
Curs 2020-21
diari fet pels alumnes de

2n eso

Portad
a feta

 per c
lara

gimenez m
artine

z

1ª Edició



  


 

Rodatge a Terrassa de la 
sèrie La Catedral del Mar 
Aquesta saga estarà disponible a la plataforma 
internacional Netflix. 
La continuació de La Catedral del Mar - basada en un 
llibre de l’Ildefonso Falcones - s’està rodant en escenaris 
terrassencs, com les Esglésies de Sant Miquel i de Sant 
Pere, que seran una Sinagoga i un port medieval de 
Barcelona respectivament. Tot i ser una zona molt 
simbòlica de la ciutat, és possible que costi de reconèixer, 
ja que la productora hi ha posat molt d’atrezzo. 
“Els hereus de la Terra”, inspirada novament en la novel·la 
d’Ildefonso Falcones, s’ambienta a la Barcelona de finals 
del segle XIV, on l’Hug Llor, un noi de 12 anys que treballa 
d’aprenent a les drassanes, somia amb ser constructor de 
vaixells. El jove passa moltes hores al sol, als carrers del 
barri de la Ribera, apartat de la seva mare.

Mónica Miranda Ruiz

El fals metge estava infectat de COVID-19 i va 
estar en contacte amb pacients 
El fals metge va treballar 13 dies en una residència de gent gran de Sanitas 

Un veí de Terrassa, que ara té 22 anys, portava mesos fent-se 
passar per metge o infermer a diferents hospitals públics i 
residències. Giménez va aprofitar, durant la primera onada de la 
pandèmia per COVID-19, per entrar a diferents hospitals, com el 
Sant Joan de Déu de Martorell o una residència de Sanitas a 
Barcelona, per prescriure medicaments i signar altes i, fins i tot, 
certificats de defunció. Els fets estar recollits en els atestats de la 
Unitat d’Investigació dels Mossos d’Esquadra. 
Giménez seguirà a la presó perquè el tribunal considera que 
existeixen indicis de reincidència i de fuga. Per al fiscal i per a 
l’advocat d’una de les víctimes de l’Hospital de Martorell, no hi ha 
hagut canvis des de l’abril i els informes psicològics que s’han aportat 
recentment no poden servir com a atenuant, ja que són antics.

Mónica Miranda Ruiz















Maria Garcia Sarrión

Tornem a l’escola 
L’Escola Andersen torna a obrir les seves portes 
després del tancament per la situació de pandèmia de 
la COVID-19 
El primer dia del curs escolar 2020-2021 va anar molt bé i la 
gestió de les entrades i les sortides va ser tot un èxit. L’escola 
ho va organitzar tot molt bé fent el següent: 
Primer, van organitzar les entrades de forma esglaonada, per 
horaris, els més grans primer, i els més petitons els últims, amb 
l’excepció dels nens i nenes que havien entrat amb el servei 
d’acollida matinal. 
A l’entrada, cada grup classe a l’hora que li corresponia, els 
alumnes s’havien de posar en fila i havien de mantenir una 
distància mínima d’1 m; podien entrar fins a dos grups alhora. 
Un cop els alumnes estaven a la seva fila, el/la tutor/a, els 
posava gel hidroalcohòlic, un per un, perquè es poguessin 
desinfectar les mans correctament. 
Un cop tenien les mans netes, els alumnes anaven entrant de 
forma individual a l’escola. A la porta, hi havia una persona que 
s’encarregava de prendre'ls la temperatura abans de poder 
entrar. En cas de venir a l’escola amb una temperatura superior 
a la recomanada, l’alumne/a no podia entrar i havia de marxar 
cap a casa, on la família havia de prendre les mesures 
pertinents. 
Els alumnes de 3r i 4t de Primària ja no fan classe a l’edifici 
principal de l’escola, sinó que utilitzen les instal·lacions de la 
Parròquia de Sant Josep, que el Mossèn ha cedit a l’escola 
mentre duri aquesta situació de pandèmia mundial. Allí, tenen 
tot el que necessiten per poder fer classes normals, com a 
l’escola. 
El procediment d’entrada és el mateix tant al matí com a la 
tarda. 
Els alumnes de Secundària no coincideixen amb els de 
Primària, per entrar al centre, ja que tenen uns altres horaris 
d’entrada i de sortida. D’aquesta manera s’evita, encara més, la 
possibilitat de contagi entre els diferents grups classe.



 
Clàudia Castaño i Alexandra Márquez Roman

Desescalada a Catalunya 
Començarà el 23 de novembre i es farà en 4 fases en funció de la situació actual

A partir del 23 de novembre, el Govern de Catalunya ha 
decidit iniciar un pla de desescalada per començar a rebaixar 
les mesures restrictives que estaven vigents fins ara. La taxa 
de contagi i el número de positius així ho permet, de 
moment.t respecte aquests dos últims mesos. 
Aquesta desescalada està organitzada en quatre fases que 
s’aniran aplicant en funció de com avanci la situació al país.

Fase 1: 
Està previst que aquesta fase comenci el 23 de novembre i 
acabi el 6 de desembre. En aquesta fase, trobem les següents 
mesures: 
- Reoberta de bars i restaurants de 6:00h a 21:30h (a partir de 

les 18:00h, només se serviran sopars). 
- Màxim quatre persones per taula (exceptuant persones que 

formin part del mateix grup bombolla). 
- Aforament del 30% als gimnasos i als comerços amb una 

superfície inferior als 800m2. 
- Activitats esportives a l’aire lliure amb un 50% d’aforament. 
- Aforament del 30%, i màxim de 200 persones, per a 

cerimònies religioses. 
- Activitats extraescolars de màxim 6 persones. 
- Activitats culturals al 50% amb un màxim de 500 persones. 
- Obertura de sales de concerts. 
- Es manté el toc de queda i també el confinament municipal.

Fase 2: 
Està previst que aquesta fase comenci el 7 de 
desembre i acabi el 20 del mateix mes. Les noves 
mesures són: 
- Confinament comarcal. 
- Obertura dels centres comercials al 30%. 
- El comerç augmentarà al 50%. 
- Els cinemes, els teatres i les sales de concerts al 

70% d’aforament, i un 30% a museus i 
biblioteques. 

- Àmbits religiosos al 50%. 
- Les extraescolars segueixen igual que a la 

primera fase.



 Fase 3: 
Aquesta fase anirà des del 21 de desembre fins al 3 de gener. 
En aquesta fase ens trobarem les següents mesures: 
- La restauració segueix igual que a la fase 2. 
- Desapareix el confinament comarcal i podrem circular 

lliurament tant pel territori català com pel territori espanyol.  
- Les reunions s’amplien a 10 persones, amb un màxim de 

dues bombolles de convivència.  
- Els museus i les biblioteques podran augmentar el seu 

aforament fins al 70%. 
- El comerç seguirà igual que a la fase 2.

Fase 4: 
L’última fase s’aplicarà des del 4 de gener fins al 17 
del mateix mes. Les mesures seran: 
- La restauració manté les mateixes restriccions 

que a la fase 3, però ara podran seure fins a 6 
persones en una mateixa taula. 

- La cultura manté un aforament del 70%. 
- En educació, es recuperen el 100% de les 

classes presencials a batxillerat i cicles formatius 
i totes les activitats extraescolars. Les universitat 
mantenen, de moment, les classes virtuals. 

- Es recuperen les competicions esportives no 
professionals. 

- Es manté el toc de queda.

La COVID-19 tanca escoles 
La COVID-19 ha obligat a tancar 2.852 aules a 
Espanya des de l’inici del curs 2020-2021, com a 
mesura preventiva després de detectar diversos 
positius. Segons dades proporcionades pel 
Ministeri d’Educació, diversos positius entre 
alumnes i/o personal docent ha obligat a tancar ja 
gairebé 3.000 aules.

Òscar Campano i Pau Gonzàlez



  Alexandra Màrquez

Un estrany pingüí és descobert a les Illes 
Galàpagos
Es va trobar un pingüí considerat “estrany” pel seu 
color blanc, a l’arxipèlag equatorià de les Illes 
Galàpagos.
Es diu que pot tenir aquest color, per una condició 
genètica coneguda com leucismo, que és una 
pèrdua parcial del pigment del plomatge o pelatge 
dels animal, però que manté el color dels ulls, cosa 
que ho diferencia de l’albinisme.

Mascaretes amb lectura de llavis per facilitar 
l’aprenentatge a estudiants amb discapacitat

Per a la gent amb problemes d’oïda la mascareta 
normal és un problema perquè elimina l’expressió 
facial i la lectura dels llavis. Per això s’han dissenyat 
unes mascaretes especials, que son transparents  a 
la zona de la boca perquè es pugui veure a través 
d’elles, i no suposi un problema.

