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Editorial
Comencem aquesta revista 
amb molta il·lusió des del grup 
de 1r de l’IFE, com a part del 
mòdul 8, iniciació al món 
laboral, i en col·laboració amb 
la resta de companys de l’IFE 
de l’institut Rambla Prim. 
Aquest any encara estem vivint 
una situació sanitària que 
dificulta fer totes les activitats 
que tenim previstes al 
programa ja que algunes 
classes no poden ser 
presencials i no podem fer 
paradeta per vendre els nostres 
productes. Això ens ha fet ser 
més creatius per convertir els 
obstacles en reptes i trobar 
solucions, i d’aquesta forma va 
néixer la botiga online de l’IFE i 
aquesta revista. Cada trimestre 
l’alumnat de l’IFE compartirà 
amb tots vosaltres molts 
continguts interessants: 
entrevistes, receptes de cuina, 
notícies, opinions… i també els 
diferents productes que 
s’elaboren a classe i que podeu 
comprar escrivint al correu: 
ifebotigaonline@gmail.com.
Esperem que us agradi.
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Des de 1r de l’IFE us oferim una gama de 
productes per mimar-se i cuidar la pell de la 
cara o les mans amb les nostres cremes, i 
també el cos amb els nostres olis corporals.

Durant el primer trimestre els alumnes de 1r 
vam fer cosmètics naturals com a part del 
mòdul MP8. Primer van crear la marca 
Naturaleza Esencial perquè ens transmet 
bones sensacions i els nostres productes estan 
fets amb essències naturals. Els van fer amb 
l’ajuda de l’Ariadna Morros, que és una de les 
nostres TIS i és experta en aromateràpia. 
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Durant el primer trimestre els alumnes de 
1r de l’IFE també van fer uns saquets 
d’espígol. Ës un dels projectes que s’han 
fet del mòdul MP8-iniciació a l’activitat 
laboral. Els van fer aprenent a cosir 
bossetes de tela que van mesurar primer i 
dins van posar espígol que és una planta 
que té molt bona olor. 

Aquests saquets són ambientadors que 
es poden posar als armaris, als calaixos, a 
les habitacions i allà on vulguis que et 
deixin  bona olor. 

 Mima’t amb cosmètica natural,
mima’t amb els nostres productes artesans.

Foto:  Arnold, Gisela i Maria 
omplen els saquets amb 

espígol i els tanquen.

Us presentem els nostres projectes 

Cada producte aporta diferents propietats per cuidar-nos i mimar-nos 
gràcies a les essències de diferents plantes.  

L’alumnat de 2n i 3r d’IFE van fer diferents projectes amb feltre i van 
elaborar clauers durant el primer i segon trimestre. A 2n es va inventar la 
marca IFEX (l’Institut del Feltre en Xarxa).
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Notícies breus del nostre dia a dia
PCR i vacunació per els docents i 
treballadors de l’INS Rambla Prim. 
El passat dia 3 de febrer van arribar 
les auto mostres per detectar casos 
assimptomàtics i positius de Covid-19 
en el nostre centre. Ens prenem molt 
en serio la seguretat de tots i tot 
l’equip de l’IFE es va fer la prova. A 
més, estem contents perquè la 
setmana del 22 de febrer van 
començar les vacunacions.

El carnestoltes ens fa passar uns dies 
divertits.
La setmana del 8 al 11 de febrer es va 
celebrar el carnestoltes. Cada dia es va 
proposar una temàtica com portar mitjons de 
diferents colors per sobre dels pantalons i el 
dijous es va convidar a portar disfressa per fer 
una mica de festa. Les TIS i les docents de 
l’IFE es van animar i van venir vestides de 
diferents colors, amb perruques a joc!
Alguns alumnes també es van animar...

Fem hort, fem equip. 
L’IFE i l’EICA han decidit treballar i 
aprendre junts amb l’ajuda de l’hort de 
l'institut, encara que no ho podem fer 
presencialment. L’alumnat de l’EICA 
està preparant diferents activitats per 
els companys de l’IFE i a partir de 
febrer compartim l’espai de l’hort per 
poder tenir cura de més varietats de 
plantes i experimentar amb diferents 
activitats.

