
juny 2019 4
Revista realitzada pels alumnes del programa PONT



sumari

2

5
3

6
11

13

editorial

igualtat

l’articles

notícíes

l’entrevista

passatemps

http://blocs.xtec.cat/ceejoan23/



2

Us volem fer un petit resum de  quines són les tas-
ques de l’equip directiu.

La nostra feina es basa fonamentalment a ajudar a 
que totes les coses que fem a l’escola funcionin, que 
els mestres, les famílies i sobretot els alumnes esti-
guin bé i que aprenguin moltes coses.

Ens toca omplir molts papers i també fer moltes re-
unions, a vegades masses reunions, també ens toca 
prendre decisions que a vegades no agraden i ajudar 
a que les idees que tenen els profes i els alumnes es 
facin realitat.

Estem molt contents de la revista que feu.

Molt bona feina!!!    
Jordi Sunyol

editorial
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======= igualtat =======                 
Els nois i noies d’ESO han treballat aquest curs de què parlen les 
cançons de regueton. Han vist que moltes d’aquestes lletres són 
molt masclistes i insulten a les dones.

També han vist que hi ha molta violència de gènere.

A Pont afegim que en una notícia van dir que en els últims anys hi 
hagut més morts de dones per violència de gènere que amb acci-
dents de cotxe.

A partir d’aquest treball, a ESO han escrit una cançó sobre com 
agrada a les dones que les tractin i, per explicar a les persones 
“masclistes”, que podem fer les mateixes coses que els homes i te-
nim els mateixos drets,i perquè vulguem això no ens han d’insultar.

Alba Aguado

 Nois i noies d’ESO sou uns CRACS!!! 

                 
A  continuació us deixem la lletra de la cançó i el link de youtube 
perquè la pogueu escoltar.
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Dona verdadera
Les noies ja estem cansades
Que ens parlin malament,
Volem cançons més maques

Que ens tractin educadament.

Per això fem aquesta cançó, 
Per ajudar a fer un món millor i
Poder explicar a tothom
que és possible de cantar 

sense el cos de la dona embrutar.

Not Bad Bunny, that’s not funny
Les teves cançons no molen,
no respectes a les dones
I que et quedi molt, molt clar
Ja no et tornaré a escoltar.

Molt cansades estem totes,
De tants insults gratuïts, no fortuïts,
Que tan sols creuar la porta sols mireu els nostres pits
I si amb simples cançons ens voleu enamorar, 
Per començar, les vostres lletres  ens hauran de respectar.

Som autònomes, independents,
Som lliures, NO obedients.
Per res del món  vostres servents.
Mestres, cambreres, doctores,...¿RAMERES?!!!
Les nostres ambicions no són les vostres carteres!!

Valoreu-nos pel que pensem, pel que fem i el que diem.
No ho feu mai més pel pes, que això causa molt estrès!!!
Alta, baixa, rossa o morena...

No et fixis amb això, doncs l’interior val més la pena.

No tingueu pas por a escoltar el que una dona ha d’explicar
Si “calladetes” som més maques vés i lliga amb les rates.
Si vull cantar, sentir, volar...

Només quan jo t’ho digui,  això més val que et quedi clar!!! 

https://youtu.be/1OxrrEywKYo

https://youtu.be/1OxrrEywKYo 


l’article?
Visca el servidor
dels pebrots!!!
Dijous dia 6 de juny el servidor fa un pet com un aglà i no hi ha manera de 
recuperar res del que hem fet durant el curs i la còpia de seguretat tampoc 
funciona.

- La mal.... El servidor devia pensar què fan aquests fills del.... guardant 
tantes coses?

- No veuen que estic tip de tanta alimentació tecnològica!!!??? 

Ens ha volgut fer una malifeta i ho ha aconseguit! 

Dia 14 de juny,  la revista hauria d’estar feta i per la gracieta del servidor 
s’ens borra tot, ah bé!!! Tenim la sopa de lletres (el més important, jajaja). 
Molta tecnologia però el que més serveix, i mai ens falla, és el paper i el 
llapis!!! No es borra res a no ser que ho facis tu amb una goma.

Mira gent no hi ha hagut manera de recuperar res de la revista així que 
l’hem fet amb una hora ràpida i senzilla. 

QUIN CRACK ESTÀS FET SERVIDOR!!!

                                                                                                 Argé Labòria
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TENIM 5.365 € 
PEL PATI NOU!!!

