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EDITORIALEDITORIAL

SOCIETAT I EDUCACIÓ
És suficient pegar un cop d'ull a les notícies per adonar-se de que estam
vivint un moment molt important a la nostra història, un temps canviant on
a tots els nivells pareix necessari prendre les decisions correctes després
d'uns anys molt difícils.

El món de l'educació al que ens dedicam no se pot quedar fora d'aquest
temps de reflexió i constitueix la base sobre la qual s'hauria d'edificar la
societat del futur. El professor i filòsof José Antonio Marina parla d'un pro-
verbi africà que diu que per educar un nin és necessària la tribu sencera, és
a dir, que tota la societat s'hauria d'implicar en l'educació dels més joves. 

Personalment, no puc estar més d'acord, però a la nostra societat, lamenta-
blement, resulta bastant utòpic pensar
que la major part dels estímuls que
reben els nins d'ella siguin positius
per a la seva educació, més bé succe-
eix tot el contrari: la televisió (espe-
cialment algunes cadenes) presenten

un model d'èxit a seguir basat en l'individualisme, l'egoisme, el conformis-
me i la incultura (present a programes
"tan educatius" com Gran Hermano,
Adán y Eva, Sálvame de Luxe o
Mujeres y Hombres y Viceversa... on
els que hi participen diguem que no
demostren ni un vocabulari ni un
nivell cultural massa modèlics, arri-
bant-se a afirmar en un d'ells, per exemple, que l'Alhambra es deia així per-
què estava feta "de alambre" i que estava a Córdoba...).
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Si no podem tenir massa esperances de comptar amb la societat com a
col.laboradora per a estimular el creixement sa dels joves, encara queden
dos pilars per ajudar a aconseguir-ho: els pares i els professors. Sense cap
dubte, l'educació que reben des de petits els nins a ca seva és i ha de ser la
més important i ha de ser complementada a l'escola amb el treball dels mes-
tres i professors. Pens que resulta imprescindible que els pares i els profes-
sors puguem remar en la mateixa direcció, ja que tots estam interessats en el
mateix objectiu: l'educació dels joves.

Ara que està a punt de començar el nou any, m'agradaria animar tots els
alumnes del col.legi a
lluitar per a complir els
seus somnis i esper que
sigui un meravellós any
per a tots els membres
de la nostra comunitat
educativa, desitjant que
valors com la generosi-
tat, la creativitat, la tole-
rància, el respecte, l'es-
forç o l'altruisme esti-
guin molt presents a

cada un de nosatres durant aquest 2015 i ajudin a aconseguir que sigui un
any inoblidable.

Manolo Lladó Valdevieso
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REPORTATGE: S’ESTADAREPORTATGE: S’ESTADA

La nostra barriada d'es Coll d'en Rabassa està en plena transformació: a les
obres de construcció de la nova autopista M-30 (el segon cinturó de Palma
que començarà a n'es Coll) hem de sumar la construcció de S'Estada
Mallorca Shopping, que quan s'inauguri a la primavera de 2016, suposarà
l'aparició d'un dels centres comercials més grans d'Espanya.

El projecte de S'Estada
està encapçalat per
Carrefour Property
(filial immobiliària del
Grup Carrefour), que
ha realitzat una inver-
sió de 190 milions
d'euros per posar en
funcionament aquest
nou centre comercial
que tendrà 70000
metres quadrats de

superfície per alquilar a altres empreses (hi haurà 120 locals comercials). 

El principal objectiu és atreure a Mallorca grans firmes que encara no esti-
guin presents a l'illa i com exemple, ja s'ha fet públic que la coneguda
empresa irlandesa de roba Primark obrirà una tenda de 7000 metres qua-
drats amb dues plantes a S'Estada, un fet que probablement estaven espe-
rant milers de mallorquins.
Altres empreses com
Cortefiel, Springfield,
Pedro del Hierro o
Women's Secret també han
confirmat la seva presència
a S'Estada.



6

El nou centre comercial
també disposarà de nombro-
sos bars i restaurants i l'oferta
d'oci inclourà entre d'altres
coses, una piscina d'ones, un
rocòdrom (zona d'escalada) i
una àrea infantil dedicada a la
família, en una superfície
total destinada a l'oci de 1800
metres quadrats, entre les
zones cobertes i les d'espais
oberts.

Els responsables del projecte de
S'Estada afirmen que serà molt
positiu per a la zona i per a
Mallorca, ja que es preveu la crea-
ció de 1500 llocs de treball directes
i de 2000 indirectes, a més dels
2400 que estan treballant en la seva
construcció i que ho feran durant el
proper any 2015. També diuen que

a la seva arquitectura s'està respectant el caràcter mediterrani, l'adapta-
ció a l'entorn, el medi ambient i la sostenibilitat i que s'esperen 12
milions de visites anuals que contribuiran a revitalitzar la zona.
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Per una altra banda, organitzacions patronals com PIMEM, PIMECO o
AFEDECO han mostrat la seva oposició al projecte (a l'igual que al de
Palma Springs que obrirà a Can Pastilla, a la zona de ses Fontanelles), afir-
mant que hi haurà una saturació d'hipermercats i de centres comercials que
perjudicaran el petit i mitjà comerç i que pot provocar que tanquin moltes

d'aquestes empreses, especialment al centre de Palma i a l'eixample i també
han criticat el consum de territori que suposen. El temps dirà si aquests can-
vis seran positius o negatius per a la nostra barriada.