A Espanya cada vegada hi ha més energia 
renovable

L’any passat Espanya va produir el 40% de la seva 
electricitat, utilitzant energies renovables, més del 
doble que al 2007, quan no arribava ni a un 20%. 
Això suposa una disminució considerable de les 
energies no renovables i contaminants per al medi 
ambient.

Alexandra Màrquez

Alexandra Màrquez





















 

Nigèria suma ja 3 anys sense cap cas de 
poliomielitis

Per fi Àfrica està a punt de declarar-se lliure d’una 
malaltia que ha matat 350.000 persones des de 
1988, ja que Nigèria seria l’últim país d’Àfrica a no 
tenir casos de poliomielitis. Fa menys d’una dècada, 
registrava més de la meitat de casos del món.

La situació als hospitals de Terrassa
Els hospitals de Terrassa estan fent tot el 
possible per atendre a les persones més 
necessitades, però hi ha un gran problema i 
es què són moltes persones que necessiten 
aquesta atenció. Més de 4.000 persones 
estan ingressades per COVID-19. Tots els 
hospitals estan desbordats però la pregunta 
és què trigarem a arreglar aquesta situació? 

Perquè milers de persones no poden ser 
ateses als hospitals.

Òscar Campano i Pau Gonzàlez

Aparatós incendi a la Carretera Montcada, a 
Terrassa

Han cremat completament tres contenidors i un cable de 
la línia elèctrica. D'altra banda, un quart contenidor ha 
quedat danyat.
Una dotació de Bombers de la Generalitat ha intervingut 
per extingir el foc, a prop de la cantonada amb el carrer 
Ramón i Cajal.

Alexandra Màrquez

Òscar Campano i Pau Gonzàlez



Com afecta la COVID-19? 
El virus, que ha marcat el 2020, ha afectat a tothom, escoles, economia, feina…

El virus està afectant molt a l’economia.  
A les escoles → Han tancat les escoles més de 3 mesos, i els alumnes 
han perdut molt temari, que els costarà recuperar, però segur que ho 
aconseguiran.  
La feina → Hi ha hagut molts ERTEs i hi ha molts treballadors afectats. 
També hi ha molta gent que ha patit acomiadaments i ara mateix es troba 
sense feina.
Aquest virus ha causat la mort de molta gent, des de petits fins a grans. 
Hi ha persones que han hagut d’estar ingressats a l’UCI durant més d’un 
mes i que pensaven que no se’n sortirien. També, però, hi ha moltes 
persones que han passat aquest virus de manera asimptomàtica. 
Fins que no es pugui vacunar a una gran part de la població, la 
COVID-19 ens obliga a mantenir unes mesures de seguretat com són l’ús 
de la mascareta, mantenir una distància mínima d’1,5 metres i 
desinfectar-nos les mans constantment. 
Les escoles han patit molts canvis. Abans d’entrar t’has de prendre la 
temperatura i t’has de desinfectar les mans. A més, has d’anar sempre 
amb la mascareta posada i les taules han d’estar separades. 
Sembla que tota aquesta situació va per a llarg i això farà que durant el 
2021 haguem de seguir mantenint totes aquestes mesures de seguretat.

Clàudia Maldonado

Eleccions als Estats Units 
Trump vs Biden

Álvaro Cuevas, Ian Garcia i Núria Gómez

Els Estats Units d’Amèrica és una de les grans potències d’arreu del món, 
igual que la Xina. Aquests últims quatre anys, el president d’aquest país ha 
estat Donald Trump. Però, el passat 3 de novembre de 2020, es van 
celebrar les eleccions, amb Donald Trump i Joe Biden com a candidats 
aquest càrrec. Biden va sortir escollit i el demòcrata serà el 46è president 
dels Estats Units. Els resultats de les eleccions es van decidir a l’estat de 
Pensilvània amb vint vots de diferència. El vot afroamericà ha estat decisiu 
i ha donat una important avantatge a Biden. L’alta participació també ha 
afavorit el candidat demòcrata. Trump, però, es nega a acceptar els 
resultats i, per tant a abandonar La Casa Blanca.



  


Nouvelles 11 Novembre 
De quoi nous nous rappelons ce jour? 

Le 11 novembre c’est le jour de l’Armistice de la I Guerre Mondial, la Grande Guerre. Ici à 
l’Espagne au Consulat français à Madrid il y a lieu la commémoration. Avec l’Armistice, on 
commémore la victorie et la paix et aussi un hommage à totutes les personnes qui ont donné la vie 
pour la France. 

Quels actes il y a? 

Toutes les années, le Président de la République française rend hommage à tous les morts pour la 
France, en laissant une couronne sur la tombe du soldat inconnu dans l’Arc de Triomphe à Paris.  

Que signifie pour un français? 

Pour les français signifie le vide et la reconnaissance à toute la génération qui offre sa vie pour 
l’honeur de la France. 

Bibliographie: L’ossuaire De Douaumont

Alumnes de francès












Carla Rodríguez i Clara Giménez 

Avui en dia les tendències vénen i se'n van, però d'alguna manera inconcreta tornen 

de la "mort".  

Cal tenir en compte què són les tendències; és un estil o un costum que deixa marca 

per un període de temps indeterminat. 

Com aquest any ha estat més difícil, hi haurà tendències de finals de l'any passat; per 

ser més concrets de setembre 2019 fins el 3 de desembre 2020.  

Hi ha moltes categories de tendències en el món, peò les més populars que hem 

escollit són: La moda, les noves tecnologies i els menjars. 












Les tendències de moda canvien cada dia, també cada persona té diferents gustos. A algunes 

persones els agrada vestir només de negre, com diríem ara gòtiques o e-girls/boys; d’altres 

persones els agrada més l'estil esportiu, l’estil boho "bohemi i hippy ", l’estil hipster“ amb molta 

personalitat i vintage o l’estil minimalista “elements mínims i bàsics”. Es podria afirmar que hi ha 

tants tipus d’estil com gustos.

Des del 15 març 2020 fins, gairebé, el 21 juny 2020, hem estat confinats. Durant tots aquests dies, 

alguns de nosaltres només ens hem posat el pijama o una samarreta i un pantaló de xandall. 

D’altres s’han arreglat més i s’han vestit com si sortissin de festa a causa de l’avorriment. 

Aquest any 800 milions de persones s’han creat un perfil a la xarxa social TikTok. De totes 

aquestes persones, hi ha alguns perfils que pertanyen a usuaris, influencers, celebritats i/o 

tiktokers que poden influir en la manera de vestir de moltes persones. Des de l’estil de roba fins a 

un complement en concret, mitjançant tots aquests perfils de persones famoses i/o conegudes, tots 

nosaltres en algun moment ens hem volgut assemblar a ells, a la seva manera de vestir. Aquesta 

aplicació, i la resta de xarxes socials, han permès que apareguessin nous estils com l’indie 

aesthetic, l’estil vintage aesthetic i, en general, qualsevol estil amb el nom aesthetic al final. 

Carla Rodríguez i Clara Giménez






 

El menjar és essencial per alimentar-nos i adquirir els nutrients que necessitem per viure. Però 

també és cert que el menjar ens ajuda a fer una mica de “postureig” i fer fotos originals per penjar-

les a les xarxes socials i, així, aconseguir likes i seguidors. 

Cada persona té els seus gustos i les seves preferències, i valorem si volem fer una dieta 

saludable o si hem de tenir en compte alguna intolerància alimentària que puguem patir. I d’aquí 

neixen diferents maneres, o estils, d’alimentació i/o menjar. Hi ha gent vegana, és a dir, totes 

aquelles persones que eviten el consum d’aliments d’origen animal com els ous, els productes 

lactis o els productes carnis. També hi ha les persones vegetarianes, que són aquelles que només 

consumeixen vegetals, làctics i llegums. O aquelles persones que mengen de tot i no tenen en 

compte cap estil d’alimentació. 

Carla Rodríguez i Clara Giménez









 

Hi ha moltes i moltes persones que utilitzen la tecnologia cada dia, que la tenen tan mimetitzada 

amb la seva rutina que si un dia fallés potser no sabrien fer coses tan bàsiques com anar a un lloc 

sense perdre's. Les noves tecnologies formen part de la nostra vida, tan laboral com personal i les 

utilitzen per a tot tipus de tasques. Des de l’entreteniment fins a la nostra privacitat, utilitzem la 

tecnologia per a pràcticament tot. 