  Entrega del taló de 5365 €

  Torrons amb els dibuixos de l’escola

Tot va començar quan en Jordi Ferrer, de Fe-
rrer Xocolata, em va trucar per dir-me que volia 
col·laborar amb la celebració del 50è aniversari 
d’Integra i que tenia una proposta per fer-me. Ell 
i l’Albert Brossa, d’Olot TV, volien crear un torró 
solidari i el primer any volien fer-lo per nosaltres. 
És a dir, de cada barra de torró que vengués per 
Nadal, ens donaria 5 € a Integra per un projecte. 
L’idea em va entussiasmar i no vaig dubtar ni un 
segon a dir-li que sí, que era una idea genial. 
Ara només ens faltava acordar a quin projecte 
d’Integra destinaríem els diners recollits amb 
el torró solidari, com hi participaríem nosaltres 
i quin nom li posaríem. Desseguida vaig pen-
sar en vosaltres i la resta d’alumnes de l’escola. 
Era una proposta fantàstica per poder reformar 
el pati de l’escola. I a en Jordi se li va acudir 
com hi participarieu els alumnes, que com ja sa-
beu, va ser dibuixant el pati que us imagineu 
per posar-lo a sobre de cada barra de torró. Per 
últim, com que el turró ens havia d’ajudar a fer 
realitat un projecte i havien de participar-hi tan-
tes persones com fos possible, vam escollir el 
nom de “TORRÓ AMIC”. Aquesta proposta va 
tenir molt d’èxit, moltes persones i empreses 
van comprar el “TORRÓ AMIC”. Es van vendre 
1.073 barres de Torró Amic. I com sabeu es van 
recollir 5.365€. Aquest estiu farem les obres i a 
principis del curs vinent, quan torneu a l’escola, 
farem la inauguració.”
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+ notícies
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LA CADIRA EXPLORADORA
Un dels objectius de tots els professionals de l’escola 
és fer dels nostres alumnes al màxim d’autònoms pos-
sible. Per alguns alumnes de l’escola el desplaçament 
no és autònom ja que van en cadires de rodes manuals 
i per tant és el conductor de la cadira el que acaba 
decidint cap a on es desplaça i quan es mou. 

Amb la intenció de poder canviar aquesta situació i 
oferir més oportunitats als nostres alumnes de des-
plaçar-se autònomament vam trobar un nou recurs: la 
cadira exploradora. Aquesta cadira és en realitat una 
plataforma on es pot posar la cadira de l’alumne a so-
bre i a través d’un polsador desplaçar-se per espais 
controlats, gaudir de la sensació de moure’s autòno-
mament, explorar l’entorn, treballar el causa-efecte, 
treballar la direccionalitat…

La cadira exploradora la vam poder construir en un 
taller que va oferir l’associació Baix Cost i els costos 
de la cadira se n’han fet càrrec tant l’AMIPA de l’escola 
com Integra. Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Aquí teniu algunes fotos dels alumnes que ja l’han pro-
vat. Esperem el curs vinent poder-la estrenar al pati 
nou!

Bon estiu a tothom!

Aula 5segons

  cadira exploradora

  causa/efecte

  mobilitat

  direccionalitat
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i + notícies 
AVENTURES FREDOLIQUES 

Aquest curs, al mes de març, els alumnes d’ESO i PONT vam anar a passar dos 
dies a la Molina. Vam dormir a l’alberg Mare de Déu de les Neus, vam estar-hi 
2 dies i una nit. Durant els dos dies vam fer moltes activitats. Vam poder triar: 
excursió amb raquetes, baixades amb trineus, esquí, tubbing i fins i tot una 
volta amb el telecabina de l’estació d’esquí.

També van poder fer esquí els alumnes amb cadira de rodes, van fer esquí 
adaptat, amb un monitor.A la nit va haver-hi discoteca i una mica de merder 
a les habitacions, festa del pijama!Per sort va fer molt bon temps, feia molta 
calor. Però hi havia ben poca neu. Ens van sobrar els gorros i les bufandes.

Va ser una experiència molt xula!

Els i les alumnes d’ESO i PONT
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INTERCANVI

Aquest curs els de primària hem fet un intercanvi amb els alumnes de 3er de l’escola del Mo-
rrot. Al primer trimestre ens van convidar a la seva escola. Ens van organitzar diferents racons 
de joc per tota l’escola; anar en patinet, fer circuits al gimnàs, descobrir els objectes amagats 
de dins una capsa... també ens van convidar a fer un pica-pica. El temps va passar volant i ens 
vam quedar amb les ganes de poder estar una estona amb ells jugant al pati.

