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Editorial
 Ja s’està acabant el curs!

En aquesta segona edició 
de la revista de l’IFE, hem 
volgut participar-hi tots els 
cursos. 

Cada curs hi hem 
col·laborat aportant 
entrevistes i articles que 
ens han semblat 
interessants des dels 
diferents mòduls que tenim. 
D’aquesta manera també 
podeu veure el que 
treballem a classe i com ho 
fem. 

Seguim tenint la botiga 
online perquè podeu veure i 
comprar si ho voleu tots els 
productes que hem anat 
fent al llarg del curs: 
ifebotigaonline@gmail.com

Esperem que us agradi!
2

4
5
6
8
10
13
16
17
20
23
26
27
31
32
34
38
41
44
46
52
53
54

        Revista de l’IFE. Institut Rambla Prim           Nº 2 abril -juny 2021

mailto:ifebotigaonline@gmail.com


3

Per final de curs, al nostre IFE
en molt productes, aprofita i busca el teu!
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Vivim i gaudim Sant Jordi.

Encara que no es va poder 
fer una paradeta al carrer 
com ens hauria agradat,  
varem poder exposar els 
productes de Sant Jordi 
elaborats per l’alumnat de 
l’IFE al vestíbul dels nostre 
institut. Va ser tot un èxit i els 
nostres productes fets a mà 
van agradar molt.

Estem contents d’anar  
recuperant certa normalitat

A finals d’abril es van poder 
tornar a fer totes les classes 
presencials, es van recuperar 
algunes activitats i es van 
començar a fer sortides. 
Esperem i desitgem que això 
només sigui el començament 
per recuperar la total 
normalitat el proper curs. 

Arriben les vacances

El proper 22 de juny acabarem aquest 
curs i ens hem de felicitar perquè tot i les 
dificultats, tothom a posat el seu granet  
de sorra per fer
que fos un bon
any.

Que tingueu un
molt bon estiu!
 

Obrim les nostres portes i us donem la benvinguda

El dia 26 d’abril van ser les portes obertes virtuals, i del 4 al 7 de maig, i 
amb cita prèvia, varem tenir el plaer de rebre a algunes famílies que tenien 
ganes de conèixer el nostre projecte, part del nostre equip  i les nostres 
instal·lacions. Agraïm l’interès que va haver i estarem encantats de rebre a 
la propera promoció de 1r d’IFE al curs vinent  
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Foto: Aina, David i Ivan



5

L’alumnat de 1r ha fet molts projectes durant tot el curs dins del mòdul  
MP8-iniciació a l’activitat laboral. Així hem après sobre un procés de 
producció, estratègies de cooperació i hem posat a la venda alguns 
productes artesans.

Us presentem els projectes de l’IFE
        Revista de l’IFE. Institut Rambla Prim           Nº 2 abril -juny 2021

Durant el tercer trimestre hem fet 
un projecte de polseres i bijuteria 
amb diferents materials i tècniques. 
Hem utilitzat fils, boles de fusta i 
abaloris de metall i hem deixat que 
la creativitat aparegués creant 
diferent combinacions de color. 
Després varem crear un aparador 
per mostrar tot el nostre stock de 
productes i varem posar preu.

         Foto: Maria fent polseres

Per fer comandes podeu escriure a: ifebotigaonline@gmail.com

L’alumnat de 1r també ha fet un projecte 
d’atrapa-somnis amb fils, llanes i plomes. 
Segons la creença popular serveixen per 
filtrar els somnis de les persones deixant 
passar només els positius. Els negatius 
queden atrapats i es cremen al matí amb 
la llum del dia per evitar que es 
compleixin. Es van originar a la nació 
nativa nord -americana de Ojibwa i ara es 
poden trobar per tot el món, també al 
nostre IFE..

Foto: Gisela fent atrapa-somnis.
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 Entrevista a Miquel Rausa, director de l’IES Rambla Prim

Com has aconseguit arribar a ser director? 
Bàsicament per casualitat, va arribar un 
moment en que les circumstàncies que es van 
produir a l’institut, (canvi de tipologia d’estudis, 
desapareció d’altres persones, obres de gran 
envergadura i etc) em van fer entendre que la 
meva experiència podria ser bona per 
aconseguir que tot sortís be.
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Quants anys portes al centre? Parlava abans de la meva experiència, i 
em referia als 40 anys que porto al centre que es compliran el 10 
d’octubre, en aquests anys  he estat més de 25 de cap d’estudis, 6 com 
director i la resta amb diferents càrrecs. 

Quines coses són les que t’agraden de ser director i quines coses 
són les que mes odies? Sens dubte el que més m’agrada és el tracte 
personal, de fet, si alguna cosa crec que sé fer és la gestió de grup i 
donar importància, no com obligació sinó com una manera d'entendre la 
vida, al tracte humà amb les persones. El que més odio, ara que no ens 
escolta ningú, és el tracte amb l'administració.

Pots explicar alguna anècdota d’aquests anys com a director? Les 
millors anècdotes van relacionades amb l’alumnat, especialment quan es 
matricula algun alumne que diu que vaig tenir al seu pare com alumne o 
quan un exalumne de fa anys se'n recorda de mi i em ve a visitar.

Aquest curs el nostre director es jubila, és molt bona gent i li hem volgut 
fer una entrevista per tenir un bon record d’ell. L’alumnat que arribi el 
proper curs ja no el podrà conèixer però llegint aquesta entrevista 
podran saber que era una persona divertida i positiva.
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Fas classes al IES? Sempre he fet classes en la branca d’electricitat, 
encara que antigament he donat moltes assignatures, dibuix, tecnologia, 
seguretat, qualitat, electrotècnia, pràctiques, etc de fet tinc tres 
especialitats, equips electrotècnics, fluids i tèrmics, i tecnologia industrial.  

Que t’agrada més ser professor o director? Sens dubte m’agrada molt 
ser professor però la part de relació humana de direcció també m’agrada.

Ens han dit que tens un gossa que t’estima molt, com es diu i com 
és?  La meva gosseta ‘’BIMBA’’ és el millor regal dels darrers anys, va ser 
una casualitat, però ara no m’enpenedeixo. És molt carinyosa, he 
descobert moltes coses dels gossos, algunes aniria bé que se les 
apliquessin algunes persones, com per exemple la lleialtat i l’agraÏment.

Que milloraries de l’IES, quines propostes faries? En els darrers anys 
l’IES ha millorat molt sobretot en aspectes de modernització i posada al 
dia, també en participació en diferents àmbits. Crec  que és important 
seguir treballant i donar a conèixer el que es fa. D’això els joves sabeu 
molt, les xarxes socials socials s’han de fer servir més.

Una pregunta personal, tu quan eres jove volies ser director?  I si no 
es aixì que volies ser? Volia treballar d’alguna cosa relacionada amb el 
tracte amb les persones i si podia servir per canviar alguna cosa, millor.

Que fas en el teu temps lliure? Acostumo a fer esport, però també 
m’agrada passejar i sobretot parlar amb els amics acompanyat d’unes 
cervesetes.

Si et toques la loteria i molts milions d’euros. Què faries? Faria un 
estudi del que necessito per viure tranquilet en una caseta a la muntanya i 
amb el que em sobres compraria canyes de pescar per repartir-les a 
algunes persones.
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Els grup de 3r i de 2n van a saber una mica més dels 
bombers de Barcelona.
La setmana abans de Setmana Santa, els alumnes de 3r d’IFE van fer la 
primera excursió després de mesos sense poder fer res pel COVID. Van 
anar a l’Espai de bombers del carrer Lleida. La classe de 2n també va 
anar el dia 9 de juny.
Per anar-hi van haver d’agafar el tram i el metro fins a plaça Espanya.
Allà els hi van explicar com treballen els bombers en situacions 
d’incendis. També van explicar-los el funcionament dels extintors i els 
diferents tipus que hi havia segons el foc que havien d’apagar.
Van poder veure els diferents uniformes, perquè servien i com s’havien 
de posar.
Després van pujar a una sala on van fer una activitat on els hi repartien 
uns personatges i havien de decidir com actuar en cas d’incendi a un pis 
i a una discoteca. L’activitat consisitia en veure què faria cada 
personatge i com se solucionaria l’incendi.
Quan  va  acabar  l’activitat   van  anar  a  donar   una  volta  pel    centre 

SORTIDES DE L’IFE
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comercial de les Arenes. 
Va ser una sortida molt 
interessant i divertida. 

Esperem que es 
puguin seguir 
fent excursions 
el proper curs!!

