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EDITORIALEDITORIAL
El rellotge de vida prosegueix el seu ritme metòdic i un any més arriba des-
embre, fred i solemne, amb les seves
llargues nits d'hivern que ens mostren
l'entrada a les tradicionals festes de
Nadal, una època entranyable que és
ideal per a gaudir amb els que més
estimes. També és un bon temps per a
fer un balanç del camí recorregut,
plantejar-se canvis, nous reptes i
il.lusions de futur davant l'inici d'un
any 2014 que es presenta carregat
d'esperances de millora, després d'uns
inacabables anys d'incertesa econò-
mica que han estat tan durs per a
massa famílies. Esperam que els propers dotze mesos siguin una època
millor i que acabi finalment aquesta terrible tempesta.

Pel que fa al món educatiu, tampoc estam vivint una època gens fàcil i l'ini-
ci del curs ha estat marcat per l'aprovació a Balears del TIL (Tractament

Integrat de Llengües) i a tota
Espanya de la LOMCE (Ley
Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa) i per una altra
banda, per l'oposició a n'aquestes
mesures d'una part important de la
comunitat educativa. Des de les
pàgines d'aquesta revista escolar i a

títol personal, m'agradaria apelar al consens, a la trobada de punts en comú
entre totes les parts, que permetin donar la tan ansiada i necessària estabili-
tat al nostre sistema educatiu, que pens que és la millor forma d'aconseguir
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millorar els resultats de l'educació tant a Balears com al conjunt d'Espanya.
Una de les principals coses que em va ensenyar el meu pare és que davant
un problema, el camí més segur és el del mig, el del seny i crec que en
aquests moments seria molt bo per a tots la recerca d'acords. El meu desig
és que tot això també arribi amb aquest nou any 2014.

A n'aquest número 42 de la revista “¿Qué es ESO?” podràs trobar a més de
les seccions habituals de la nostra publicació com les notícies del Col.legi,
els acudits, la secció de Plàstica que també porta un cómic, el món de l'es-
port, els aniversaris o les cites literà-
ries, un reportatge de la demostració
que va fer al mes de novembre al nos-
tre centre escolar la unitat canina de
la Guàrdia Civil i que va ser una jor-
nada inoblidable per a tots. També
s'ha incorporat una nova secció a la
qual els alumnes opinen dels temes
que consideren de més interès i que
intenta fomentar el seguiment de l'actualitat i l'esperit crític dels alumnes,
elements molt importants dins una societat tan canviant com la nostra.

Manolo Lladó Valdevieso
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EXHIBICIÓ DE LA UNITAT CANINAEXHIBICIÓ DE LA UNITAT CANINA
DE LA GUÀRDIA CIVILDE LA GUÀRDIA CIVIL

Només cal mirar les notícies d'un dia qualsevol als diferents mitjans de
comunicació per a poder veure que existeixen a la societat greus perills que
suposen una amenaça per a la nostra integritat física, els nostres béns o
inclús per a la nostra vida. L'objectiu dels diversos Cossos i Forces de
Seguretat com la Policia Local, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil és
vetllar per a poder evitar que aquests perills ens afectin a cada un de nosal-
tres i per aquest motiu, realitzen diàriament un gran treball de prevenció,
dissuassió i si és necessari, d'actuació per a poder aconseguir viure a una
societat més segura.

El passat mes de novembre, es varen desplaçar al nostre centre escolar
agents de la Guàrdia Civil que varen realitzar una xerrada pels alumnes de
quart d'ESO sobre diverses activitats delictives, fent especial incidència en
els delictes relacionats amb internet en general i més concretament amb la
utilització de les xarxes socials. També varen contestar les preguntes que
varen fer els alumnes i varen resoldre els dubtes que tenien per a saber les
accions que no estan permeses i que poden constituir un delicte.
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Abans de la xerrada, la Unitat Canina de la Guàrdia Civil va fer una gran
demostració al pati del Col.legi per als tots els alumnes de Secundària i pels
de sisè de Primària de les habilitats d'alguns dels cans de la Unitat, que han
estat entrenats per a la localització d'explosius, la detecció de drogues i per
a trobar persones desaparegudes.

A l'activitat, els guies varen deixar al terra nombroses maletes de viatge amb
substàncies que els cans havien de localitzar a una d'elles (primer varen ser
restes d'explosiu i després, de drogues) i varen demanar la col.laboració
d'un alumne i d'alguns professors per a que caminassin al voltant de les
maletes i que els cans detectassin les substàncies.

En el primer cas, el ca Denis (que està al seu darrer any de servei, ja que té
una edat avançada) va localitzar ràpidament les restes d'explosiu i ho va fer
situant-se davant la maleta que les contenia (sense tocar-la, per evitar la
deflagració si fos una bomba real activada). Després va arribar el torn de la
jove Maya, que també va trobar ràpidament la droga i ho va fer raspant la
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part de la maleta on estava. No varen poder fer l'activitat de localització de
persones ja que el ca estava de servei a un cas real a Sa Pobla.
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Un dels agents de la Guàrdia Civil va explicar als alumnes que alguns dels
cans són entrenats a l'Escola del Pardo (Madrid), però que en Denis i na
Maya varen fer el seu entrenament aquí i que va ser a càrrec dels seus guies,
que arriben a desenvolupar una relació molt especial amb els seus cans.

