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Crèdits 
Alumnat i professores  - maquetació, 
fotografia i redacció.

Alumnat de 1er - tallers, contes i hort.

Alumnat de 2n - publicitat i recepta.

Alumnat de 3r - disseny portada i 
reprografia.

Foto de portada: alumnes de 1r d’IFE. 
Per ordre d’aparició: Jon, Fabio, Noa, 
David i Ayesha.

Editorial
Estem molt contentes de 
començar un nou curs per 
moltes raons. Primer, per poder 
retrobar-nos i poder conèixer 
nous alumnes, segon perquè 
per ara totes les classes del 
primer trimestre han pogut ser 
presencials i esperem que 
continuï així durant tot el curs. I 
tercer perquè tots els cursos de 
l’IFE continuen col·laborant en 
la creació d’aquesta revista que 
vol ser una finestra per on 
mostrar a tothom el que fem al 
nostre centre i a les nostres 
aules.

Aquest curs està havent noves 
experiències per tothom, nous 
aprenentatges, noves amistats, 
noves vivències professionals, i 
per suposat, nous productes 
artesanals fets amb molt de 
carinyo per l’alumnat de primer. 
Desitgem que us agradin i els 
trobareu a la venta a una 
paradeta davant de l’institut 
durant el mes de desembre. No 
us la perdeu!

Bon curs i bones festes!
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PARADETA A LA PORTA 
DE L’INSTITUT ELS 
DIVENDRES 10 i 17 
de desembre :-)

Us hi Esperem!

PRODUCTES IFE A LA VENTA
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Per cada projecte utilitzem diferents tècniques i materials 
tenint sempre en compte el reciclatge, per reduir costos i tenir 
cura del medi ambient. Per això en part, el nostre logo és un 
arbre que ens inspira la cura i la importància per la natura.

No a tothom se li donen bé les mateixes tasques però entre 
tots sumem per fer de la nostre empresa un projecte de 
companyerisme on també hi ha un “PLUS” de companyerisme. 
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Com cada curs, a l’IFE fem diferents tallers artesanals que ens 
apropem a l’activitat laboral mitjançant el procés de creació 
de diferents articles. Per guanyar realisme, l’alumnat de 1r ha 
creat una empresa simulada i una marca que s’anomena 
DECORATION PLUS i durant aquest primer trimestre hem 
treballat en equip al mòdul MP8 per oferir-vos objectes de 
decoració que tenen un “PLUS” ja que estan fets amb 
imaginació, creativitat, il·lusió i sostenibilitat.

Foto: alumnes de 1r fent articles de decoració nadalenca.
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Un taller molt especial que fem durant aquest any és el de crear llums i 
ho és perquè és part d’un projecte en el que col·laborem amb l’alumnat 
d’Administració del nostre institut i que d’aquí uns mesos participarà a 
una exposició. Per ara tenim només un model que hem fet amb llana i 
plaques solars, pensat especialment per les terrasses i els balcons, però 
en el segon trimestre escollirem més idees i les farem entre tots.

Aquestes llums solars es carreguen durant el dia amb la llum del dia i per 
la nit creen un ambient molt suau i agradable. Les hem fet de diferents 
colors per fer
que  agradin a tothom. 

De quin color 
t’agrada
més?
Foto per ordre: Jon, David, 
Noa i Ayesha

L’alumnat de 3r d’IFE també va deixar anar 
part de la seva creativitat i es va divertir fent 
unes galetes de gingebre nadalenques molt 
simpàtiques amb FIMO. Aquest material és 
una pasta per modelar que s’endureix al 
forn. El seu origen es remunta a mitjans del 
s. XXi és utilitzada per aficionats al DIY i les 
manualitats de tot el món.
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A més, l’alumnat de 1r també ha elaborat uns sabons molt agradables 
per les mans a partir de glicerina vegetal a la que es van afegir 
diferents ingredients per aportar beneficis hidratants a la pell. A la 
nostra gama de sabons tenim dos varietats: 

● Sabó de coco.
● Sabó de mel i menta.

  Esperem que us agradin. 
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Notícies breus del nostre dia a dia

Anem a cantar al Palau de la Música
Aquest curs hem tingut una bona sorpresa 
i és que les classes de 1r i 2n de l’IFE hem 
pogut anar amb altres instituts a cantar al 
Palau de la Música. Per fer que tot anés 
bé ens hem preparat amb la Irene, la 
nostre professora de música. 
El concert va ser el dia 12 de Desembre i 
encara que va haver una mica de nervis, 
tot va anar molt bé. 

Interines i interins en lluita
Degut a les pressions d’Europa 
per acabar amb la temporalitat 
dels i les interines s’està debatent 
una llei que posa en risc la 
continuïtat laboral de molts 
professionals.
És per això que hi ha sindicats que 
estan promovent alguns dies de 
vaga i molts interins i interines 
s’estan  manifestant per demanar 
poder continuar treballant.

Canvi de direcció del centre i dinar de 
castanyada. 
Amb la jubilació del director Miquel 
Rausa, aquest càrrec el dirigeix ara el 
Jordi Molina. Li desitgem molts encerts i 
pensem que un d’ells es recuperar les 
activitats que ens permeten compartir 
temps d’oci a tot el claustre, a les TIS i al 
personal d’administració i serveis. En 
aquest sentit varem poder gaudir d’un 
dinar de castanyada durant aquest 
trimestre.

Ens visita el Pedro García Aguado
El presentador de televisió i exjugador de 
waterpolo ens va parlar de l’èxit i el fracàs a una 
xerrada molt personal el passat 12 de Novembre. 
Va ser molt interessant i ell va ser molt simpàtic 
fent-se fotos amb tothom. A sota el veiem amb una

       part de
       l’equip de
       l’IFE. 