Ens preparem per Sant 
Jordi.
Aquest any tornarem a tenir un 
Sant Jordi atípic i no podrem 
gaudir de les clàssiques 
parades de roses i llibres però 
a 1r de l’IFE volem continuar 
gaudint d’aquesta festa i estem 
preparant diferents objectes 
per regalar i mantenir viva la 
tradició d’un dels dies més 
macos de Catalunya. 

Jornada de portes obertes

El día 26 d’abril del 2021 de 
17:00 - 18:00 hores seran les 
jornades virtuals per 
conèixer el nostre centre. Si 
vols participar, si us plau, 
hauràs d’omplir un formulari 
que estarà disponible a la 
web de l’institut. www.irp.cat

Sereu benvinguts. 
Us esperem! 

http://www.irp.cat
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A primer no hem tingut el gust de tenir a la 
Raquel com a professora però sabem que 
és la coordinadora de l’IFE i hem volgut fer-li 
aquesta entrevista. Les seves respostes ens 
han semblat molt interessants i ella una 
persona molt divertida. 

Quan de temps portes a l'IFE? Que et 
sembla?
Aquest és el meu quart curs a l'IFE, ja que 
vaig començar amb la primera promoció que 
hi va haver al Rambla Prim, amb els 
alumnes que ara fan 4t d'IFE i que es 
graduen aquest curs. Em sembla un projecte 
molt interessant, atès que ajuda als alumnes 
a guanyar autonomia i a aprendre una 
professió, i els hi obre les portes del món 
laboral.

  Entrevista a Raquel López, coordinadora de l’IFE

Ja que portes bastant a l'IFE i ets la coordinadora, què milloraries a l’IFE?
L'IFE és molt nou i l'anem reinventant cada any, quan ens donem compte que hi 
ha aspectes a millorar. En la meva opinió, cal que cada vegada iniciem més 
projecte en col·laboració amb entitats del nostre entorn, amb altres instituts, amb 
empreses... El problema és que ara l'entorn COVID ens limita molt i és difícil 
realitzar activitats que impliquin sortir de l'aula i barrejar-nos amb altra gent.

Quan eres petita que volies ser?
Quan era petita mai vaig tenir clar què volia ser, de fet vaig arribar a aquesta 
professió i a l'IFE una mica per casualitat, no va ser una vocació ni un camí 
buscat, però ara m'encanta i no m'imagino fent una altra cosa que em pugui 
agradar més.

Donaries algun consell als alumnes de l'IFE pensant en el seu futur?
El consell que us donaria és que aprofiteu el temps i treballeu dia a dia, sense 
pressa però sense pausa, ja que la feina que anem fent acaba tenint sempre la 
seva recompensa. 
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Quan no hi ets a l’IFE que t'agrada fer en el teu temps lliure?
No tinc gaire temps lliure, però m'agrada aprofitar-lo molt! M'agrada molt llegir, ho 
faig cada vespre. També m'agrada fer manualitats: reposteria, punt, ganxet, i vaig a 
classes de patronatge i costura un dia a la setmana. M'agrada estar amb la gent 
que m'estimo, amb la meva família i els meus amics. També m'encanta viatjar, tot i 
que ara la cosa està difícil…

Ens recomenaríes algun llibre o pel·lícula?
Si, llegeixo molt i també m'agrada molt el cinema. Resulta impossible quedar-me 
només amb un llibre i amb una pel·lícula, perquè n'hi ha molts de fantàstics i 
cadascun t'aporta coses diferents en moments diferents de la vida. Per exemple, 
quan em vaig llegir Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, em va 
encantar. I una peli que adoro i li tinc molt de carinyo perquè m'agradava molt de 
petita és El Mago de Oz.

Quins estudis vas fer? Van ser difícils?
Vaig estudiar Relacions Laborals i Ocupació, i després vaig començar a estudiar 
Dret, tot i que aquesta segona carrera encara no l'he acabat. No van ser 
especialment difícils, tot i que van requerir una feina contínua i constant durant 
quatre anys.