Foto: alumnat de 3r de 
l’IFE
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El dia 12 d’abril va ser la primera sortida 
del curs per l’alumnat de 2n de l’IFE i va 
ser molt interessant..
Un guia ens va acompanyar per el museu 
i ens va explicar moltes dades de com era 
Barcelona antigament. Ens va dir com 
havien estat les drassanes i la importància 
que tenien en la construcció de vaixells. 
Varem veure una réplica de la Galera 
Reial, el vaixell insígnia de Don Joan 
d'Àustria i va ser molt curiós saber com es 
feia servir a la guerra.   
Ens va sorprendre saber que les funcions 
de metge les  feia  un  barber,  també  que 

Foto: la classe de 2n mirant 
la réplica de la Galera Reial

les condicions de vida al vaixell eren molt dures,  especialment  per els 
esclaus que remaven sense poder aixecar-se mai, que als musulmans 
els hi deixaven una cua per facilitar que Alà els agafes si morien i que 
com no es podien rentar  feia tanta pudor que tothom sabia que 
s’apropaven per l’olfacte encara que estiguessin lluny. Ens va agradar 
molt poder aprendre dades de la història de Barcelona i d’Espanya. 
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L’alumnat de 2n visita  el museu marítim.

Altres visites que ens sorprenen. 

Les classes de 2n i 3r també van gaudir 
d’una experiència de realitat virtual al Caixa 
Forum que ens va agradar molt. Symphony 
ens va portar al cor de la música.

I la classe de 1r va jugar amb les emocions 
i la comunicació, també al Caixa Forum, i 
va descobrir el recinte modernista de Sant 
Pau..  (Foto: classe de 1r a l’hospital de 
Sant Pau).
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Hem fet aquesta entrevista a l’Antonia per conèixer-la millor i hem descobert 
que és una persona molt interessant que estima la seva feina i la docència. Li 
agrada estar amb els alumnes i li agraïm tot el que fa per ajudar-nos.

 Entrevista Antònia Alcalde, Coordinadora pedagògica de  
l’IFE Rambla Prim                    

Quant de temps portes a l’IFE? Fa dos cursos, desde 

2019 quan la pandemia justament. 

Què et sembla? Em sembla fantàstic és un dels estudis 

que jo crec que més compensacions tenim. Quan 

veiem tot el progrés que feu en 4 anys,  tot el que 

aneu progressant… això per mi és magnífic.

Has fet classes en un altre lloc que no hagi estat al Rambla Prim? Doncs no. 

Des del 2002 que vaig començar aquí fins ara, ha estat en el únic institut que he 

treballat. Això sí, he passat per diferents estudis. Abans treballava a cases 

d'oficis i després va ser PQPI, (ara PFI) juntament amb la coordinació 

pedagògica d’ara que porto l’IFE, la Formació Professional Bàsica i el PFI.

Que t’agrada més, ser professora o coordinadora? A mi realment m’agrada 

més ser professora. Si hagués de renunciar a alguna cosa, renunciaria abans a la 

coordinació que al ser professora. M’agrada el contacte amb els alumnes. 

M'encanta estar amb vosaltres, amb l’alumnat. Per què? Perquè jo crec que 

aprenem tots de tots. Per mi la professió de professora és molt gratificant, veus 

l’evolució dels alumnes però a més a més com persona també aprens i aquesta 

part la coordinació no la té. 

T’agrada el que fas? Molt m’encanta. I per què? Als 8 anys vaig decidir que 

volia ser mestra. Tenia una professora que era molt maca i vaig dir: “jo vull ser 

com ella”. Per mi és la professió més maca del món. 
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Quins estudis vas fer? Doncs primer vaig fer una diplomatura de professorat, 

com es deia abans, que era per ser mestra. Al cap d’uns anys vaig fer la 

licenciatura en pedagogia. Van ser difícils? No.

Quan eras petita què volies fer? Com he dit abans, als 8 anys vaig decidir que 

volia ser mestra. Però he passat per llocs molt diferents no teníen res a veure 

amb l’educació. O sigui que vaig iniciar el que volia fer molt més tard d’haver 

acabat els estudis. Al 2002 és quan realment vaig començar a fer la professió 

que a mi m'agradava  desde petita.

Quan no ets a l’institut, què t’agrada fer en el teu temps lliure? Moltes coses! 

Em falta temps per fer-ho tot. En el meu temps lliure m’agrada llegir, escoltar 

música, anar al cinema… M’agrada fer manualitats, dibuixar. M’agrada cuinar... 

Un món d’activitats, no tinc temps suficient per fer-les totes!  

Ens recomenaríes algun llibre o pel.lícula? De llibre “Sidharta”, i de  pel·lícula la 

de “Intocable” que em va encantar.

Quin és el  viatge que t'ha agradat més? L'últim que vaig fer que ens va 

permetre va ser a Londres per Nadal. 

A on t’agradaria viatjar? Per tot el món I per què? Perquè m’agrada conèixer 

cultures diferents llocs diferents.

Donaries als alumnes de l'institut algun consell per al seu futur? Que no us 

poseu mai límits a l’hora de marcar-vos objectius i quan us marqueu l’objectiu, 

aneu a per ell amb tota la força del món. Segur que hi arribareu. És molt 

important això: que no us poseu límits.
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Entrevista Isabel Ruiz, TIS de l’IFE Rambla Prim                                           

T’agrada estar a l’IFE? M'encanta estar a 
l’IFE. Per què? Perquè és molt gratificant i  
m’omple  molt  l'ànima i el cor. També 
m’agrada per l’objectiu i perquè  la feina 
que es fa és molt important. Aquest recurs 
va molt bé al col·lectiu al que va dirigit, 
contribuïm al seu aprenentatge i al seu 
creixement com a persona, sense oblidar 
que dona una oportunitat pràctica de cara 
a un futur laboral. També m’encanta 
l’ambient, tant l’equip com els alumnes són 

persones molt especials que m’estimo molt.
Estic enamorada del l’IFE. Llàstima que quan jo era joveneta no hi 
hagués l’IFE, he tingut que esperar molts anys per treballar d’això.

Quants anys portes a l’IFE?  I què et sembla? A l’IFE porto dos 
anys llargs, al novembre seran  tres. Estic encantada, quan entro a 
l’institut porto un somriure per què  m’agrada molt venir a treballar 
amb vosaltres.

Quina funció fa la TIS? Les TIS a grans trets fan unes funcions i les 
TIS que treballem a l’IFE fem algunes més concretes. Normalment la 
figura de la TIS és un vincle entre la família/alumnes i les 
escoles/instituts. Fan suport dins i fora de l’aula i treballen la inclusió 
social. Al nostre IFE portem el control d’absentisme (és molt important 
que els alumnes vinguin a classe), suport a l’aula (ajudant als alumnes 

Isabel és molt bona persona i molt carinyosa, té flow i ens ajuda 
moltíssim a totes les persones de l’IFE. Ve sempre a classe amb un 
somriure que alegra el dia. Estima molt a tot l’alumnat i per això hem 
volgut fer-li aquesta entrevista.



14

        Revista de l’IFE. Institut Rambla Prim           Nº 2 abril -juny 2021

en les activitats), suport emocional (reconduir/ajudar a gestionar 
emocions) i suport a les pràctiques de 4art ( seguiment i visites als 
alumnes a les empreses per assegurar-nos que tot va bé).

Què és el que més t’agrada i el que menys t’agrada de la teva 
feina? El que més m’agrada és estar en contacte amb els 
alumnes, és la feina més gratificant que hi ha.  El que m’agrada 
menys… no sabria dir-te, no hi ha res. M’heu robat el cor. 

T’agradaria ser professora? I per què? Jo penso que he escollit 
bé, jo havia de ser integradora social, la professora té una altra 
feina. A mi realment m’agrada el treball que faig. Podría ser 
professora, no sé… Però el que a mi m’agrada és estar amb els 
alumnes, al seu costat, ajudar-los en les tasques i en el que calgui.

Donaries als alumnes de l'institut algun consell per al seu 
futur? Sí, jo sempre dic que tots som diferents i tots tenim lloc al 
món. També penso que hem de lluitar sempre per estar bé amb 
nosaltres i amb la família, fer amics i vincles sans amb el món, tenir 
una feina i posar en pràctica tot el que hem après durant els quatre 
anys d’IFE. En resum que gaudeixin molt de la vida que és molt 
bonica.  

Has estat en un altre escola, que no sigui l’IFE? Sí, he estat en 
un altra centre on no hi havia IFE.

