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Presentació
Benvolguts i benvolgudes!
Aquesta ha estat, sense cap mena de
dubte, la tardor més "mogudeta" dels
nostres cinc anys d’història.
En primer lloc, perquè l’endarreriment de
les obres de millora del centre que s’han
fet durant els mesos d’estiu ens van
obligar a "moure" la data d’inici de durs.
Per cert, aprofitem aquestes línies per
agrair a tothom qui va venir a donar un
cop de mà: sense vosaltres no ho
haguéssim fet!! Val a dir que les obres
realitzades han repercutit ostensiblement
a la millora del nostre funcionament diari:
ens ha permès una millor distribució
d’aules i laboratoris, una millor
organització i gestió administrativa, etc...
En segon lloc, ha estat mogudeta, ja que
com cada primer trimestre de curs, hem
efectuat les habituals colònies per la
geografia del nostre país i, com no podia
faltar, la festa d’inici (amb paella inclosa)
que organitza l’AMPA.

I, finalment, durant aquests darrers mesos
de l’any 2017 -excepcionals des d’un punt
de vista polític i social- no només no hem
parat de moure’ns (hem sortit al carrer
gairebé cada dia; entre altres coses, per
demanar una escola democràtica i pública),
sinó que també ens hem commogut. Ens
ha commogut la violència que hem viscut a
les escoles del nostre poble, però no
només. També ens ha sublevat veure com
des de determinades formacions han
apostat per emprar l’escola com una eina
política. Independentment de les
creences polítiques de cadascú, cal
defensar unànimement el model
educatiu català; un model que, diguin el
que diguin, ha estat un model d’èxit que
ha permès la correcta convivència de
generacions i generacions d’infants.
Així doncs, benvinguts tots i totes a
aquest nou curs que, com molt bé heu
pogut comprovar en aquest primer
trimestre, es presenta ple de sorpreses...

LA FRASE DEL MES
“Hi ha gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga
o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li
agrada que es parle, s'escriga o es pense"
Ovidi Montllor

Inici de curs
Com ja va sent habitual, hem iniciat el curs
amb les colònies de 1r i 2n. Mentre uns
varen anar a la muntanya, els altres varen
anar de ruta monàstica. Així doncs, els de
primer varen anar a "l'Entorn
d'Aprenentatge de Tuixent Cadí-Moixeró"
durant la tercera setmana d'octubre. Una
setmana més tard, els de segon varen
instal·lar-se a l'Alberg Jaume I de l'Espluga
de Francolí i visitaren el monestir de Santes
Creus i el de Poblet.

Mentre en Pascual anava remenant
el sofregit d’una paella - com
sempre, espectacular! - uns quants
aprofitaven
per
fer
salts
impossibles damunt dels inflables.

El primer cap de setmana de novembre,
vàrem celebrar la festa de benvinguda,
amb paella inclosa! Malgrat que aquesta
és una festa pensada principalment per a
les noves famílies que s'incorporen
enguany, de fet, varen venir moltes més
famílies dels darrers cursos, principalment,
de quart. Varen ser precisament els
alumnes de quart els qui, malgrat que el
temps no va acompanyar massa i va fer
que pleguéssim la festa abans d'hora, van
aprofitar més el temps fent-nos una rifa per
preparar el viatge de final de curs.

Prou manipulacions:
El model educatiu català està rebent darrerament (i molt especialment durant la
campanya electoral que acabem de viure), atacs per ser un suposat element
adoctrinador. Així doncs, vuit mestres de la Seu d'Urgell van ser citats a declarar per
parlar de les agressions de l'1-O a les seves escoles després de ser denunciats per tres
famílies. Paral·lelament, el govern estatal ha estat acusant l'escola de "manipular" als
nostres infants per a la causa independentista, tant directament -a través dels seus
ministres- com indirectament -a través dels seus representants polítics a Catalunya (més
desacreditats que mai després del pèssim suport electoral del 21D!)-. Tant ells com la
força més votada el 21D s'han esmerçat a convèncer a tothom que el castellà, o no
s'ensenya, o està discriminat, criticant obertament el model d'immersió lingüística del
nostre país.
Arribats en aquest punt, un es pregunta qui s'ha begut l'enteniment, perquè diguem-ho
clar: tot plegat es tracta d'una gran i burda manipulació, ras i curt.
És una manipulació que les famílies denunciants de la Seu pretenguin fer creure el relat
que se les margina, insulta o agredeix per tenir familiars de la guàrdia civils. Així com ho
és la detenció -per part de la benemèrita- d'un professor de Tremp pels seus comentaris
arran d'un encontre amb una parella de membres del cos a una benzinera, uns dies
després de les càrregues policials. Sembla que les piulades que va fer denunciant el
succés serien constitutives d'un suposat "delicte d'odi".
I és també una ignominiosa manipulació dir que els nostres docents "adoctrinen" i que
"eduquen en l'odi". És possible que el perfil ideològic del conjunt dels nostres docents no
sigui prou representatiu del repertori ideològic de la nostra societat (molts es consideren
ideològicament a l'esquerra, per exemple) però ho seria infinitament menys si
governessin aquells que no volen que es pensi lliurement a les nostres escoles. La
confrontació social que pretesament denuncien (la "fractura social" amb què tant ens
bombardegen els mitjans) l'han creat precisament ells mateixos, dins de la seva
estratègia política d'ulterització del conflicte català: així doncs, ara resulta que els
"tumultuosos" i "violents" no són els responsables que l'1-O ploguessin cops de porra