També varen desmontar alguns falsos mites referents als cans dels cossos
de seguretat: una de les coses que no són veritat és que droguin els cans per
a que detectin les drogues, ja que l'única motivació que tenen és que cer-
quen jugar amb els seus guies i la recompensa que obtenen és la seva jugue-
ta (una pilota o un rodillo). Un altre fals mite és que només serveixen els
pastors alemanys, ja que varen afirmar que poden dedicar-se a n'aquesta
activitat cans de totes les races, sempre que tenguin un bon olfacte.
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Des d'aquí volem agrair la seva exhibició i la feina que realitzen per a la
societat, com al conegut cas de n'Ajax, un ca de la Guàrdia Civil que va
rebre la medalla d'or de la més prestigiosa organització britànica que dona
aquestes condecoracions a nivell mundial (la
“People's Dispensary for Sick Animals”) per
la detecció l'any 2009 a Palmanova d'un
explosiu d'ETA que estava adosat a un vehicle
i que estava a punt d'esclatar, evitant així la
mort de vàries persones. Només 22 cans en tot
el món han rebut aquesta gran distinció.
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Al número 42 de la revista “¿Qué es ESO?” incorporam aquesta nova sec-
ció a la qual els alumnes donen la seva opinió dels temes que més els han
cridat l’atenció del món de l’actualitat. Aquesta secció és un espai que
queda obert a tots per a donar a conèixer les vostres principals preocupa-
cions i pensam que és una bona forma d’estimular el seguiment de les notí-
cies i la formació d’un esperit crític que pugui contribuir a entendre millor
què està passant al nostre voltant.

LES NOTÍCIES A ESPANYA (Isabel Bosch)

Pens que moltes vegades a les notícies es dona massa importància a temes
que no la tenen, enlloc de centrar-se en els vertaders problemes del país que
afecten diàriament milions de persones. Crec que s’hauria de donar una
prioritat màxima a sortir d’aquesta terrible crisi econòmica, ja que si no s’a-
consegueix, gran part dels que ara ens estam formant haurem de sortir
d’Espanya per a poder cobrar un sou decent.

ETA I LA DOCTRINA PAROT (Fernando Cortés)

ETA (Euskadi Ta Askatasuna) és una organització terrorista basca que es va
crear durant la dictadura franquista i que vol la independència del País Basc.
Des de la meva opinió, pens que el terrorisme està totalment fora de lloc, ja
que els seus actes provoquen la mort de molts inocents. L’any 2011, ETA va
anunciar la fi dels seus atemptats, encara que no han deixat les armes. Als
darrers mesos, moltes persones estan indignades
perquè terroristes d’ETA amb sentències de més de
1000 anys per assassinat estan sortint de la presó
molt abans, ja que segons una resolució del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s’ha llevat
la “doctrina Parot” i per tant, assassinats múltiples
acaben amb una sentència real de només 20 anys.

ELS ALUMNES OPINENELS ALUMNES OPINEN
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LA SOCIETAT I ELS CÀNONS DE BELLESA (Mónica Forteza)

Resulta indignant la societat que tenim, amb uns cànons de bellesa que ens
imposen a les revistes i a la televisió, on surten com a persones ideals unes

models massa primes i esveltes i uns
homes massa musculats. Aquest fet
produeix que milers d'adolescents
d'ambdós sexes tenguin problemas
alimentaris i físics com l'anorèxia, la
bulímia o la vigorèxia, al voler acon-
seguir uns cossos impossibles.
Aquests adolescents tenen baixa l'au-
toestima i són molt influenciables per
qualsevol crítica i en alguns casos

extrems han de ser ingressats a centres especialitzats.

LA TECNOLOGIA DURÀ UN FUTUR MILLOR? (Carolina Fuster)

Avui en dia, al segle XXI, quasi tot funciona automàticament i les millores
tecnològiques es succeeixen a tots
els camps, fan que el treball a les
fàbriques no sigui tan dur i elements
com els ordinadors, els mòbils o els
videojocs ens serveixen com a eina
de comunicació, informació i dis-
tracció. Però pens que aquesta revo-
lució tecnològica que estam vivint
també pot tenir aspectes negatius, ja
que hi ha gent que abusa d’aquestes
millores i s’enganxa fàcilment a les
noves tecnologies i pel que fa al tre-
ball, cada cop hi ha més màquines que fan la feina que abans feien les per-
sones i que aquesta automatització del treball pot ser un gran perill pel nos-
tre futur.
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TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES (Olga Fuster)

El Govern vol posar a les Balears una llei anomenada TIL que consisteix en
fer en anglès algunes assignatures per a intentar que els alumnes parlin
aquesta llengua de forma més fluïda. Molta gent ha estat en contra i han fet
una vaga al considerar que els alumnes no estaven preparats per això. Jo
pens que pot fer baixar el nivell a Secundària i em pareixeria millor si es
començàs a aplicar a Infantil, que és quan els nins tenen una capacitat més
grosa per a l’aprenentatge d’idiomes.

LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ (Jasmín Gage)

En aquests dies s’ha aprovat la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa) més coneguda com la Llei Wert, agafant el nom del
Ministre d’Educació José Ignacio Wert que l’ha impulsada. Personalment,
no estic d’acord amb algunes novetats d’aquesta llei com donar més impor-
tància a la religió catòlica (que ara serà una matèria avaluable) o la tornada
de les revàlides, ja que pens que si un alumne ha aprovat el curs amb el seu
esforç és innecessari haver de superar un examen final per obtenir el títol
d’ESO o de Batxillerat.

LOS RECORTES DEL REY (Marina López)

Recientemente ha salido la noticia de que al rey de España le recortarán un
4’6 % su sueldo en el año 2014 y que por tanto, pasará de 7’93 millones de
euros a “sólo” 7’75. Pienso que este recorte es totalmente insuficiente en un
momento tan difícil como el actual con tanta gente pasándolo mal y sufrien-
do durísimos recortes en campos tan básicos como la sanidad.

MALTRACTAMENT D’ANIMALS  (Nico Mir)

Pens que el maltractament d’animals és una cosa terrible i que haurien de
posar una pena més gran a les persones que fan aquestes barbaritats, com
als tripulants d’un vaixell que varen trobar a Barcelona carregat de cans
dins petites gàbies on no es podien ni moure. Anaven cap a Xina on mori-
rien i es quedarien amb la seva pell i les seves dents i la carn serviria d’ali-
ment. Afortunadament, els cans varen ser alliberats i els tripulants varen
anar a presó. 
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LA SOCIEDAD CONTRA LA CORRUPCIÓN  (Clara Mondragón)

Vivimos en una democracia, un sistema que se basa en que todos somos
iguales ante la ley, pero cuando observo algunas noticias, creo que algo no
funciona, pues parece que mucha gente poderosa que ha cometido delitos
de corrupción no recibe unas condenas muy elevadas. Hay gente que dice
que no podemos hacer nada contra esto, pero yo me niego a creerlo y que
es la obligación de cada uno de nosotros, con la cabeza bien alta, nos deje-
mos escuchar.