Reportatge realitzat per:
Adrián Català, Angie Gunsha, Adrián Argibay, Libera Matheu, Blanca

Ferrer, Yuliya Protsiv, Raúl Gibert, Gabriel Vidal, Clara Pardo, 
Marian Company i Carlos Palacio
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Mallorca té des del passat mes d'octubre una nova campiona del món:
n'Aina Colom Miró, que amb només catorze anys es va proclamar brillant-
ment en aigües argentines campiona del món de la classe femenina
d'Optimist de vela, després de nou dures regates disputades i on es va impo-
sar a rivals de la talla de l'eslovena Mara Turin, la nordamericana Emma
Kaneti o l'alemanya Deike Bornemann.

Aquesta gran esportista del Club Nàutic S'Arenal que va començar a nave-
gar quan tenia sis anys està completant un gloriós any 2014, ja que també
va aconseguir el títol de campiona d'Espanya que es va disputar a Cádiz i a
n'aquest mes de desembre, s'ha proclamat campiona absoluta del Trofeu
Ciutat de Palma, la prova esportiva més antiga de Balears, superant 500
regatistes de 12 països, destacant com a principal rival l'alemany Roko
Mohr. 

ENTREVISTA: AINA COLOMENTREVISTA: AINA COLOM
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A les imatges podeu veure la brillant campiona amb la seva família i algu-
nes de les persones que han recolzat l’esportista, com el seu monitor Xisco

Socías, el president de la
Federació Balear de Vela
Joaquín González Devesa, la
regidora d’esports de
l’Ajuntament de Llucmajor
Inmaculada Pérez, el vocal de
vela José Ramón Picó, el presi-
dent del CN S’Arenal Biel Dolç
o en José Carlos Frau, patroci-
nador del trofeu Bufete Frau.

Amb aquests
títols, supera els
magnífics resul-
tats de l'any 2013,
quan va aconse-
guir el subcam-
pionat d'Europa a
Hongria.
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N'Aina destaca per la seva
gran qualitat tècnica, pel
seu caràcter tranquil i per
la seva innata capacitat
d'adaptació a tot tipus
d'aigües. Des d'aquesta
revista, hem realitzat una
entrevista a la gran cam-
piona del món:
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P- Quan vares començar a practicar aquest esport de la vela?

R- La veritat és que ja fa molt temps. Vaig començar al meu club de sem-
pre, el Club Nàutic de S'Arenal quan només tenia sis anys. És un esport que
m'ha aportat moltíssimes coses i que m'encanta practicar.

P- Quin és el trofeu que t’ha fet més il.lusió aconseguir?

R- La veritat és que resulta molt difícil elegir, ja que a tots he hagut de com-
petir amb esportistes de molta qualitat, tant al campionat d'Espanya, com al
d'Europa, com al Mundial i com al Ciutat de Palma, així que tots represen-
ten molt per jo.
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P- Com et vares sentir quan vares guanyar el Mundial?

R- Bé, al principi no m’ho creia, però després vaig sentir una alegria molt
gran, perquè aquell dia les proves no m'havien anat molt bé i no pensava
que hagués recuperat la primera posició. El sentiment que vaig tenir resul-
ta totalment indescriptible.

P- Quina persona t'ha ajudat més a aconseguir aquest triomf i què pen-
ses fer? 
R- Bàsicament el
meu monitor Xisco
Socías i també tota
la gent que m'ha
donat suport i m'han
ajudat a seguir llui-
tant per a millorar i
aconseguir aquests
resultats. A partir d'ara, pens preparar el millor possible la nova temporada,
també a la classe Optimist i especialment intentar repetir el resultat d'en-
guany al Mundial de Polònia de 2015.
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P- Trobes que has de millorar qualque cosa?

R- És clar que sí, tant a l'esport com a qualsevol activitat de la vida, sempre
hi ha marge de millora, no tot se fa perfecte. Per exemple, al Mundial
mateix, a les dues darreres proves vaig fer “submarins”, que és quan a
l'Optimist entra molta d'aigua. Això ho hauria de millorar.
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P- Si no poguessis fer més vela, ho acceptaries i faries un altre esport?

R- La veritat és que esper seguir fent vela sempre i no deixar de practicar
l’esport que tant m'agrada, no vull plantejar-me aquesta possibilitat.

Entrevista realitzada per:
Tomeu Bibiloni Bigas i Pedro Adrover Covas
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ELS ALUMNES OPINENELS ALUMNES OPINEN

LAS AVENTURAS DEL PEQUEÑO NICOLÁS
(Adriana Jiménez y Libera Matheu)

Uno de los nombres propios de este año 2014 ha sido sin duda el de
Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido por todos como “el
pequeño Nicolás”, un chico de veinte años que a pesar de parecer un tipo
del montón y ser mal estudiante, con su labia consiguió codearse y a hacer-

se fotos con muchos de los más importantes políticos y empresarios del país
e incluso llegó a colarse en el besamanos del rey Felipe VI. 