Tens algun restaurant favorit? Quin i Per què?
M'encanten els restaurants i anar a dinar i sopar fora! Us recomano La Carassa, 
fan unes fondues de carn i de formatge boníssimes i el local és molt autèntic.

Has practicat algun esport durant la teva vida? Quan? Quin? Per què?
No m'agrada gaire fer esport, mai n'he tingut facilitat. Havia fet natació quan era 
petita, i és el que més m'agrada.

Quin és el teu viatge que t'agradat més? A on t'agradaria viatjar?
Un dels viatges que em va encantar va ser un recorregut amb cotxe per tot Europa 
que vaig fer fa uns anys, vam sortir sense gaire planificació i vam visitar un munt 
de ciutats i països europeus, va ser tota una aventura! Tinc moltíssimes ganes 
d'anar a Japó.

Si et toqués la loteria i molts millones d'euros. Què faries?
Faria construir una estàtua meva d'or massís, de 10 metres d'alçada, a la porta de 
l'Institut.
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Bon dia Irene. Quants anys fa que 
treballes a l'IFE? Has treballat en altres 
IFES i què és el que t'agrada de l'IFE?
Doncs vaig començar amb el grup que ara 
està fent 4t, així que farà ja 4 anys que 
treballo a l’IFE. No havia treballat mai a cap 
IFE i, dels centres on treballo (que en són 
molts, entre escoles de primària, 
secundària i l’Escola de Músics i Jpc), el 
que més en valoro és el que n’aprenc dels 
alumnes. No hi ha dia que no acabi les 
classes i no tingui la sensació d’haver 
après més del que he ensenyat.

Entrevista a Irene Fusa, 
professora de música i coral

Quins instrument toques? Quin t’agrada més i per què t’agrada?
El meu instrument és el violoncel. És el que he estudiat i el que ara ensenyo. 
També rasco una mica la guitarra però amb poca gràcia. Quan vaig haver de 
triar instrument, tenia clar que volia tocar en una orquestra. Com que bufar no 
ha estat mai el meu fort, vaig triar entre els instruments de corda. El violoncel 
em va captivar pel seu so càlid i perquè, segons diuen, és l’instrument que més 
s’assembla a la veu humana. A més, mentre el toques, l’abraces i pots ballar 
amb ell.

Què t'apassiona de la música? 
El millor de la música és compartir-la, poder transmetre emocions i sentiments 
amb les melodies i harmonies. Ara, amb la pandèmia, hem hagut de deixar una 
mica de banda els escenaris i la música en directe (malgrat que la 
#culturaessegura), però hem après a utilitzar altres plataformes per continuar 
expressant-nos.

La Irene ens sembla una bona persona i una bona professora. Prepara molt bé 
les seves classes i les fa divertides. Hem volgut fer-li una entrevista per poder 
conèixer-la millor.
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Quan eres petita què volies ser de gran? 
De petita volia ser ballarina i perruquera.

Ens recomanaries algun grup o algún cantant? Quin és el teu cantant 
favorit? 
Jo us recomano que veieu vídeos de la Jacqueline du Pré, una violoncel·lista 
espectacular que expressava amb molta força tot el que sentia quan agafava el 
violoncel. També m’agrada molt Dire Straits, Queen… i com a cantants, 
m’agrada molt Adele i Amy Winehouse.

Que fas en el teu temps lliure?
M’agrada anar d’excursió, passejar per la muntanya i cosir. M’encanta cosir, 
encara que no tinc gaire temps.

Has viatjat? A on vas néixer i a on t'agradaria viatjar?
Sí que he viatjat. M’agrada molt conèixer nous llocs i cultures. Vaig néixer a 
Barcelona ja fa 45 anys i un lloc on no he estat mai i vull anar-hi algun dia és 
Moscú.

Quin és el teu llibre favorit?
Un llibre de l’escriptora de Nicaragua Gioconda Belli. S’anomena “La mujer 
habitada”

Quin és el teu esport favorit? i quin pràctiques?
La veritat és que no faig gaire esport, tot i que, quan en faig, em senta molt bé. 
Intento fer un parell de dies a la setmana una mica de pilates, però em costa 
ser constant amb l’esport.