UNA SOCIETAT MALALTA  (Andrea Oliver)

Quina utilitat té seguir fent mesures, seguir fent noves lleis per intentar
millorar la societat si és ella la que no vol avançar? Des de fa anys estam a

una crisi de la qual no podem sortir.
La culpa d’aquesta crisi no crec que
sigui dels polítics, ni de la Unió
Europea sinó dels propis espanyols.
A la societat on vivim, pareix que és
més important el que suspen que el
què aprova. En una família, tindrà
més atencions el germà que sempre
dóna problemes que el què mai ha

fet res. Si algú s’esforça, tothom vol enfonsar-lo. Si la societat és així, com
pretenem tenir metges qualificats, o professors, o ... polítics. Per sortir d’a-
quest forat on ens hem ficat hem de començar des de l’escola, des de la clas-
se més problemàtica., fomentant l’estudi i la millora dels alumnes donant
més beques per universitaris i menys ajudes pels que no s’esforcen. 

¿POR QUÉ ES LEGAL EL TABACO?  (Mª Ángeles Ortega)

¿Por qué se permite vender tabaco y no está prohibida su venta como se
hace con el resto de las drogas? Es algo que nunca entenderé al igual que
estar pagando para morirte antes. Ahora han aparecido también cigarrillos
electrónicos pero según algunas investigaciones parece que también perju-
dican la salud.
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LA GUERRA EN AFGANISTÁN (Nico Ramis)

Afganistán es un país asiático que a la gran escasez de alimentos y agua ha
sumado en los últimos años la presencia de los talibanes, un grupo terroris-
ta que ha tenido atemorizada a gran parte de la población. Hasta ahora, sol-
dados españoles han hecho junto con soldados de otros países una gran
labor combatiendo en Afganistán a los talibanes, pero hace un mes, tanto
Estados Unidos como España han decidido retirarse, lo cual dejará a ese
país indefenso ante los ataques de este grupo integrista. Yo opino que es un
error y que si se repliegan, que dejen al menos patrullas para proteger a la
población civil. Ser militar es mi sueño y algún día espero poder ayudar a
la gente que lo necesite.

ESTAMPIDA EN EL CONGRESO (Bea Rosa)

En el Congreso de los Diputados, el día anterior al puente del día de Todos
los Santos, muchos diputados de dife-
rentes partidos políticos, después de
votar una enmienda a la reforma de las
pensiones, salieron corriendo, sin
saber el resultado de la votación por-
que el día siguiente era festivo y querí-
an llegar antes a sus casas. Yo, sincera-
mente, encuentro muy fuerte este
"interés" por los ciudadanos de este
país que demostraron esos diputados. Para mí, creo que demostraron la
madurez de un niño de cuatro o cinco años que tiene ganas de irse a su casa
corriendo para ver a Bob Esponja o Dora la Exploradora.

PENES DE PRESÓ MASSA BAIXES (Claudia Valero)

Les penes de presó a Espanya em pareixen molt baixes en alguns casos, ja
que en casos tan greus com assassinats múltiples o violacions, els condem-
nats surten al carrer en pocs anys i crec que és molt difícil que es puguin
reinsertar i per tant, per evitar que siguin un perill social pens que haurien
de tenir cadena perpètua. També s'haurien d'endurir les penes en els casos
de corrupció, ja que això feria que aquests delictes no fossin tan freqüents.
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SERVEI DE CONSULTA JOVE AL COL.LEGI LLADÓ

Aquest curs 13-14, s'ha posat en funcionament al nostre centre un nou pro-
grama anomenat “Consulta Jove” i que consisteix en que cada dimarts,
entre les 10:30 i les 11:30 acudeix al Col.legi una metgesa del Centre de
Salut del Coll d'en Rabassa per a parlar amb tots els alumnes que vulguin
utilitzar aquest servei gratuït.

El programa està pensat per a poder solventar dubtes relacionats amb temes
d'afectivitat (pors, problemes de convivència o d'autoestima), sexualitat,
hàbits tòxics, alimentació, son..., en un ambient de confiança i de TOTAL
CONFIDENCIALITAT.

Els que estiguin interessats en parlar amb la metgesa han de demanar cita a
na Rocío, l'Orientadora del Col.legi i ho poden fer de dilluns a dijous tant
al primer temps d'esplai com al segon. Esperam que el programa pugui aju-
dar a resoldre qualsevol dubte que puguin tenir els alumnes i pensam que
pot ser molt positiu.

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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NOVES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

S'han posat en funcionament al Col.legi Lladó dues noves activitats extraes-
colars, que es sumen a les altres que ja teníem als cursos anteriors. La pri-
mera novetat és la de futbol-sala (per Infantil i 1r, 2n i 3r de Primària els
dimarts i dijous, de 17 a 18 hores), una activitat que està introduint al món
futboler a uns possibles futurs Messis o Cristianos. Aquí teniu unes imatges
d'un entrenament dirigit per n'Aday López i en Daniel Torres, que a més són
antics alumnes d'aquest col.legi.
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La segona novetat és un programa d'estimulació aritmètica mental per
alumnes de 5 a 13 anys i que està
gestionat per ALOHA. Aquest
programa s'està posant en pràcti-
ca amb molt èxit no només a
molts centres de Balears sinó de
gran part del món i que està
millorant el rendiment acadèmic

de molts alumnes, millorant sensiblement no només les seves habilitats amb
el càlcul sinó també la seva capacitat de concentració.