Ja que ets coordinadora del covid, com ho portes? Abans de 
tot un aclariment, no sóc coordinadora del Covid, sóc suport. La 
veritat que ho porto molt bé, és una feina que em van oferir perquè 
feia falta aquesta nova figura a l’institut i van pensar en mí. Com 
estàs tu a nivell de salut? Estic molt bé, una miqueta coixa del 
peu, però llevat d’això, molt contenta i molt feliç. La veritat que 
estic en una etapa molt dolça de la meva  vida.
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Quan eras petita que volies ser? Quan jo era petita no hi havien 
els oficis que ara si existeixen. Jo de petita no sabia el que volia 
ser de gran.

Que fas en el teu temps lliure? M’agrada molt anar a la 
muntanya i viatjar. 

Ens recomanaries un llibre o una pel.lícula? A mi em va 
agradar molt, “La casa de los espíritus”, es una historia que va 
evolucionant d’una manera molt especial, pots aprendre que la 
vida dóna molts tombs i que un dia estàs en un costat i un altre dia 
pots estar en un l’altre, que les circumstàncies de la vida i les 
persones anem evolucionant, que no se sap mai que passarà 
demà, però que l’amor està per sobre de tot .

Quin és el viatge que t’ha agradat més? Un que vaig fer a un 
país Asiàtic, a Birmània,  em va enamorar. És un lloc molt verge i 
exotic, no hi ha molts turistes i  vaig estar molt en contacte amb la 
gent i amb la natura. 

A on t’agradaria viatjar? I per què? M'agradaria fer un viatge 
llarg per tot el continent Sud-Amèrica i visitar diferents països.  
Perquè no he estat a Sud-Amèrica i trobo que és un destí que em 
pot sorprendre molt gratament.

Si et toqués la loteria i molts milions d'euros. Que faries? 
Doncs crec que fundaría una associació, algún tipo de centre com 
un orfenat o alguna entitat social  a llocs com a Àfrica, o no cal tan 
lluny, aquí mateix al nostre país, per la gent que necessita menjar 
o dormir sota un sostre. També gaudiria la vida sense mirar el 
compte corrent.
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   Manualitat amb envasos
Materials: 
1. Portem 1 pot de vidre
2. Pintura acrílica
3. Cinta decorativa
4. Retolador permanent
5. Esponja de renta plats
6. Tisores
7. Plantilla de cor
 
Instruccions :
Primer treiem el pot de vidre i el netegem molt bé.
Per decorar-ho nosaltres proposem agafar un paper i fer la 
forma d’un cor, us posem una plantilla per que us ajudi.
Hem d’enganxar el cor  en el pot de vidre i pintem  el pot de 
vidre al voltant del cor ,  deixem assecar uns 5 minuts. Ho 
podeu decorar  com vulgueu, algunes idees serien fer puntets 
o fer servir purpurina per decorar. Per acabar posem una 
cinta al voltant de la part de dalt, nosaltres proposem corda 
fineta. Aquesta manualitat us portarà uns 30 minuts i  ja teniu 
el vostre pot de vidre decorat per guardar el que vulgueu!
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Entrevista Maite Iturre, tutora de l’IFE Rambla Prim

Quant de temps portes a l’IFE? 
Aquest serà el tercer any.

Què et sembla treballar a l’IFE ? Crec 
que és un treball preciós, vocacional i 
en el que es dona resposta a molts 
alumnes que d’una altra manera potser
es trobarien sense un lloc on anar o   

Has fet classes en un altre lloc que no hagi estat al Rambla 
Prim? I tant porto 14 anys al Departament d'Educació i també he 
estat mestre a Infantil, Primària, Secundària i he treballat a diferents 
escoles.

Quan eres petita que volies ser? No tenia clar què volia ser però sí 
que tenia clar que volia ajudar a la gent, m’agrada la part social.

Donaries algun consell als alumnes de l’IFE pensant en el seu 
futur? Els diria que gaudeixin molt d'aquests anys que estaran aquí, 
perquè realment estaran molt ben acollits. Un cop acabin, hi ha la 
vida de fora que potser serà complicada, per això han de gaudir els 
seus estudis. Quan acabes, pots veure la vida d’una altra manera.

anirien a classes molt massificades on els hi seria més complicat se 
seguir el ritme. Estic encantada perquè crec que donem respostes a 
les vostres necessitats i us veig feliços i bé a l’escola.

La Maite és una persona meravellosa i molt bona professora, és molt 
estimada pels seus alumnes i companyes, molt treballadora i 
divertida. Li hem volgut fer aquesta entrevista perquè l’estimem molt.
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Quan no hi ets a l’IFE que t’agrada fer en el teu temps lliure? 
Viatjar, m’encanta viatjar, i llegir m’agrada molt.

Ens recomenaríes algun llibre o pel·lícula? De llibre us 
recomanaria “El Jardí oblidat”. I “La Catedral del mar” també em va 
agradar moltíssim, o “Els pilars de la terra”... Però el meu llibre 
preferit, és “El mecanoscrit del segon origen” de Manuel de Pedrolo. 
Els protagonistes són el Dídac i l’Alba i per mi va ser un llibre brutal 
de llegir. De fet, el meu fill es diu Dídac per aquest llibre..

T’agradaria passar de curs amb nosaltres i ser la nostra tutora 
de 2n? Sí, perquè mai he pogut ser tutora de 2n per diferents 
circumstàncies... Quan ja tens una vinculació amb els pares, quan 
ja ho portes tot per la mà perquè ja coneixes a tot l’alumnat i saps 
quines necessitats té cada persona, has de començar amb un grup 
nou. Per això m'agradaria veure com creixen i com evolucionen. A 
mi em faria molta il·lusió passar amb vosaltres.  

Quin és el teu esport preferit? El surf, m'encanta fer surf.

Una pregunta personal, t’agradaria tenir més fills? No, jo ja tinc 
dos soletes, el Dídac, el Nil i ja està. No crec que tingui més fills. És 
una decisió molt i molt important. Crec que és la més important de 
la vida i crec que has d’estar molt preparada. Jo, en el seu moment 
no ho estava i vaig tenir al Dídac i al Nil molt jove i ara mateix crec 
toca que es facin grans. Crec que portar persones a aquest món de 
bojos és molt complicat i crec que un fill requereix molta dedicació, 
és igual l’edat que tingui. Això que diuen que quan siguin grans 
tenen altres històries…
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Potser necessiten un llit o potser necessiten un got de llet… Però 
emocionalment sempre necessiten parlar amb tu, necessiten que els 
escoltis, necessiten unes altres coses i sempre has has de donar 
atenció al teus fills.

Quin és el viatge que t'ha agradat més? Tailandia.

A on t’agradaria viatjar i per què? A Àfrica, perquè porto dos anys 
intentant anar i perquè allà hi ha “Mama Elos”, que és una cooperativa 
que treballa amb nens i nenes que estan al carrer. Les meves cosines 
i jo els hi enviem diners i roba i m’agradaria molt veure-ho in situ jo 
mateixa. Amb el tema de la Covid n’hi l’any passat ni aquest podré 
anar-hi, i és un tema pendent.

Ja que has estat confinada per la covid. Com t'has sentit? 
Malament, molt malament. Primer vaig tenir molta por perquè quan et 
diuen que ets positiva comences a sentir que t’ofegues però  després 
em vaig tranquil·litzar. A més, comences a valorar el que es sortir al 
carrer quan no pots sortir de l’habitació. Jo visc sola amb els meus fills 
i vaig patir molt per ells per si els contagiava, no per mi, si no per ells.

Qué vas fer aquells dies a casa? Doncs mira, corregir les vostres 
feines, preparar treballs, llegir, feia esport… Intentava no veure les 
notícies per no posar-me trista. Quan ens van confinar i era pitjor el 
tema de la Covid, no volia veure les notícies per no estar pendent 
d'això però vaig fer molt esport per agafar una rutina i per intentar no 
pensar.  

Estaves amb els teus fills? Sí, els meus fills es van confinar amb mi. 
Els tres fatal, fatal perquè el Dídac, tot i que té catorze anys es va 
encarregar de tot i fins i tot ens va fer el menjar.
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El canvi climàtic és un tema molt important d’actualitat i per això hem volgut 
escriure aquest article per conscienciar-vos al respecte.

Efectes del canvi climàtic?

Augment del nivell de la mar
Onades de calor
Tempestes    
Sequera
Espècies en extinció
Malalties
Desaparició de glaceres

Com podem frenar el canvi climàtic?