Durant aquest últim any diferents marques han llançat nous productes al mercat amb novetats 

tecnològiques d’allò més innovadores i trencadores. 

Una de les últimes novetats tecnològiques ha estat el 5G, que és la nova generació de la telefonia 

mòbil. Es diferencia del 4G per la seva gran velocitat i la seva latència. 

També podem començar a parlar de les cases intel·ligents, o Smarthouses, que tenen els 

electrodomèstics, els accessos i gairebé tot connectat per Bluetooth i WI-FI, per poder controlar-ho 

tot des de la distància i per veu. Alguns exemples són l’Alexa, l’assistent virtual d’Amazon o 

Assistent de Google. 

També hi ha empreses que han creat cotxes amb pilot automàtic. Això ho podem trobar als models 

3, S, Y i X de Tesla, al Cadillac CT6 i a l’Escalade, a l’Audi A6 i A8, al BMW X5 i 3 Series al Ford/

Lincoln Mustang i Mach-E, al Kia/Hyundai Telluride, Palisade i Sonata, al Mercedes Benz E-Class i 

S-Class, al Volvo XC90, XC60 i XC40, al Nissan Rogue i Leaf, i a l’Infiniti QX50.

Carla Rodríguez i Clara Giménez









Carla Rodríguez i Clara Giménez 

Per aprendre anglès tenim aquestes 3 aplicacions, que són les millor valorades: 

DUOLINGO 

Duolingo és una plataforma web creada als Estats Units destinada 
a l'aprenentatge gratuït d'idiomes i a la certificació del nivell 
d’anglès.
Per a usuaris de parla hispana hi ha disponible l’aprenentatge de 
diferents idiomes com l'anglès, el francès, l’alemany, el portuguès, 
l’italià, el català, l’esperanto, el guaraní, el suec i el rus.
Pots aprendre idiomes a Duolingo de manera completament 
gratuïta. Sí que és cert, però, que l’aplicació compta amb una 
subscripció prèmium per als usuaris que desitgin tenir més 
avantatges, que s’anomena Duolingo Plus. Amb Duolingo Plus 
tindràs una experiència lliure d'anuncis i accés a lliçons off-line, o 
sense connexió.

BABBEL 

Babbel és un programari d'aprenentatge d'idiomes en línia. Actualment 
disposa de 14 idiomes per aprendre: l’holandès, el danés, l’anglès, el 
francès, l’alemany, l’indonesi, l'italià, el noruec, el polonès, el portuguès, el 
rus, el suec, l’espanyol i el turc.
Babbel només ofereix, de forma gratuïta, la primera lliçó de cada curs, i el 
preu per accedir al curs complet d'un sol idioma és de 9,95 euros al mes. 

BUSUU 

Busuu és una comunitat en línia per aprendre idiomes, on els usuaris 
poden ajudar-se els uns als altres a millorar les seves capacitats 
lingüístiques. Actualment disposa de 12 idiomes per aprendre: 
l’anglès, l'espanyol, el francès, l’alemany, l’italià, el portuguès, el rus, 
el turc, el polonès, l’àrab, el japonès i el xinès.
La major part de Busuu pot utilitzar-se de forma totalment gratuïta. 
Per accedir als cursos d'idiomes de Busuu t’has de crear un compte, 
que és totalment gratuït. A més, però, hi ha disponible una subscripció 
Prèmium per a les persones interessades.






Paula Gabino 

“Nunca sabes lo que tienes hasta que 
lo pierdes.” 

En mi opinión esta frase es errónea. 
Todos sabemos lo que tenemos pero 
no pensamos que vayamos a perderlo 
en algún momento, y eso hace que le 
res temos impor tanc ia y no le 
proporcionemos ese valor que se 
me rece . No t odo con l o que 
empezamos es con lo que vamos a 
acabar.

Paula Gabino 

Desde siempre nos han dicho que soñemos, que pensemos qué queremos ser de mayores, pero 
¿para qué? ¿Para qué nos dicen que soñemos si tiempo después nos dicen que eso es 
imposible, que seamos más realistas?  
Nos dicen que lo importante no es que te guste sino que te paguen bien por lo que hagas. 
Vivimos en un mundo consumido por la avaricia y el orgullo; un mundo donde nadie te enseñará 
a levantarte, pero te dirán que vendrán más y que querrán tirarte; un mundo que te obliga a 
levantarte y caminar; un mundo para el que no te preparan, pero te exigen.

Paula Gabino 

UN RETRATO DEL CAMINO 

Principio y destino marcando un camino 
tan incierto como la necesidad humana. 
La vida y la muerte, en una misma 
moneda, dictando las normas de un 
pasatiempo eterno. 
Expresar sin hablar es la melodía del 
alma y la voluntad, la danza del fuerte. 
La vida, una dulce mentira; la muerte, 
una agria realidad.

Marc Iglesias 

Vive en el presente, no pienses en el pasado o en el 
futuro. Piensa en el presente, aprovecha lo de ahora, 
porque puede que en un futuro eso se vaya. Haz que tu 
vida sea extraordinaria, ahora, no después; vive la vida 
ahora. 
Sé lo más sociable que puedas, conoce nuevas 
personas, habla con ellas, socializa. 
Evita a la gente tóxica, alejáte de esas personas que 
sólo saben quejarse y ver sólo el lado negativo de las 
cosas. Si te descuidas, te arrastrarán a la hoguera con 
ell@s. 
Sé positiv@, y atraerás cosas buenas a tu vida; si eres 
negativ@, atraerás cosas malas. Tan simple como eso. 
Todo cambia, ¿Estás pasando por un mal momento? No 
desesperes ni caigas en una profunda depresión por ello; 
todo cambia, nada es permanente. Hoy estás abajo y 
mañana puedes estar arriba. 
Tu pensamiento es lo primero, da igual lo que piensen 
de ti, primero tienes que pensar tú en ti mismo. 
La ropa no te diferencia, tienes que sentirte cómod@ 
con lo que te pongas; no te sientas insegur@, siéntete 
segur@.











ANA MONTERO 

L’Anna Montero és la tutora dels més menuts de la nostra escola, els nens i nenes de P-3. 
Li vam fer una entrevista per tal de conèixer-la millor. 

Ainhoa Bertolín

Donar una classe magistral no em venia de gust. Ara sé que a Primària també es poden fer classes 
dinàmiques i més actuals. Per això, posteriorment em vaig treure la carrera de d’Educació Primària. En un 
futur no crec que pugui aguantar l’esgotament físic que requereixen els més petits. 

4- Com has viscut l’entrada a l’escola? 
L’entrada a l’escola la vaig viure molt bé. Vaig començar fent una baixa per maternitat i amb els anys vaig 
poder fer la tutoria d’Infantil. Al principi sempre has d’aprendre moltes coses. 

5- I amb els nens petits? 
Els nens i les nenes petits tenen la mestra com un model a seguir. Se l’estimen, la tenen present i això és 
molt agraït. És important, però, que les famílies els estimulin, els facin autònoms i posin límits. Amb el pas 
del temps, en la societat en la qual vivim costa i els infants presenten algunes mancances. 

6- Què et va inspirar a començar a fer ioga? 
Fa anys que faig ioga com a hobby. L’últim any vaig començar a parlar-ne a la classe per relaxar-nos 
després del pati o en estones dedicades a fer mandales. Durant el confinament vaig voler dedicar-m’hi una 
mica més. Vaig crear el compte d’IG @Tutticolori i així setmanalment em posava en contacte amb els meus 
alumnes i amb la resta d’infants interessats. Vaig fer un curs per impartir ioga quan vam poder sortir de casa 
i aquest any vaig proposar a l’escola fer una extraescolar. 

7- Com has portat el confinament? 
He tingut dies bons i dies dolents. 

8- Què feies durant el confinament per entretenir-te? 
El confinament per a mi va tenir dues etapes. La primera quan no volia deixar d’anar a l’escola i deixar de fer 
les meves activitats extraescolars. Sóc una persona que paro poc a casa, tinc moltes aficions i m’agrada 
estar amb els meus familiars i amics. Com que no quedava un altre remei, a part de la feina de l’escola (e-
mails, propostes d’activitats, vídeotrucades…), vaig crear @Tutticolori on feia una hora del conte i una 
classe de ioga setmanal, més alguna proposta de manualitat o recepta. Feia classes de ball, reptes, 
quedades amb amics i familiars on-line, veia series, tenia la casa sempre neta, feia esport amb APPs i 
vídeos de YouTube.... sortia a comprar cada tres o quatre dies. No m’hagués imaginat mai que ho podria fer. 
Després va arribar una altra etapa. Ens deixaven sortir de 20-23h i anava a caminar, córrer, en bici cada dia. 
Continuava treballant però ja no tenia tantes ganes ni de ballar, ni fer quedades on-line, ni de fer res a casa. 
Vaig començar a prendre el Sol i anar una mica més tranquil.la.