Escollim Consell Escolar
Aquest trimestre s’ha votat 
el Consell Escolar on hi 
participa el director i també 
representants de l’alumnat, 
del professorat, del personal 
d'administració i serveis, etc.
La seva funció principal és 
participar en la presa de 
decisions en relació als 
temes importants per el bon 
funcionament i organització 
del centre. 
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El nostre estimat Miquel Rausa va marxar del Rambla Prim perquè es va jubilar, va 
marxar un bon director. Ara tenim a un director nou que és jove i es diu Jordi Molina. 
Es va presentar a l’alumnat el 13 de setembre del 2021 i tothom va veure que és 
bastant amable. Li encanta aquest institut i volem saber més coses d’ell així que li 
fem aquesta entrevista com una oportunitat per poder conèixer-lo millor. 

    Entrevista a Jordi Molina, director de l’institut
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Gràcies per aquesta entrevista. Ens agradaria saber quins estudis tens.
Si, per a poder ser professor s’han de tenir estudis. Jo sóc enginyer tècnic en 
comunicacions.
Ets un home casat i tens fills? 
Sí, estic casat i tinc dos fills:un nen preciós que farà
ara dotze anys i una nena, també preciosa que farà 
vuit anys.
Has tingut el càrrec de director a un altre centre?
No, vaig venir aquí com a professor al 2004 i abans 
de director he sigut secretari, administrador i cap 
d’estudis adjunt. Una mica de tot!
Què és el que més t’agrada del càrrec de director?
Tractar amb tots els alumnes que ara tracto i que 
abans no podia. Conèixer tothom i les relacions 
humanes entre tota la comunitat.
I el que menys t’agrada?
Que un director ha d’estar 24 hores del dia disponible per si passa alguna cosa.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Gaudir dels meus nens.
Quines millores has inclós o vols incloure al centre durant aquest curs?
He intentat recuperar allò bo que teniem abans, sobretot la cohesió social i fer que 
tots els alumnes i professors ens coneguem més i millor. Fomentar la participació i la 
bona relació entre totes les persones que formem part de l’institut.
T’agradaria donar classes a l’IFE?
Sí, crec que seria molt divertit i agradable. Us trobo nois i noies molt macos i crec 
que seria molt satisfactori per a mi.
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PRODUCTES IFE A LA VENTA

Gaudeix a casa teva de l’ambient 
acollidor que fan aquestes llums 
solars per les terrasses o els 
balcons. Fetes amb llana, donen 
llum gràcies a una placa solar.

Hi ha disponibles diferents colors: 
vermell, blau, verd, groc i taronja.

Espelmes amb motius nadalencs 
per regalar o decorar casa teva 
aquestes festes.

Espelmes fetes amb gel i aromes 
de fruites i flors. Escull la teva:: 
pinya, préssec, espìgol, lotus, jasmí 
o poma.
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Que esperaves del l’IFE?  L’ho que m'esperava era

 fer amics i aprendre coses noves.  

Qui et va indicar sobre fer l’IFE? La meva família.

Com ets sents a l’IFE? Em sento tranquil i estic molt 

còmode.

Quin mòdul t’agrada més? El mòdul que m’agrada és MP8 on fem coses 

d’iniciació a l’activitat laboral.

 I el que no t’agrada? El mòdul que no m’agrada  és MP2 que és comunicació. 

Amb quina professora ets sents més segura? I per què? Amb la professora que 

em sento més segur és amb la professora Eli perquè és una bona persona i em 

cau molt bé. 

Quines coses milloraries? Lo que milloraria del IFE seria fer els  descansos i el 

pati més llargs.

Que t'agrada fer en el teu temps lliure? M’agrada fer classes d'anglès i quan 

acabo m’agrada jugar a  videojocs.

Quan eres petit què volies ser? Volia ser futbolista perquè veia a gent que 

adoraven els futbolistes.

Et trobes bé amb els teus companys? Sí, estic bé i segur amb els meus 

companys perquè puc parlar de tot  amb comoditat i amb utilitat. 

Tens algun hobbie? M’agraden molt els videojocs.  

Has viatjat algun lloc en especial?  Sí que he viatjat, he viatjat a Corea del sur i 

és molt bonic.

Quin és el teu esport preferit? El meu esport preferit és el futbol  I quin 

pràctiques? Ara no  practico cap, però alguna vegada en el meu poble sí que 

jugo a futbol amb els amics.

A aquesta secció volem presentar i conèixer una mica més al nou 
alumnat de 1r. Aquí li donem la benvinguda al Iago i a la Ayesha als 
qui l’alumnat de 2n ha fet una entrevista.
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Com ets sents a l’IFE? Abans no em sentia bé però ara sí em trobo bé. 

Quin mòdul t’agrada més? El que m'agrada és el mp01 La vida 

quotidiana I el que no t’agrada? El que menys m’agrada és MP08 

iniciació a l’activitat laboral quan fem hort perquè és complicat i jo 

m’esforço però alguns no ajuden molt. 

A quina professora ets sents més segura? I per què? Amb la professora 

que em sento més segura és la Yolanda perquè estic molt de temps amb 

ella fent activitats.

Quines coses milloraries? Jo no milloraria res de l’IFE, penso que ja està 

bé com està ara.

Que t'agrada fer en el teu temps lliure? En el meu temps lliure quedar 

amb amics. 

Quan eras petita que volies ser? Quan era petita volia ser policia 

Et trobes bé  amb els teus companys? Sí,  estic bé  amb els meus 

companys perquè son bona gent.

Tens algun hobbie? Sí, el meu  hobbie és el maquillatge.

Has viatjat a algun lloc en especial? Encara no he pogut però 

m’agradaria fer-ho. M’agradaria molt anar a molts llocs.

Quin és el teu esport preferit? El bàsquet és un esport que m’agrada 

molt. L’any passat vaig jugar a bàsquet  en el Casal d’estiu.

Que esperaves del l’IFE? L’ho que m'esperava de 

l’IFE? Doncs pensava que seria una cosa diferent 

però és una altre cosa. Ës millor del que 

m’esperava. 

Qui et va indicar sobre fer l’IFE? Els que em va 

indicar van ser va ser la meva professora del altre 

col·legi. Ella em va parlar i em va recomanar l’IFE.
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 MDS és una empresa on vosaltres ens envieu comandes de 
reprografia  i nosaltres ho fem amb la millor qualitat i responsabilitat 
possible.

