ELS NOSTRES EX
Josep Vera
Professió: Dissenyador
gràfic
Un bon record de l’escola:
La Infantesa i els primers
companys.
Una decepció:
No saber aprofitar el moment.
Una anècdota:
Em sentia com “El Padrino”, jo era prim i escanyolit, però sempre tenia un àngel de la
guarda al meu costat, l’Ibáñez (perdoneu
no recordo el nom) jo era una mica enamoradís i m’agradava una nena (l’Àngels, el
meu primer amor), però també tenia altres
pretendents amb els qui hi tenia algunes diferències i era llavors quan sempre apareixia
el meu àngel (que consti que no va fer mal
a ningú) era molt alt i tots li tenien respecte,
li agraeixo des d’aquí el seu incondicional
companyerisme. No va servir de res, ella va
canviar d’escola.
Un profesor: En aquest cas dues professores,
la“senyoreta Susi”, molt carinyosa, jove i
guapa (així la recordo) i l’Àngels en la darrera etapa a l’escola. Però també tinc un
especial record per al Miquel, sempre amb
el seu sentit de l’humor, sempre amb la seva
simpàtica salutació “Bon dia, -Veeeeeeera!-,
llavors no li veia la gràcia, però ara ho entenc (em tenia present), gràcies Miquel.
Una asignatura:
Tot el relatiu al dibuix.

CONSELL EDITORIAL
Jordi Badiella
Nerea Beltran

Has mantigut contacte amb l’escola?
Des de fa uns anys tinc un contacte professional amb
l’escola, la qual cosa em permet retrobar-me amb antics
professors i d’altres de nous.
Has mantingut contacte amb els companys?
No, i haguès estat bé, crec que no és tard.
Un missatge als antics companys:
Si llegiu aixó i us sembla bé de veure’ns, ja ho sabeu: estic
a la vostra disposició.
Una recomanació als alumnes d’avui:
Viviu el moment i obriu bé els ulls.

VARIETATS DE 4t

SESSIÓ PER A EXALUMNES
Hi haurà una sessió de
varietats per a exalumnes el dilluns dia 27 de
juny, a les 8h del vespre.
No us ho perdeu!
Us esperem al Teatre
de la Santa Creu, carrer Pere de Fices, 25.

DOS COMIATS
Eva Andreu
Llegiu aquí

Màrius Clapés

Mónica Oliveras
Natàlia Sallés
Mercè Salvador
Miquel Serra
Rosa Trujillo

Àngels Trullàs
Llegiu aquí
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I UN ALTRE CURS

Que de pressa que
passa el temps... Fa
quatre dies que
vam començar i ja
estem a punt de fer
vacances d’estiu.
Però ens quedaran
els records de totes
les coses que hem
viscut: les experiències a l’aula, les
sortides, les excursions, el Carnestoltes, la Pasqua,
els teatres en català, anglès o francès,
les
convivències,
els viatges...
Tot
allò que ens ha ajudat a aprendre a
aprendre, a aprendre a ser, a aprendre a fer i a aprendre a conviure!
L’equip docent

EXTREBALLS

s

L’any 2002, per Sant Jordi, a l’escola vam centrar la nostra atenció en la diversitat lingüística.
Tot imaginant un viatge fet a la recerca d’una llengua en perill d’extinció, cada
alumne va escriure un conte. El jurat del certamen va seleccionar els que ara
podeu tornar a llegir:
Llegiu aquí

L’ENTREVISTA

s

Àngel Morillas és historiador i professor d’història de l’art i, a més,
és membre d’ICOMOS-UNESCO
(Consell Internacional de Monuments i Llocs) i de ICOM-UNESCO
(Consell Internacional de Museus). També és el coordinador a
Espanya del projecte Internacional de la UNESCO “El Patrimoni
Mundial en Mans dels Joves”. I és
avi de l’escola.
Quin significat té que es declari
un monument o un esdeveniment patrimoni de la humanitat?
El significat que té és molt important, ja que és la categoria més
important, i tot i que existeixen
altres qualificacions com podrien
ser patrimoni local, regional o nacional, la que segueix prevalent
és la de patrimoni mundial, a tots
els llocs del món coneixen quins
són els patrimonis de la humanitat. Adquirint aquest reconeixement internacional el monument
en qüestió obté unes millores extraordinàries pel que fa a la conservació i la preservació per a les
generacions futures, són els principals interessos de la UNESCO,
qui declara els patrimonis mundials o de la humanitat.

ÀNGEL MORILLAS
Terrassa té algun monument que
mereixi ser declarat patrimoni
mundial de la humanitat?
Doncs sí: les esglésies de Sant
Pere. Després de les excavacions que es van fer i els seus
descobriments pertinents, podem iniciar aquest camí cap a
la declaració de patrimoni de la
humanitat, és un camí llarg, no
serà fàcil, però esperem que algun dia les tres esglésies de Sant
Pere puguin ser declarades patrimoni de la humanitat.

La seva vida sempre ha estat vinculada a l’ensenyament. Ensenyar és una feina apassionant?
És apassionant. Els professors del
vostre centre us ho podran confirmar: davant les dificultats que
hi puguin haver, com en qualsevol altra feina, perquè resulti
apassionant ha de ser la teva
vocació.
Quins són els canvis que destacaria des que va començar a
ensenyar fins avui?
Hi ha hagut molts canvis, si
mirem enrere veurem que tenim
una quantitat de mitjans molt
major que abans, ja siguin les
noves tecnologies o les noves
pedagogies; però tot i resultar
extraordinàries, també hem perdut algunes coses positives, els
valors, que crec que han anat
minvant, l’estudi, el sacrifici, i
especialment el respecte cap
al professorat, els companys...
Aquests valors doncs, no s’han
de perdre ja que aquesta idea
molta gent no la té assumida, ja
no s’esforcen per aconseguir el
què un vol.

Vostè és un gran viatger, per què
és important, viatjar?
Jo de fet, ho he dit sempre, la
universitat no està recollida entre
quatre parets, està al món, que
et dóna una riquesa cultural importantíssima, és, per tant, important viatjar per al teu propi coneixement, és una font enorme
d’enriquiment personal; d’acord
amb les possibilitats de cadascú,
recomano viatjar sempre que es
pugui.

I, per acabar, troba que és bo
que l’escola promogui el fet que
els alumnesviatgin?
Molt, ho trobo molt bé. Recordo
que quan jo feia classes els deia
als meus alumnes, si jo fos ric ara
mateix us portaria amb avioneta
i faríem la classe in situ. De fet algun cop ho he fet, marxant un
divendres cap a Roma a fer-hi
una lliçó amb els meus alumnes,
per exemple. Trobo que s’ha de
promocionar molt el fet del viatge, ja que no hi ha res com ser
davant del que s’està estudiant,
i aprendre amb tots els sentits,
no només amb la vista; és quan
realment s’aprèn.

Nerea Beltran i Miquel Serra
Alumnes de 4t d’ESO