Al no tener carnet de conducir, alquiló para sus actividades una flotilla de
automóviles de lujo para dar credibilidad a lo que decía a políticos y empre-
sarios: que trabajaba para el CNI y para la Casa Real y presumía de amis-
tades de altos vuelos, ofreciéndose a hacer favores por mediación de sus
presuntos amigos. Por cierto, a la empresa de alquiler de coches les ha deja-
do a deber 5000 euros.
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Se reunió con el abogado de Manos limpias para interceder por la infanta
Cristina en el caso Noos. También dice que se reunió con los Pujol y ade-
más con representantes políticos para interceder sobre la soberanía catala-
na. Fue detenido por asuntos internos, se le acusa de falsedad, estafa y usur-
pación de funciones públicas, aunque él sigue afirmando que todo lo que
dijo es cierto y que tiene informaciones muy comprometedoras para mucha
gente. El tiempo lo dirá.

PROSPECCIONS PETROLÍFERES A LES BALEARS
(Ginés Carreto)

Estic totalment en contra de les prospeccions petrolíferes a les Balears, ja
que si finalment es realitzen, causaran un dany irreparable a la flora i fauna
marines de les nostres
illes, que són úniques en
el món. És veritat que si
hi ha petroli, per una
part ens aportaria un
benefici econòmic ja
que Espanya té un gran
dèficit d'energia i s'hau-
ria d'importar menys
petroli, però per una
altra banda, perdríem
doblers al sector del turisme, que és el que dona un major benefici a la nos-
tra economia. Un altre motiu per estar en contra és que si es troba petroli,
es frenaran les inversions en energies renovables que haurien de ser el futur
del nostre país i del món.
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LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL
(Mª Antonia Company)

Hace unas semanas, un ultra del Deportivo de la Coruña murió porque un
grupo de violentos del Atlético de Madrid le dieron una paliza y poco des-
pués lo tiraron al río Manzanares. El fallecido, llamado Jimmy, se citó por
internet para pelearse con otras personas de ambos equipos en Madrid. 

Según su historial poli-
cial, tenía antecedentes
penales por robos, vio-
lencia... y había estado
en la cárcel por ello. En
mi opinión, tanto este
ultra como otros violen-
tos deberían estar más
vigilados por la policía
para poder prevenir des-
gracias como ésta.

INTERNET Y ESPIONAJE
(Pedro Moncadas)

Todos estamos de acuerdo en que internet es una gran herramienta para rea-
lizar muchas actividades, aunque deberíamos plantearnos si es un lugar
seguro. Todos los que lo usamos estamos sometidos a un rastreo virtual que
proporciona una gran información sobre nosotros. Cada vez que entramos
en una página web, se activa un sistema basado en las llamadas “cookies”,
en las que se almacena información de nuestro perfil y nuestras preferencias
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para el uso de ese sitio.
La mayoría de páginas
no nos advierten de ello
y me parecería bien si
fuera para detectar deli-
tos que se puedan
cometer, aunque es pro-
bable que esa informa-
ción se utilice también
para fines comerciales,
algo que me parece
totalmente inaceptable.

IÑAKI URDANGARÍN Y LA INFANTA CRISTINA
(Carlos Palacio)

A la espera de que se celebre el juicio, el fiscal Pedro Horrach pidió 19 años
de cárcel para Iñaki Urdangarín y una multa de tres millones de euros. En

cambio, para la infanta
Cristina no se pide pena
de cárcel y una multa de
600000 euros.

En mi opinión, lo que se
pide para el ex-jugador
de balonmano es bastan-
te correcto, pero es más

discutible si es justo lo que se pide para la infanta, pues mucha gente podría
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pensar que si no se pide pena de cárcel podría tener algo que ver que sea la
hermana del Rey Felipe VI. En una democracia como la que tenemos, las
leyes y la aplicación de las mismas deberían ser iguales para todos.

EL VIRUS DEL ÉBOLA Y ESPAÑA
(Andrea Tovar y Norela Serra)

El ébola es uno de los temas más terribles de este año 2014. En España se
le empezó a dar más importancia cuando fue repatriado un misionero espa-
ñol que había contraído la enfermedad en África y que murió en un hospi-

tal de Madrid a los cuatro días de llegar. También se habló mucho del ébola
cuando la enfermera Teresa Romero se contagió cuando tuvo contacto con
el misionero y del sacrificio de su perro, aunque felizmente la enfermera
pudo superar el virus. Lo que no nos parece normal es que ahora que ya no
hay ningún caso de ébola en España da la impresión para los medios de
comunicación que ya se ha logrado acabar con la epidemia, cuando en
África son miles las personas que siguen muriendo y que necesitan una
mayor implicación de los países ricos.
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UN DÍA EN LA PLAZA
(Amanda Delgado)

Vas caminando, como haces siempre y de pronto, todo es oscuro. Abres los
ojos, pero sigues sin ver. No sabes dónde irás ni qué te va a pasar. Escuchas
un ruido, un haz de luz empieza a iluminarte, oyes vítores, gente gritar y
chillar de euforia y regocijo. Alguien te empuja para que salgas ahí fuera,

que salgas a lo desconocido. Eres tú, aterrado, indefenso, desarmado y des-
nudo ante una multitud que ríe y observa, ansiosa de sangre. Juegan conti-
go, banderillas atraviesan tu espalda, te amputan las orejas, te queman... Y
mientras tú sufres, ahí están ellos, gozando de tu dolor ¿Cómo te sentirías
si te pasara eso? ¿Qué pensarías de esa gente? Probablemente pensarías que
son crueles e inhumanos. Eso piensan todos los antitaurinos, eso piensan los
que están en contra del maltrato animal.
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TOROS: ¿ARTE O MASACRE?
(Carlota Padilla)