1- Què volies ser de petita? 
Jo volia ser moltes coses. A Primària, perruquera, a 
Secundària, química i arquitecta. Després vaig pensar també a 
ser infermera i, per últim, mestra.  

2- Què et va fer decidir ser mestra? 
Vaig triar ser mestra perquè m’agradava treballar amb infants. 
Tenia clar que volia que fossin petits. 

3- Per què vas triar Educació Infantil i no Primària? 
Vaig triar Infantil en un inici perquè així podia treballar amb 
nens petits. Em motiva molt més el que els hi havia d’ensenyar. 


















Mònica Miranda Ruiz 

Viure sense música és com viure sense motivació 
Avui dia s’escolta moltíssima varietat de música, hi ha molts estils de cançons diferents i, gairebé, 
cada persona té el seu estil propi. N’hi ha des de la música més actual fins a la música dels anys 
50, passant per tot tipus d’estils musicals diferents. Grans i joves poden tenir el mateix gust per la 
música! 
Hi ha cançons que motiven, d’altres que ens posen tristos, o n’hi ha que ens fan pensar i 
reflexionar; n’hi ha una gran varietat per a tot tipus de gustos i de moments. 
Els cantants més famosos són alguns dels que llegiràs a continuació: Selena Gómez, Arianna 
Grand, Beyoncé, Katy Perry, Billie Eilish, Lady Gaga, Zayn Malik, Dua Lipa, i moltíssims més!




Marc Iglesias, Dmitriy Lonin, Lilibeth Madrid i Carla Parodi 

El Hip Hop i el Rap en l’actualitat 
Durant tot l’any 2020, la música en anglès dels Estats Units està destacant molt a nivell mundial, 
ja que agrada molt a la gent jove, com nosaltres. Concretament se sent molt el hip hop, el pop, el 
reggaeton, entre d’altres. Però avui, en aquesta secció del diari, parlarem del Hip Hop i el rap, i 
analitzarem temes com: de què va aquest gènere musical, per què ens enganxa tant, alguns 
artistes que mereixen ser escoltats, artistes que potser t’agraden… 
Per començar, analitzarem les diferències que hi ha entre aquests dos gèneres de música 
urbana, D’una banda, el rap fa referència, en general, a l’art de rimar i expressar-se a través de 
les paraules. En canvi, el hip hop tracta la cultura urbana i la representa de manera força 
acurada. 
El hip hop és un moviment cultural que va sorgir durant els anys 70 als Estats Units, a causa de 
l’arribada de molts porto-riquenys que van portar la seva manera de cantar a Brooklyn, Nova 
York. Aquest estil musical es va desenvolupar especialment al barri del especialment va 
desarrollarse en el barri del Bronx. De les seves festes als carrers, on participaven ballarins, Mc i 
d’altres persones, va néixer el moviment cultural del qual sorgeix el hip hop que nosaltres 
coneixem avui dia. 
Actualment hi ha grans representants del hip hop que, des d’aquesta secció del diari, us 
recomanem escoltar com són Jay Z, Snoop Dogg, Kanye West, Eminem, 2pac, Biggie, Nicky 
Minaj, 6ix 9ine, Ynw Melly, Sky Masck the slump God, XXXTentacion, Juice Wrld, Tay K, Rihanna, 
With Kalifa i Nle Choppa. 
Personalment, creiem que aquest tipus de música atrau a les persones tant pel seu ritme com 
pels temes de què parla, ja que moltes vegades parlen de problemes quotidians i te’n pots sentir 
identificat/da molt fàcilment. 
Aquí uns deixem alguns artistes més que creiem que us poden agradar: Staysolidrocky, Kendrick 
Lamar, Lil Wayne, Mac Miller i Travis Scott.



  







 

Animals en perill d’extinció
Núria Arenas

Óssos polars: 
L’augment de les temperatures del planeta, com a resultat de l’escalfament 
global, és la principal amenaça a l’hàbitat natural dels óssos polars. La 
disminució de les capes de gel marí de l’Àrtic provoca que els óssos polars hagin 
de recórrer distàncies molt més llargues a la recerca de menjar, depenent 
només de les seves reserves de greix durant llargs períodes de temps. 
L’extracció de petroli és també una de les principals amenaces a l’hàbitat natural 
d’aquests animals.

Rinoceront blanc: 
El rinoceront blanc, amb més de tres tones i aproximadament quatre metres 
de llarg, és considerat el segon mamífer més gran del continent africà, 
després de l'elefant. Viuen en petits ramats i es caracteritzen per ser una 
espècie pacífica i per tenir una tassa de natalitat molt baixa. El període de 
gestació és d'un any i les cries han de ser alletades almenys durant els dos 
anys posteriors al seu naixement.

Per aquesta raó, i principalment per la importància que tenen les seves banyes en la farmacopea oriental, 
la població de rinoceronts blancs s'ha reduït de forma considerable. Aquest any va morir Suni, a Kènia, un 
exemplar considerat l'últim rinoceront blanc del nord amb possibilitats de reproduir-se biològicament. Amb 
aquesta mort les oportunitats de supervivència de l'espècie s'esvaeixen cada vegada més. Per la seva 
mida imponent, la quantitat de depredadors que tenen és mínima, de manera que els humans sempre 
han estat els majors depredadors d’aquesta espècie.

Lleó africà: 
El lleó africà no compta amb cap depredador natural, però en els últims 
anys la seva espècie ha disminuït un 40%. Es creu que actualment 
queden només 20,000 exemplars d'aquest animal. Entre les raons que 
han contribuït a la disminució d'aquesta espècie estan la pèrdua del seu 
hàbitat natural, que s'ha reduït a un 8% del que alguna vegada va ser, la 
caça il·legal i l'expansió de la civilització cap a territoris on es troba el lleó.

Goril·la de muntanya: 
La carn de goril·la i els souvenirs fets a partir d’aquest animal són venuts a 
preus summament alts. Per increïble que sembli el fet que estiguin 
desapareixent, només ha incrementant el seu valor en el mercat. La caça 
furtiva, així com la destrucció del seu hàbitat natural -boscos- per a la 
producció de fusta i la creació de plantacions en aquestes àrees han fet que 
gairebé totes les espècies de goril·les es trobin en perill d'extinció.
































Elefant: 
La venda il·legal d'ivori és la principal raó que amenaça les 
poblacions d'elefants d'Àfrica i Àsia. Un altre element important que 
està contribuint a la desaparició d'aquest majestuós animal és la 
contínua disminució de l'hàbitat natural dels elefants. Això està 
causat per l'expansió de la civilització, l'increment de plantacions i la 
creació d'infraestructura per a l'ésser humà.

Aya Rabta

La cultura a Terrassa 
Hi ha llocs molt interessants per visitar a la ciutat.

La Masia Freixa: 
La Masia Freixa és un edifici d'inspiració gaudiniana construït per 
l'arquitecte Lluís Muncunill i Parellada entre el 1905 i 1910 sobre 
l'estructura d'una antiga fàbrica tèxtil de l'industrial Josep Freixa. 
Destaquen els perfils rodons i l'ús de l'arc parabòlic que fan de l’edifici 
una de les joies del patrimoni modernista de Terrassa.
L'Ajuntament va comprar la finca l'any 1959 i els seus jardins es 
converteixen en el primer parc públic de la ciutat.  
Està situada enmig de l'Parc de Sant Jordi, actualment acull 
dependències municipals i l'Oficina de Turisme.

La Seu d’Ègara: 
La seu de l'antic Bisbat d'Ègara, a les actuals Esglésies de Sant Pere 
de Terrassa, és un conjunt monumental excepcional a Europa per les 
seves característiques. Va ser fundada a mitjans del segle V. La Seu 
d'Ègara permet viatjar en el temps fins a l'època final de l'Imperi 
Romà i els primers segles de cristianisme.

El recinte conserva elements arquitectònics i artístics excepcionals: restes ibèriques, Ironman, un 
temple funerari (Sant Miquel), la Catedral d'Ègara …
Les esglésies de Sant Pere i Santa Maria constitueixen també un dels més destacats conjunts de el 
romànic català i compten amb una col·lecció molt bona de retaules gòtics del segle XV. Estan situades al 
Parc de Vallparadís i ofereixen al visitant un centre d'atenció cultural i turística dotat de material 
audiovisual que acompanya el recorregut a través de quinze segles d'història per les arrels més remotes 
del cristianisme i de la cultura i l'art europeus.