Quin és el teu menjar preferit?
Em tornen boja els cargols. Ja siguin a la llauna, amb suc, picants… sóc capaç 
de menjar-me’n jo sola una cassola grossa. 

Moltes gràcies per les teves respostes, Irene.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta súper entrevista.
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Contacte amb el món laboral -    
l’opinió dels alumnes de 4rt de l’IFE

Hola Martí. Què tal les pràctiques? Bé.
Què has de fer? He de posar bé les sabates, classificar-les per les talles. 
Ho vaig fer  amb la roba però ara estic a la secció de sabateria.
Què és el que més t’agrada de fer pràctiques? Els companys perquè 
són molt amables i encantadors amb mi.
Són difícils? El primer dia va ser molt dur però quan comences ja li 
agafes el truc i ja tens més confiança i llavors ja tot va bé.
Per què va ser dur el primer dia? Comences un nou cicle i com era la 
primera vegada que feia pràctiques va costar arrencar. Alguns poden tenir 
por o nervis. Jo també tenia nervis. Però lo més important va ser tenir 
bona actitud i ser responsable. Els companys m’ajuden sempre que ho 
necessito.
Quin consell ens donaries per quan arribem a 4rt i a les pràctiques? 
El més important és tenir molta paciència i tranquil·litat, puntualitat i 
respecte.

Hola Olga. Quines tasques has de fer? Atendre als clients, treure la roba 
dels emprovadors i posar-la al penjador al seu lloc, agafar les capses del 
magatzem i mirar si les talles estan bé…
Com et sents fent pràctiques? Bastant tranquil·la. Ell primer dia és més 
difícil perquè no coneixes a ningú però les companyes van dir que estava allà 
per aprendre i t’acompanyen. Això et fa sentir bé i a més jo ja havia fet 
pràctiques.
Ja havies fet pràctiques? Sí, però eren molt diferents. Vaig fer de monitora 
amb nens de P3 i P4.  El que és igual és que has de cas  a lateva  cap i has 
de cuidar el vocabulari. 
Quines pràctiques t’agraden més? Les dues m’agraden i sabria fer-ho. 
M’encanta estar amb els nens i ells confien amb mi, i al Corte Inglés 
m’agrada molt el companyerisme. Només portava dos  setmanes i em van fer 
sentir tant a gust que semblava que portava allà un any o més. Haver fet 
diferents pràctiques  em pot obrir les portes a més possibilitats en un futur. 
Alguna cosa  negativa? No veig res negatiu però a vegades alguns clients 
són poc amables i encara que veuen que sóc molt jove i no se tant com les 
altres, els hi dona igual i són molt exigents.
Algun consell per els companys dels altres cursos? Que no es donin per 
vençuts, que potser semblen molts anys però venen a l’IFE a aprendre i a 
tenir un camí en un futur. A 4rt són 3 dies de pràctiques i 2 a classe, i animo a 
tothom a continuar, que no ho deixin a mitges. També que si en el temps lliure 
estan avorrits que facin cursets per validar per una feina. Jo ho fet i estic 
orgullosa encara que costi. A més, cada persona té el seu ritme i és important 
apuntar el que es fa a les pràctiques per no oblidar-ho i fer-ho bé.

Martí Saura, 
alumne de 4rt. 

Olga Miralles, alumna 
de 4rt. 
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  Entrevista al Raul Meler, tutor substitut de 1r de l’IFE
Fa poc temps que el Raúl està al Rambla Prim però ens ha ajudat molt. És 
molt simpàtic i molt amable, i ens agradaria que es pogués quedar quan torni 
la Maite. El considerem el nostre amic i hem volgut fer-li unes preguntes per 
saber més d’ell.

Hola Raúl. Havies treballat abans a algun IFE? T'està agradant l'IFE del 
nostre institut? i què és el més t'agrada?
Havia sentit a parlar de l’IFE, però aquesta és la primera vegada que treballo 
a un. Fins ara només havia treballat a l’ESO.
M’agrada treballar a l’IFE del Rambla Prim, em sento a gust aquí; tant per les 
i els alumnes, com per les companyes de feina. A més a més del meu grup 
classe; m’agrada el fet de treballar amb persones, d’ensenyar, però també 
aprendre cada dia.