Aquest tercer trimestre ens han vingut a visitar ells. Els vam rebre des de dalt el pont que va 
de l’escola a la cuina amb cançons, globus i serpentines. Un cop van deixar les seves coses i 
ens vam saludar al menjador ens esperava un bon esmorzar. Ben esmorzat ens vam organitzar 
en tres grups per fer tallers de llum; al gimnàs vam muntar un espai de llum negre, a  la nostra 
classe vam fer uns porta espelmes xulíssims, i a la de primària A vam muntar jocs amb ombres 
la mar de divertits. Per sort aquesta vegada va sobrar temps i vam poder anar al pati a jugar 
una estona tots plegats. Ah! I els del Morrot ens van fer un regal que ens va emocionar. Van 
coreografiar  la cançó “Jo sóc com tu” dels Catarres i ens la van ballar.

Aquestes trobades ens encanten!

Primària B



 “EL NiU” i “LA GRANJA D’EN JAUMET” 

MiREU !!!!!!! 

A la GRANJA D’EN JAUMET hi viuen ÀNECS, GALLINES, COLOMS, CONILLS, 
XAIS, PORCS, CAVALLS, PONIS, VAQUES I GOSSOS.  

Nosaltres hi vam anar a passar un matí i va ser molt xulu. L’Eva i en Jaume, els amos de 
la granja, ens van ensenyar  tots aquests animals, ens van explicar moltes coses i ens 
van deixar pujar al tractor. Ens ho vam passar molt i molt bé. 

Un  altre dia  vam anar  a EL NIU,  un  espai  per  a  jugar que hi  ha  prop  de  la  Plaça 
Major. Ens va agradar molt perquè hi havia moltes coses diferents i es podien remenar 
totes!! En acabar vam tenir una feinada per deixarho tot ben ordenat … 

VA SER 
MOLT 
DiVER !!!! 
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Primària A
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QUAN COMENÇARAN LES OBRES DEL PATI NOU? 

- Potser començaran a l’ estiu .

HI HAURÀ FONT?  

- Si, hi haurà una font amb dues aixetes que estan connectades. La font tindrà dos 
nivells un més alt  que l’altre  perquè sigui mes fàcil pels nens amb cadires de ro-
des i els més petits. També haurà una aixeta que estarà connectada amb el lavabo 
de Pont perquè els nens puguin jugar jocs de aigua a l’estiu. 

QUINES COSES HI HAURÀ?

- Al passadís de la part d’ESO hi haurà ciment perquè es pugui passar millor amb 
les cadires de rodes. 

- Hi haurà diferents espais per a difrents jocs.

CANVIARAN LA PORTERIA?

- A la porteria hi haurà una xarxa per darrera perquè no marxin les pilotes.  

HI HAURÀ ALGUN BANC PER SEURE?

- Si, hi haurà dos bancs perquè els més grans puguin petar la xerrada, i dos taules 
amb bancs per poder esmorzar i fer diferents activitats a l’exterior.

l’entrevista
Com aquest estiu ja comença-
ran les obres per a la remode-
lació del pati, hem fet una en-
trevista a la comissió que ha 
preparat el projecte.
Quedarà superbé.



HI HAURÀ GRONXADORS PER ALS NENS QUE TENEN CADIRES DE RODES?

- Si, hi haurà gronxadors diferents:

1.Un gronxador que es pugui pujar amb la cadira de rodes. 
2.Un gronxador que va amb cadireta i arnés pels nens petits o nens amb poca 

estabilitat.
3. I també hi haurà un  gronxador niu, que podran utilitzar el nens de totes les 

edats, fins i tot s’hi podran posar més d’una persona ja que és gran i rodó i et 
permet estirar-se.

Simulació del pati nou

Així veuen el pati algun dels alumnes
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LES 10 DIFERÈNCIES

JEROGLÍFICS

3. A on aniré de vacances?

1. Quina part de l’ordinador no funciona?

2. Quin és l’equip de futbol amb el color de roba blaugrana?

A

La

-g  + -n

+ +

ce+  +  

1. La pantalla
2. Barcelona
3. A Atenes



EN CRISTIAN JA  ÉS GRAN!!!

Aquest any en Cristian Moreno fa 21 anys, ja és 

gran i acaba l’escola. El curs que ve començarà 

una nova etapa a Tallers. És l’únic company  que 

aquest any deixa l’escola.

El trobarem molt a faltar  i esperem que et vagi 

molt bé.

Ens ha agradat molt que fessis els tallers amb 

nosaltres, que hagis cosit bosses del TELA.TELA.

MOLTES GRÀCIES PER TOT!!!

Cristian . Bela . Àlex . Carla . Moussa . Geña . Mònica . Mayana . Joana . 
Mamao . Argé . Alba . Kevin . Judit . 
Ayoub . Jose . Sandra . Àlvaro . Imma . Rita . Anna . Carme . Àlvaro . Cris . 
Kacper . Gagui .