El nostre horari és:

Dilluns: 12.30 a 14.30
Dimecres: 9.00 a 11.00

Ens podeu contactar macchinadastampa@gmail.com

Oferim una alta gama de serveis que et poden interessar:

Imprimir
Fotocopiar
Escanejar

Amb una gran varietat d'opcions que et poden interessar, ho pots fer:
Blanc i negre, color,  etc..

El servei són gratuïts per als profes de l'institut i nosaltres som una 
empresa seriosa, ràpids i veloços.

No dubteu en fer-nos arribar les vostres comandes!!!

MDS 
el vostre servei de reprografia
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MP2 Comunicació i relacions interpersonals

“LA BELLESA MALEÏDA’’ de Noa Cheung Yu (1er IFE) 

Hi havia una vegada, una bella dona que estava asseguda en un
camp de flors. Ningú sabia que aquella dona era la princesa, però
sabien només una cosa: Que la dona era tan bonica que qui la mirava i l’escoltava 
parlar, quedaria fascinat davant la bellesa de la dona, com si la seva bellesa els fes 
caure en una maledicció que els fes voler contemplar-la.

Un dia qualsevol, un pagès passejava per un camp de flors on vivia la bella dona i 
es va trobar amb ella quan  intentava fer una corona de flors.
-Oh, estàs fent una corona de flors ? - Va dir el pagès.
La princesa es va sorprendre però no va dir ni una sola paraula, aquell pagès va 
pensar que potser ell tenia algun problema de comunicació o que simplement era 
tímida.

A mesura que passaven els dies dies i els mesos, el pagès i la princesa es van anar 
trobant. No obstant això, la princesa seguia sense dir res, ni una sola paraula o 
emetre algun petit crit.

Un dia, la princesa va deixar de venir al camp de flors, però el pagès seguia venint 
encara si plovia o feia mal temps.

En un dia plujós, mentre el pagès era al camp de flors, va escoltar un petit soroll i va 
veure la princesa amb un paper que anava dirigit al pagès.
“Les meves paraules estan maleïdes. Qualsevol a qui parli, acaba maleït . Lamento 
haver-t’ho amagat .”
-Ja veig . Per això no parles. - Va dir el pagès
La princesa només assentia i en mirar el pagès, es va trobar amb un somriure 
amable d’ell. Aquell somriure per alguna raó, va deixar la princesa fascinada perquè 
fins aleshores NINGÚ li havia mostrat aquest somriure.
-Estic segur que cauré en una bella maledicció i no m’importa.-Va dir el pagès
Per primera vegada a la seva vida, algú li havia dit aquelles paraules i, de sobte, va 
deixar de ploure i uns raigs de llum del sol, van il·luminar a tots dos.
-Crec que ara ja saps els meus sentiments. T’estimo, i per tal d’estar amb tu, no 
m’importa caure en una bella maledicció. - Va dir el pagès.
Amb el temps van veure que no existia tal maledicció o que simplement l’amor que 
sentien l’un per l’altra havia acabat amb ella.
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“MICAFORD”  de Jhoel Arauco (1er IFE)

Todo este suceso ocurre en un pueblo lejano conocido como “Micaford”, un 
pueblo que tiene escasez de riqueza. Yo, que había  nacido en ese pueblecillo, 
veía que mucha gente se sentía mal por la pobreza, y a veces, los habitantes del 
pueblo no podían ni comer pero estaban empezando a construir un colegio y eso 
les animaba mucho.

Yo no tenía más opción que tener que trabajar junto a mis otros hermanos para 
que toda la familia pudiera comer. También mis padres trabajaban.

Con la apertura del colegio hubo una selección entre los niños del pueblo y 
finalmente, como había estado practicando para poder entrar, ¡¡¡fui aprobado y 
pude entrar!!!. Los días antes de comenzar las clases, estaba muy ansioso y 
emocionado porque nunca había asistido a una clase. 
Por cierto, no lo dije, pero mi nombre es Vicente, desde los 7 años empecé a 
trabajar, ayudando a recolectar comida, cuidar a los animales dando de comer a 
los cerdos, caballos, gallinas, etc…Pero cada vez había menos animales, menos 
comida y menos recursos, Estábamos cerca de la cumbre de la perdición 
económica.

Las clases me iban genial, estaba aprendiendo eficientemente, pero la pobreza 
aumentaba a gran escala. Quería planear algo para intentar salvarlos y por ello 
estudiaba y mis conocimientos se ampliaban cada vez más hasta 
poder tener claro que acciones realizar a cada momento. 

Un día ocurrió lo mi inimaginable; eso no podía ser real!  Gracias a 
mis conocimientos supe que lo que estaba viendo era un animal
nuevo que estaba en mi imaginación. Nadie más podía verlo. Fui 
corriendo directo al animal y mis ojos brillaban por el reflejo del
animal que brillaba como el oro. Era de color dorado, un águila extraña. 
Seguí tras ella hasta descubrir el nido y ahí vi huevos de oro. Me emocioné, por 
todo eso me iban a pagar mucho dinero. Los cogí y corrí y corrí todo lo que pude 
mientras me los guardaba en los bolsillos por si el águila me perseguía. Vendí los 
huevos a unas personas muy ricas y así, conseguí mucho dinero.

Gracias a eso salvé a mi pueblo. A partir de ese momento me juré que no 
permitiría que volviera a haber pobreza en mi pueblo y desde entonces mi pueblo 
vivió tranquilamente y cómodamente y eso me hizo muy feliz.
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  Entrevista a Yolanda de Miguel, tutora de 3r de l’IFE
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Aquesta revista és gratuïta i vol mostrar les activitats que fa l’alumnat dia a dia i 
que estigueu al corrent del que es fa a l’IFE de  l’institut Rambla Prim. Hem volgut 
saber de qui va ser aquesta idea tan bona i conèixer una mica millor com es fa i 
per això en aquest número entrevistem a la Yolanda de Miguel, professora i tutora 
de l’IFE, ja que ella és qui la lidera.