Quan eres petit què volies ser de gran?
Doncs la veritat és que no ho recordo gaire, però crec que volia ser actor o 
cantant. Sempre estava cantant per casa.

Donaries algun consell a les 
alumnes i els alumnes de l'IFE 
pensant en el seu futur?
L’època d’estudiant és una molt bona 
època, aprofiteu-la per aprendre 
moltíssim, per posar en pràctica allò 
que apreneu i, d’aquesta manera, 
preparar-vos pel món laboral i el dia 
de demà.
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Quan no estàs a l'IFE, què t'agrada fer en el temps lliure?
M’agrada passar temps amb els amics i amigues, dedicar temps a la família, 
passejar per Barcelona, llegir i veure alguna sèrie o pel·lícula.

Sols llegir llibres? Tens algun llibre favorit? 
La lectura m’agrada, però a vegades em costa trobar el moment per llegir. No tinc 
un llibre preferit, però en general tinc preferència per els que et fan reflexionar.

Vas estudiar psicología, va ser difícil? Què et va agradar més dels estudis?
Algunes matèries sí que em van semblar complicades, vaig haver de dedicar-hi 
més temps i esforç per tirar-les endavant. Apart dels amics i amigues que vaig fer, 
em va agradar molt la psicologia relacionada amb grups i amb la publicitat.

Quin és el teu menjar favorit?
El menjar japonès, especialment el sushi, m’encanta.

Practiques algun esport?
Quan es pot, faig natació al gimnàs.

On vas néixer i a on t'agradaria viatjar?
Vaig néixer a Figueres, a la província de Girona; ja fa algun temps que visc a 
Barcelona. Sí que m’agrada viatjar, encara que no ho he fet tant com m’agradaria. 
Algun dia vull conèixer el Japó i els Estats Units.

Per què hi ha pocs professors home a l'IFE i en general? Què en penses 
d'això?
Quan jo estudiava la carrera la gran majoria de la classe eren dones. Com que hi 
ha o hi havia menys estudiants de psicologia homes, lògicament avui dia hi ha 
menys orientadors o professors del gènere masculí. Crec que intervenen els 
gustos, interessos i vocació de cadascú a l’hora de cercar una professió; però 
també és possible que, de forma inconscient, a la societat, encara hi hagi una 
associació de feines més típiques segons el gènere.

Fins aquí l’entrevista, gràcies! Gràcies a vosaltres. 
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dia de la dona treballadora
Especial 8 de març 

“Durant la majoria de la 

història, “anònim” ha sigut 

una dona”. -Virginia Woolf

(escriptora i editora)

“Llibertat significa poder ser jo”. -Ruth Bader(Jutgessa associada del Tribunal Suprem dels Estats Units)

“Com a dona independent, no ets definida per la teva parella o els seus pares. Tu mateixa et defineixes”.Kailin Gow (escriptora)

“No desitjo que les dones 

tinguin poder sobre els 

homes, si no sobre elles 

mateixes.”

Mary Shelley

(Escriptora, autora de 

Frankenstein)

Reflexions de dones que són per tothom
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Apunt històric per conèixer l’origen d’aquest dia.

En el s.XIX va haver una revolució industrial i les dones van començar a treballar i 
a tenir treball remunerat, però les seves condicions laborals eren molt dolentes i no 
tenien els mateixos drets que els homes. Elles s’encarregaven de les tasques 
domèstiques i familiars i també de guanyar un sou a les fàbriques per tenir millors 
condicions de vida. Les dones no es van conformar amb el salari que tenien ni 
amb el seu horari i van començar a exigir canvis i millores en els seus drets. Volien 
deixar clar que mereixien els mateixos drets que els homes i que no només eren 
vàlides per les feines de la llar. Va haver vagues i reivindicacions per diferents 
punts del planeta i va haver diferents fets que van marcar el principi del canvi: 
manifestacions, un incendi a una fàbrica de camises on van morir 146 persones, la 
majoria dones joves treballadores que cosien 10 hores al dia.