Els materials que utilitzen són un
àbac i el seu cervell i el mètode
ALOHA els permet treure un major

profit de la seva
c a p a c i t a t
intel.lectual. Si
voleu més infor-
mació d'aquesta
activitat podeu
consultar la pàgi-
na www.alohas-

pain.com. Al nostre col.legi es realit-
za els dimarts i dijous, de 17 a 18
hores i també acudeixen alumnes
d'altres centres. Les classes les diri-
geix la mestra Sandra Monserrat.
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Les altres tres activitats extraescolars que tenim estan gestionades per
ADETE (a l'igual que la de futbol-sala) i ja estaven en funcionament als cur-
sos anteriors amb molt bon resultat. Es tracta de les activitats de MINI-
TENNIS (pels alumnes de 2n i 3r d'Infantil i Primària, els dilluns de 17 a
18 hores) de HIP-HOP (pels alumnes de 2n i 3r d'Infantil i Primària, els
dilluns i dimecres, de 17 a 18 hores) i de FUN ENGLISH (pels alumnes
d'Infantil, els dimarts i dijous de 17 a 18 hores).

L'activitat de FUN ENGLISH es tracta de potenciar l'aprenentatge de l'an-
glès pels més petits d'una forma divertida. A les classes dels dimarts, es tre-
balla amb jocs, balls i cançons i a les de dijous es consoliden els continguts
treballats el dimarts per aconseguir que els nins i nines vagin adquirint de
forma lúdica aquesta llengua tan important avui en dia.
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Les persones que es vulguin incorporar a alguna d'aquestes activitats o
demanar si en poden fer de noves (tant de Primària com de Secundària) ho
poden comunicar a Secretaria.

MEDALLA D'OR AL MÈRIT ESPORTIU
PEL PROFESSOR TONI NAVAS

El dia 16 de novembre va quedar marcat per sempre a la història del taek-
wondo balear, ja que es va realitzar un sopar de gala com homenatge als
grandíssims resultats obtinguts pels taekwondistes de les nostres illes a les
diverses competicions tant nacionals com internacionals, a un esport que
està en clara línia ascendent i que va donar tres medalles a Espanya als
darrers Jocs Olímpics de Londres, destacant la medalla d'argent aconsegui-
da per la mallorquina Brigitte Yagüe.

Aquest acte va comptar amb la presència d'importants autoritats esportives
tant a nivell local com estatal, destacant la figura de n'Alejandro Blanco,
president del Comité Olímpic Espanyol, que va concedir al nostre professor
Toni Navas Tejero la medalla d'or al mèrit esportiu pel seu gran treball al
front de la Federació Balear de Taekwondo, juntament amb el seu pare
Antonio Navas Pozo i que amb esforç i molta dedicació han fet possibles
aquests grans resultats.

En Toni Navas també va rebre el cinturó negre sisè DAN, un nivell al qual
arriben ben pocs esportistes i per tant, des d'aquesta revista volem donar-li
l'enhorabona i animar-lo a seguir treballant per a mantenir i si és possible
millorar les grans fites que s'han aconseguit.
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N'ADRIÁN BENNÁSSAR I N'ANGIE GUNSHA,
CAMPIONS DE GEOGRAFIA FÍSICA

A l'assignatura de Ciències Socials de tercer d'ESO, s'ha realitzat una com-
petició de geografia física a la qual han participat tots els alumnes tant del
grup A com del B i que ha resultat molt disputada, ja que fins a la darrera
de les cinc proves que es varen fer no va quedar clar qui eren els guanya-
dors de la copa que es va posar en joc. Es tractava de localitzar a un mapa
mut els principals elements del relleu físic de cada continent, els d'Espanya
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i els de les Balears i el resultat va ser fantàstic, ja que tant n'Adrián
Bennássar Polzin (de tercer A) com n'Angie Gunsha Chávez (de tercer B)
varen aconseguir un total de 100 punts de 100 possibles.

Cal destacar el gran nivell que varen assolir la major part dels alumnes de
cada classe (mols d'ells varen obtenir una puntuació superior als 90 punts)
i especialment na Clara Pardo Fernández i en José Manuel Pujol Rodríguez
(tots dos de tercer B) que també varen obtenir 100 punts, però que no varen
encertar un element físic al desempat posterior que es va realitzar. 
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ALBA CRESPÍ ACONSEGUEIX LA CADIRA ELEVADORA

Com ja sabeu, des del curs passat estam realitzant al Col.legi una campan-
ya solidària de recollida de taps de plàstic per a n'Alba Crespí, una nina de
set anys de la nostra barriada que pateix una paràlisi cerebral que afecta la
seva capacitat motora.

Als darrers mesos s'ha produït una gran novetat en aquest tema, ja que grà-
cies al programa “Entre todos”, de Televisió Espanyola, n'Alba ha pogut
aconseguir la rampa que necessitava per a poder pujar a ca seva (ja que viu
a un segon pis) i la cadira elevadora (que costava 14.800 euros per a poder
pujar al seu dormitori, ja que no pot caminar). Tot i aquesta gran notícia que
ens alegra profundament, continuam amb la campanya de recollida de taps,
que ajudarà en la mesura possible a que n'Alba pugui rebre els tractaments
que necessita i també a altres nins que estan en una situació similar, així que
vos animam a seguir contribuint diàriament amb els vostres taps de plàstic
que podeu deixar a Secretaria.
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EL NADAL ARRIBA AL COL.LEGI LLADÓ

El Nadal que ara comença és probablement l'època més màgica de l'any i
els alumnes d'Infantil i Primària del Col.legi han començat a celebrar-ho les
darreres setmanes decorant les seves aules i preparant manualitats amb
motius nadalencs per a decorar els passadissos del nostre centre. Aquí teniu
algunes imatges del resultat que posen de manifest la seva gran creativitat.
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TALLERS A LES CLASSES D'EDUCACIÓ FÍSICA