l’escola no es toca!
sinó aquells que mai han provocat un sol conflicte en les multitudinàries manifestacions
pacífiques d'aquests darrers anys. Només cal que mireu una sola de les entrevistes que
li han fet al ministre d'exteriors per entendre que tot el que vol la maquinària de l'estat és
manipular i tergiversar la realitat.
Finalment, cal dir ben alt i ben clar que el castellà no ha estat mai discriminat a les
nostres escoles (recomanable l'entrevista del periodista Jordi Évole -al programa
"Salvados"- a un alcalde davant d'una escola del seu poble en què només s'escoltava el
castellà a l'hora del pati), que el model d'immersió lingüística ha estat un èxit sense cap
mena de dubte i que és un referent arreu com ho exemplifica el fet que el darrer premiat
per la Real Sociedad Española de Física, Maciej Lewenstein, un polonès que treballa en
un prestigiós centre de recerca del nostre país (l'ICFO), a banda de dedicar el premi a
aquells que estan a la presó va alabar el model educatiu d'escola catalana en què ha
decidit educar els seus fills. El tema de la llengua és, de nou, el darrer exemple de
manipulació probablement més injust i cruel per estar totalment fora de lloc.
Així que, mentre ells -els monolingües- es dediquen a recollir firmes per la resta de la
península per obligar a tothom a augmentar les hores lectives en castellà, nosaltres
cridarem ben fort: si encara us queda un bri de dignitat ...

NO ENS TOQUEU L'ESCOLA!
L’AMPA opina..
Aproximadament, una de cada quatre persones censades al poble ha
donat suport a alguna de les opcions que estan en contra del
sistema educatiu que, recordem-ho, és el responsable de l’escola
Nova21 amb projectes tan innovadors com el nostre institut, per
exemple.
En una campanya electoral es diuen bestieses de l’alçada d’un
campanar, però no tot s’hi val. És deplorable emprar el nostre model
educatiu com a arma política, no trobeu?

The English Corner
A continuació, un parell d’escrits d’alumnes escollits a les classes de la professora
Montse Tomàs:

STRANGE NECKLACE
While I was driving to the party, I got a puncture. Then, I stopped the car and I went out.
I knew I had smashed something big, so I went to see what had happened. Oh my god!
It was a dead punk. This punk was wearing a spiked necklace that punctured my wheel.
The body was completed destroyed and his blood was purple, strange... right? Yes, but
it wasn’t the strangest thing, it was that the necklace was as new, no doubt about that.
Then, I fell in love with the necklace and I decided to put it on me instead of calling the
police. Damn! I’m stupid, but I like it.
After that, I felt my body was starting to shake and I lost consciousness. When I recovered it and I opened my eyes, I saw weird landscapes made of pink sugar! Instead of
trees , there were giant lollipops. Finally, instead of water in the river there was pink
“Colgate” toothpaste, but at that moment I didn’t know. I thought it was strawberry
smoothie, so I jumped in the river, and the “Colgate” toothpaste was so dense, that I
died by drowning.
By Aniol Torrents and Guillem Jubany, 4th ESO B

While I was driving to the party, I got a puncture. At first, I got off the car to look at the
wheel. But when I was going to look at the damage, one dinosaur appeared. I tried to
run, but one magical invisible wall made it impossible for me to leave the car and the
dinosaur. Then the dinosaur started to follow me and when it was trying to eat me, one
hunter appeare, and killed the dinosaur with one shot to its head. A nuclear rage
appeared. In that moment I was falling to the ground for excess ofemotions . Finally I
managed to get up and I saw a lot of cars behind me. The tyre was perfect. I started the
car and I went to the party.
4t B, Àlex Sánchez and Marc Pérez

Passatemps

Agenda - 2n Trimestre
22 de Gener

23 i 26 de Febrer

22 i 29 de Gener i 5 de Febrer

1 i 2 de Març

9 de Febrer

Del 24 d’Abril al 2 d’Abril

Entrega de notes
Reemborsament Loteria
Carnestoltes

19 de Febrer

SINS Cafè – Insti & Famílies

Festius

Oficis i Vocacions
Setmana Santa

Comunicació AMPA
Des de l'Institut i des de l'AMPA, us
convidem al proper SINS Cafè que
farem per copsar opinions, expressar
dubtes... i tot allò que vulguem
compartir per enfortir-nos com a
comunitat educativa i contribuir al
millor funcionament del centre.
A més, aprofitarem l'avinentesa per
presentar-vos les novetats de la web
de l' AMPA amb la idea de millorar la
comunicació entre famílies.

Ens veiem el proper
dilluns 19 febrer a les 19 h
al SINS Cafè
Més informació a:
www. sinscardener.cat
a8066322@xtec.cat
I a la web de l’AMPA:
www.ampasinscardener.cat

NADALA PROFESSORAT’2017
(música: La Pastoreta)
Els profes de secundària
que currem aquí a la SINS (aquí a la SINS),
entre drives, PAs i padlets,
fixa't tu quin embolic
entre drives, PAs i padlets,
aquí mai no ens avorrim!
Ja heu fet el lifebook?
i la memòria
i a tutoria,
els Plans de Treball?
Plans de Treball!
Plans de Treball!
Que n'és feina currar en un insti
amb un mètode tan guai
Que n'és feina currar en un insti
sort que tenim la Falgars
Què és aquest soroll que sento
a les classes de tercer, ai quin merder
espereu, que si ve el de guàrdia
d'incidències n'hi haurà més
espereu, que si ve el de guàrdia
n'hi pot haver moltes més

ampa@ampasinscardener.cat

Ja heu fet el lifebook?
i la memòria

Forma part de la
comunitat educativa
dels teus fills o filles,
digues la teva!

I per acabar el trimestre
preparem el festival (el festival)
i aquí som dalt l'escenari
cantant i desafinant
sort que arriben les vacances
i tots podrem "descansar "

T'hi esperem!

...