Una manera de contribuir a frenar el canvi climàtic seria aplicar les 3 R´s
Què són les tres R? En poques paraules, les 3R ajuden a tirar menys 
escombraries, estalviar diners i ser un consumidor més responsable, així reduint 
la teva petjada de carboni. I el millor de tot és que és molt fàcil de seguir, ja que 
només té tres passos: reduir, reutilitzar i reciclar.

Ajudem a aturar el canvi climàtic!!
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Alumnes de 3er d’ife

A continuació us donem alguns consells per reduir 
el consum:

1. Compra menys de productes amb 
embalatge de plàstic. Pots comprar a granel.

2. Substitueix les   bosses de  plàstic per  altres 
de roba.

3. No  imprimeixis si no és imprescindible , 
reduiras l’ús de  paper.

4. Controla el teu consum d'aigua.
5. Redueix l'ús de paper d'alumini , productes 

tòxics o contaminants.
6. Evita l’ús de piles



Reciclar és sotmetre un material usat o un malbaratament a un procés en el 
qual es recupera, total o parcialment, la matèria primera o els components que 
van ser utilitzats per a la seva elaboració, de manera que puguin tornar a ser 
aprofitats.

En la següent imatge podem veure com reciclar correctament en els diferents 
contenidors
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Perquè és important reciclar:

1. Perquè estalviem energia i lluitem contra el canvi climàtic
2. Fem servir menys matèries primeres
3. Fabriquem nous productes
4. Creem llocs de treball
5. Preservem el medi ambient

Si parlem de reutilitzar és l'acció de tornar a utilitzar els béns o 
productes, donant als productes una altra vida. Us proposem realitzar a 
casa la següent manualitat amb envasos de vidre. Esperem us hagi 
agradat el nostre article i poseu en pràctica els nostres consells!
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Som un institut obert al seu entorn que col·labora amb diferents entitats i 
organitzacions i ens hem volgut apropar a persones que viuen i coneixen el 
barri, per saber la seva opinió i entrenar habilitats de comunicació. No 
tothom va voler participar i ho respectem, però estem contents de que altres 
ens van felicitar per aquesta iniciativa i perquè va ser divertit.

Entrevista a Maria Rosa Mariano 
(jubilada).
Què et sembla el barri?
Doncs que està fet una porqueria perquè 
ha vingut molta gent que roba i falta 
seguretat. 
Posaria més seguretat?
Sí, ja ho crec. Posaria policia secreta, els 
que van vigilant a la gent i van vestits 
normal. 

Foto: Maria Rosa i AdriàLi sona l’ institut Rambla Prim?
Sí perquè es on va estudiar el meu fill. .
Recomanaries aquest institut? 
Sí. Fa ja bastants anys que el meu fill va acabar i gràcies a Déu mai ha 
tingut cap problema. .
Coneix altres recursos del barri?
El centre cívic. D’allà en tinc bons records. 
Si vostè manés en aquest barri, què faria per que fos més poblat, 
segur i feliç?
Li donaria més importància al centre cívic i posaria més seguretat, com vaig 
dir abans. 
D’acord, ha estat molt amable, gràcies per aquesta entrevista.
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L’opinió de Juana Escribano (jubilada).
Viu vostè en aquest barri? 
Sí, des de fa 60 anys.
Haurà vist com ha anat canviant tot al llarg dels anys.
Sí, tot això (la Rambla) eren camps amb herbes i rates i havies de passar 
per el mig de l’aigua bruta que hi havia. Això era una riera i he vist com es 
feia tot el clavegueram. .
I què li sembla el barri actualment?
Estupendo, m’agrada viure  aquí. 
No li preocupa la inseguretat?
Bueno, com que no surto de nit... De nit em fa por però de dia s’està bé 
encara que a vegades passa alguna coseta. 
Li sona l’institut Rambla Prim?
Sí, la meva filla va treballar allà com a mestra quan va acabar la carrera.
Coneix  recursos del barri?
El centre cívic. Està bé però no l’he utilitzat molt. 
Li sona un casal de gent gran?
Sí, abans de la pandemia anàvem a fer gimnasia allà. .
I com li ha sentat a vostè el Covid?
Doncs malament, com a tothom, però ja m’han vacunat..
Ens alegra, faria algun canvi al barri o posaria més recursos?
Com ja soc molt gran ja en tinc prou. Em sembla bé com està però que 
s’acabi el Covid i puguem tornar a fer gimnasia. .
Moltes gràcies per aquesta entrevista, molt amable.

Donem veu a Pablo Cazalla (estudiant d’ESO)
Què et sembla el barri?
En sembla un barri tranquil que té moltes botigues 
a prop de casa i està situat a una bona zona on pots 
viure sense complicacions.

Foto: Pablo i Marta.
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Què milloraries del barri?
Milloraria algunas cosas de la Rambla perquè sigui més
 maca i segura, les papereres, els bancs i la gespa.
Coneixes l’institut Rambla Prim?
No el conec gaire però m’han parlat molt bé. En 
sembla molt bé que la juventud del barri pugui estudiar en aquest institut
T’agradaria que algún familiar, amic o amiga estudies en aquest institut?
Sí, m’agradaria que estudiessin els meus germans petits perquè està prop de 
casa i és un bon institut.
Quines altres recursos coneixes al barri apart de l'institut?
Conec les botigues de la rambla, els parcs infantils, la biblioteca central....

Entrevista a David Hurtado (estudiant turisme).
Què penses del barri?
En sembla un barri familiar típic de la periferia de 
Barcelona que també acull molta immigració.
Faries alguna millora en el barri?
Penso que falten papereres, un servei del autobus
 més extens i més vigilancia policial.
Coneixes l’institut rambla prim? 
Si el conec i crec que és molt diferent del que troben 
al barri i és una bona oportunitat per canviar i millorar la imatge del barri.
Saps d’altres recursos del barri apart de institut?
Supermecats, bars, cafeteries, forns de pa, tranvia, autobús, metro, casal 
d’avis i el centre cívic.
T’agradaria que algún conegut estudies en aquest institut?
Sí. Conec l'experiència de la meva amiga Marta i veig que està molt contenta. 
El tracte amb les professores és excel·lent i les activitats són educativas i a la 
vegada lúdiques. Combina aprenentatge i diversió, una bona forma 
d’aprendre el món laboral.

Foto: David i Marta.

        Revista de l’IFE. Institut Rambla Prim           Nº 2 abril -juny 2021



26

Que t’agrada de la moda i per què? La roba i vestir-me 
bé. No ho sé, és un gust que tinc.

Quan eres petit què volies ser? Quan era petit no sabia 
que fer. Volia fer moltes coses, volia ajudar a la gent i 
també vaig pensar en ser policía. 

Alguna vegada has volgut estudiar modelatge? Sí  
Com t’imaginas que deu ser treballar en el món de la 
moda? Meravellós i una mica  estressant perquè cal 
treballar dur. 

Quina és la teva revista preferida de moda? Es diu Bersache.
Com vas sapiguer que t'agrada la moda? Vaig començar a tenir interès per 
la moda de la roba de marca i poc a poc vaig aprendre com es fan els 
dissenys. 
A quina edat vas descobrir aquest interès? Quan tenia 14 anys.
Per què t’interessa? No ho sé, m’agrada i és un gust que tinc.
T’agradaria canviar alguna cosa de la moda? Faria un disseny únic fet per 
mi per demostrar-los que ho podem fer amb tot.
Ens podries explicar algun consell de moda per aquest estiu, colors, 
complements…? En general el color sí que importa però importa més que 
puguis vestir-te amb alguna cosa que s’identifiqui amb la teva personalitat.

Què fas en el teu temps lliure? No faig gran cosa. La veritat és que veig la 
televisió, el Netflix, i vaig al gimnàs i a ballar. 
Quin viatge has fet que t'ha agradat més? M'ha agradat molt anar a Madrid 
i a Tarragona  A on t’agradaria viatjar? A Estats Units. És el meu somni.
Has practicat algun esport durant la teva vida? Sí, des dels 12 anys. He fet 
futbol, bàsquet, tennis i atletisme perquè volia millorar les meves habilitats.

   Entrevista a Jeremy Rijos, alumne de  l’IES Rambla Prim
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A l’IFE tenim moltes aficions i hem escollit al Jeremy que és un company 
amant de la moda i és un noi molt simpàtic. Li fem aquesta entrevista per 
saber una mica més d’ell i de la seva afició. 
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CONCURS
Especial Sant Jordi
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Tot l’alumnat de l’IFE va ser convidat a participar en els Jocs Florals de 
Sant Jordi. Es podia concursar en tres categories i la participació va ser 
molt gran. No va ser fàcil decidir els guanyadors però finalment van ser:

Dibuix: Nouha Elazzouzzi, per la seva qualitat artística.
Narrativa: Kerlys Sánchez, per la seva fortalesa i sinceritat.
Poesia: Maria Salamero, per la seva sensibilitat.