Quins estudis tens?
Sóc llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona i quan vaig acabar la 
carrera vaig fer un postgrau de psicopatologia i dos màster, un de psicologia clínica 
i un d’orientació educativa. A part he fet molts cursos i continuo fent perquè sempre 
he estat molt curiosa i m’ha agradat aprendre coses. He fet formació de 
mindfulness i coaching i sempre m’han interessat molt els temes relacionats amb 
l’educació i el creixement personal. Crec que per això gaudeixo tant com a 
professora i tutora, perquè trobo molt important acompanyar al jovent a trobar-se a 
si mateix, a tenir esperit crític i a descobrir les seves potencialitats.

laborals quan estudiava tenint la vostra edat. Sembla mentida lo ràpid que passa el 
temps i a vegades fem broma i diem que hem d’escriure un llibre per explicar els 
secrets per fer que una relació duri tant. 

Has treballat en algun altre centre educatiu?
A molts però a alguns vaig estar poc temps fent substitucions. He treballat com a 
professora i orientadora i també com a psicopedagoga referent durant un curs que 
vaig formar part de l’EAP.

La veritat és que quan era adolescent em vaig 
desmotivar bastant amb els estudis i la meva escola 
va trucar als meus pares per dir que era millor que 
no anés a l’universitat com jo volia. No vaig fer cas, 
vaig anar i vaig gaudir molt estudiant així que un 
consell que us donaria és que heu de creure en 
vosaltres mateixos i si teniu un objectiu treballeu 
per aconseguir-ho. No feu cas de qui no creu en 
vosaltres perquè ningú sap a on podeu arribar.

I tens parella?
Sí, des de fa 20 anys comparteixo la meva vida 
amb l’Eduard. El vaig conèixer fent unes pràctiques 
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Digues dos centres que hagin estat molt importants per tu.
El primer el Rambla Prim. Estic molt contenta de formar part de l’equip de l’IFE per 
molts motius. Un és que he trobat unes magnífiques companyes, tant a nivell 
professional com personal, i a més, he agafat molt de carinyo a l’alumnat.
Un altre seria  l’institut Alzina perquè va ser el primer institut on vaig treballar. 
 
Com se’t va ocórrer la idea de fer aquesta revista?
Els divendres del curs passat havíem de fer les classes online i no podiem fer els 
tallers de 1er així que vaig demanar idees a la classe per treballar des de casa. La 
Gisela Gómez va suggerir fer la revista i em va semblar una idea molt bona per 
practicar diferents mòduls i habilitats com la comunicació o el marketing ja que ens 
permet publicitar els productes que fem. Li vaig donar una mica de forma, ho vaig 
compartir amb les companyes i a tothom li va agradar així que aquí estem.

T’agrada fer la revista?
Molt. De petita volia ser periodista i vaig treballar a la revista del meu institut, però 
que quedi molt clar que és un projecte compartit de tot l’IFE i que la fem entre tots. 

És molta feina per tu fer la revista?
És molta feina però com deia abans és una feina compartida i això ho fa més fàcil. 
A més, és molt maco veure com hi ha alumnes que es motiven i participen i és molt 
satisfactori veure el resultat final i compartir la nostra feina amb tothom.

És fàcil portar la revista de l’IFE?
Sí, gràcies a la col.laboració de les meves companyes i de l’alumnat. Cadascú fa el 
que pot i tothom és igual d’important per aconseguir fer cada número.

Sols fer alguna activitat fora de l’institut?
Moltes. M’agraden molt les activitats creatives i la Raquel m’està ensenyant a fer 
punt. També dibuixo, cuino, toco l’ukelele i m’agrada anar a sopar fora i cuidar el 
meu petit hort urbà. A més, quan puc m’encanta viatjar i anar a la natura a fer 
excursions amb els meus amics i la meva parella.

Quina virtut tens a nivell professional?
Diria que tinc paciència, sé escoltar, soc perseverant i m’implico molt amb el que 
faig però m’agradaria que això ho diguessin els meus alumnes, no sé si em veuen 
així… La veritat és que les teves classes i les de la Raquel passen molt ràpid i 
sabeu motivar als alumnes, així que això és bo.
Doncs moltes gràcies per dir-ho. Me n’alegro molt de sentir-te dir això.
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PRODUCTES IFE A LA VENTA

Divertits marcs de fotos per tenir 
sempre a la vista els bons records.
Alegres cubilets de colors per tenir 
a mà objectes d’oficina o 
d’escriptori. 

Materials: Palets de fusta, llana, 
feltre i materials reciclats.

Testos amb suculentes fets amb 
diferents materials i estils per donar 
vida a un raconet de la vostra casa.
Us oferim tres opcions::
- Tradicional: fet amb test de fang.
- Retro: fet amb yute.
- Anime: fet amb plàstic amb 
boniques formes d’animals.



17

Cuidem del nostre hort: aprenem de la natura

L’alumnat de 1r de l’IFE i de l’EICA continuen treballant per tenir curar del 
nostre hort. Després de l’estiu hi havia molta feina a fer i s’ha hagut de 
preparar la terra, arreglar els caminets, fer planter… També hem preparat 
un calendari per saber què podem plantar a cada mes perquè hem après 
que la temperatura i les condicions climatològiques condicionen el 
creixement i la producció de fruits de les plantes.

De cara a l’hivern, l’hort no és tan vistós com a la primavera, però també 
ens pot aportar molts regals de la natura si el cuidem.

Què podem plantar durant…

Novembre?                         Desembre?                          Gener?
Remolatxes Cebes Cebes
Bròquil Pèsols Espinacs
Cigrons Faves Escaroles
Carxofes Alls Enciams
Bledes Bledes Bledes
Pastanagues
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A les fotos, per ordre: Yolanda, Ayesha, David, Noa, Carla, Jon, Aimer, Iago i Fabio.
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Rambla Prim? 
Sí, porto 16 anys a l’ensenyament públic. He treballat com a orientadora a la 
secundària, com a membre de l’EAP (Equip d’Assessorament 
psicopedagògic), he estat 3 anys a primària on he estat tutora de 3r , a l’aula 
d’acollida i infantil. També he treballat com a professora de Cicles formatius 
donant FOL (Formació i Orientació Laboral), Riscos laborals, Integració 
Social, Educació infantil, Animació sociocultural i Atenció a persones en 
situació de dependència. Ah, el primer lloc on vaig treballar va ser en una 
escola d’adults, una experiència molt entranyable perquè ajudava a 
senyores grans a aprendre a llegir i escriure, era molt emocionant veure 
com anaven aprenent!

