja i butano  
 
A las 10,30 la Cenicienta se levanta y va a comprar. 
A las 10,35 llega a la tienda. 
A las 10,36 se encuentra tres ovejas sin orejas. 
10,37; se encuentra una mosca y se la come. 
10,38; se tropieza con un melón. 
11,39; se va a Benidorm y compra una botella de butano. 
11,40; el butano explota. 
11,41; el cuento se terminó. 
 

Ángel Gualán i Toni Simón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibuixos de Daneys Prevost  
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EL CONCURS DE PORTADES 
 
Com tots els anys, per a la portada de la revista, s’ha fet un concurs al qual han 
participat alumnes de l’ES0. 
Les portades guanyadores han resultat les següents 
 
                         Primer premi: Vasylisa Rozhdestvenska, de 3r E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon premi: Toni Bauixauli, de 3r A                  Tercer Premi: Alba Serrano, de 1r C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La portada de la revista s’ha elaborat, pels editors de la revista, combinant elements 

del primer i del segon premi. 
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Diari de mort 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Dijous 24 d’abril del 1986 
 
  
Hui és el primer dia d’aquest diari. Tinc la il·lusió de continuar-lo fins als últims 
dels meus dies o fins que ja no puga. Hui també ha estat un bon dia perquè es 
el meu aniversari! M’ha despertat ma mare dient-me que ja sóc tot  un home de 
22 anys. També m’ha fet el meu esmorzar preferit  torradetes  amb caramel. I 
després m’ha cridat Sofia felicitant-me i m’ha dit que tenia una sorpresa. Però 
el que ella no sap es que jo també en tinc una per ella. Ja portem 3 anys de 
relació i amb ella han estat els millors de la meva vida, per això esta vesprada 
aniré a comprar-li un anell amb els pocs estalvis que tinc. Per la vesprada, 
després de comprar-li l’anell, hem anat tots els amics a la plaça i m’han donat 
les sorpreses. Sofia m’ha comprat aquesta màquina d’escriure perquè es faça 
realitat el meu somni de ser escriptor i m’ha donat també la idea d’escriure 
aquest diari. L’altra sorpresa és que han agafat entrades per al parc 
d’atraccions per a les dos parelles Josep i Clara, Sonia i jo. I ací estic després 
d’haver fet la bossa. Bona nit i fins demà. 
  
 
Divendres 25 d’abril del 1986 
 
  
La veritat és que no sé si és 25  perquè és el matí del 26, però vaig a contar el 
dia 25. M’he alçat aviat i he anat amb la maleta a per Sofia i  ens hem anat a 
per Josep i Clara i ens hem anat al parc. Hem passat tot el dia dins fins que 
l’han tancat. Quan el van tancar vam anar a una placeta qui hi havia prop. Vam 
estar tota la nit però sobre la 1:30h del matí una forta llum va il·luminar el cel i 
segons després vam veure com una cortina de gas que cobria gran part del cel 
que provenien del Nord del país. Josep com és tan fastigós ha començat a dir 
que això no era bo i que des d’on venia segur que n’era alguna cosa no molt 
bona de la central de Txernòbil. Però això és quasi improbable i l’he fet callar. 
Joan i Clara es van anar a casa però jo he convençut Sofia perquè es quedés 
amb mi a la plaça a passar la nit contant estreles. Poc més tard  em vaig 
declarar, li vaig dir tot el que sentia per ella i em va dir que sí! Ens vam quedar 
dormits l’un agarrat a l’altre i hui a les 11 del mati l’he portada a sa casa. I ara 
me n’aniré a dormir i demà contarem la notícia a la família. 
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 Dissabte 26 d’abril del 1986 
  
 
Hui no he fet gran cosa. Hem sopat els amics i les dos famílies juntes, la de 
Sofia i la meva i hem soltat la notícia. Tots s’han alegrat molt i ens ajudaran a 
preparar totes les coses. Dema serà un nou dia. Bona nit. 
 