Dibuix, 
narrativa 
i poesia2ª edició

Fotos: a l’esquerra, la Kerlys i a la dreta la Maria, rebent els seus premis.
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CATEGORIA 
DE DIBUIX

Primer premi: 
Nouha Elazzouzzi
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CATEGORIA 
DE PROSA

Mostra del text 
guanyador: 

Kerlys Sánchez

La historia comienza hablando de la vida de una chica que 
pasa una enfermedad. Una historia que aún no se ha acabado 
(...).
El doctor les dijo que tenía algo muy delicado que contarles y 
que tenían que estar tranquilas y no pensar en lo malo (...). Era 
una leucemia linfoblástica aguda.

Al comentarles eso, salieron destrozadas de allí y no sabían 
cómo decírselo a sus  familiares, pero tenían que decírselo. 
Cuando se lo dijeron a su padre y hermanos ellos lo primero 
que hicieron fue decirle a la chica que ellos estarían con ella en 
todo momento y no la dejarían sola. (...)

Luego de un tiempo de seguir con el tratamiento los doctores 
se dieron cuenta que la chica solo con el tratamiento iba a 
mejorar y tenían que hacerle un trasplante de médula ósea 
para que pudiera seguir. (...) Resulta que en España podían 
hacer el trasplante y ellas eran de Venezuela y el viaje era muy 
caro. (...) 

Hubo momentos que la chica volvió a estar muy mal, tuvo una 
infección muy grave y volvió  ingresar.  (...)

Muchas veces se sienten un poco frustrada porque le gustaría 
ser capaz de hacer las cosas por ella misma, como por ejemplo 
salir ella sola, pero sabe que si sigue luchando lo va a 
conseguir, porque ya ha llegado muy lejos. 
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CATEGORIA 
DE POESIA

Mostra del text 
guanyador: 

Maria Salamero

Autoestima

M'estimo per qui sóc ara, 
no ho vaig fer anteriorment, 
trobo que ara n'és el moment. 

M'estimo per qui vaig ser 
abans, 
perquè gràcies això
ara segueixo endavant.

M'estimo per qui seré en un 
futur, 
encara no sé com serà 
però amor propi segur hi haurà. 

Pero ara jo et pregunto a tu. 
T'estimes?
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Cuidem del nostre hort: aprenem de la natura
Acabant el curs és hora de recollir els fruits del que hem anat plantant durant tot 
l’any.  El que més hem pogut collir han estat enciams, maduixes, naps i faves 
però també ens emportem molts aprenentatges i experiències, en part, gràcies 
als companys de l’EICA de l’IES Rambla Prim que ens han explicat que hi ha 
insectes que són els nostres aliats contra les plagues i moltes coses més.  

Jardineres grans: 
busca recipients amb 
gran capacitat i les 
plantes podran créixer i 
donar fruit.
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Fotos: A l’esquerra, la Gisela, el Jose i la Maria. A la dreta, faves de l’hort.

Sabeu que també a casa vostre podeu gaudir d’un hort?
Us expliquem tres sistemes que també tenim al nostre institut:

Jardí vertical: pots fer 
una estructura a la paret 
reciclant materials com 
palets, ampolles de 
plàstic o capses de fruita. 

Taula de cultiu: si tens 
espai pots comprar o fer 
una taula de cultiu amb 
unes fustes. Nosaltres la 
tenim plena de maduixes.

Fotos: Carla a l’hort vertical, Arnold amb la taula de cultiu i Jennyfer amb les jardineres..
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Un cinefòrum és una activitat en grup en la qual, a partir del visionat d’una 
pel·lícula i gràcies al diàleg entre els participants, es pretén arribar al 
descobriment, interiorització i vivència d’algunes realitats. Proposem fer 
aquest tipus d’activitat amb l’objectiu de reflexionar sobre les actituds, valors 
i creences dels participants. El diàleg en grup ens permetrà posar de 
manifest i contrastar la nostra manera de veure la realitat, descobrint pors, 
estereotips i culpabilitats.

DAVID I GABRIELA han treballat la pel·lícula “MAR ADENTRO” on s’ha fet 
un debat sobre l’Eutanàsia.

3r IFE MP6. ACTIVITATS COMUNITÀRIES

És una pel·lícula basada en fets reals sobre la ferma 
decisió del protagonista, Ramon San pedro de morir. 
S’ha fet un debat sobre el dret a morir del protagonista i 
s’ha treballat sobre la nova llei aprovada fa uns mesos 
per l’Estat espanyol.
Hi ha hagut molta participació i han sabut entendre la 
situació del protagonista i el dilema que neix sobre la 
decisió d’ajudar-lo o no a morir.
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SARA I GABRIELA han treballat sobre la pena 
de mort amb la pel·lícula “LA MILLA VERDE”. És 
la solució?
Han fet un debat molt interessant sobre si és la 
solució Davant una condemna.
La majoria, després de veure la pel·lícula han 
aportat diferents solucions per no aprovar aquesta 
llei.
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JEREMY I MARIA han presentat la pel.lícula “AMERICAN BEAUTY”

Què significa tenir èxit a la vida? Quins 
són elements que mesuren la condició del 
“guanyador” en la societat occidental 
contemporània? Com es configura el 
diàleg intergeneracional? De quina manera 
es pot viure,
una vegada ja s’ha decidit que la vida no 
té sentit?
Fins a quin punt la família continua essent 
un pilar en la confecció del propi jo i la 
recerca de la felicitat personal? Està el 
nostre món envoltat d’un nihilisme a gran 
escala que ja no deixa cap espai per a 
l’esperança, més enllà de l’admiració de la 
bellesa, que tantes vegades ens mostrem 
incapaços d’advertir? En cas contrari, 
quins valors encara es poden reivindicar?

VALERIA, AINA I IVÁN han treballat sobre la pel·lícula “ADÚ” sobre la  
immigració i el dret de les persones a buscar unes millors condicions per 
viure i la diferència entre el primer món i el tercer.

Hem reflexionat les dificultats que tenen totes 
aquelles persones que viuen en països amb 
condicions per sota dels nivells de pobresa que 
volen una vida millor. Per què el món està 
repartit així? Com vivim nosaltres i com viuen 
ells? És just? Les aportacions en el debat han 
estat molt interessants.
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LA IMPORTÀNCIA DE DONAR SANG 
Alumnes de 3r d’IFE 

MP5

En aquest article parlarem de una cosa molt important que és la donació de sang 
per a la gent que està malalta.

Què és la sang?
La sang és un teixit format per diversos components 
amb característiques i funcions diversos. 
Transporta cèl·lules i tots els elements necessaris per 
fer les funcions vitals. La quantitat de sang d’una 
persona està en relació amb la seva edat, el seu pes, 
sexe i alçària. Una persona adulta té entre 4,5 i 6 
litres de sang, és a dir, un 7% del seu pes corporal.

Què és la donació de sang?
La donació de sang es produeix quan una persona voluntària, permet

L`extracció de sang del seu cos. Es farà servir per transfusions o per a la creació de 
medicaments biofarmacèutics mitjançant un procés de separació dels components 
de la sang conegut com a fragmentació. Després de la donació de sang, es separen 
3 parts de la sang: glòbuls vermells, plasma i plaquetes.

Com pots donar sang?  Pots donar sang si tens entre 18 i 65 anys. Les dones 
poden donar sang un màxim de tres vegades a l'any i els homes un màxim de 
quatre. Entre donació i donació ha de passar un mínim de dos mesos.

Tant per a la seguretat del donant com del receptor, abans de la donació es fa una 
entrevista mèdica i es mira la pressió del donant i el nivell d'hemoglobina.

Si ha tingut COVID-19 o has estat en contacte amb algú que l'hagi tingut, hauràs 
d'esperar un mes per poder donar. Abans de donar els metges et faran omplir un 
formulari amb les teves dades personals.

A la següent pàgina podeu trobar 
un cartell resumint les condicions 
per donar sang.