MNACTEC: 
L'arquitecte Lluís Muncunill va construir aquest vapor el 1907 com a 
encàrrec de la societat Aymerich, Amat i Jover, creada per tres 
industrials de Terrassa. El Vapor es dedicava a la fabricació de teixits 
de llana i duia a terme tot el procés tèxtil.  
Actualment és la seu de l'mNACTEC i es pot visitar. Està considerat un 
dels millors exemples del modernisme industrial català. Hi ha diferents 
exposicions permanents com l’Espai Muncunill, La fàbrica tèxtil, El 
transport, el Laboratori de Física Experimental, Energia, l’Àrea 

d’Interpretació del MNACTEC i Homo Faber.



 
Marc Iglesias, Dmitriy Lonin, Lilibeth Madrid i Carla Parodi

Cotxes 
Les grans marques treuen al mercat nous models de cotxe

Aston Martin Concorde: 1 DBS Superleggera supersònic: 
L'interior no decep, ja que equipa materials de màxima qualitat, 
com cuir i fustes nobles; elements típics de la marca, com la 
botonera del canvi o la configuració del quadre de comandament; 
i una càrrega tecnològica que té com a estrelles principals dues 
pantalles -una central de 10,25 polzades, per a informació i/o 
entreteniment, i una altra de 12,3 polzades per a la 
instrumentació. A tot això se suma una habitabilitat digna d'una 
batalla de 3 metres.
Estèticament, a primer cop d'ull, el DBX s’assembla a un Aston, 
malgrat que no arriba a la radicalitat del Lambo, la seva imatge sí 
que és més esportiva que la d'un Llevant, un Bentayga o fins i tot 
un Cayenne. La protagonista és, sobretot, la seva saga. L'aleró 
integrat en forma de cua d'ànec, les dues enormes sortides de 
fuita i l'immens difusor del darrere li atorguen un dinamisme 
irrefutable. També compta amb unes llandes de 22 polzades i 
amb una graella bastant similar a la de l'DB11 que posen la 
cirereta al pastís.

Ferrari Roma: 
La pròpia Ferrari afirma que el nou coupé està inspirat en la 'Dolce 
Vita', cosa que es nota en diferents aspectes, com les formes 
suaus de la seva aerodinàmica carrosseria o, sobretot, el conjunt 
frontal: el morro és realment baix i afilat, la graella està cromada, 
té un efecte de malla i sembla estar fosa amb la carrosseria, i els 
grups òptics són molt estilitzats.  
El seu perfil és molt atlètic, caracteritzat per les grans rodes, un 
llarg capó i una suau caiguda de sostre. A més, la saga concentra 
l'atenció al voltant de les seves dues sortides de fuites dobles i als 
fars, cadascun dividit en dues unitats. Té una longitud de 4.650 
mil·límetres, arriba fins als 1.970 mm d'amplada, la seva alçada es 
queda a només 1.300 mm i la seva distància entre eixos és de 
2.670 mm, idèntica a la del Ferrari Califòrnia T, i el seu pes en sec 
és de 1.472 quilos. Hi caben quatre passatgers i el pilot disposa 
d'un gran quadre de comandaments digital, volant multifunció i una 
consola central tàctil d'orientació vertical. Alhora, el copilot disposa 
d'una altra pantalla des d'on controlar el climatitzador o el sistema 
de informació i entreteniment.



 
Ford Mustang Mach-e: 
El Mustang Mach-E 2020 està fortament inspirat pel Ford Mustang, amb elements destacats com la 
seva graella frontal totalment tancada amb el logotip del cavall galopant, els passos de roda del darrere 
molt marcats, els fars davanters de LED molt afilats o el quadre òptic del darrere amb tres franges de 
llum verticals travessades per una línia horitzontal. La resta d'elements, com el capó allargat, els passos 
de roda molt marcats, la forma d'el para-xocs davanter i posterior, les llandes de disseny propi o la 
marcada inclinació de l'sostre li donen aquest aspecte SUV que tant agrada als compradors europeus. 
A més, sota el capó davanter s'amaga un espai d'emmagatzematge drenable amb 100 litres de capacitat 
volumètrica.



 Maria Garcia

Estats Units, amb Washington D.C com a capital, és un país de 
gran importància a nivell mundial. 
Té una superfície molt extensa, amb un total de 9.826.675 km2, 
i comparteix fronteres amb Mèxic (al sud) i Canadà (al nord).  
Aquest país té una població més de 328 milions. 
Té moltes ciutats importants i característiques, com 
Washington  D.C, Los Angeles, Chicago, Miami… o Nova York, 
La Ciutat Que Mai Dorm. 
Nova York és la ciutat més poblada a l’estat de Nova York i al 
país nord-americà. De fet, va ser la seva capital durant molts 
anys, des del 1785 fins al 1990; i va ser fundada fa 4 segles, 
l’any 1624. 
Nova York té molts edificis i barris reconeguts per tot el món, 
com l’Empire State, un dels edificis més alts del planeta, Wall 
Street, l’estàtua de la Llibertat, Times Square, etc.

La ciutat de Nova York està situada a la costa Est 
dels Estats Units d’Amèrica, banyat per l’Oceà 
Atlàntic ondesemboca el riu Hudson, que travessa tot 
l’estat.  
Limita a l’oest amb New Jersey, al nord-oest amb 
Connecticut i al sud-est amb Long Island. 
La ciutat està dividida en diferents comtats, entre els 
quals destaquen Manhattan, el primer que va haver-hi 
i que està dividit en Dowtown, Midtown i Uptown, 

Brooklyn, el més poblat, Queens, el més gran si parlem de superfície, Staten Island, el Bronx… 
Juntament amb Londres, Tòquio i París, Nova York és una de les ciutats més destacades i influents del 
planeta, tant en educació, política, entreteniment com en moda.














 

Un viatge a Itàlia

Què es pot visitar a Itàlia? 

El fragor romàntic de les passejades pel Tíber, les nits de bon 
menjar al Trastevere, les vistes de Roma des de la Cúpula de 
Sant Pere o l’art desbordant dels museus romans són bons 
motius per escapar-nos a la capital italiana. 

Itàlia i la seva naturalesa 

El nord d’Itàlia compta amb algunes de les muntanyes més altes 
d’Europa, amb pistes d’esquí de renom, amb itineraris que pugen 
i baixen muntanyes com els Alps Dolomites. Però no só els 
únics, a les illes de Sardenya i Sicília podem trobar pics molt 
elevats, on la neu aguanta l’arribada del bon temps, o on volcans 
com el Stromboli i l’Etna no falten a la seva cita d’explosió de 
lava. 

Itàlia i la seva Cultura 

La cultura italiana és el conjunt de les manifestacions culturals 
produïdes en territori italià. Tot això ha creat una gran varietat i 
riquesa culturals. Hi ha llocs de renom i coneguts pel turisme 
internacional, que cal visitar, però també hi ha petits racons i 
tresors amagats que moltes vegades no surten a les guies 
turístiques i que val la pena descobrir.

Mónica Miranda Ruiz
































Paula Gabino

Per començar, el Caire está situat al nord-est del 
país, Egipte. A continuació, el Caire ocupa una 
superfície de 3.085 km² i té una població 9.293.612 
habitants. La llengua principal és l'àrab, la moneda 
és la lliura egípcia i el seu clima és mediterrani, amb 
estius calorosos i hiverns temperats, molt sec i 
precipitacions minses.

Allà, al Caire, es poden visitar diferents monuments i es poden fer diferents activitats, com: 

Primer de tot , si visites el Caire has de 
apropar-te a conèixer les Piràmides de 
Gizeh. Són els monuments més antics del 
món, estan envoltats de misteri i només es 
troben a un pas del Caire. Al recinte 
trobaràs les tres piràmides principals:

A més de les piràmides, en aquest lloc hi ha un altre 
gran atractiu, no menys impressionant i misteriós, la 
Gran Esfinx de Gizeh. És una monumental escultura de 
roca calcària amb cap humà i cos de lleó, i que va ser 
esculpida fa més de 4.500 anys. Es creu que representa 
el faraó Kefrén i  mesura més de 50 metres de longitud i 
uns 20 metres d’alçada.

Piràmide de Kheops (o la Gran Piràmide), la Piràmide de Kefrén i la Piràmide de Micerí. Aquesta 
visita, però, no està recomanada per a claustrofòbics.

I per últim, si vols seguir investigant sobre les piràmides i bussejar en la història d'Egipte, el millor és 
acostar-te fins a la piràmide esglaonada de Zoser, a la necròpolis de Saqqara. Està considerada la 
primera piràmide d'Egipte i el model en què es van basar la de Gizeh.