  
Diumenge 27 d’abril del 1986 
 
  
Hui han arribat uns homes al poble un tant estranys. Anaven buscant homes 
entre 20 i 30 anys per ajudar-los a fer una cosa a Txernòbil però no m’ha 
quedat molt clar. Tanmateix serà per ajudar a la pàtria i també em pagaran un 
pastó que ara que ve la boda em vindrà molt bé. Joan també s’ha apuntat amb 
mi, però ell no està molt convençut perquè només una setmana, que t’ho 
paguen tan bé i a Txernòbil li fa mala espina. També he estat parlant amb el 
rector del poble i ens casarà quan torne. 
 
  
Dilluns 28 d’abril del 1986 
 
  
Hui m’he alçat de matí i he agafat la bossa i m’he anat a la plaça Major; allí 
estava Joan. Els dos ens vam anar cap al bus que ens ha portat a Txernòbil. 
Allí ens han portat a unes tendes de campanya molt grans on havien llits on 
passar la nit. Vam deixar les maletes. Ens van portar a una cambra on havia 
diverses teles. Allí ens varen dir el que havia passat el dissabte i Joan tenia 
raó. Hi havia una fissura al reactor 4 i nosaltres havíem de llevar la morralla 
nuclear que n’hi ha a la superfície. Ens varen explicar que calia fer. Eren molt 
exigents i detallats. Després ens vam ficar a cosir butxaques a unes 
gavardines. Ens van manar gitar-nos prompte però jo no em puc dormir. Si sóc 
sincer tinc massa por per a dormir-me. 
 
  
Dimarts 29 d’abril del 1986 
 
  
Hui ha començat per fi la missió. Ens hem alçat molt prompte i hem començat a 
ficar dins de les butxaques de les gavardines peces de plom. Després vam 
començar a envoltar-se el cos amb plaques de plom. No n’hi havia moltes per 
això nomes les posaven a les parts més importants com el cap, el tronc, els 
braços, les parts febles i un poc a les botes. Jo no sabia per què tanta protecció 
si només estàvem exposats a radiació uns 40 segons. Quan va arribar l’hora 
tots estaven callats i la por s’olorava entre l’aire. Ens muntàrem en unes 
camionetes i ens deixaren a una gran distància de la central. Quan més a prop  
estava la central l’aire es feia més sec i cada volta feia més calor i la pell em 
començava a picar, però pensava que quan acabara tot tornaria amb Sofia i 
se’m passaria tot. Teníem sacs plens de pales i poals per agarrar la morralla 
radioactiva i tirar-la a una fosa que hi havia. Jo no volia separar-me de Joan 
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però quan estàvem a punt d’entrar es va separar de mi. Als 10 segons dins 
d’aquell infern vaig trobar a Joan però es va caure. Jo vaig anar corrent a 
ajudar-lo però em va ser impossible, teníem tota la protecció però ell es va 
cremar gran part del cos i jo la cama sencera. Però hem pogut eixir i això 
m’alegra. A Joan se l’han emportat a l’hospital perquè està greu. Als pocs que 
no s’han emportat estan emplenant-nos de pindoletes blaves que estan 
fastigoses. Però tenim sort i només tenim un bronzejat estrany i unes marques 
estranyes a la boca que pareixen pètals de flor i que estan causades per les 
carassetes protectores les quals pareixen morros de porc. La veritat és que 
estic baldat, em vaig a anar a dormir i demà aniré a preguntar per Joan, que el 
pobret estava molt malament. Bona nit. 
 
  
Dimecres 30 d’abril del 1986 
 
  
Hui m’he alçat i no em trobava gens bé però he tornat al reactor com ahir. Hem 
tingut que fer un altre cop les armadures de plom perquè la radiació les ha 
trencat. Hui per sort no m’he caigut ni m’ha passat res a la central però quan he 
tornat he caigut a terra i m’han portat a l’hospital. El metge m’ha dit que no puc 
tornar a la central però que el meu sou no canviarà. Els metges han estat molt 
amables i m’han ficat al costat de Joan. He passat tot el dia amb ell mirant com 
se li escapava la vida per totes les ferides supurant i a les 8 del vespre ha mort 
entre els meus braços. 
 