Donaries algun consell els alumnes de del ife pensant en el seu futur?
Sí, molts! Però el més important es que treballin per viure i no que visquin
per a treballar!!
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Quan de temps portes a l’IFE? 
Doncs aquest és el meu 4rt any. Abans vaig 
estar 3 anys a la Formació professional bàsica 
dins el mateix Institut.

Què et sembla treballar a l’IFE?
M’encanta. L’alumnat és meravellós. Són molt 
treballadors (la majoria, no tots) i molt 
carinyosos. Ells m’ensenyen a ser millor 
persona.

Has  treballat  en  un  altre  lloc que no  sigui 

  Entrevista a Elisabet Jansà, tutora de 1r de l’IFE

Entrevistem a l’Eli, com la coneixem tots a l’institut. És una de les 
professores que porta més temps al nostre IFE. Aquest any és tutora de 1r i 
el curs passat va ser  tutora de la classe de 4rt. L’alumnat que va acabar els 
estudis van demostrar que a part de bona professional és una persona que 
es fa estimar. 
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Quan eras petita que volies ser? 
Volia ser astronauta! Sempre m’ha fascinat mirar el cel i veure la 
immensitat!

Quan no hi ets a l’IFE què t’agrada fer en el teu temps lliure? 
Moltes coses. Jugar a padel, anar al gimnàs, al cinema, llegir, veure series i
sobretot quedar amb els amics

Quin és el teu esport favorit? I quin pràctiques? 
M’agrada mirar el futbol i els partits de tennis. També el bàsquet encara que 
només quan és un partit interessant. Ara practico padel però he jugat molts 
anys de la meva vida com a jugadora de bàsquet professional. També 
estava apuntada a un equip de futbol sala però fa un parell d’anys que ho 
vaig deixar perquè jugàvem molt tard! Un any vaig aconseguir el trofeu a la 
“Pichichi” de la lliga! jeje

Has viatjat algun lloc en especial?
Sí, a molts. Potser el més especial ha estat a Cuba.

Tens algun hobbie?
M’agrada fer puzles, em relaxa molt!

Quins estudis vas fer? I van ser difícils? 
Vaig estudiar psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i després 
vaig fer dos postgraus perquè m’encaminava més cap a la vessant més 
clínica de la psicologia fins que vaig entrar al món de l’educació i vaig 
adonar-me’n que era el realment volia fer.
No, no van ser difícils. Havies d’estudiar molt però tenia bona memòria
aleshores, ara la tinc fatal! jejeje

T’agrada el que fas? I perquè? 
Moltíssim! Perquè sempre aprenc coses de vosaltres i, a part de rebre molt 
d’amor, em ric moltíssim!

Què milloraries de l’IFE, quines propostes faries? 
De l’IFE en general res. Crec que tot està perfecte!!!
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Tradicions nadalenques segons les 
diferents cultures i regions del 

món
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S’acosten unes dates molt especials i és que el Nadal és una época de 
festa i cel.lebració a molts països al voltant del món. Però som 
conscients que hi ha moltes costums que es comparteixen a diferents 
països i també hi ha moltes tradicions úniques i maneres diferents de 
gaudir-la.

En el mòdul MP4 (ús d’establiments i serveis) l’alumnat estudia 
geografia amb la Maite Iturre i en aquest especial volem acostar-nos a 
les regions on viuen familiars del nostre alumnat, per saber una mica 
més de les seves cultures, si viuen el Nadal i com ho fan. A les 
següents pàgines trobareu algunes curiositats.

Acompanyeu-nos en aquest viatge nadalenc al voltant del món! 
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Catalunya: aquí és molt típic fer cagar el tió. Una 
tradició única en la que els infants donen menjar a 
un tronc al que després peguen amb pals per fer 
que cagui regals mentres li canten una cançó. 
També posem un caganer al pessebre i per 
menjar tenim apats molt bons com la sopa de 
galets, l’escudella i carn d’olla o els canelons.

Andalucia: és la terra dels polvorons i alfajors, 
especialment Antequera. Són típiques les 
zambombes, els pessebres vivents i cantar, i hi ha 
molta il·luminació al carrer per crear ambient. però 
cada regió té tradicions singulars, per exemple, a 
Algesires arrastren llaunes per cridar l’atenció dels 
reis mags i a Coín reben l’any amb disfresses.

Castella la Manxa: les llums adornen les 
ciutats i es poden visitar fires i betlems o 
gaudir del massapà però cada regió té les 
seves tradicions. 
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Euskadi: Tenen el seu propi Pare Noel i li 
diuen Olentzero però el seu aspecte és molt 
diferent al conegut Santa. L’Olentzero és un 
carboner i té apariència de llenyataira. Es fan 
desfilades en el seu honor.

EUROPA - ESPANYA
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Itàlia: el 24 a la nit es fa un gran sopar. En el 
tradicional sopar de Nadal no pot faltar el 
peix. Es pot incloure 7 tipus de peix, o 9 o 11, 
13… segons la ciutat, però també es menja 
pasta i antipasti, rosbif, vegetals i deliciosos 
postres com el pannetone.
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Portugal: per Nadal es fan mercat nadalencs i 
pessebres i es menja gall d’indi, com aquí, però 
també són típics d’aquestes festes altre plats 
com el bacallà, el pop i les patates i per postres 
no pot faltar un “bolo-rei” o pastis del rei, un 
pastis semblant al nostre tortell de reis.