A més a més, es poden trobar menjars típics com el 
koshari. 
El koshari consisteix en una barreja de pasta amb 
tomàquet, arròs, llenties, all, ceba caramel·litzada, salsa de 
tomàquet i espècies.



























Álvaro Cuevas, Ian García, Núria Gómez

Boracay, és una illa tropical situada al centre de les 
Filipines. Es divideix en barangays: Manoc-Manoc, 
Balabag i Yapak i té una població de 20.000 habitants. 
Boracay és molt popular gràcies a la transparència de les 
seves aigües i la sorra fina. 
Boracay està considerada una de les millors illes del món, 
ja que és com una illa paradisíaca.

És un lloc molt visitat i per això, a causa de l’excés de 
turistes, el van haver de tancar l’any passat. Des d’aquell 
moment, s’han de respectar unes normes molt estrictes, tot i 
així, és fàcil accedir-hi, ja que té aeroport.  
Allá, a part de l’idioma tagal, es parla en anglès.

Originalment, aquesta illa estava habitada per l’ètnia ati però al 1970 va ser redescoberta pels turistes. 
Boracay, té dues estacions, la plujosa, amb pluges torrencials, humitat i vents de l’oest, i la seca, amb 
precipitacions escasses, vents de l’est i una temperatura tèbia. Les seves temperatures van des dels 
25ºC fins als 38ºC.

Curiositats:
- La seva província es Aklan. 
- El seu municipi és Malay. 
- Té 7km de llarg, 1km d’ample i una superfície de 10,32km2.


































Alexandra Márquez i Núria Arenas

Anglaterra és una de les nacions que conformen el Regne 
Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del nord, i és la més 
gran en població i extensió. 
La seva capital és Londres, té una població de 
53.012.456 habitants i està situada a la riba del Riu 
Tàmesi. La influència en política, educació, entreteniment, 
mitjans de masses, moda i art fan de Londres una de les 
majors ciutats a nivell global. 
A Londres hi ha quatre llocs que són Patrimoni de la 
Humanitat: el Palau de Westminster, l'Abadia de 
Westminster i l'Església de Santa Margarida, la Torre de 
Londres, el lloc històric de Greenwich i els Jardins 

Com a menjar típic tenim: 
- Fish and chips (patates fregides i peix).
- Fish fingers, chips and beans (palets de peix, patates fregides i pèsols).
- Bangers and Mash (salsitxes i puré de patates).

Botànics Reials de Kew.
Londres és una de les ciutats més turístiques. El seu clima és semblant al de Barcelona. Londres té un 
clima oceànic temperat, similar al de la resta del sud de Gran Bretanya. Malgrat la seva reputació de 
ciutat plujosa, Londres rep menys precipitacions en un any que Roma (834 mm) o Bordeus (923 mm).

Alguns costums més famoses són:

Festival del formatge rodant Gloucester: 

Cada any, homes i dones, nens i adults, anglesos i estrangers es 
reuneixen per llançar formatges de quatre quilos pel pendent del 
Pujol de Cooper. L'objectiu és atrapar el formatge abans que 
qualsevol altra persona. Se celebra l'últim dilluns de maig de 
cada any.

Nit de Guy Fawkes  
Cada 5 de novembre, al caure la tarda, els anglesos celebren el 
fallit intent de Guy Fawkes d’enderrocar el rei Jacobo.





























Big Ben: És un dels monuments més icòniques 
de Londres. És una torre amb un rellotge que 
està situat al Palau de Westminster, la seu 
parlamentària del Regne Unit.

Solstici d'estiu a Stonehenge 
Una de les tradicions del Regne Unit més 
conegudes és visitar les ruïnes de Stonehenge 
en el dia més llarg de l'any. Es creu que aquesta 
construcció del període Neolític va ser pensada 
precisament per gaudir d’aquest dia allà. Què 
hem de visitar a Londres?

Palau de Buckingham 
És la residència de la Reina Isabel II i és un 
edifici amb molta història. També s’utilitza per a 
cerimònies oficials, visites d’EStat i visites 
turístiques.

Tower Bridge: És el pont més conegut de 
Londres i rep el seu nom de la proximitat amb la 
Torre de Londres. És un pont basculant i penjoll 
de Londres, que va ser construït entre 1886 i 
1894 i creua el Riu Tàmesi.

I si ets un fanàtic de Harry Potter no et podràs perdre la visita al Warner Bros Studio Tour Londres, un 
parc temàtic basat en les pel·lícules. Allí pots veure el Castell de Hogwarts, algunes maquetes reals 
de personatges fantàstics, els sets de rodatge de les pel·lícules i un munt d’objectes d’atrezzo.





















Clàudia Maldonado

Superfície→ 232,1 km² 
Habitants → 694.583 (2018) 
Densitat → 2.660,43 hab/km² 
Clima i paisatges → Boston es troba a 16 metres 
sobre el nivell del mar. El clima és càlid i tebi a 
Boston. Cau una gran quantitat de pluja a Boston, 
inclòs en el mes més sec. A Boston, la temperatura 
mitjana anual és de 9.8°C. La precipitació 
aproximada és de 1122 mm.

Boston va ser fundada el 1630 per colons britànics 
(els puritans). Després de la independència, Boston 
es va convertir en la ciutat més important dels Estats 
Units i en un dels principals ports comercials de tot el 
món. Boston és la ciutat més gran de l'estat de 
Massachusetts i la cinquena dels Estats Units, si 
comptem tota la seva àrea urbana. És molt bonica i 
la universitat de Boston és una de les més importants 
de país, però a més la de Harvard està situada a 
Cambridge, molt a prop de la ciutat.

Els plats més típics de Boston són la sopa de cloïsses i el peix 
amb patates (fish and xips). Al centre i els barris principals de 
la ciutat es poden trobar fantàstics restaurants italians, 
orientals, francesos i, per descomptat, també de menjar ràpid. 
La cultura de Boston està estretament vinculada amb Nova 
Anglaterra, incloent un accent de l'Est de la regió conegut com 
a "accent de Boston". La ciutat té el seu propi argot, existent 
durant molts anys, i ha estat i continua sent una important 
destinació dels immigrants irlandesos. Els irlandesos nord-
americans són una gran influència en la política de Boston i 
les institucions religioses i, per tant, a la resta de 
Massachusetts.

Curiositats de Boston → A la ciutat de Boston va ser inaugurada la primera escola pública dels 
Estats Units, l'Escola Llatina de Boston el 1635 i la primera universitat, Harvard College a 1636, a la 
veïna Cambridge. Boston va ser també la llar de la primera xarxa de metro als Estats Units i el 1965 
va obrir a Boston el primer centre de salut als Estats Units, el Columbia Point Health Center, al barri 
de Dorchester.
Boston és també coneguda com la "ciutat dels barris”, a causa de la gran quantitat de barris que la 
componen. En total hi ha 21 barris oficials a la ciutat.











Clàudia Castaño

Els Cotswolds és una zona d’Anglaterra que 
es troba al centre-sud. És una part d’aquest 
país  molt bonica i on trobem petits pobles 
amb casetes de pedra anomenades 
“cottages”. A més, els Cotswolds és una zona 
molt visitada pels turistes, que acostumen a 
allotjar-se a un cottage de Bibury i llogar un 
cotxe, per poder anar fent ruta per visitar els 
pobles de la zona. El més famós i més gran 
d’aquests és Bath. 

A Bath podem trobem unes termes 
romanes molt importants, les quals es 
poden visitar. Aquestes estan molt ben 
conservades i pots fer-te una gran idea de 
com eren unes termes romanes, amb la 
seva distribució, les cambres que podíem 
trobar al seu interior, etc.
En definitiva, els Cotswolds és una gran 
zona per anar. A més, es troba a 1h 30 de 
la famosa ciutat de Londres i de l'aeroport 
de Heathrow.


















Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez 

Terrassa és nomenada 
Ciutat Europea de l’esport 
2021 

Terrassa ha estat nomenada Ciutat Europea de 
l’esport 2021. Gian Francesco Lupatelli, president 
de l’ACES Europe (European Capitals and Cities of 
Sport Federation), ho ha comunicat a l’Alcalde de 
Terrassa, Jordi Ballart. 
Aquest reconeixement contribuirà a què la ciutat 
destaqui més en l’àmbit esportiu.

