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Opinió
Per Aleix Daura

La setmana vocacional
En aquest mes de maig es fa la setmana vocacional.
Per a qui no sàpiga què vol dir això, us ho explicaré: consisteix en què
ve gent a fer-nos tallers o xerrades i ens explica de què treballa o a què
ajuda.
Aquest any, a sisè, ha vingut en Dani Fortuny, el professor de biologia
de la ESO, i ha vingut a explicar-nos els seus voluntariats que ha anat fent
arreu del món.
Ens va explicar els diferents voluntariats que ha fet a la República
Dominicana, a Perú, a Tanzània…
També ens va explicar que no cal anar tan lluny per ajudar o per a fer
feliç a la gent: ens va explicar que fa de voluntari a un “cau” o grup escolta
de Cambrils.
La meva opinió és que m’ha agradat molt la seva forma d’expressar
tot el que en Dani ha viscut al llarg d’aquests anys de voluntariat i les seves
experiències.
També trobo que aquesta xerrada ha estat molt motivadora en el
sentit de ser voluntari i ajudar als altres.
-Em va semblar una xerrada molt interessant perquè he après com es
viu a altres llocs en procés de desenvolupament. També he aprés a valorar
més les coses.- Irene Galindo. Alumne de 6è assistent a la xerrada.
-A mi m’ha semblat molt bé perquè no l’han pagat i l’ha fet
voluntariament.- Rubén Roldán. Alumne de 6è assistent a la xerrada.
-La xerrada em va semblar molt bé ja que crec que en Dani és una
persona molt solidària.- Paola Ramos. Alumne de 6è assistent a la xerrada.
-No em va agradar gaire la xerrada perquè aquí a Espanya també hi ha
pobresa i podrien ajudar primer a la gent d’aquí.- Raúl Lozano. Alumne de 6è
assistent a la xerrada.

NATURA 6
Fet per: Alicia Lara i Diana Puerto
El Projecte Foto-Identificació de l'associació Cetàcea, ha documentat
l'arribada d'un grup de cinc catxalots durant la sortida a mar obert de
dissabte passat. Es va produir a 22 milles ( 35 kilòmetres ) mar endins,
davant la comarca del Garraf i en una zona de 1.400 metres de profunditat.
Montse Valls, coordinadora de Cetàcea, afirma que fotografiar les aletes de
les balenes és la millor manera
d'identificar-les: "Les marques que
tenen a les aletes ens ajuden a
distingir-les, són les seves marques
dactilars, i en el cas del catxalot, el
tret distintiu és la cua" .

Animals estranys

Loris : Aquesta espècie de primat habita a les profunditats
de la selva de Siri Lanka. S’alimenta de sargantanes, insectes, ous, i
fulles. En general és petit i pot arribar a medir entre uns
17,5 cm i 26 cm. És pelut i de pel d'un color vermell castany

.

ENTREVISTA 4t ESO B
Lidia Galindo
Aquest curs hem decidit fer unes entrevistes als nens i
nenes que canvien d’etapa, aquestes entrevistes les fem
per conèixer les seves sensacions, les seves dificultats...

Et van acollir bé els professors de l’ESO?
-Si,em van ajudar molt

Quin ha estat el curs més fàcil?
-Primer perque va ser un repas de primaria

I el més difícil?
-El més difícil ha estat 3r d’ ESO perquè les assignatures és compliquen

Faràs mòduls o faràs batxillerat?
-Faré batxillerat

Et fa llàstima deixar la Salle Torreforta?
-Si, perquè tinc molts companys aquí

Què vols estudiar al batxillerat?
-Vull estudiar científic

Us agrada fer FAIG?
-Si, perquè aprens a treballar en equip

Creieu que a l’escola hi ha bulling?
-No, perquè estem units

Vau trobar interessant el programa de TEI?
-Si, perquè va ajudar a 1r d’ ESO

Us va agradar ser tutors?
-Si, perquè aprens

Quins aspectes t’han semblat més útils per al batxillerat?
-Tots són útils

T’agraden les activitats informatives que es fan a l’escola?
-Si, perquè aprens coses noves i coneixes més bé als companys
Quines proposaries?
-Més sortides culturals per conèixer millor la nostra ciutat

Meritxell Nadal
Irene
Galindo
6èA
Núria Nadal

ENTREVISTA 4t ESO A
VICTOR NADAL

Aquest curs hem decidit fer unes entrevistes als nens i nenes que canvien
d’etapa, aquestes entrevistes les fem per conèixer les seves sensacions, les
seves dificultats...

Et van acollir bé els professors de l’ESO?
-Si tots em van acollir bé els professors de l’ESO.
Quin ha estat el curs més fácil?
-Segon ESO perquè ja et vas acostumant a un altre edifici
I el més difícil?
-3r ESO perquè hi ha un canvi molt gran.
Faràs bat o mòduls?
-Faré batxillerat
Et fa llàstima deixar la Salle Torreforta?
-Si, perquè és el col.le on sempre he estat.
Què vols estudiar al bat?
-Vull fer científic
Us agrada fer FAIG? Per què?
-Si perquè és una bona oportunitat per parlar en públic.
Creieu que a l’escola hi ha bulling?
-No ,perquè està ben controlat.
Vau trobar interessant el programa de TEI?
-Si, perquè és una bona oportunitat d’ajudar als de 1r d’ESO
Us va agradar ser tutors?
-Si ,va ser una bona experiència
Quins aspectes t’han semblat més útils per al BAt?
-Tot l ‘ensenyament que ens han donat durant aquesst 4 anys ha sigut útil.

T’agraden les activitats informatives que es fan a l’escola?
-Si són útils per a moltes coses.
Quines proposaries?
-Més sortides culturals per la ciutat.

Meritxell Nadal
Núria Nadal 6èA
Irene Galindo

La Marxa Proide
La Salle ha celebrat el 18/4/2019 els últims actes programats per celebrar
el Tricentenari de la mort de Sant Joan Baptista De La Salle, fundador dels
Germans de les Escoles Cristianes. En total, prop de 120 escoles de l’Estat
Espanyol i Portugal han commemorat aquest dimarts la data de la mort del
fundador fa 300 anys.
L’acte que vam realitzar nosaltres ,junt amb la Salle Tarragona, va ser:
Vam anar caminant des de la nostra escola fins al Parc de la Reconciliació,
una vegada allà vam dinar i jugar després vam tornar pel Serrallo.
Va ser una experiència molt bonica.
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