On puc donar sang?
Pots donar sang a qualsevol 
hospital de Catalunya que tingui 
un espai de donació o als al autocars  
que posen als carrers. 
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LA DONACIÓ DE MEDUL·LA ÒSSIA
Alumnes de 3r d’IFE 

MP5

En aquest article explicarem en què consisteix la donació de medul·la òssia i 
podreu trobar-hi també una entrevista a la Kerlys, una companya de 3r d’IFE 
que va rebre un transplant de medul·la òssia fa 5 meses

Què és la medul·la òssia?
La medul·la òssia és un teixit esponjós que
 es troba a l’interior d’alguns dels ossos 
del cos com les crestes ilíaques 
(os del maluc), l’estèrnum o els 
ossos del crani. En el llenguatge col·loquial 
se l’anomena moll  de l’os.

Hi ha dos tipus de medul·la òssia: 
la vermella i la groga.

Com es va un trasplantament de medul·la 
òssia?
La medul·la òssia pot trasplantar-se, ja que pot extreure’s d’un os de donant 
viu, generalment de maluc.  
El donant ha de ser el màxim compatible possible amb el pacient.
Com més gran sigui el nombre d’antígens HLA compatibles, més gran serà la 
possibilitat que el cos del pacient accepti les cèl·lules mare del donat.

Quins tipus de donació de medul·la 
òssia hi ha?

Hi ha dos tipus de donació de medul·la òssia: 
de sang perifèrica o medul·la òssia.

A continuació podreu trobar un cartell 
explicant els passos que s’han de seguir 

si es vol ser donant de medul·la òssia.

Després podreu llegir l’entrevista feta a la nostra companya Kerlys.

Només 1 de cada 4 pacients té un familiar compatible. Els altres han 
de recórrer a registres de donants de medul·la òssia com el REDMO, a 
Espanya.
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Entrevista a Kerlys Sanchez, alumna de 3r de l’IFE

los  leucocitos  muy  altos. Me  llevaron  al hematólogo  y  me hicieron más 
exámenes y me dijeron que tenía leucemia linfobácita aguda, solo 
funcionaba un trasplante de médula. 

Com et vas sentir quan van donar la notícia? 
Quedé muy sorprendida. Porque de la noche a la mañana salga un 
resultado y un diagnóstico, así te quedas muy mal. Pero el médico fue muy 
positivo y en seguida me explicó qué tratamiento tenía que hacer.

A quina ciutat et  van fer el transplantament? 
En Barcelona, en el Hospital de Sant Pau.

Com s'ho va prendre la teva família? 
Al principio no se lo podían creer, sobre todo mi padre, que incluso no 
quería que me hicieran el trasplante. El resto de la familia tampoco lo 
aceptaban porque tenía que irme de Venezuela, pero después lo 
aceptaron.

Ens pots explicar com et van fer el trasplantament de medul·la òssia? 
Primero intentaron encontrar una médula compatible el 50%. Empiezan por 
la familia pero no había nadie que fuera tan compatible. 
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A continuació presentem l’entrevista a Kerlys 
Sanchez, una companya de 3r d’IFE que, 
degut a una leucèmia,  va haver de ser 
trasplantada de medul·la òssia. Hem volgut 
que expliqués la seva experiència. 

Perquè et van fer el transplant de 
medul.la òssia? 
Porqué estaba muy cansada, dormía mucho 
y me dolía una parte de la espalda. Me 
enviaron a hacerme pruebas  y  me  salieron
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Empezaron a buscar una médula a nivel mundial y consiguieron el 
cordón de un bebé en Barcelona, pero por el tamaño y el peso no fue 
posible hacerla. Vieron que mi madre era suficiente compatible aunque 
no tanto como tendría, pero era la única opción. Primero me hicieron una 
punción para sacar las células y después por la sangre.

Com va anar l’operació? 
Al principio bien pero después hubo complicaciones. Incluso en un 
momento estuve en la UCI y me dieron pocos días de vida, pero después 
todo mejoró y pude salir adelante.

Quan temps dura el procés? 
Más o menos dura una hora .

És dolorosa l’operació? 
Te duermen así que no sientes nada.

Va ser molt difícil el procés? 
Sí, fue muy difícil porque te van poniendo medicaciones y cosas distintas 
y puedes estar muy mal y que te sienta mal lo que te dan. A veces era 
muy doloroso.  

D’on vas treure forces per seguir amb el procés? Amb qui t’has 
recolzat? 
De mi familia. Con mi madre es con quién más me he apoyado porque es 
quien estaba aquí conmigo, el resto de la familia tuvo que quedarse en 
Venezuela.

Vas fer amics durant el procés? 
Sí, pero murieron todos durante el proceso.

Després del trasplantament pots fer vida normal? 
Sí, pero al inicio te quedas con algunas dificultades o secuelas pero 
puedes hacer vida normal. Ahora sigo yendo al médico para hacerme 
revisiones. 
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LA NOSTRA VIVÈNCIA AMB IMPACTAT
Alumnes de 4rt

MP7
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En aquest apartat parlarem de la Fundació ImpactaT.

Aquesta fundació treballa mostrant conflictes a través del teatre, 
que veiem cada dia i que es repeteixen contínuament en el món 
que ens envolta.

Fem teatre en el mòdul MP7 de participació ciutadana i ens permet 
treballar i aprofundir en diferents situacions i problemes diaris.

El projecte de teatre que estem fent, es diu Actuem, consisteix en 
sessions setmanals de teatre social que finalitzaran amb el 
Deslimita’m, que és una presentació de l’obra que hem treballat, a 
la sala Barts de Barcelona el diumenge 6 de juny.

Com a alumnes que hem participat en aquest projecte, parlarem de 
les experiències personals de cadascú i com hem viscut el teatre 
social.

A continuació li hem fet una entrevista a la Natalia Garcia, que és 
qui ve a formar-nos en el teatre social i ens ensenya moltes coses 
més, com per exemple a conèixer-nos a nosaltres mateixos i com 
podem actuar en diferents situacions reals i fictícies. 

Foto: Assajant 
l’obra de teatre a la 
sala d’actes del 
centre.
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LA NOSTRA VIVÈNCIA AMB IMPACTAT
Alumnes de 4rt

MP7
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AMINE: He fet teatre 4 vegades abans que aquesta. Amb aquest projecte m’he sentit 
bé i he après a prendre’m les coses amb calma i tranquil·litat i com actuar. Ha estat 
entretingut. Encara em costa expressar els meus sentiments, però estic intentant 
millorar.

BETZI: Al principi estava a l’expectativa de veure qui venia a fer-nos teatre. Estava 
nerviosa perquè pensava que no faríem coses divertides. Però ha estat al contrari del 
que havia pensat. Però la professora de teatre ens dona confiança per fer les 
activitats bé i ens ensenya a fer les coses bé.

KEVIN: M’ha agradat fer teatre social. Jo ja havia fet teatre a l’antic institut. M’agrada 
fer activitats de parlar, ballar... quan fem teatre.

OLGA: Jo tenia coneixement de teatre perquè de petita ja n’havia fet. Al principi estava 
confusa i no sabia si m’agradaria, hem pensava algo molt diferent del que pensava. Durant 
les sessions cada dia canviava una mica la opinió que tenia i hem sentia cada dia més 
confiada, també m’he pogut obrir una mica, i explicar com hem sentia perquè gaire ningun 
t’ho pregunta quant necessites expressar el que portes dins, dependent del que els demes 
estiguin desacord o amb acord. M’ha fet també coneixem a mi mateixa i enfortir el meus 
punts dèbils o parlar de coses que hem pot remoure tot l’estomac i recordar moments molt 
difícils. Però també he rigut molt.

MARTÍ: Jo un dia vaig interpretar Romeo i va sortir molt bé. Ara com faig teatre se 
més coses gràcies a vosaltres. Sí, m’ha agradat molt fer teatre amb vosaltres. He 
après com interpretar, ballar i fer de màquines, sorolls...
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LA NOSTRA VIVÈNCIA AMB IMPACTAT
Alumnes de 4rt

MP7
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MARIA: El projecte Impacta’t m’ha semblat molt interessant, al principi no hem cridava 
massa l’atenció, però amb el pas del temps he vist que es poden aprendre moltes 
coses. Com poden ser l’autocontrol, l’amor cap a nosaltres mateixos, la manera en 
com podem expressar els nostres sentiments...

A mi personalment m’ha ajudat molt a créixer com a persona i m’ha ajudat a 
veure els diferents punts de vista en moltes situacions. Jo com a alumne que ha 
treballat en aquest projecte, recomanaria a tothom que com a mínim  una 
vegada a la seva vida ho provéssin, perquè d’aquesta experiència en pots 
aprendre molt.