S’anul·len totes les competicions d’àmbit esportiu no 
professional a Catalunya durant 15 dies 

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha 
pres aquesta mesura per ajudar a contenir la propagació 
de brots de la COVID-19. 
Segons aquesta entitat, tots els enfrontaments federats, 
escolar o privats quedaran suspesos durant un període 
de 15 dies, amb l’opció d’allargar aquesta mesura 15 
dies més a l’espera de veure com evoluciona la situació 
de pandèmia en què ens trobem. També s’anul·len els 
entrenaments.

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez































Rècords mundials a València 
Cheptegei supera la històrica plusmarca de Bekele als 
10.000 metres 
Dos rècords del món a pista en una hora. València ha passat a la 
història de l’atletisme de la mà de l’ugandès Joshua Cheptegei i 
l’etíop Letesenbet Gidey, que han batut les plusmarques mundials 
de 10.000 i 5.000 metres, respectivament, en el NN València World 
Record Day, un esdeveniment organitzat per la SD Correcaminos i 
el NN running Team i impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso. La 
competició s’ha disputat a l’Estadi d’Atletisme del Túria. 

Espanya i Portugal anuncien la seva candidatura per al 
Mundial de futbol 2030

Els presidents de les dues federacions, Luís Rubiales i Fernando 
Gomes, van ratificar l’acord aprofitant el partit amistós entre les 
dues seleccions, que es va disputar a Lisboa. 
L’acord va ser signat a la capital portuguesa pel President de la 
RFEF, Luís Rubiales, i el seu homòleg portuguès, Fernando 
Gomes. Tots dos, a més vicepresidents de la UEFA, van ratificar 
també un conveni de col·laboració per al futbol a ambdós països.

Mor Diego Armando Maradona 
L’ex-futbolista i ex-entrenador argentí pateix una parada 
cardiorespiratòria als 60 anys 

Diego Armando Maradona va morir el passat 25 de novembre de 2020 
a causa d’una parada cardiorespiratòria que, a més, li va provocar un 
edema pulmonar. Els fets van ocórrer a casa seva, en un barri privat 
de San Andrés, a Tigre, Argentina, mentre l’argentí dormia al migdia. 
Els excessos el van portar al límit, tot i que en el moment dels fets l’ex-
futbolista es trobava en un procés de desintoxicació de les drogues. 

Quan un divendres va fer els 60 anys, el dilluns següent es trobava internat en una clínica, com a 
conseqüència d’haver deixat el seu pla nutricional i amb complexes vitamínics i proteics. Maradona es 
notava més pesat i sempre estava enfadat i/o trist, encara que a l’agost tenia moltes ganes de viure i una 
gran energia.

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez 

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez 






Tots els esports estan tancats a causa de la situació amb la COVID-19. Les pistes d’atletisme estan 
tancades, però nosaltres continuem corrent, al Parc de Vallparadís, a la muntanya, al carrer, amb 
entrenador…  Hi ha moltes possibilitats! El Dilluns 22 de Novembre s’obren els esports.  
Aquestes son totes les coses on ens podem especialitzar, explicació…. →

Clàudia Maldonado

Fons → Consisteix a fer voltes corrent a la pista durant un temps 
determinat, o el número de voltes que t’indiqui l’entrenador.  
Per exemple → L’entrenador diu que s'han de fer 600 metres. 
Aleshores, tu has de córrer aquesta distància en el mínim temps 
possible. A partir d’aquí has d’anar millorant cada cop més perquè així a 
les competicions et posen amb gent que té una marca similar a la teva.

Perxa → Consisteix a fer salts 
d’alçada amb l’ajuda d’una 
perxa, que et donarà impulsa 
per saltar més alt. Quan estàs 
a punt de caure al matalàs, 
has de deixar anar la perxa 
per evitar que et penalitzin.

Sèries → Consisteix a fer una 
recta, una corba o, com a 
màxim, una volta corrent el 
màxim de ràpid possible.

Tanques → Consisteix a saltar 
una tanca. Has d’anar agafant 
velocitat i impuls i anar saltant les 
diferents tanques.

Salt de llargada → Consisteix a 
agafar velocitat i impuls i fer un 
triple salt el més lluny possible. 
Caus en un banc de sorra per 
no fer-te mal.

Javelina → Consisteix a llançar 
una javelina el més lluny possible, 
gràcies a l’impuls i la força que et 
proporciona una molt breu carrera 
inicial.

Pes → Consisteix a llançar pilotes 
amb diferent pes. Hi ha diferents 
tècniques i postures per fer-ho bé i 
no fer-se mal.

















Mar Gonzalez Ibañez 

Les noies del cable 
La història de les noies del cable et farà veure que tot el que et proposes ho pots aconseguir. Les seves 
protagonistes tenen la seva pròpia historia: 
L’Alba Romero, interpretada per la Blanca Suárez, és una noia que va marxar del seu poble molt joveneta 
per poder tenir un futur millor. 
La Carlota Rodríguez de Senillosa, interpretada per l’Ana Fernàndez, s’ha de buscar la vida perquè el seu 
pare la deixi viure, ja que és un home controlador que no la deixa fer res.

L’Ángeles Vidal, interpretada per Maggie Civantos, és una dona que és 
maltractada pel seu marit i que farà el possible perquè no li passi res a la 
seva filla Sofia. 
La Marga, interpretada per Nadia de Santiago, és una noia de poble, que 
ha de viure per primer cop en una gran ciutat com Madrid. 
La Sara Millán, interpretada per Ana Polvorosa, és una dona que està a 
càrrec de vigilar totes les telefonistes.  
Però, ep! No deixem de costat als nois! També tenen un paper important a 
la serie: 
El Francisco Gómez, interpretat per Yon González, té una historia molt 
peculiar durant la serie. I el Carlos Cifuentes, interpretat per Martiño Rivas, 
s’enfronta a moltes coses per aconseguir el que vol sense cap por.

Charlie i la fàbrica de xocolata 
El director Tim Burton aporta el seu estil marcadament imaginatiu a l'entranyable clàssic de Roald Dahl, 
Charlie i la fàbrica de xocolata, sobre l'excèntric xocolater Willy Wonka (Johnny Depp) i Charlie Bucket 
(Freddie Highmore), un bondadós nen de familia pobre que viu a l'ombra de l'extraordinària fábrica de 
Wonka.

La majoria de les nits a la llar dels Bucket, el sopar és un bol de sopa de 
col aigualida, que el jove Charlie comparteix amb molt de gust amb la seva 
mare (Helena Bonham Carter), el seu pare (Noah Taylor), els seus dos avis 
i les seves dues àvies. La seva és una vella casa diminuta, atrotinada i 
amb corrents d'aire, però està plena d'amor. Totes les nits, l'últim que en 
Charlie veu des de la finestra és la gran fàbrica i es queda adormit somiant 
amb el que hi haurà allà a dins.  
Un dia, en Willy Wonka anuncia que hi hauran 5 bitllets daurats que seran 
una entrada per a la fàbrica. El guanyador tindrà un premi inimaginable. 
Què passarà amb el nostre protagonista, en Charlie Bucket?

Mar Gonzalez Ibañez









Marc Iglesias 

RECUERDA 
1. Todo mejora. 
2. No puedes obligar a alguien a quererte, ni ellos tampoco. 
3. No te estreses porque al final tu salud y tu bienestar 

mental son más importantes. 
4. No hagas algo si no quieres hacerlo. 
5. Todo tiene un final. 
6. Ámate a ti mismo antes que a los demás. 
7. Quizás no sea tu punto más fuerte, pero piensa en los 

demás. 
8. El miedo y la tristeza son normales. 
9. El rechazo ocurre, te hace más fuerte para el futuro. 
10. Tus calificaciones no determinan tu inteligencia. 
11. Hay otras opciones. 
12. NUNCA te golpees ni te lastimes. 
13. Hay alguien para ti, hecho solo para ti, solo ten 

paciencia. 
14. El amor llega de forma natural e inesperada. 
15. Deja de perseguir a las personas que no pierden tiempo 

para pensar en ti o hablar contigo. 
16. Deja de perseguir cosas o personas que son 

innecesarias; deja que se te acerquen. 
17. Te mereces algo mejor, siempre. 
18. Tienes que ser paciente.

Marc Iglesias 

Tu piel no es papel, 
que no la cortes, 
tu cuello no es un abrigo, 
así que no lo cuelgues, 
tu tamaño no es un libro, 
así que no lo juzgues, 
tu vida no es una película, 
así que no la termines.