EUROPA

Alemanya: la decoració nadalenca és molt 
important i cada ciutat té un gran arbre 
il·luminat, a més, són molt famosos els 
mercats nadalencs i a més de l’arbre, a les 
cases es posen les “Adventskranz” que 
són unes corones amb 4 espelmes 
vermelles. Cada diumenge encenen una 
fins la nit del 24 quan s’encén la última. 

Marroc: no celebra Nadal ni els reis mags però 
si que es fa festa per el canvi d’any. Si anem no 
trobarem il·luminació ni decoració nadalenca 
per els carrers. El Nadal queda reduït a l’àmbit 
privat de les famílies cristianes que hi viuen 
allà.

ÀFRICA



Xina: Nadal no és una festa oficial tot i ser festiu a 
algunes regions que van ser colònies de països 
occidentals, i no és una festa tan popular com 
altres xineses però poc a poc els carrers han anat 
omplint-se d’arbres i decoració nadalenca. Els 
adults regalen sobres amb diners als nens i la 
festa s’ha adaptat per interessos comercials.
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Filipines: són les més llargues del planeta i la 
decoració als carrers comença al setembre. L’arbre 
de Nadal oficial és la palmera i les famílies es 
reuneixen per sopar el dia 24 i fan llanternes de 
paper. A més, són molt típics els Parol inspirats en 
l’estel que va guiar als reis mags i molts filipins 
gaudeixen del Nadal a la platja.

Pakistan: Tot i que és un pais principalment 
islàmic, la comunitat cristiana cel·lebra el Nadal 
cantant nadales i creant escenes nadalenques 
a les seves llars. A més, els musulmans també 
participen en oracions per demanar pau en un 
exemple de concordia més enllà de les 
religions i el 25 de decembre és festa nacional 
en cel.lebració de Jinnah, fundador del pais.

ÀSIA

Hong Kong: moltes persones cristianes 
van a l'església i s’envien targetes 
decorades però per tothom són èpoques 
molt importants a nivell comercial. Es fan 
festivals com el Winterfest i els carrers i les 
botigues mostren molta decoració amb 
arbres, boles, llums i ninots de neu.
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Estigueu on estigueu, i tingueu la cultura que 
tingueu, l’IFE us desitja unes bones festes!

Ecuador: es reuneixen les famílies i els 
amics per menjar gall d’indi al forn i sopa de 
pollastre o d'ànec i per postres bunyols o 
tronc de Nadal. També es decora la casa i 
els carrers amb arbres, pessebres, espelmes 
i llums i es fan desfilades al carrer.   
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República Dominicana: les famílies s’ajunten i 
decoren la casa amb arbres. Es menja gall d’indi 
al forn, porc, amanida russa i sancocho que és 
una sopa tradicional. Deixen pastanagues per 
els rens i galetes per Santa la nit del 24 i fan 
“l’amic invisible” però allà li diuen “angelitos”.

Perú:. es menja gall d’indi, panettone, xocolata 
calenta i pisco sour. Es posa decoració 
nadalenca a les cases i als carrers amb 
pessebres i grans arbres de Nadal. Es fan balls i 
el dia 25 a la nit es llencen coets. 

Hondures: hi ha moltes tradicions nadalenques 
però la més important és el naixement i el 
pessebre o portal de Betlén que fa un 
homenatge a la maternitat a la infància i a la 
vida. Mengen  talames, pollastre i gall d’indi. 

AMÈRICA

Bolivia: són molt importants els pessebres, les 
llums, la misa i la família. Els infants canten 
nadales a canvi d’unes monedes. Es menja 
picana tradicional, bunyols, panetón... i es 
llencen coets.
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l’opinió dels alumnes de 4rt de l’IFE

A quina empresa tens la feina que ocupes?
Treballo a un institut que està en un barri de Santa Coloma, a la consergeria.
T'agraden les teves pràctiques? 
 Sí, són divertides i estic aprenent a fer moltes coses.
Quines activitats fas habitualment a les pràctiques?És fàcil o difícil?
Escanejar, fer fotocòpies i l’atenció al públic de moltes maneres diferents: en persona, per 
telèfon, a pares, alumnes, professors… i diferents persones que venen. També m’ocupo de 
muntar decoracions, portar coses d’un lloc  un altre, etc. 
Quin consell donaries  al proper alumne que ocupi el teu lloc pràctiques?  
Li diria que aprendrà molt aquí i que  és divertit.
Quina anècdota t'ha passat en les pràctiques?
No, de moment no m’ha passat cap anècdota, però estaré tot el curs a les pràctiques...
Tens bona relació amb el teu tutor/a ? i amb les usuàries? 
Tinc bona relació amb totes les persones que treballen amb mi: el meu tutor, els professors i 
el meu company, el Chema, que és l’altre conserge i sempre m’ajuda en tot.
Després de la teva experiència, et veus treballant en aquest sector en el futur?
Si, em veig en aquest sector. Aquestes pràctiques m’encanten!

David Díaz
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Una de les experiències més il·lusionants i interessants per als alumnes de IFE 
són les FCT(pràctiques en empreses), ja que és una manera d'aprendre, de 
conèixer gent nova i pot ser una experiència molt bonica per als alumnes. 

Les pràctiques són molt enriquidores i hem decidit exposar-ho en aquesta 
revista. A nosaltres, com a alumnes de tercer, ens interessa especialment 
aquesta experiència, així ens poden donar consells per al pròxim curs.
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Hola María, a quina empresa tens el lloc de 
treball de pràctiques que ocupes?
A una botiga del barri, a prop del Rambla Prim. 
T’agraden les teves pràctiques? Ho 
canviaries?
Sí m’agraden.
Quines tasques o activitats fas a les 
pràctiques? És fàcil o dificil?
He d’entregar paquets, atendre clients i 
contestar algun dubte si el tenen.
Ens pots explicar una anècdota que t'ha 
passat fen les pràctiques?
Sí, un client que va trucar a la seva filla.
Quin consell donaries al pròxim company o 
companya que pugui ocupar el teu lloc el 
proper curs?
Els hi diria que estaran bé, que es trobaran 
contents.
Et portes bé amb el teu cap de pràctiques? 
És amable amb tu? I amb els clients?
Sí, és amable i ens portem bé. També és 
amable amb els clients.
I tu et portes bé amb els clients? Què fas si 
et ve un usuari antipàtic, com li parles?
Sí, tinc bona relació. Doncs, lo primer és estar 
tranquil·la i i parlar amb calma
Després de la teva experiència, et veus 
treballant en aquest sector en el futur?
Sí, es bo veure el món laboral i veure com es 
treballa, i m’agrada.
al principi pràctiques nerviós nerviosa ? 
Sí.