Com a classe penso que ens ha ajudat molt, ara ens coneixem millor entre tots. 
Per mi el millor d’aquestes estonetes ha estat quan tots nosaltres ens obriem 
per expressar-nos els nostres sentiments, perquè d’aquesta manera m’he sentit 
més a prop d’ells, i a més a més els nostres lligams s’han enfortit.

VÍCTOR: La meva experiència amb el teatre social ImpactaT, ha sigut molt 
satisfactòria, però tot i això les idees prèvies que tenia abans de començar a fer 
teatre social amb la fundació ImpactaT eren bastant incertes, ja que estava 
bastant nerviós, sobre com aniria, l’experiència de fer teatre social per primer 
cop, perquè a part d’això realment feia molts anys que no feia cap mena de 
teatre. A part d’això la meva experiència ha anat de menys a més, ja que vaig 
començar bastant tímid i cohibit, però a poc a poc vaig anar perdent la 
vergonya, i m’ho vaig passar cada cop millor, i he de dir que em sento molt feliç 
d’haver pogut perdre la vergonya que tenia a fer teatre social, i haver pogut 
gaudir, i poder seguir gaudint de fer teatre social amb la fundació ImpactaT. Al 
final m’agradaria dir que és tot un plaer, que m’hagin pogut ensenyar a actuar 
amb una temàtica social, i bastant diferent de les diferents temàtiques que 
conec, ja que és una cosa nova que he fet, i m’ha agradat molt.
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Què vol dir ImpactaT? ImpactaT es una associació de teatre social, de 
teatre de l’oprimit que porta ja molts anys fent projectes teatrals, primer hi 
ha els teatre fòrums i obres de petit format. Que son obres de temàtica 
social on el públic pot participar-hi. L’altre línia son projectes de llarga 
durada com hem estat fent nosaltres.

En què consisteix el projecte ImpactaT? Impactat és el nom de 
l’associació, i el projecte on participeu vosaltres. Es troba dins del projecte 
ACTUEM que són projectes anuals de trenta sessions, amb grups de 
joves, i estem preparant tot l’any una obra de teatre, i fem sortides al TNC, 
també anem a l’SGAE i finalitzem el projecte anant a la sala Barts, a 
mostrar l’obra al Deslimita’m.

Quin és l’objectiu d’aquest projecte? Per una altre banda, apropar a 
més persones i l’altra, és utilitzar tot el potencial del teatre per millorar el 
contacte amb les persones i una eina que transmetre el missatge que el 
grup vulgui.

Quina ha sigut la teva experiència amb la fundació impactat? Jo vaig 
començar ser alumne de pràctiques a la Universitat i des de llavors m’hi 
he quedat.    

Com ha estat la teva experiència amb nosaltres en aquest projecte? 
Al principi, com en els grups vas amb una mica de sorpresa. Havia tingut 
experiència amb persones amb diversitat. Sé que cada persona és 
diferent i té el seu caràcter i la seva història de vida i no saps el que et 
trobaràs. Amb vosaltres a estat tot molt fàcil. M’he sentit molt bé.

Quin aprenentatge t’emportes de nosaltres com a grup? Per una 
banda, m’heu trencat esquemes i prejudicis d’idees preconcebudes, sobre 
el tema de la diversitat i també m’emporto l’experiència de tenir paciència, 
saber acostar-me a cadascú de la manera que ho necessita.

. 

ENTREVISTA A NATALIA GARCIA D’IMPACTAT

Hem realitzat una entrevista a la Natalia Garcia, educadora social, que ha 
estat amb els alumnes de 4rt d’IFE fent el projecte Actuem de la fundació 
ImpactaT, un projecte de teatre social.
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També m’enduc, el que m’heu explicat de les vostres experiències de vida, 
que no són fàcils, aquesta sinceritat que heu compartit amb el grup, i de 
mica en mica us heu obert entre vosaltres, i s’ha creat un vincle com a 
grup.

Què en penses del treball que hem fet com a grup aquest curs i què 
esperes de nosaltres de cara a quan fem l’obra en què estem 
treballant? Espero de vosaltres ho passeu molt bé, tindreu nervis i es lo 
més normal d’actuar, que sapigueu superar aquest nervis i que ho disfruteu  
que és el vostre moment i us ajudeu entre vosaltres.

De cara als pròxims anys amb aquest projecte, canviaries alguna 
cosa? Sí, sempre m’estic autocriticant sempre hi ha l’esperit de fer-lo millor 
i d’autorevisar-me. Tant de com plantejar la temàtica de la obra, o de com 
dirigir-me a vosaltres...però depèn també molt del grup amb qui et torbis i 
t’has d’anar adaptant.    

T’agradaria seguir amb el projecte al centre l’any que ve? Sí, 
m’encantaria, perquè he gaudit molt.

Com vas descobrir que t’agrada el teatre? De ben petita sempre he 
ballat i m’han agradat les arts escèniques. D’adolescent em vaig apuntar a 
una escola a fer teatre musical i vaig introduir-me en el teatre.

Quant portes a ImpactaT o fent teatre social? A ImpactaT vaig entrar a 
fer pràctiques, al 2011.

Sobre el món del teatre, què has après? M’agrada fer teatre perquè em 
sento lliure. És una manera de provar altres experiències sense sentir-me 
jutjada. Lliure perquè puc jugar, tot està bé i no hi ha res malament. Està 
oberta al que l’altre et proposa, rebre i jugar per fer créixer l’escena.

T’agradaria fer teatre social tota la vida, o t’agradaria canviar de 
professió més endavant? És un àmbit que m’agrada. M’hi sento que puc 
unir les dues coses que m’agraden i que son vocacionals: educació social i 
teatre. Però depèn molt també de l’àmbit econòmic i la inestabilitat de 
vegades desanima. Mai deixaré de ser educadora social.

Què li diries a una persona que es vol dedicar al teatre 
professionalment? Que no es jutgi. Que ha de fer un treball de no jutjar-se 
i el que ha de fer és jugar i provar coses diferents.
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Hola Kevin, Que tal les pràctiques?
Molt bé, molt content, animat.

Què feu?
Estic a la Diputació de Barcelona, faig 
impressions, empaquetar llibres, fer 
comandes,,.... 

Són difícils?
Al principi ho són perquè no coneixes el lloc 
però quan ja portes temps a les pràctiques, ho domines .

Has treballat molt?
Si però alguns dies no hem tingut molta feina i estava avorrit.

Quin consell ens donaries per quan arribem a 4rt i fem les 
pràctiques?
Que us animeu i que es una experiència més i un camí per al futur.

Ens podries explicar alguna anècdota que t’hagi passat a 
pràctiques?
En el meu cas no m’ha passat res.

Contacte amb el món laboral, 
l’opinió dels alumnes de 4rt de l’IFE

Una de les coses que més ens il·lusiona però també espanta una 
mica són les pràctiques que tot l’alumnat de l’IFE haurà de realitzar 
a 4rt i per això hem volgut conèixer l’experiència dels nostres 
companys, ja que han estat la primera promoció en fer-les. Tot i que 
no ha estat un any fàcil amb la Covid, segur que les seves vivències 
són interessants i ens poden donar bons consells. 

Foto: kevin
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Hola Betzi, Que tal les pràctiques?  
Molt bé, perque estic aprenent moltes coses noves.

Què feu?
Fem tasques relacionades amb l’atenció al públic, relacionar-se amb 
els clients ... Fem moltes coses a ordinador: albarans, factures, notes 
d’entrega, etc. També posem preu als productes, reciclem les capses 
que ens deixen, recollim paquets d’UPS…

Són difícils?
No, perquè si vas aprenent ho acabes memoritzant tot i si no recordes 
alguna cosa o tens algún dubte ho pots preguntar.

Has treballat molt?
Si, m’ho han explicat molt bé. El Nico i la Núria, els meus Companys 
m’han ensenyat moltes coses que no sabia, i m’ho estic passant molt 
bé.

Quin consell ens donaries per quan arribem a 4rt i les pràctiques?
Que no us poseu nerviosos perquè al principi arribes a les practiques 
sense saber res i penses que ho faràs malament però poc a poch o vas 
aprenent i vas fent les coses millor. Ànims nois, que segur que ho fareu 
molt bé!

Ens podries explicar alguna anécdota que 
t’hagi passat a pràctiques?
Un dia va venir a la botiga un noi que és famós a 
les xarxes socials, li diuen el Daddy de 
Barcelona. Va venir a que li arreglessin un 
rellotge digital, i va ser molt divertir perquè va fer 
un vídeo de la botiga per a que la gent vingués a 
comprar els electrodomèstics a Electronuki.