Las corridas de toros son una actividad que se ha convertido en una tradi-
ción en España. No creo que se trate de una lucha tan desigual entre el toro
y el torero, porque aunque la mayoría de las veces acaba la con la muerte
del toro, no tenemos que olvidar el gran número de toreros que han muerto
en la plaza. Yo no me opongo a las corridas de toros, pues pienso que hay
bastante hipocresía cuando se ataca este espectáculo. ¿No comen carne la
gran mayoría de estas personas? Para que puedan comerla, antes han teni-

do que matar a ese animal, al igual que se hace con la carne del toro des-
pués de que muera en la plaza. Aunque en el caso del toro esta muerte se
practica públicamente, en la carne que comen los antitaurinos el resultado
es el mismo: la muerte del animal y en cambio, los toros han sido cuidados
mucho mejor hasta que llega el día de la corrida.
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ELS IMPOSTS I LA SEVA UTILITZACIÓ
(Beatriz Rosa)

Els imposts els cobren els estats per a poder pagar les seves despeses i man-
tenir el sistema de protecció social i a jo me pareixeria bé si no fos perquè
veig diàriament que moltes vegades es gasten en coses innecessàries o
directament serveixen perquè algunes persones corruptes es quedin directa-
ment amb ells.

D'acord, gràcies als imposts podem tenir una educació i una sanitat públi-
ques que estan molt bé, però me pareix excessiva la quantitat d'imposts que
pagam i el percentatge que s'aplica: impost sobre la renda, impost de circu-
lació, la Contribució, impost sobre la benzina, impost sobre els premis de
loteria... però el que més em molesta en temps de crisi és l'IVA, que a més
ha pujat fins al 21 % per cada compra. No se n'adonen de què pujant l'IVA
només aconsegueixen baixar les vendes? Crec que si el baixassin, la gent
compraria més productes, les empreses anirien millor, podrien donar més
treball i a més, l'estat guanyaria més doblers.
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INCENDIO EN LAS TORRES DEL COLL
(Alejandro Servera y Paulet Montiel)

A finales de noviembre, se produjo un gran incendio en la cuarta planta de
la segunda torre del Coll. La vivienda estaba habitada por una familia de
nacionalidad nigeriana
y las llamas se propaga-
ron rápidamente por la
gran cantidad de mate-
riales textiles y de
madera que había en el
piso. Según los bombe-
ros, se produjo un fallo
eléctrico en un brasero
por un cortocircuito.
Tanto la familia como
los vecinos de las
viviendas colindantes
pudieron ser evacuados
rápidamente y dos
camiones de bomberos
sofocaron las llamas. Fueron momentos de mucha tensión pues muchas per-
sonas se quedaron fuera del edificio sin poder coger nada e incluso alguna
mascota aún estaba en el interior. Fue emocionante ver que muchas perso-
nas del barrio se volcaron en el incendio intentando ayudar a los afectados
para que recuperasen parte de lo perdido, aunque también fue un poco
indignante ver que otras sólo estaban allí por el morbo de ver lo que estaba
sucediendo y no fueron capaces de donar nada a los afectados.
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TRANSPARENCIA EN LA POLÍTICA
(Gastón Rodríguez)

Una de las últimas novedades en el panorama político español ha sido la
creación de una página web del Gobierno donde se muestran los presu-
puestos para el mantenimiento público, los gastos de cada ministerio, la
declaración de sueldos de los políticos, sus propiedades... Es una medida
para luchar contra la corrupción que pienso que si algún político está pen-

sando en quedarse con dinero público, a partir de ahora le va a ser más difí-
cil. Creo que es una gran medida, pero que se debería haber tomado antes y
quizá se habrían evitado tantos casos de corrupción que han salido a la luz.

EEUU: ¿RACISMO O INCOMPETENCIA?
(Tomás Bárcena)

Se están produciendo en Estados Unidos numerosas manifestaciones por la
muerte de varias personas afroamericanas a manos de la policía. Aunque
pueda haber algunos policías racistas, creo que se trata más de incompeten-
cia por parte de algunos de ellos. Por ejemplo, en Alemania, recientemente 
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un hombre con enajenación armado con dos machetes grandes fue detenido
por solo tres policías y un tiro en la pierna. En cambio, en Estados Unidos,

otro hombre con enajenación y un pequeño cuchillo fue detenido por nueve
policías y nueve tiros en el pecho. La diferencia es clara y pienso que para
evitar estos sucesos se deberían mejorar las academias de policía norteame-
ricanas.

RESPECTE PER L’ARBITRATGE
(Adrián Catalá)

Un àrbit és una persona que fa complir les regles del joc, imaginau què pas-
saria en un partit de futbol sense àrbit? Jo soc àrbit de futbol i pens que l’ar-
bitratge es veu molt perjudicat pels insults d’algunes persones. Aquesta gent
no coneix la dificultat del que feim, que som persones i com a tals, no sem-
pre podem encertar, ens podem equivocar, igual que els jugadors.

Algunes vegades, aquests insults es converteixen en agressions físiques.
M’agradaria que aquestes persones violentes es convertissin en àrbits i 
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i s’adonassin del que es sent quan una persona et vol pegar per un esport.
Esper que aquesta situació canviï molt amb el pas del temps.