Els alumnes de segon i tercer d'ESO han participat a inicis d'aquest mes de
desembre en dos tallers que s'han realitzat a les classes d'Educació Física:
els de segon A i B ho varen fer al taller “Equilibrem-nos” els dies 3 i 5 de
desembre amb la participació de tècnics de l'àrea d'esports del Consell
Insular de Mallorca i es tractava d'activitats per a fomentar l'alimentació
equilibrada i adaptada a cada persona. Els alumnes també varen aprendre a
conèixer i mesurar paràmetres del seu cos com el pes, la talla, la complexió
o l'índex de massa corporal, el concepte de metabolisme basal i la seva
importància en el càlcul de la despesa energètica del nostre organisme.
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Per la seva part, les classes de tercer A i B participaren a un taller de tir en
fona els dies 10 i 17 de desembre. Els foners eren uns llegendaris soldats de
les Balears a l'Edat Antiga, que per la seva perícia i gran valentia varen tre-
ballar com a mercenaris primer per als fenicis, després per als cartaginesos
i finalment per als romans i eren coneguts i temuts a tot el Mediterrani.
Durant una hora, els alumnes de tercer varen aprendre a utilitzar la fona
rememorant les habilitats dels nostres avantpassats.

SORTIDES ESCOLARS DE SECUNDÀRIA

Les sortides escolars que s'han fet durant aquest primer trimestre han estat
molt variades: les classes de primer d'ESO varen visitar amb els seus tutors
Gemma Seró i Alberto Fernández les instal.lacions del Palma Aquarium de
Can Pastilla el passat 28 d'octubre, on varen poder gaudir amb els animals
i la vegetació del Centre (destacant l'immens Gran Blau, un impressionant
tanc de taurons) i participar a diverses activitats com la de “Biòleg per un
dia” on cada alumne va disseccionar un peix. A n'aquesta excursió es va
fomentar l'admiració per la bellesa de la mar, el respecte pel medi ambient
i la promoció de bones pràctiques sostenibles.
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Els alumnes de segon, també amb els seus tutors Paco Fiol i Laura López,
anaren al Centre de Protecció Animal de Son Reus el 19 de novembre, situat
a la carretera de Sóller. Els tècnics de Son Reus varen realitzar una xerrada
sobre els perills que té l'abandonament d'animals exòtics pel nostre medi
natural i posteriorment, una altra sobre plagues de ciutat, mètodes de pre-
venció i d'esterilització. Després de veure animals exòtics com un mussol,
un xorriguer o una serp, les classes de segon varen tenir una hora de visita
lliure pel recinte, per a veure els diferents animals que han acollit.



27

Els grups de tercer A i B visitaren la finca de Capocorb, a la zona de Cap
Blanc, per a participar a l'activitat “Coneixem el món de la caça” el dia 11
de novembre, amb els seus tutors Catina Cardell i Rafa Ballester i varen
rebre informació sobre la caça tradicional a les Balears, el respecte a les
èpoques de veda i el control d'espècies invasores.

Finalment, els alumnes de quart es varen dividir el 21 de novembre en dos
grups: un va visitar llocs emblemàtics de la ciutat de Palma amb els seus
professors Rafa Pons i Mónica Fernández, mentres que l'altra es va dirigir
a Demolab, el laboratori jove de la Universitat, amb les professores
Carolina Orostívar i Fernanda Llinàs on varen fer pràctiques relacionades
amb les cèl.lules sanguínies a un laboratori preparat exclusivament per a
ells i també varen fer proves de busseig.
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ELECCIÓ DELS DELEGATS DE CADA CLASSE

A les primeres setmanes del curs, els tutors varen organitzar a cada classe
una votació a la qual els alumnes varen elegir els seus delegat/a  i subdele-
gat/a per al curs 13-14. 

La figura del delegat té una gran importància, ja que és la persona a la qual
els seus companys han triat com a representant a l'hora de parlar en nom de
la classe amb els professors i també han realitzat una gran feina de col.labo-
ració durant aquest trimestre a l'hora de fer un seguiment de les dates d'en-
trega treballs i de realització d'exàmens que tenia cada grup i que s'han
situat a un mural a cada aula, un sistema que ha funcionat realment bé a n'a-
questa primera avaluació. Les persones elegides han estat aquéstes:
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Primer d'ESO-A
Margarita Alomar (delegada) i Tolo Roig (subdelegat).

Primer d'ESO-B
Ainhoa Jarones (delegada) i Alejandro Gallardo (subdelegat).

Segon d'ESO-A
Laura Palmer (delegada) i Clara Mondragón (subdelegada).

Segon d'ESO-B
Pedro Adrover (delegat) i Joaquín García (subdelegat).

Tercer d'ESO-A
Luciana Culetta (delegada) i Ramiro D'Angelo (subdelegat).

Tercer d'ESO-B
Marc Mclarty (delegat) i Clara Pardo (subdelegada).

Quart d'ESO-A
Walter Rodríguez (delegat) i Mar Llabrés (subdelegada).

Quart d'ESO-B
David Roldán (delegat) i Sandra Ruiz (subdelegada).
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*  Una mujer le dice a su marido:
- Cariño, ¿tengo la nariz grande?
- No, tienes una nariz común.
- ¿Ah, sí?
- Sí, ¡común tucán!!

---------------------

*  Se encuentran dos amigas y una le dice a la otra:
- ¿Qué pasa que estás tan preocupada?
- Es que mandé a mi marido a comprar patatas para hacer la comida y lo  
ha atropellado un coche. Ha muerto.
- ¿Y ahora qué vas a hacer?
- No sé...fideos...

---------------------

*  Un niño le dice a su padre:
- Papá, ¿puedes hacerme los deberes de Matemáticas?
- No, hijo, no estaría bien.
- Bueno, por lo menos inténtalos hacer...

---------------------

*  Un amigo se encuentra a otro y le dice:
- ¿Y tú desde cuándo llevas gafas?
- Desde que decidí matar una mosca de un manotazo.
- Pues no lo entiendo.
- Es que no era una mosca, era una chincheta.

CHISTESCHISTES



31

*  En la consulta de un médico:
- Doctor, no levanto la cabeza, me río solo, no hablo con la gente, me   
hablan y no pongo atención, todo el tiempo parezco un idiota, ¿qué  
tengo, doctor?
- No sé...¿un móvil?