Maria Pino
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Hola Valeria, a quina empresa estàs fent 
les pràctiques?
A l’Hipercor.
T’agraden les teves pràctiques? Ho 
canviaries?
M'encanten. No les canviaria.
Quines tasques o activitats has de fer 
normalment a un dia de pràctiques? És 
facil o dificil?
He d’obrir caixes, atendre als clients i tenir 
cura de la roba que es ven.
Quina anècdota t'ha passat fent les 
pràctiques?
No recordo cap...
Quin consell donaries per el proper 
company o companya que ocupi el teu 
lloc l’any que ve?
Que li anirà bé però que s’ha d’esforçar.
Et portes bé amb el teu cap de 
pràctiques? És amable amb tu? I amb els 
clients es porta bé?
Sí, es porta bé amb tothom.
I tu et portes bé amb els clients? Si ve un 
borde què faries?
Doncs li parlaria amablement. Em porto bé, 
sí.
Després de la teva experiència, et veus 
treballant en aquest sector en el futur?
Sí, està sent una experiència molt bona.
I al principi de les pràctiques vas estar 
una mica  nerviosa ?
Al principi sí, una mica, és passa malament 
quan no saps com anirà però si fas bé la teva 
feina i t’esforces per aprendre, tot va bé i ja 
pots anar tranquil.

Valeria Calmet 
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Entrevista al TIS de pràctiques Carlos Hernández
Durant uns mesos tenim a dues persones de pràctiques, són TIS, integradors socials, i com 
un d'ells marxa a la fi de febrer, tenim l'orgull de presentar-los a Carlos Hernandez, 
coneixem la seva experiència en jocs de taula aplicats al món educatiu.

Hola Carlos, quins estudis tens?  Tinc un grau mitjà en arts gràfiques i ara estic cursant 
un grau superior en integració social.
Estàs en parella o casat? Tens fills? No, no tinc parella ni fills.
Has treballat en un altre centre educatiu? No, és la meva primera experiència dins 
l’entorn educatiu. Abans treballava en el món de les arts gràfiques.
Tens alguna virtut? Si, la resiliència. En la meva vida ho he passat malament i he tingut 
moments en els que he tocat fons, però després he pogut tornar a començar, i estic orgullós 
d’això.
Com se t'ocorren aquests jocs per a agilitar la ment i passar-ho bé? Principalment per 
la meva experiència, des dels nou anys jugo a jocs de taula, és el meu hobby i jugo amb els 
meus amics. Com que és un tema que porto per la mà, m’és més fàcil muntar activitats que 
hi estiguin relacionades.
T'ajuda algú per a preparar els jocs?No, ho faig sol. Coordino un grup de persones amb 
trastorns d’ansietat i juguem a jocs de taula, per això també tinc experiència i puc prepara-ho 
sol.

Alguna vegada has fet paranys en els jocs? No, odio 
les trampes. Guanyar fent trampes no és una victòria.
Què tens pensat per a febrer, faràs alguna cosa 
especial en jocs com a comiat? No m’agrada pensar 
en febrer perquè em poso trist pensant que he de 
marxar, però sí que quan arribi el moment m’agradaria 
fer alguna cosa gran.
T'interessa quedar-te fins a acabar el curs? Si, per a 
mi això és un projecte a nivell de curs, per això em fa 
mandra haver de marxar al febrer i deixar la meva feina a 
mitges.
Què és el que menys t'agrada de les reaccions dels 
alumnes? M’esperava en general millor reacció dels 
alumnes de cara als jocs en el moment que proposo 
l’activitat, ja que hi ha alguns que en un primer moment 
els hi fa mandra jugar, i això no ho esperava. Ara bé, 
quan trenquen la primera barrera s’ho passen molt bé. 
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MIGRACIÓ 
I DRETS HUMANS
Per I. C.

Durant aquest trimestre ens van venir a fer una xerrada d'immigració, dels drets humans i 
de les obligacions com a ciutadans. Va venir l'associació Cehda i ens va explicar cada pas 
que va fer un immigrant per venir fins aquí amb patera. Arran d'això, m'hi he interessat i 
he volgut fer un article, perquè a més d'explicar-nos les seves anècdotes, ens van explicar 
què passa en aquesta societat. 

A la declaració dels drets humans de 1948 es defineixen unes normatives i una ètica 
universal, i és el reconeixement de la dignitat dels drets iguals per a tots. Com ja sabem 
les cultures que tenim aquí no són les mateixes que a altres països, per exemple, els 
turistes que visiten Àfrica, les persones ja tenen llit per a ells i menjar per si no tenen llar 
per quedar-se en un altre lloc, ja que la gent d'aquí les acullen a casa seva. Aquí no solem 
fer això ni per a la gent que està en guerra. L'article catorze dels drets humans ja ens 
obliga a donar refugi a la gent que està perseguida. 

L’article tretze té dos punts per analitzar: 
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a escollir la seva residència DINS la frontera 
de cada estat. 
2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, i tornar-ne quan vulgui. 

Del que no informen és que no poden entrar a altres països i si ho fan poden acabar 
detinguts, reportats o morts perquè no donen la llicència als immigrants per viatjar i han 
de buscar altres recursos a la seva vida i vendre per exemple el poc que tenen. 
L'article vint-i-tres té diversos punts a tenir en compte en relació al que tractem:

- El dret del treball, que diu que tenim lliure elecció de la seva ocupació en 
condicions equitatives i satisfactòries i a la protecció contra l'atur. És a dir, tots hem 
de tenir una feina i si no, els governs ens haurien d'ajudar. 