LOS VIDEOJUEGOS Y LA VIDA REAL
(Cristyan Fernández y Marc Bibiloni)

Hoy en día, mucha gente juega a videojuegos violentos y adictivos que
posiblemente nos influyen en la forma de pensar y de actuar. Por ejemplo,
en el famoso juego GTA, el objetivo es conseguir dinero y prestigio, lo cual
se consigue en función de lo violento que seas, mediante asesinatos y robos
a la gente de la ciudad. 

Estos videojuegos se han extendido por todo el mundo y pueden motivar
que en la vida real, aunque no se llegue a los niveles del juego, la gente se
comporte de forma violenta y peligrosa. En las últimas semanas, un grupo
de jóvenes de Palma se ha dedicado a tirar piedras a los coches que pasaban
por la autopista hiriendo a varias personas y poniendo gravemente en peli-
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gro sus vidas. Quizá sea porque algunas personas no saben diferenciar los
videojuegos y la vida real.

¿AVANCES O DESPUNTES TECNOLÓGICOS?
(Raúl Martín)

En las últimas décadas ha avanzado impresionantemente la tecnología,
tanto, que llega a alcanzar un precio desproporcionado. Los beneficios de
una empresa tendrían que ser lo que se han gastado en hacer el producto y
un pequeño extra acorde con el esfuerzo que invirtieron los trabajadores en
hacer el producto, pero pienso que las empresas se han cegado con las
ganancias y se han olvidado del cliente, aprovechándose de nuestra depen-
dencia del avance tecnológico.

No todo el mundo se puede permitir tener acceso al último modelo de un
móvil o un ordenador y esto te lleva a cuestionar si siguen manteniendo el 



28

ideal de crear tecnología para cambiar el mundo. Un ejemplo bien claro es
la manzana californiana de Apple, cuyos últimos lanzamientos no creo ade-

más que incorporen avances significativos, pese a lo cual su precio sí que
sigue avanzando sin bajar de los 600 euros.
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PRIMER CONCURS LITERARI
COL.LEGI LLADÓ

Els professors de Llengua Catalana, Castellana i Anglesa han organitzat el
primer CONCURS LITERARI DEL COL.LEGI LLADÓ pels alumnes
de Secundària, una gran oportunitat per a plasmar en una fulla en blanc i
compartir amb tots les narracions o poemes que puguin sortir de la ment
de cada un de vosaltres. Esperam que us animeu a participar i demostreu tot
el vostre potencial creador.

BASES DEL CONCURS:
1/ La creació ha de ser una narració o un poema i tenir un títol.
2/ S'ha de fer a ordinador (tamany lletra: 12) i imprimir-la en paper.
3/ L’extensió màxima de l’obra serà de dos folis.
4/ No es pot posar el nom de l’autor sinó que es posarà un pseudònim.
5/ La creació pot ser en llengua catalana, castellana o anglesa.
6/ L’autor guardarà una còpia del seu treball fins el dia de l’entrega de pre-
mis, ja que els pseudònims han de ser secrets fins aquella data.

NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
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7/ Els premis es concediran per la qualitat de la creació, independentment
de la llengua utilitzada.

8/ Els treballs s'entregaran a la Secretaria del Col.legi (on hi haurà una bús-
tia per les obres de primer i segon d’ESO i una altra per les de tercer i quart) 

9/ El plaç d'entrega acaba del 2 de març de 2015.

LLISTA DE PREMIS:

1/ S'entregarà un trofeu al guanyador/a del primer cicle (1r i 2n d'ESO) i
un altre trofeu al guanyador/a del segon cicle (3r i 4t d'ESO).
2/ El guanyador/a de cada cicle també rebrà un lot de llibres.
3/ El millor treball en cada llengua de cada classe tendrà un punt més
per a l'avaluació en la matèria a la qual hagi entregat el treball.
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SORTIDES ESCOLARS D’ESO
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 Mallorca
Planetarium a Costitx, un observatori astronòmic de prestigi internacional.

Els alumnes varen poder observar directament el Sol amb un telescopi,
assistiren a una projecció sobre els estels i els planetes, després visitaren
una exposició de meteorits i pedres lunars i varen rebre informació sobre els
principals viatges espacials, en un dia que s’ho varen passar d’allò més bé.