---------------------

*  Un niño llega a su casa y su padre le dice:
- ¿Dónde estabas?
- En casa de Noé.
- ¿Qué Noé?
- Noé de tu incumbencia.

---------------------

*  Un padre le dice a otro:
- Oye, Julián, que tu hijo le ha sacado la lengua al mío.
- Pero si son cosas de niños, Juan.
- Sí, pero es que no se le para la hemorragia.

---------------------

*  Un ladrón entró de noche en una casa, despierta al dueño que dormía y 
le dice al dueño:
- ¡Busco dinero!
- ¡Qué buena idea, espera a que encienda la luz y buscamos los dos!

---------------------

*  ¿Qué hace un chino con un capucha?
Un capuchino.
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*   Un hombre llega al ayuntamiento y un funcionario le dice:
- ¿Y tú cómo te llamas?
- Pepedro Totorres.
- ¿Eres tartamudo, hijo?
- No, el tartamudo era mi padre y el del registro se creía muy gracioso.

---------------------

*  Dos amigas conversando:
- ¿Sabes que María se ha desecho de 80 kilos de grasa inútil?
- ¿Ah, sí?, ¿y cómo?
- Se ha divorciado

---------------------

*  En una casa, un marido le dice a su mujer:
- Mi amor ¿no te apetecería quedarte en la cama, ver películas y comer 
palomitas?

- ¡Sí! ¡Qué bien!
- ¡Fantástico, hasta luego! ¡Me voy de fiesta con mis amigos!

---------------------

*  Un profesor pide en clase:
- Luis, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de San Francisco?
- Hombre, profe, todos no.

---------------------

*  Un chico entra en una pajarería y dice:
- ¿Tienen patos salvajes?
- No, pero si quiere le enfado a un canario.   

---------------------
*  Un hombre llama por teléfono:
- Buenos días, ¿es el hospital infantil?
- Ti.
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*  Un asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta, le abren y 
dice:
- Doctor, tengo mucha asma, ¿qué me recomienda?
- Fácil: no fume, no beba, descanse y cómprese unas gafas.
- Y, ¿qué tienen que ver las gafas con el asma?
- Son para que encuentre la casa del doctor, que está abajo, yo soy
albañil.

---------------------

*  Una gallina pone un huevo de MEDIO KILOGRAMO. Prensa, televi-
sión, entrevistas..., todos detrás de la gallina.
- ¿Cómo ha logrado esa hazaña, Sra. Gallina?
- Secreto de familia...
- ¿Planes para el futuro?
- No sé, poner un huevo de un kilo.
Los flashes de las cámaras se ensañan también con el gallo...
- ¿Cómo han logrado semejante hazaña, Sr. Gallo?
- Secreto de familia...
- ¿Planes futuros?
- ¡Moler a palos al avestruz!

---------------------

*  Un hombre entra en una tienda y dice:
- Por favor,¿me puede cambiar este billete de 100 euros por cuatro de 50?
- Será por dos...
- Sí, hombre, y entonces, ¿dónde está el favor?

---------------------

*  Dos amigos hablando:
- ¡Hubo un huracán!
- ¿Y sufrió mucho tu casa?
- No, se cayó enseguida.
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*  Un hombre le dice a un amigo:
- ¿Qué haces fumando? ¿No habías ido a una clínica donde te quitaban 
las ganas de fumar? ¿Y sigues?
- Sí, pero sin ganas.

---------------------

*  Era un niño tan feo que cuando nació, el médico buscaba la cámara ocul-
ta.

---------------------

*  ¿Qué le dice una barra de pan a otra?
Te presento a una miga.

---------------------

*  Un amigo le dice a otro:
- ¿Cómo está el pollo?
- Empanado, como tú.

---------------------

*  ¿Qué hace una abeja en un gimnasio?
Zumba.

---------------------

*  ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee?
Broco Lee.

Sección de chistes realizada por:
Isabel Bosch, Fernando Cortés, Olga Lladó y Gastón Rodríguez
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HUMOR GRÁFICO
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LA CHAMPIONS EN ESTADO PURO

Tras una apasionante primera fase, los dieciséis mejores equipos de fútbol
de Europa en esta temporada ya se han clasificado para los octavos de final
y entre ellos hay tres equipos españoles: el Real Madrid, el Barcelona y el
Atlético de Madrid, que además han sido primeros de sus grupos, quedan-
do eliminada la Real Sociedad.

También han conseguido pasar los cuatro equipos alemanes (el Bayern de
Munich, vigente campeón, el Borusia de Dortmund, actual subcampeón, el
Bayern Leverkusen y el Shalke 04), los cuatro ingleses (Manchester United,
Manchester City, Arsenal y Chelsea) y otros cinco equipos: el PSG (de
Francia), el Zenit (de Rusia), el Galatasaray (de Turquía), el Milán (de
Italia) y el Olympiacos (de Grecia). En cambio, han quedado eliminados
clubes históricos como la Juventus, el Ajax, el Benfica, el Nápoles o el O.
Marsella, que al quedar como terceros clasificados de sus grupos, podrán
jugar como consolación la Europa League. 

Las eliminatorias de octavos de final comenzarán el próximo 18 de febrero
y por la gran calidad de los equipos parece que serán de un gran nivel.

EL RINCÓN DEL DEPORTEEL RINCÓN DEL DEPORTE
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TERCERA BOTA DE ORO PARA MESSI Y LUCHA
POR EL BALÓN DE ORO

El futbolista argentino Leo Messi recibió su tercera Bota de Oro, un galar-
dón que certifica que fue el máximo goleador en las ligas europeas durante
la pasada temporada.

Por otro lado, como en cada final de año, se está decidiendo quién será en
este 2013 el ganador del Balón de Oro, un trofeo para el que votan los selec-
cionadores y capitanes de cada selección del mundo y que acredita al gana-
dor como el mejor jugador del planeta en ese año. La lucha está servida y
hay tres grandes candidatos: el francés del Bayern Franck Ribéry, el portu-
gués del Madrid Cristiano Ronaldo (que ya tiene un balón de oro) y el
argentino del Barcelona Leo Messi (que ha ganado los cuatro últimos).