- Tota persona sense cap discriminació té dret a un salari igual per la mateixa feina. 
No discriminar ni negres, ni musulmans, ni cristians, ni llatins. A ningú en general, 
tothom s'ha de sentir respectat. 

- Aquest punt ve conjunt a l'apartat que diu que tota persona té dret al descans i al 
lleure, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances pagades. Tot 
amb un contracte de treball.

Com acabem de veure, els drets humans no es respecten d’igual manera a tot arreu, 
i opino que és important que en siguem conscients per tal de poder millorar el 
nostre món en un futur proper.
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Coneixem el nostre entorn: 
anem a la presó Model de Barcelona
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De les sortides que hem fet aquest trimestre volem destacar la de la presó 
Model de Barcelona a on van anar les classes de 1r, 2n i 3r. 

Va ser molt interessant saber la història de la presó, una història lligada a 
la de la Barcelona a nivell polític i de drets socials. El guia ens va explicar 
com era la presó, els canvis que s’havien fet i ens va parlar d’alguns dels 
seus presos més coneguts. Per allà van passar presos polítics com el 
president de la Generalitat Lluís Companys o el jove antifranquista 
Salvador Puig Antich, també va haver presos per ser homosexuals i altres 
com el Vaquilla que van ser arrestats per robatoris.

Fa por pensar en es injustícies que s’han fet entre els seus murs i ens 
agrada que actualment sigui un espai memorial, cultural i obert a la ciutat.

Fotos:

Adalt l’alumnat al pati 
exterior on va començar 
la visita. (Obert de 
dilluns a dissabte, de 10 
a 20 h. Diumenges, de 
10 a 14 h)

Abaix: l’IFE visita un 
dels espais interiors per 
descobrir les condicions 
en que vivien els 
presos.
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Recepta de llenties amb xoriço 
Amb el mòdul MP3 (Viure en entorns propers) i MP8 
(Iniciació a l’activitat laboral) l’alumnat de 1r i 2n aprèn 
moltes receptes amb la Maria Soldevila i la Yolanda de 
Miguel. Una de les que més ha agradat aquest trimestre 
ha estat la de les llenties. A més és molt nutritiva ja que a 
part de llenties, porta verdures, arròs i xoriço.

INGREDIENTS (Per a 5 persones)
- 1 pot de llenties cuites.
- 1 l. de brou de pollastre. 
- 100 grams d’arròs.
- ½ xoriço no picant.
- 1 Pastanaga.
- 1 Tomàquet
- 1 Ceba
- ½ Xoriço
- ½ Pebrot Verd

Tallem el xoriço i el fregim a una cassola sense posar oli 
perquè el xoriço té greix i anirà deixant oli.

Rentem i tallem les verdures a trossets petits.

Bullim l’arròs en un pot amb aigua i una mica de sal. 
Quan estigui tendre el reservem.

Treiem el xoriço de la cassola i amb l’oli que ha deixat, 
afegim una mica més si hi ha poc, i fregim les verdures.

Quan les verdures estiguin tendres, afegim el xoriço 
fregit, fiquem també les llenties, l’arròs ja bullit i el brou.

Rectifiquem de sal, deixem que faixi txup txup una 
estona i… a gaudir d’un bon dinar. Bon profit!

Passos per elaborar la recepta:

1

2

3

4

5
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A partir d’aquest número, obrim aquesta secció per donar 
resposta als dubtes i preguntes que puguin tenir els 
nostres lectors i les nostres lectores. Podeu preguntar per 
temes relacionats amb l’amor però també amb l’amistat, 
la feina, els estudis, la família, les emocions…  

Estimada dra. Amor, tinc un problema amb un noi de la meva classe, ell és 
molt diferent als altres nois perquè és molt atent i amable amb mi, però no és 
així amb les altres noies. No sé si sent el mateix que jo o només ho està 
utilitzant per alguna cosa… què puc fer?
Escorpio.
Estimada Escorpio, per què creus que ha d’estar utilitzant la seva actitud per 
aconseguir alguna cosa? Primer de tot, has de valorar-te a tu mateixa. Segur que 
ets una noia estupenda i si aquest noi et tracta així és que sent alguna cosa per tu. 
No tinguis por i parla amb ell!

Molt bones, dra. Amor, tinc un problema amb la meva nòvia, ella m’ha deixat 
per una altra noia i la vull recuperar però no sé com fer-ho. Em pots ajudar? 
Sr. Avió.
Estimat sr. Avió, si la teva nòvia t’ha deixat per una altra persona, ella ja ha pres la 
seva decisió. El que has de fer és estimar-te a tu mateix i estar amb una persona 
que t’estimi només a tu, i que no tingui dubtes sobre la vostra relació. No 
t’obsessionis amb una persona que no sent el mateix i oblida-la, hi ha molts peixos 
al mar!

Estimada dra amor: últimament estic preocupat perquè m’estic enamorant 
d’una persona que és bastant més gran que jo i em fa sentir papallones però 
no és adequat. Què puc fer?
Lector.
Estimat lector, sempre que els dos sigueu majors d’edat, aquesta relació podria 
tirar endavant. Que aquesta persona sigui més gran no significa que no pugueu 
tenir coses en comú, l’amor no té edat!



PASSATEMPS → La ment en forma
Descobriràs tots els mots encreuats?

Sopa de lletres
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Vertical
1.Objecte de decoració nadalenca que es decora amb 
boles i altres detalls.
2. Representació del naixement del nen Jesús.
4. És el dia en que comença un nou any.
5. És una figura feta de neu.
6. Són uns mags que porten regals guiats per un estel.
Horitzontal
3. És un personatge que porta regals de Nadal.
5. Precipitació d’aigua en forma de petits cristalls de gel.
7. Tronc que dóna regals als infants.
8. Representació teatral típica de les festes de Nadal a 
Catalunya.
9. Cançons que parlen del Nadal.

Qui trobarà 
el regal?

Troba les 5 diferències.