Els alumnes de segon, també amb els seus tutors Paco Fiol i Laura López,
anaren al Centre de Protecció Animal de Son Reus el 18 de novembre, situat
a la carretera de Sóller. Un veterinari i un tècnic de la Conselleria varen rea-
litzar una xerrada sobre els perills que té l'abandonament d'animals exòtics
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pel nostre medi natural i posteriorment, una altra sobre plagues de ciutat,
mètodes de prevenció 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.
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Els grups de tercer A i B varen fer amb els seus tutors Catina Cardell i Rafa
Ballester i els professors
Toni Navas i Pilar Díaz una
sortida de senderisme per la
serra de Tramuntana, con-
cretament el Camí des
Correu, situat entre
Esporles i Banyalbufar,
passant un gran dia en contacte amb la natura en un entorn realment privi-
legiat, un dia al qual es varen conjugar les rialles, l’esport i el medi ambient. 
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Finalment, els alumnes de quart es varen dividir el 13 de novembre en dos
grups: el primer va visitar llocs emblemàtics de la ciutat de Palma amb els
seus professors Rafa Pons i Mónica Fernández. Entre d'altres llocs impor-
tants, varen visitar la Porta des Camp, El Temple, Ca la Gran Cristiana,
Fonda Espanya, La Seu (visita exterior i visita interior), Palau de
l’Almudaina, el Palau March, el Parlament, el Consell de Mallorca, l'
Ajuntament, Can Rei, l' Edifici l’Àguila, l'Esglèsia de Santa Eulàlia i la de
Sant Francesc.
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El segon grup es va dirigir a Demolab, el laboratori jove de la Universitat,
amb les professores Carolina Orostívar i Fernanda Llinàs on varen fer pràc-
tiques relacionades amb les cèl.lules sanguínies a un laboratori preparat
exclusivament per a ells i també varen fer proves de busseig. Va ser una sor-
tida molt profitosa, ja que a més de poder gaudir de l'ambient universitari,
els alumnes varen poder experimentar una bona jornada de ciència.
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MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS
Dins el pla de millora del Centre, aquest curs hem pogut realitzar la reno-
vació total de l'aula d'Informàtica, amb l'arribada de catorze nous ordina-
dors equipats amb el sistema operatiu Windows 8. A més, s'ha millorat enor-
mement la velocitat de navegació a tot el Centre, ja que hem substituit
l'ADSL per dues línies de fibra òptica, per la qual cosa hem passat d'una
velocitat de descàrrega de 6 megas a una de 200 megas i per tant, suposa
una indubtable i necessària millora. S'ha hagut de fer un gran esforç econò-
mic, ja que el cost dels nous ordinadors ha superat els 6500 euros.

Per una altra banda, a l'estiu es va procedir a la substitució de l'antiga barre-
ra del carrer Guasp per una de nova, ja que l'antiga estava molt deteriorada.
També era una despesa necessària que s'havia d'afrontar i que ha tengut un
cost de 2200 euros. Una altra inversió important d'aquest curs és la reforma
de les cobertes de l'edifici que es va iniciar a l'estiu i que culminarà durant
aquestes vacances de Nadal, amb un cost total superior als 6000 euros.
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També s'han incorporat noves pissarres a Infantil, Primària i l'aula de
Música amb un cost de 950 euros i pantalles blanques per a projeccions per
a les aules d'Infantil i Primària, que han costat 750 euros.

CAMPIONS DE GEOGRAFIA FÍSICA
A l'assignatura de Ciències Socials de primer 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 les copes que es va posar en joc.

Es tractava de localitzar a un mapa mut els principals elements del relleu
físic de cada continent i els d'Espanya. El resultat va ser molt bo i els guan-
yadors de la competició varen ser en Joan Cubo Barceló (a primer A) i na 
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Romana Protsiv (a primer B). A més, en Joan va aconseguir un total de 100
punts de 100 possibles, demostrant els seus gran coneixements geogràfics.

Cal destacar el gran nivell que varen assolir gran part dels alumnes de cada
classe i alguns d'ells varen destacar molt obtenint una puntuació superior als
90 punts: na Laura Atero, n'Elizabeth Ferrá, na Genoveva Ferreras, en
Carlos Mosquera i en Pedro Vázquez (a primer A, a més d'en Joan Cubo) i
en Nacho Bárcena, en Roberto Machado, en Lorenzo Medina, en Miguel
Ángel Miguel, en Carlos Núñez, n'Álex Pujol i na Rosa Mª Vargas (a pri-
mer B, a més de na Romana Protsiv). 
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PRIMER CAMPIONAT DE PING-PONG
Si t'agrada el tennis de taula estàs de sort: hem organitzat un campionat pels
alumnes de Secundària del nostre col.legi que es disputarà en el mes de
març durant els segons temps d'esplai. 

Hi ha dues categories amb una copa pel guanyador/a del primer cicle d'ESO
(els de primer i segon) i una altra pel guanyador/a del segon cicle d'ESO (els
de tercer i quart). Si voleu participar a la competició li heu de comunicar al
professor Toni Navas. Teniu de temps fins a finals de gener de 2015, ja que
després es ferà un sorteig per a decidir les eliminatòries.
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EL NADAL ARRIBA A L’ESCOLA
Com cada desembre,
estam a punt d'entrar a l'è-
poca més entranyable de
l'any i els alumnes
d'Infantil, Primària i
Secundària juntament
amb els seus professors i
professores han decorat
les seves aules i els espais
comuns del Centre per a
impregnar-los d'aquesta
màgia nadalenca. Als seus
treballs han demostrat una
gran creativitat i a n'a-
questes imatges podeu
veure alguns exemples
que evoquen aquest temps
tan especial.
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SIMULACRE D’EVACUACIÓ
El passat 25 d'octubre els alumnes d'Infantil, Primària i Secundària i tots els
membres del personal del Centre participaren a un simulacre d'evacuació de
l'edifici per estar millor preparats
en cas d'emergència i comprovar
el funcionament del protocol.

El simulacre va ser observat per
la tècnica en prevenció de riscos
laborals Bárbara Acevedo, de
l'empresa Arxiduc que ens asses-
sora en temes de prevenció d'ac-
cidents i va destacar la gran rapidesa i ordre amb els quals es va fer l'eva-
cuació, ja que les més de 500 persones que estaven a l'edifici varen sortir a
l'exterior en poc més de dos minuts des de l'inici del simulacre i abans dels
quatre minuts, l'equip d'intervenció havia revisat totes les estàncies per a
comprovar que ningú havia quedat a l'interior i cada professor havia fet el
recompte dels seus alumnes. Enhorabona a tots i a totes.