El resultado de la votación es muy incierto, ya que los tres futbolistas han
tenido un gran año, Messi y Cristiano especialmente a nivel individual y
Ribéry por haber ganado con su club la Liga, la Copa y la Champions. El
ganador del trofeo se conocerá en las próximas semanas.
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NADAL RECUPERA EL NÚMERO 1 DE LA ATP

Las palabras se quedan cortas para describir a un deportista como Rafa
Nadal Parera. A su enorme clase y calidad hay que añadir una mentalidad
ganadora y un espíritu de sacrificio que le lleva a superar todas las dificul-
tades que ha ido encontrando en su camino en forma de lesiones.

El tenista mallorquín, al que muchos daban por enterrado al estar tantos
meses sin competir por culpa de sus rodillas, ha vuelto este año por sus fue-
ros y ha realizado una temporada inolvidable y espectacular que lo ha lle-
vado a ganar dos nuevos Grand Slams (Roland Garrós y Open USA) y
numerosos torneos ATP (entre ellos varios Master 1000) con lo cual ha con-
seguido recuperar el ansiado número 1 en la clasificación mundial superan-
do al serbio Novak Djokovic. 

Al conseguirlo y como es lógico después de tanto esfuerzo, Rafa se emo-
cionó, pues sabe de la enorme dificultad que conlleva alcanzar de nuevo el
puesto más elevado del ranking y haber conseguido nada menos que 13
Grand Slams. Resulta todo un lujo el poder disfrutar de sus triunfos duran-
te estos años ya que será muy difícil que surja otro tenista como él.
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MARC MÁRQUEZ CONQUISTA EL MUNDIAL DE
MOTO GP

El joven piloto catalán de 20 años Marc Márquez se ha convertido en este
2013 en el piloto más joven de la historia en ganar un mundial en la cate-
goría máxima del motociclismo y además, ha sido el primero en hacerlo en
el año de su debut.

Este mundial hay que sumarlo a los otros dos que ya consiguió en los años
anteriores en otras categorías (la de Moto2 en 2012 y la Moto3 en 2010),
todo un récord de precocidad.

Hay que destacar el gran mundial que han hecho también otros pilotos espa-
ñoles como el mallorquín Jorge Lorenzo, que ha sido subcampeón en Moto
GP, Dani Pedrosa, Pol Espargaró (campeón de Moto2) o Maverick Viñales
(campeón del mundo de Moto3) y es que estamos viviendo la auténtica
edad de oro del motociclismo español.

Esperamos que en la próxima temporada se pueda repetir este histórico tri-
plete. 
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MIREIA BELMONTE Y MELANI COSTA, REINAS DE
LA NATACIÓN

La natación española también está viviendo el mejor momento de su histo-
ria, ya que obtuvo un total de 12 medallas
en el último campeonato del mundo, que se
celebró en Barcelona.

A los éxitos de la natación sincronizada hay
que añadir el increíble momento que están
viviendo la mallorquina  Melani Costa (que
se convirtió en subcampeona del mundo de
400 metros) y Mireia Belmonte, que a sus
títulos de subcampeona del mundo y cam-
peona de Europa ha sumado recientemente
varios récords mundiales, una hazaña que
hasta ahora parecía imposible para las nada-
doras de nuestro país y que se han ganado merecidamente el reconocimien-
to de todo el mundo.

Sección realizada por:
Carlos Palacio Díaz Salazar (3r d’ESO-B)
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Com a cada número de la revista “¿Qué es ESO?”, aquí teniu les
dates dels aniversaris de tots els companys i companyes que
compliran anys en els propers mesos. Molts d’anys a tots i a
totes i que pogueu gaudir com mereixeu del vostre aniversari.

PRIMER D’ESO

Primer d’ ESO-A
Carlota Sarbok Fernández 31-12

Bartolomé Roig Lorente 17-01

Carmen Roig Lorente 17-01

Diego Elías Moncada Millacura 25-01

Marc Mayol Enfedaque 26-02                       

Daniel Roibal Pérez 16-04      

Andrea Montes Carrillo 21-04   

José Antonio Liñán Lara 30-04  

Maria Antònia Martín Rigo 17-05

Francesc Rosselló Mas 23-05

Andrea Vidal Ruiz 05-06

Laura Pérez Jaume 21-06

Marta Pérez Jaume 21-06

Primer d’ESO-B
Paula Garí Gomila 18-01

Ainhoa Jarones Peciña 26-01

Antonio Vargas Martínez 04-03

Rocío Cárdenas Fernández 11-04

Francisco Coll Jaume 19-04

Laura Gallego Rodríguez 07-05

María del Mar Vidal Costa 12-05

Avelino Valero Ginard 14-05

María Alejandra Aliaga Koczy 05-06

Francisco José Mateo Caballero 04-05

Joan Miquel Moll Jaume 10-06

Azahara Parra Bouzon 11-06

MOLTS D’ANYSMOLTS D’ANYS
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SEGON D’ESO

TERCER D’ESO

Segon d’ESO-A
Guillem Roig Ramis 23-12

Jose Raúl Cerezo Expósito 28-12
Sergio Salvador Pareja 18-01
Beatriz Rosa Alcalde 25-01
Raúl Iglesias Molina 07-02

Francisco Dionel Fraquelli Steinhardt 11-02
Wendy Maribel Pineda Carrera 03-03

Alba Niell González 18-03
Juan Francismo Muñoz Niell 27-03

Lucía Belén Reyes 02-04
Nicolás Ramis Rivas 04-04
Olga Fuster Barea 07-04
Pau Pericás Mulet 07-04

Clara Mondragón Munar 08-04
Maria Caballero Rosselló 04-05
Bartomeu Bibiloni Bigas 09-05
Nicolau Mir Rosselló 10-05
Óscar Torres Marco 18-05