Cada 8 de març es recorda a totes les dones que van lluitar per aconseguir 
millorar les seves condicions laborals i de vida, perquè ho van fer per elles i per 
totes les dones. Però la lluita per la igualtat de drets encara continua. Les dones es 
continuaran manifestant fins que aconsegueixin els seus objectius i la igualtat de 
drets i oportunitats. Es necessiten canvis en les lleis per protegir els drets de tots i 
que tothom recordi que dones i homes som iguals. Hem millorat en algunes coses 
però encara queda molt per endavant.

Des de 1857 fins avui, la lluita per la igualtat encara continua.

...

1857 Actualitat
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Dones que ens inspiren

MALALA YOUSAFZAI  (1997- present)
Li van disparar a l’any 2012 quan va sortir de l'escola i 
anava a l'autobús cap a casa perquè els talibans no 
volen que les nenes estudien però va sobreviure. Des 
de llavors lluita pels seus drets i els de totes les dones 
perquè puguin estudiar.

Ens inspira perquè ens ensenya que ens hem de 
superar i tirar sempre cap endavant i també, que 
l’educació és important per tots, homes i dones.

ROSA PARKS  (1913 – 2005)
Va seure on no tenia permís per el seu color de pell i 
es va negar a donar-li el seu seient a un passatger 
blanc. Va lluitar per la igualtat i els drets civils dels 
afroamericans als Estats Units i al món i va mobilitzar 
manifestacions per acabar amb la segregació racial. 

Ens inspira perquè no es pot discriminar a les 
persones per el seu color de pell.

Des de fa segles les dones treballen i lluiten per la igualtat de drets 
amb els homes a tot el món. La inspiració pot portar nom de dona:

AUNG SANG SUU KYI (1945 - present)
Política, activista i diplomàtica birmana. Va estar sota 
arrest domiciliari durant 15 anys per la seva lluita no 
violenta a favor de la democràcia. Va ser alliberada a 
l’any 2010 i va ser guanyadora del Premi Nobel de la 
Pau.

Ens inspira per la seva força i perseverança per lluitar 
per els seus ideals..
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MADELEINE BLANCHE PAULINE TRUEL  (1904-1945)
Va lluitar per la pau durant la Segona Guerra Mundial. Es 
va unir a la resistència civil francesa i va treballar com 
falsificadora de documents per derrotar a l'exèrcit nazi 
però va ser descoberta i capturada el 1944. La van 
torturar per extreure-li informació però no va dir res per 
protegir a els seus companys. Va ser enviada a el camp 
de concentració de Sachsenhausen el 1945 i va morir 
aquell any a mans d’una de les anomenades tropes de la 
mort poques hores abans de que les tropes russes 
entressin al camp per rescatar als presoners. 

Ens inspira a tenir valor i en la importància d’ajudar 
als altres.

MARIA CURIE (1867- 1934)
Descobridora del Poloni i el Radi com a elements 
químics. Va passar gana i fred, i va arriscar la seva 
salut però no va voler renunciar a la seva passió per 
la ciència i per la investigació. I podent fer-se rica amb 
els seus descobriments, es va negar a patentar el 
procés d'aïllament del radi deixant-lo a disposició de 
la comunitat científica. 

Ens inspira perquè cada persona ha de fer allò 
que li faci feliç amb la seva vida i ens ensenya que 
la ciència no és només per homes.

Però no totes les dones importants són famoses. 
També les podem trobar al nostre voltant: mares, 

àvies, germanes, filles, cosines, amigues, tietes, 
professores, doctores, treballadores en general, ja 

sigui amb un sou remunerat o no. A totes elles: 
GRÀCIES.
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T’està agradant l’IFE? Què és el 
que més t’agrada?
L’IFE m’està encantant. El que més 
m’agrada son les persones que ho 
conformen. També m’agraden molt 
els tallers que feu de cuina, de 
sexualitat, de teatre… Penso que 
treballeu coses súper importants 
de cara a un futur!! 

Havies fet pràctiques abans en 
algun IFE?
No, mai havia estat fent pràctiques 
en un IFE. Si que quan feia el 
batxillerat vaig tenir l’oportunitat de 
fer pràctiques en una escola amb 
nens de 5 a 7 anys fent d’ajudant 
de mestre i de vetlladora.