  
Dijous 1 de maig del 1986 
 
  
Hui quan m’he despertat he tingut una gran sorpresa, Sofia estava al meu 
costat. Hui és ella la que està escrivint el diari entre llàgrimes perquè jo no puc 
continuar. Hui m’adone de tot el que l’estime perquè els metges li han dit que si 
continua al meu costat li puc apegar el càncer però ella continua al meu costat 
curant-me les ferides i fent-me la mort més agradable. 
 
  
Divendres 2 de maig del 1986 
 
  
Hui els metges han estat parlant amb Sofia i li han dit que em queden uns dies 
de vida. Ella diu que li dóna igual, que ella va ha estar amb mi fins al meu últim 
alè. També vol continuar amb la boda i com per l’hospital sempre hi ha un 
rector, hem parlat amb ell i ens ha casat d’una manera un tant rara però per a 
nosaltres era suficient. Hui per desgràcia no serà una nit de bodes tradicional 
però com estic amb ella per a mi és la millor. 
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Dissabte 3 de maig del 1986 
 
  
Hui qui fa el diari sóc jo, Sofia, perquè anit quan dormia el meu home es va 
morir. No se ben cert si va sofrir o no, però no ho crec perquè aquest matí tenia 
un somriure d’orella a orella. Quan m’he acomiadat se l’han emportat els 
metges i l’han enterrat en una caixa de zinc recoberta de formigó. Jo estic trista 
però també contenta perquè se que on estiga no ho passarà mal per culpa de 
la maleïda radiació. Ara a qui li toca sofrir és a mi, ja que hui els metges m’han 
detectat càncer, un càncer incurable i em queda poc de vida. Pot ser que ell 
m’ho haja contagiat però no m’importa.  Perquè l’estime i res em farà canviar 
d’opinió. Però no li tinc por a la mort perquè sé que quan em mora ell estarà allí 
per a esperar-me. 
 
 Sincerament els del poble em donen pena perquè hui no estan assabentats de 
l’ocorregut. No se sap de la mort de Joan i ni d’ell, ni se sap el que realment ha 
passat. Ells pensen que hui o demà tornaran amb diners a la butxaca,  però 
mai tornaran i els diners que ens han donat són poc més de la sisena part del 
que havien promès. Jo crec que per molts diners que ens donen, les vides de 
totes eixes persones que han mort i moriran no tornaran a la vida. Perquè les 
vides de totes eixes persones no seran compensades amb tot l’or del món. 
Perquè ells no tenen la culpa de l’accident. Ells feien la seva vida com tots els 
dies fins que la radiació els va matar o els matarà pels càncers o les 
malformacions que causa. També em donen llàstima les mares dels xiquets 
que naixen després de la radiació perquè hauran de cuidar-los tota la seva 
curta vida i això els pocs que tinguen la sort de viure perquè molts naixeran 
morts o amb només unes hores de vida. També tinc llàstima per la Terra, 
perquè després del que ha passat hauran de passar milers d’anys fins que a 
les ciutats dels voltants puga viure algú i si hi ha algú no crec que puga estar 
sa. A més, ni tan sols els animals poden viure, potser un grapat d’insectes i poc 
més.  Les plantes i arbres moren o muten i l’aigua es contamina. 
 
I tot això per què? Perquè un grapat de persones han volgut experimentar 
sense prendre les precaucions necessàries. Però tenim la sort que persones 
com el meu home han donat i donaran les seves vides per salvar la nostra i la 
resta del món. 
  
 

Sandra Esteve Sobrino, 3r D 
 
 
 

Narració seleccionada per al premi Sambori 2009 
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Laura Ruiz, 4t C 

 

 

 



Cristian Ibáñez, 3r B 
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