Foto: Betsi
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Hola Amine, què tal les pràctiques?      Hola, 
a les pràctiques em sento molt tranquil i 
realment m´agrada molt fer les pràctiques 
perquè són molt entretingudes. També crec, que 
les pràctiques són molt importants, perquè de 
cara al nostre futur laboral, agafem experiència, 
de cara a quan fem una entrevista de feina.

Què feu?
El que faig a les pràctiques d’empresa són 
tasques de reprografia, ja que les meves 
tasques   consisteixen   en   doblegar   fulls,   fer 
sobres, fer llibretes, netejar ordinadors, i fer caixes petites de cartró. 
També utilitzo una màquina per retractilar paper, que és com 
plastificar-lo; també he après a capicular llibretes, fulls, llibres, 
etcètera... que es contar quantitats de fulls i ordenar-los, i també tanco 
caixes. 

Són difícils?
No, al principi si que eren difícils però després he anat aprenent molt les 
coses i em surten bé.

Has treballat molt?
Si que he treballat molt i he après moltes coses com els noms dels 
meus companys, etc. 

Quin consell ens donaries per quan arribem a 4rt i fem les 
pràctiques? 
Que escoltis molt al professor de pràctiques i el que et diuen que facis a 
les pràctiques.

Ens podries explicar alguna anècdota que t’hagi passat a 
pràctiques? 
No, tot ha anat molt bé i m’ho he passat bé.  

Foto: Amine
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Hola Maria, Que tal les pràctiques?
Hola, doncs molt bé, a mi personalment m’han ajudat 
molt a veure una mica més del futur proper que ens 
trobarem fora. M’ha enriquit molt.

Què feu?
Quan feia pràctiques estava en una recepció. Ajudava 
en totes les tasques administratives com impressió de 
documents, correus electrònics, escaneig... i també 
feia transferències de dades utilitzant l’Excel.

Són difícils?
Al principi tot costa una mica, però amb pràctica i paciència acabem 
aprenent moltes coses que no sabíem. Jo penso que si ens esforcem en 
fer les coses bé al final tot té fruit.

Has treballat molt?
Sí, en cada tasca que feia intentava fer-ho el millor possible ,he treballat 
molt, però això també m’ha beneficiat a mi personalment perquè ara sé fer 
més coses que abans.

Quin consell ens donaries per quan arribem a 4rt i fem les 
pràctiques?
Jo el consell que us donaria es que no us preocupeu, els nervis són 
normals, perquè entreu en una nova etapa en la que no havíeu estat mai, 
però això us ajudarà a créixer. A més a més no esteu sols, tindreu una 
persona al vostre costat que us ajudarà en tot el que necessiteu sempre, i 
aprendreu molt.

Ens podries explicar alguna anècdota que t’hagi passat a pràctiques?
Quina va ser la meva sorpresa quan m’estaven explicant les tasques que 
havia de fer com ara escoltar els missatges del contestador i les trucades 
perdudes...els hi vaig preguntar com fer-ho i resulta que ningú sabia com 
funcionava, així que vaig haver de buscar el manual per saber com fer-ho.

Foto: Maria
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Hola Víctor, Que tal les pràctiques?
Molt bé les pràctiques, m’agraden molt i em sento 
molt còmode
.
Què feu?
Faig tasques administratives, com altes, baixes, 
factures i ingressos. També arxivo els documents dels 
psicòlegs/es a l’arxivador de la delegació de Pere 
Virgili.
  
Són difícils?
Per mi no,, ja que m’ajuden molt i m’expliquen molt bé com he de fer les 
tasques. També penso que no són difícils, perquè les tasques, que faig al 
llarg dels tres dies de pràctiques, les vaig aprendre bastant de pressa i 
reviso sempre que estiguin bé abans d’entregar-les.

Has treballat molt?
Si, perquè m’agrada esforçar-me en les diferents tasques que faig a les 
pràctiques, i és per això que sempre m’agrada entregar-les  ben fetes.

Quin consell ens donaries per quan arribem a 4rt i fem les 
pràctiques?
Que no estigueu nerviosos per començar les pràctiques, ja que el més 
important és que aprengueu a fer les diferents tasques i a revisar que 
estiguin bé, per posteriorment entregar la feina al vostre tutor/a de FCT.

Ens podries explicar que fas a l’Associació d’Asperger de 
Catalunya?
Sí, faig moltes tasques diferents, on l’important sobretot és fer-les 
correctament, i revisar-les bé abans d’entregar-les. També intento fer-les 
sense pressa, però sense pausa, ja que crec que és millor no acumular 
feina, perquè així no acabaria mai. A més a més, la feina que faig a 
l’Associació d’Asperger de Catalunya és molt important de cara als socis, 
perquè així poden saber quants diners han de pagar, per les visites 
individuals i grupals, i per tant hem d’intentar, fer aquestes tasques com 
més aviat millor.

Foto: Victor
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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. Ara rebaixats a 2€!!

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

ALTRES PRODUCTES DE l’IFE
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Punts de llibre fets a mà per 
l’alumnat de 3er d’IFE

Pintats a mà i plastificats!

Ara per 
2€ 

unitat

mailto:ifebotigaonline@gmail.com
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Al mòdul MP3 de 2n fem diferents activitats i la que més ens agrada és la cuina. 
Busquem receptes i treballem en equip per elaborar diferents tipus de plats. Us expliquen 
una de les receptes que varem aprendre durant el tercer trimestre. Ës una recepta fàcil i 
ràpida que podem preparar en 25 minuts, i a més, és molt bona i saludable. Una paella 
diferent que es pot fer amb arròs integral o diferents cereals com la quinoa.

INGREDIENTS (Per a unes 4 persones)

- 300 grams d’arròs
- 50 grams de pèsols
- 1 ceba blanca gran
- 1 pebrot verd
- 1 pebrot vermell
- 1 carbassó
- 2 escarxofes
- 1 litre de brou vegetal
- oli d’oliva i sal

Rentem les verdures i les tallem en trossos petits. 
Les fregim amb oli a una paella afegint una mica de 
sal.

Quan les verdures estan ja una mica toves, posem 
l’arròs a la paella i l’enrossim.

Quan l’arròs ha agafat un color una mica torrat, tirem 
el brou i els pèsols a la paella. 

Corretgim de sal i deixem que l’arròs es posi tou. 
Haurem de vigilar que no es quedi sense brou i si cal 
anirem afegint fins que l’arròs estigui al punt.

Truc: el brou el podem fer o el podem comprar ja fet. 
Si el fem necessitem api, chirivía, col, nap, patata i 
pastanaga. Es renten les verdures i es posen a una 
olla amb aigua i sal una hora fins aconseguir el brou.

PASSOS:

1

2

3

4

5
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Aquari: Deixa d’obssesionarte amb aquella persona i no deixis 
de compartir els bons moments de l’estiu amb les amistats.

LLeó: Rretrobaràs amistats perdudes que feia temps que no 
veies i faràs un viatge espectacular, encara que sigui en somnis.

Àries: Podràs anar a ballar i sentiràs nervis, no ho paguis amb 
els altres. Busca un bon ventilador perquè serà un estiu calorós.

Taure: L’estiu serà el moment de fer noves amistats, de menjar 
molts gelats i de viure experiències refrescants a la platja.

Bessons: Deixa que les persones que t’estimen t’ajudin. La 
calma arribarà amb el bon temps fins que coneguis una persona 
molt fan de les camises hawaianes que et canviarà la vida.

Cranc: Per fi comencen les vacances, compra’t un banyador ben 
maco i pensa en positiu perquè t’ho passaràs molt bé. 

Verge: Aquest estiu aprendràs molt de tu, no t’espantis, gaudeix 
de la piscina  i pensa que pots aconseguir el que et proposis. 

Peixos: Un dels teus somnis es pot fer realitat. Obre bé els ulls 
perquè l’oportunitat pot estar amagada rere una síndria.

Balança: Posat un pareo i mima’t amb un bon protector solar. 
Sempre dones carinyo a la gent i et mereixes que et tractin bé.

Escorpí: Aquest estiu farà molta calor però més calor sentiràs tu 
quan coneguis a l’amor de la teva vida a un xiringuito de platja.

Sagitari: Aprèn a dir que no quan les situacions siguin 
incòmodes, la platja no li agrada a tothom. Busca altres plans.

Capricorn: No et quedis sempre amb la primera impressió. 
L’orxata fresca serà un bon recurs per passar la calor.
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Busca tots els objectes entre els dibuixos. Podràs ajudar al conill a trobar la sortida?

Dibuix misteriós
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Completa la graella amb les paraules de la llista.
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