Agraïm a la Laura que ens ajudi a classe i per això li 
hem fet aquesta entrevista. La Laura és la nostra amiga, 
és molt amable, simpàtica  i una gran persona.

Quan eres petita que volies ser de gran?
Quan era petita volia ser veterinaria, ja que m’agraden moltíssim els animals.  
 
Què estàs estudiant ara? T’agraden els teus estudis? Per què?
Actualment estic estudiant un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració 
Social. M’agrada molt el que estic estudiant ja que estic adquirint molts 
coneixements molt interessants que penso, que en un futur, els podré posar 
en pràctica. Ademés de manera indirecta aquest grau m'està ajudant a 
conèixem a mi mateixa, ja que fem moltes dinàmiques d'introspecció i 
relacionades amb l’expressió de sentiments.  

Entrevista a Laura Juan, pràctiques TIS
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Quan no estàs fent pràctiques a l’IFE que t’agrada fer en el teu temps 
lliure?
Temps lliure actualment tinc poc, però el poc que tinc intento aprofitar-lo al 
màxim. M’agrada molt jugar amb la meva gosseta i m'encanta anar a la platja 
a veure el mar, em relaxa moltissim. També m’agrada molt jugar a diferents 
videojocs. 

Quin és el llibre que t’agrada més?
Si hagués d’escollir algun llibre sería Akeva, escrit per César Brandon. 
Actualment m'estic llegint un llibre de poemes anomenat Alzar el duelo de 
Loreta Sesma. També em va agradar molt en el seu moment la trilogia dels 
jocs de la fam. M’agraden molt els llibres de fantasia, de misteri i la prosa. 

Dius que t’agraden els animals? 
M’encanten! Actualment tinc una gosseta que es diu Bimba i un agaporni que 
es diu Lucho. 
 
Quin és el teu menjar favorit?
No puc escollir entre la pasta carbonara i la pizza, jeje… En aquest sentit soc 
molt bàsica, pero es que es poden fer tantes combinacions amb un simple 
plat de pasta…

Practiques algun esport?
Actualment no practico cap esport, però a casa si que faig exercici. En un 
futur tinc plantejat sortir a correr o fer quelcom més. Reconec que sóc molt 
mandrosa. 

On vas néixer? T'agradaria viatjar? Ha on vols anar?
Vaig néixer a Barcelona. M’agrada molt viatjar, i m'encantaria anar a Japó ja 
que sóc molt aficionada a la seva cultura! Si pogués escollir un altre lloc 
escolliria Noruega per poder veure les aurores boreals.
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Clauers IFEX fets amb feltre per 
l'alumnat de 2n d’IFE. 

Models actuals: tulipa, cactus sense 
flor, gelat (en color blanc, blau o 
negre), Among us (en color vermell 
o negre), panda, alvocat, cor amb 
ales.

Si t’interessa algun, pots escriure a: 
ifebotigaonline@gmail.com

Projecte de clauers fets amb 
feltre de l’alumnat de 3r de 

l’IFE.

Models actuals: cors i estrelles 
de color blau o lila..

Aprenem tècniques de costura i conceptes d’empresa

mailto:ifebotigaonline@gmail.com
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Cuidem del nostre hort: aprenem de la natura
Des de que va començar el curs hem estat plantant i cuidant moltes 
plantes. Amb l’Alexandra Homs de l’EICA hem descobert que al nostre hort 
hi ha moltes plantes aromàtiques i medicinals. Us presentem algunes:

Menta: és refrescant i té propietats antibacterianes, 
analgèsiques i antitussives. Pot ser utilitzada per fer infusions o 
caramels i xiclets i ajuda a deixar un bon alé i a aturar la tos. 

Caléndula: serveix per fer infusions perquè ens ajuda a fer 
la digestió i a més a més, té unes flors molt boniques que 
ajuden a atreure a les abelles per polinitzar les plantes de 
l’hort.

Romaní (romero): es pot prendre en infusió o pot donar bon 
gust al menjar. Té moltes propietats medicinals i pot ajudar 
amb el mal de cap i amb els músculs i articulacions adolorides. 
El trobareu com a ingredient al nostre oli corporal 
desconstracturant, a la botiga de l’IFE.