SERVEI DE CONSULTA JOVE
Després del seu bon funcionament durant el curs passat, a n'aquest curs con-
tinua el servei de Consulta Jove al nostre col.legi i que consisteix en que
cada dijous 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 
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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 durant els temps d'esplai.
Esperam que el programa pugui seguir ajudant a resoldre qualsevol dubte
dels alumnes i pensam que resulta molt positiu.

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Com és habitual cada dos anys, a finals de novembre es va procedir a la
renovació parcial del Consell Escolar, el màxim òrgan de representació al
Col.legi i que està integrat pel director, els representants de la titularitat, els
dels mestres i professors, els dels pares i mares, el del personal no docent i
els d'alumnes. Els components del Consell Escolar són:

- President: Guillermo Lladó Valdevieso.

- Representants de la titularitat: Francisca Valdevieso Rotger, María José 

Lladó Valdevieso i Manuel Lladó Valdevieso.

- Representants del professorat: Verónica Alfambra Pérez, Rafael Ballester 

Tamayo, Carolina Orostívar Cerdá i Elena Veny Torres.

- Representants de pares i mares: Sonia Alfambra Pérez, Antonia Cerdá 

Vanrell, Carolina Guirao Campbell i Juan Ramón Peláez Valero.

- Representant del personal d’administració i serveis: Eulalia Ramón Riera.

- Representants dels alumnes: Clara Mondragón Munar i Noel Jordán 

Cuberos.
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* Un amigo le dice a otro:
- El mes pasado, contraí matrimonio.
- ¡Contraje!
- Hombre, claro, ¡no iba a ir en chándal!

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

* Estaba una pizza llorando en el cementerio, llega otra pizza y le dice:
- ¿Era familiar?
- No, era mediana…

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

* Un borracho va a Alcohólicos Anónimos y le preguntan:
- ¿Vino solo?
- No...póngame unas aceitunitas también.

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

* En una zapatería:
- Hola, quería estos zapatos.
- Dígame su número.
- ¡Oh! 651862...
- ¡No!, ¡el número de zapatos!
- ¡Ah! Quiero dos.

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

* - Oye, papá, ¿qué es la fusión?
- Es cuando Goku le enseña a Goten y a Trunks como unirse para vencer  
a Maj.
- Ahhh..... ¿Y la ebullición?

CHISTESCHISTES
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* Una mujer acude al médico con el fin de que le recomiende algo para 
adelgazar y el médico le dice:
- Es muy simple, señora. Sólo tiene que mover la cabeza de izquierda a 
derecha y viceversa.
- ¿Cuántas veces?
- Cada vez que le ofrezcan chocolate.

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

*  - ¡A mí nadie me da órdenes! 
- "2% de batería. Conecte el cargador"
.- Voy.

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

*  - Mamá, ¿qué haces en frente del ordenador con los ojos cerrados?
- Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas...

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

*  Tengo una amiga tan fea que le di a "Me gusta" en una foto suya del 
Facebook y me salió una ventana que ponía "¿Estás seguro?".

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

* En la comisaría de policía:
- A ver, describa a su agresor: ¿pelo?
- Corto.
- ¿Ojos?
- Dos.
- ¿Piel?
- Por todo el cuerpo.
- ¿Usted es tonto?
- Sí.
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*  En un restaurante:
- Tomaré un Filet Mignon al oporto maridado con un Chateau Mouton-
Rothchield del 45.
- ¿Y de postre?
- Mondarinas.

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

* - Cariño, dame el bebé.
- Espera a que llore.
- ¿A que llore? ¿Por qué?
- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo encuentro!!!!!!!

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

*  - Camarero, la cuenta.
- Cincuenta.
- ¿Sin cuenta? Uy, qué detallazo.
- No...me refiero a que son...
- Me voy, gracias.
- Pero...
- Adiooos.

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

*  ¿Cuál es el árbol más valiente? 
La palmera, porque duerme con el coco

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

* ¿Qué hace Enrique Iglesias en un campo de trigo?
Estar contrigo, vivir contrigo, bailar contrigo...   

Sección de chistes y humor gráfico realizada por:
Catalina Beduino, Mar Stella García, Olga Lladó y Mario Martín
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HUMOR GRÁFICO
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MARCO ASENSIO: LA JOIA MILEURISTA
En Marco Asensio encara que només té 18 anys és un dels jugadors més
importants del Reial Mallorca. El problema és que encara està cobrant com
a juvenil, amb un sou que no arriba als mil euros, una quantitat que no es
correspon amb el seu rendiment. Amb aquesta situació, el brillant jugador
mallorquí ha acceptat l'oferta per a fitxar pel Reial Madrid, firmant un con-
tracte de sis anys. El Mallorca no ha pogut evitar el fitxatge, ja que la clàu-
sula de rescisió del jugador era de només quatre milions d'euros.

La part positiva pel club és que el Madrid deixarà cedit a n'en Marco
Asensio al Mallorca almenys fins a final de temporada i esperam que pugui
contribuir amb la seva qualitat al retorn del Mallorca a primera divisió.