Segon d’ESO-B
Nerea Cartes Areco 18-12

Marina Martínez Fernández 21-01

Estefanía Ramírez Coll 30-01

Alba López Padilla 17-02

Almudena Soria Font 19-02

Rafael Macías Fraguas 23-02

Carlos Dorado Hemetsberger 10-03

Joaquín García Chinchilla 17-03

Nerea Toledano Carrillo 30-03

Mar Stella García Cerdá 31-03

José María Sanz Vílchez 15-04

María Jiménez Roldán 24-04

Pedro Moncadas Linares 05-05

Tania Fátima El Kechebour 30-05

Tercer d’ESO-A
Matheus Guimaraes de Almeida 01-01

Valeria Blanco Galloso 08-01
Marco Luque Mesa 08-01

Luciana Sofía Culetta Verdi 11-02
Marc Sebastià Bibiloni Gil 22-02

Marta Vidal Royo 07-03
Ramiro Nicolás D'Angelo 18-03
Daniel Font Mateo 20-03

Norela Ana Serra Úbeda 22-03
Manuel Campanario Bordoy 05-04

Ana Íñiguez Bertó 08-04
Paula Bota Larruscain 08-05
Isabel González Tortosa 16-06
Yerai García Jiménez 18-06

Tercer d’ESO-B
María Antonia Company Clar 21-12

Raúl Cobo Alcalde 29-12
Ana Lladó Salas 10-01

Alba Barceló Odonnell 03-02
Angie Dayana Gunsha Chávez 05-02
Carlos Pestana Rodrigues 03-03
Sergio Perotti González 12-03
Carlota Padilla González 25-03
Gastón Rodríguez Bergero 31-03
Marc Mclarty Perpiñá 12-04

Yuliya Protsiv 22-04
Ana Beatriz Palacio Díaz Salazar 04-05
Carlos Palacio Díaz Salazar 04-05
Francisco Raúl Gibert Corzo 14-05

Antonio López Ariza 24-05
Tomás Agustín Bárcena 04-06
Amanda Delgado Jiménez 07-06
Iván de la Vega Rueda 10-06
Gabriel Vidal García 12-06
Adrián Argibay Serra 15-06
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QUART D’ESO

Secció realitzada per:
Olga Lladó Cruz (2n d’ESO-B)

Quart d’ESO-A
Marina Caravaca García 24-12

Celso García Jiménez 30-12

Maria Antònia Bonet Gibert 04-02

Lorena Mesa Marcer 07-02

Celia Loberto Grimalt 12-02

Andrea Barceló Fernández 24-03

Selena López Botero 14-04

Josep Moll Jaume 23-04

María Covas Martínez 09-05

Antonio Mijarra Peregrina 06-05

Sofía Florencia Perujo 11-05

Mar Llabrés Company 12-05

Victoria Homar Planas 01-06

Quart d’ESO-B
Cristian Vilches Tur 19-12

José Manuel Olmo Fraguas 06-01
Marcos Mondragón Munar 08-01
Claudia Valero Ginard 27-01
Álvaro Murillo Perales 29-02
Marco Aliaga Koczy 10-03
Isabel Bosch Soler 27-03
Óscar Martínez Bauzá 27-03

Fernando Cortés Giménez 02-04
Andrea Oliver Marín 05-04

Cristian Álex López Acuña 16-04
Sandra Ruiz Sánchez 11-05
Nuria Gost Marí 21-06
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A n’aquesta secció podeu veure alguns dels millors treballs que
han fet els alumnes de Plàstica de quart d’ESO durant aquesta
primera avaluació amb el professor Ramon Suau, que ha selec-
cionats aquestes creacions. A la part inferior de cada dibuix
podreu veure qui és l’autor/a.

També podreu llegir el fantàstic cómic que ha realitzat en
Daniel Roibal Pérez de primer d’ESO. Esperam que vos agradin i
la secció, a l’igual que totes les altres, queden obertes a tots els
que hi vulguin participar als següents números de la revista.

MARINA CARAVACA CELIA LOBERTO

I NOSALTRES...QUÈ PINTAM?I NOSALTRES...QUÈ PINTAM?
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SOFÍA PERUJO NURIA GOST
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DAVID ROLDÁN LORENA MESA

SELENA LÓPEZ
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SELENA LÓPEZ SELENA LÓPEZ
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MAR LLABRÉS                                NURIA GOST

RAÚL MARTÍN SOFÍA PERUJO
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''Demasiada gente gasta dinero que no tiene en comprar cosas que no
necesita, para impresionar a gente que no le gusta'' (Will Rogers)

-----
''Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en

la escuela'' (Albert Einstein)
-----

''El cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender''
(Plutarco)
-----

''Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida''
(Mario Benedetti)

-----
''Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo'' (Albert

Einstein)
-----

''Un cínico es un hombre que sabe el precio de todas las cosas e ignora
aún el valor de una sola'' (Oscar Wilde)

-----
''El destino es el que baraja las cartas, pero somos nosotros los que las

jugamos'' (Arthur Schopenhauer)
-----

''Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres''
(Pitágoras)
-----

''El verdadero discípulo es el que supera al maestro'' (Aristóteles)
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''Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un
árbol'' (Martin Luther King)

-----
''La formulación de un problema, es más importante que su solución''

(Albert Einstein)
-----

''El fracaso es, a veces, más fructífero que el éxito'' (Henry Ford)
-----

''Un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es
capaz de convertirlo en experiencia'' (Elbert Hubbard)

-----
''Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere''

(Elbert Hubbard)
-----

''Todos vivimos bajo el mismo cielo, pero ninguno tiene el mismo hori-
zonte'' (Konrad Adenauer)

-----
''El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperan-

za perdida'' (Federico García Lorca)
-----

''Nunca pienso en el futuro. Llega enseguida'' (Albert Einstein)
-----

''Nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como el que no se la puede
dar a los demás'' (Mahatma Gandhi)

Sección realizada por:
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