Marc Iglesias 

Es tarde en la noche y estás pensando 
en cómo te esforzaste tanto por no llorar 
durante todo el día. Pero dejas el móbil y, 
sin poder evitarlo, empiezas a llorar y a 
pensar en la vida y en cómo un día 
podrías perder todo y a todos a los que 
amas… 
Es bueno llorar, es bueno cuando estás 
preocupado, dolido y estresado. Te ayuda 
a dormir, pero no te pongas nervioso y es 
ponte a escuchar música, a dibujar o a 
hacer algo que te ayude a distraerte.

Marc Iglesias 

Esto va para todas esas personas que están siendo intimidadas. Para todas aquellas personas que han 
perdido a un ser querido o una mascota. Para todas esas personas que han sido abusadas. Para todas 
esas personas que pasan por depresión o que sufren ansiedad. Para toda esa gente en pobreza. Para 
toda esa gente que tiene un mal día. Para toda esa gente con inseguridades o que lo están pasando 
mal. No olvides que tu debilidad hoy puede ser tu fuerza mañana. Siempre se pone mejor. Tus seres 
queridos permanecerán en tu corazón. Siempre tienes recuerdos. Ámate a tí mismo. Defiéndete a ti 
mismo. El dinero no puede comprar la felicidad. No abuses de ti mismo. No abuses de los demás. Trata a 
las personas con amabilidad. Ama a los demás. No critiques. No supliques. No consumas drogas. No te 
mueras de hambre. Solo mantén tu fuerza. Mantén tu fe. No cambies porque te dijeron que lo hicieras. Sé 
tú mismo. A veces interpretar un personaje no es lo mejor que se puede hacer. 


















Paula Gabino



Ainhoa Bertolín

PASTÍS DE XOCOLATA 

INGREDIENTS: 
- 7 ous 
- 250g de mantega 
- Dues rajoles de xocolata per fondre 
- 1 got de sucre 
- 1/2 sobre de llevat 
- 3 cullerades soperes de farina 

PREPARACIÓ: 
- Separar el rovell de l’ou de la clara i muntar les clares a punt de neu. 
- Desfer 200 grams de mantega amb mitja rajola de xocolata en una cassola, a foc lent. 

Moure la barreja fins que la xocolata estigui ben desfeta. 
- Afegir un got de sucre i mig sobre de llevat. Afegir, també, les tres cullerades soperes de 

farina, els set rovells d’ou i les set clares d’ou muntades. 
- Barrejar-ho tot bé. 
- Agafar un motlle i recobrir-lo amb mantega.  
- Vesar la barreja al motlle i posar-ho al forn, a 170-200ºC, durant 20-30 minuts. 
- Punxar el pastís amb un ganivet per comprovar que s’ha fet bé per dins. Quan aquest surti 

net, el pastís ja estarà a punt per decorar-lo. 

PER COBRIR EL PASTÍS: 
- En una cassola, barrejar mitja rajola de xocolata amb 50 grams de mantega fins que la 

mescla sigui homogènia i estigui desfeta. 
- Cobrir el pastís i adornar-lo.



Paula Ubach

BROWNIE 

INGREDIENTS: 
- 200 grams de xocolata fondant 
- 4 ous 
- 80 grams de farina  
- 120 grams de sucre 
- 90 grams de mantega 
- 50 grams de nous 
- 1 cullerada de cafè soluble 

PREPAREM LA MASSA DE XOCOLATA: 
- Fondre la xocolata juntament amb la mantega i afegir el cafè soluble. Ho barregem tot i ho 

reservem. 
- Separar els rovells de les clares i muntar, a punt de neu, les clares dels ous. 
- En un recipient, batre els rovells. Afegir-hi el sucre i la barreja de xocolata i barrejar-ho tot. 

INCORPOREM LES NOUS I LES CLARES: 
- Incorporar les nous a la mescla, barrejar-ho tot i afegir-hi la farina. Quan tenim una barreja 

homogènia, afegir-hi les clares i mesclar-ho tot amb cura.  
- Buscar un motlle i recobrir-lo amb mantega. Abocar-hi la barreja amb la massa del pastís. 

FORN: 
- Escalfar el forn a 180ºC. Afegir-hi el motlle amb la barreja i deixar-ho durant 30-35 minuts 

perquè es cuini.



Clàudia Castaño i Maria Garcia

RED VELVET 

INGREDIENTS: 
- 250 grams de farina 
- 250 grams de sucre 
- 2 ous 
- 200 ml d’oli suau 
- 1 cullerada de cacau en pols 
- 1 cullerada de vinagre 
- 1 cullerada d’essència de vainilla 
- 1 cullerada de sal 
- 3 cullerades de llet 
- 14 grams de llevat 
- 1 iogurt natural 
- Colorant vermell (preferiblement sòlid) 

PREPARACIÓ: 
- Abans de començar, escalfar el forn a 180ºC. 
- Tamisar la farina, el sucre, la sal, el cacau en pols i el llevat. 
- Batre els ous, en un bol, amb una batedora mecànica que tingui dues varetes. 
- Afegir-hi, a poc poc, l’oli suau, l’essència de vainilla, el iogurt, el vinagre, el colorant 

vermell, la llet i els ingredients tamisats i anar barrejant-ho tot fins que quedi una 
mescla homogènia. 

- Posar la mescla en un motlle i posar-ho al forn durant 40 minuts. 
- Per acabar, se li pot afegir crema de formatge per decorar el pastís.



Maria Garcia

LLIMONADA 

INGREDIENTS: 
- 250 ml de suc de llimona (4 o 5 llimones) 
- 1 llimona 
- 750 ml d’aigua 
- 125 grams de sucre 
- Glaçons de gel 
- Fulles de menta 

PREPARACIÓ: 
- Esprémer les llimones fins a obtenir 250 ml de suc. 
- Separar la polpa, en cas de no voler-la. 
- Afegir-hi el sucre i l’aigua i barrejar-ho tot. 
- Posar la llimonada en una gerra amb alguns talls de llimona. 
- Servir-la amb uns glaçons i unes fulles de menta (opcional). 






























Marc Iglesias, Dmitry Lonin, Llilibeth Madrid i Carla Parodi

Assassination classroom (Nagisa)

Boku No Hero Academia (Deku i Bakugou)

Shingeki No Kyojin (Levi)

Toradora (Taiga)

Kakegurui (Mary)

Haikyuu (Hinata)




OPENINGS: 
1. Boku no hero academia: Odd future. 
2. Attack on titan: Shinzou wo sasageyo. 
3. Assassination classroom: Ansatsu Kyoushitsu. 
4. Toradora: Pre-Parada. 
5. Kakegurui: Kono Yubi Tomare. 
6. Haikyuu: I’m a believer.

La història de l’anime: 
La història de l’anime, el gènere d’animació d’origen japonès, comença durant la segona 
dècada del segle XX. Una mica després de la Segona Guerra Mundial van començar a 
sorgir grans companyies dedicades a les sèries de televisió i als llargmetratges, entre les 
quals destaca Toei.






SOPA DE LLETRES




DIGUES QUIN ANIMAL ÉS
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SUDOKU

SOPA DE LLETRES

 

Núria Arenas

4 1 5 7

9 7

5 3 9

6 7 2

7 1 9 4

1 4 3

3 9 4

2 6

2 8 5 7

4 6 8 2

5 6 4

8 6 7 2 9 1 3

6 7 2 8 1

5 9 6 7

8 2

5 1

9 1

1 4 8 2 7

Ainhoa Bertolín



 

1- Pluja
2- Aigua          
3- Sol
4- Arbre
5- Ordinador
6- Goma
7- Gorra
8- Mascareta
9- Cor
10- Finestra

1- Gat
2- Gos          
3- Cavall
4- Balena
5- Lleó
6- Rata
7- Àliga
8- Serp
9- Vaca
10- Ós
11- Mosca
12- Papallona
13- Esquirol
14- Ànec
15- Tigre

Núria Arenas

Núria Arenas



 






 

Alexandra Màrquez

1- Candy
2- Elf
3- Christmas
4- Present
5- Holiday
6- Snowman
7- Winter
8- Socks



 

Álvaro Cuevas, Ian García i Núria Gómez

1- Davanter
2- Competir          
3- Camp
4- Cistella
5- Pilota
6- Porter
7- Marcar
8- Porter
9- Bàsquet
10- Hockey
11- Ambició
12- Disc



Cherchez les six mots que je peux avoir à la classe.

Núria Gómez, Núria Arenas, Clàudia Castaño et Dmitriy Lonin

1- Poubelle
2- Tableau          
3- Cahier
4- Crayon
5- Livre
6- Stylo

Lilibeth Madrid, Álvaro Cuevas, Mar Gonzàlez et Maria Garcia

1- Ennuyeux
2- Laid          
3- Beaux
4- Attirant
5- Aimable
6- Coquet