SUPERCOPA D’ESPANYA 2014
L' Atlètic de Madrid va guanyar merescudament la Supercopa d'Espanya
després de vèncer al Reial Madrid 1-0 gràcies a un gol del seu davanter

EL RACÓ DE L’ESPORTEL RACÓ DE L’ESPORT
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Mandzukic. El conjunt d'en Simeone va tornar a guanyar en intensitat a un
conjunt blanc que tenia opcions en el tram final de la primera meitat però
que, en general, no va poder rompre la dura defensa Atlètica. A més, també
es va imposar al Madrid en el partit de lliga, com ja va passar l'anterior tem-
porada i l'equip banc quasi no va generar cap ocasió. 

Aquest any 2014 ha estat un dels més brillants per a l'equip del Manzanares
ja que va guanyar la Lliga, la Supercopa i va arribar a la final de la
Champions League, on sí va ser derrotat per l'equip blanc.

MOYÀ: EL GRAN PORTER MALLORQUÍ
En Miquel Àngel Moyà és el nou porter del Atlètic de Madrid. Cal recordar
que aquest porter és de Binissalem i va debutar a primera divisió amb el
Reial Mallorca l’any 2004. Va entrar com a porter suplent, però s'ha guan-
yat la titularitat a l'Atlètic de Madrid amb el seu fantàstic rendiment encai-
xant només 10 gols en 19 partits, unes xifres encara millors que les d'en
Courtois, l'anterior porter titular de l'Atlètic. 



53

El suport que Moyà està rebent per part de l'afició madrilenya és impres-
sionant.  La gran majoria de seguidors del Atlètic de Madrid, pensen que és
el millor fichatge d'aquesta temporada.

ANY HISTÒRIC PEL MOTOCICLISME
El motociclisme espanyol ha tornat a guanyar el Mundial a les tres màxi-
mes categories: n'Álex Márquez en Moto3, en Tito Rabat en Moto2 i el gran
Marc Márquez en MotoGP, uns resultats que són l'enveja de tot el món del
motor. També ha estat històric que per primera vegada dos germans han
estat campions del món de motociclisme a la mateixa temporada (n'Álex i
en Marc Márquez), un fet inèdit a tota la història.

GRAN AÑO DE LA GIMNASIA BALEAR
A las órdenes de Pedro Mir, tres gimnastas isleñas del Club Xelska han for-
mado parte de la selección española en los Mundiales de gimnasia artística.
El campeonato se celebró en Nanning (China) entre los días 3 y 12 de octu-
bre y significó una escala clave en el camino hacia los Juegos de Río de
Janeiro, un objetivo vital, más tras haberse quedado fuera en los últimos

juegos de Pekín y Londres.
Las ya consolidadas Cintia
Rodríguez y Ainhoa
Carmona, junto a la joven y
prometedora Claudia Colom,
son el exponente de que el
trabajo realizado por el
Xelska y el CTEIB en la sala
de Príncipes de España es un 
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punto de referencia para Madrid. Su presencia en el equipo mundialista así
lo confirma. También Carol Sánchez tuvo grandes opciones de estar en
China (4 de las 10 preseleccionadas eran mallorquinas), habiendo podido
multiplicar el milagro del Xelska. El Mundial 2014 hizo el primer corte para
Río 2016. Tenían que quedar entre los 24 mejores equipos y lo hicieron, con
lo que podrán luchar por entrar entre los 12 elegidos el próximo año.

UN MADRID DE RÉCORD
El Real Madrid conquistó la temporada pasada su tan ansiada décima Copa
de Europa, derrotando en la final al Atlético de Madrid y coronándose de
nuevo como rey del continente. En la actual temporada, el Madrid sigue
rompiendo récords tanto colectivos como individuales, ya que a día de hoy,
encadena una racha de 20 victorias consecutivas en partidos oficiales, todo

un récord, con una impresionante cifra de goles a favor que está rompiendo
todos los registros. La clave está siendo la unión de todo el equipo con el
técnico italiano Ancelotti, que ha conseguido un gran fútbol de toque y
pegada. Además, en cuanto a los logros individuales, su estrella Cristiano
Ronaldo tiene una media de dos goles por partido, además de haber dado
muchas asistencias a sus compañeros. 

Secció d’esports realitzada per:
Pedro Adrover, Mar Pericás, Paula Larruskain i David Roldán
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Escoge una mujer de la cual puedas decir: hubiera podido elegirla más bella pero no
mejor "Pitágoras"

El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia
"Henry Ford"

El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados
"J.P.Richter"

Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente solo existe, eso
es todo "Oscar Wilde"

Si no tienes religión, yo te recomiendo una: la verdad
"Mahatma Gandhi"

El primer paso de la ignorancia es presumir de saber
"Albert Einstein"

Puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres pero no hay barrera, cerradura, ni cerro-
jo que puedas imponer a la libertad de mi mente

"Virginia Woolf"
Algunas personas causan felicidad a donde van; otras, cuando se van

"Oscar Wilde"
¿Qué clase de mundo es éste que puede mandar máquinas a Marte y no hace nada

para detener el asesinato de un ser humano?
"José Saramago"

Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica
"Salvador Allende"

Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sue-
ñan solo de noche
"Edgar Allan Poe"

Empieza de una vez a ser quien eres en vez de calcular quién serás
"Franz Kafka"

El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta
"Charles Dickens"

Secció realitzada per:
Juanjo Casasnovas, Olga Lladó i Nerea Toledano
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