Farigola (tomillo): Serveix per tractar les afeccions a les 
vies respiratòries i també per la grip, els refredats i la tos.

Llorer (laurel): dóna molt bon a algunes receptes i és molt bo 
per la salut com per exemple facilitar la digestió i reduir els 
gasos, té propietats antiinflamatòries i ajuda a tractar l'acne.

Espígol (lavanda): habitual en l’aromateràpia i per  crear 
perfums i ambientadors. Té propietats calmants. El 
trobareu al nostre oli corporal relaxant i també als 
saquets ambientadors, a la botiga de l’IFE.

Podeu escriure per fer comandes a: ifebotigaonline@gmail.com
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 Cuinar amb amor alimenta el cos i l’ànima

                            … Recepta de bombons 
Al mòdul MP8 de 1r també aprenem cuinant 
amb la Maria Soldevila. Volem compartir amb 
tots vosaltres una recepta que ens va agradar 
molt i que és bastant fàcil de fer.

INGREDIENTS (Per a uns 25 bombons)

- Unes 32 galetes tipus Oreo o Maria  (300g)
- 300 g de formatge crema, tipus philadelphia.
- 400 g de xocolata blanca, negre, amb llet (a 
la teva elecció).

Triturem les galetes, del tipus Oreo (amb la crema inclosa) o 
tipus Maria. Les trenquem amb les mans o per que sigui més 
fàcil les poden ficar en una picadora o a un processador 
d'aliments. També val una bossa de plàstic neta on ficarem les 
galetes per aixafar-les passant per sobre un corró de cuina. 
Triturem fins que hagi quedat una mena de sorra fina. 

Posem les galetes triturades en un bol gran i afegim el formatge 
en crema. Barregem bé tots dos ingredients amb una cullera o 
una forquilla.

Fem boletes amb la massa. Que no siguin ni molt petites ni 
massa grans, d’una cullerada de mida més o menys i les anem 
col·locant en un plat gran o una safata amb cuidado per evitar 
que s'enganxin.

PASSOS PER ELABORAR ELS BOMBONS:

1

2

3

4

5

Un cop estiguin totes les boletes fetes, fiquem la safata o el plat amb les boletes al 
congelador i les deixem allà al voltant d'una mitja hora.

Desfem la xocolata a bany maria, o al microones i banyem bé en ell les boletes. 
Ho fem una a una i les tornem a posar sobre la safata o plat i decorem amb 
virutes de xocolata de colors. Un cop haguem acabat amb totes, les fiquem un 
altre cop a la nevera entre 1 i 2 hores per ajudar a que la xocolata torni a ser 
sòlida. Bon profit!
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A l’IFE també fem cine forum. Això vol dir que veiem pel·lícules i 
després les comentem perquè es poden aprendre moltes coses 
amb les pel·lícules, els seus personatges i les històries que 
expliquen. Algunes de les que hem vist aquest curs són:

Karate Kid
Ens va agradar perquè demostra la 
importància de l’esforç, la valentia i l’amor, i 
parla de la importància de defensar a qui ho 
necessiti. És una pel·lícula amb acció on es 
veu com el protagonista es baralla amb altres 
però amb esforç acaba guanyant-se el seu 
respecte i aconsegueix la pau. Així la seva 
mare es queda orgullosa d’ell i pot viure més 
tranquil·la. També parla del racisme i 
acceptar a els altres siguin com siguin.

La nostra puntuació: 8’5

Sin reserva
És una pel·lícula que ens va agradar perquè 
ens ensenya a cuinar millor. Parla de 
l’importància de superar-se i ajudar als altres 
per desenvolupar-se i també ens ensenya el 
valor de l’amistat, de l’amor i del treball en 
equip.

La nostra puntuació: 7
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PASSATEMPS → La ment en forma

Sudoku, juguem amb els números

Troba les 12 
diferències 
que hi ha 
entre aquests 
dos dibuixos

Podràs ajudar a la princesa a arribar al castell?

Dibuix misteriós Sopa de lletres amb vocabulari en català de l’escola:

24


