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NOTICIES DE PRIMÀRIA
Sa jaia Coroma ja és aquí!
Cada divendres, setmanes abans de Setmana Santa, els alumnes més petitonets del nostre
col.legi han cantat la cançó de sa Jaia i li han anat llevant una cameta. A més, després d’una
bona estona escoltant la fantàstica història, la nostra estimada ens deixà una sorpresa a les
classes: panades! Va ser molt divertit i poguérem veure na Jaia penjada devora les escales
durant varies setmanes.

Una bona crispellada!
Els álumnes d’infántil feren crispells ámb les seves propies máns, i experimentáren noves
emocions i creátivitát.
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ARTICLE D’OPINIÓ SOBRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
La violència de gènere ha augmentat molt en aquests darrers anys. A la setmana moren més de
dues dones a mans dels seus marits. És una xifra molt elevada pel temps tan avançat en el que
viu la societat del segle XXI.
En general, aquest fet és espantós en tots els sentits. Molts pensen que la violència física pot
ser molt més greu que la psicològica, però es tracta del mateix. Nosaltres pensem que és igual
de greu la violència tant contra una dona, com contra un home o qualsevol nen.
La gent que fa ús de la violència pel seu físic o la seva ira hauria de ser castigada més greument.
En aquest país, i en aquest món, s’hauria de perdre la por a denunciar i a deixar de banda les
persones estimades que t’estan destrossant la vida.
Les desigualtats entre dones i homes tenen les seves arrels en els estereotips de gènere. Si per
sexe s’entén el conjunt de diferències biològiques, el gènere és la diferent adscripció cultural
que se li fa a cadascun dels sexes en el procés de socialització de les persones. Fa llàstima que
ja ni en la nostra llar puguem estar confiats i protegits de qualsevol delinqüent. Estaria de bé
que algú pogués inventar “una vacuna contra la violència de gènere!”
Per concloure, opinem que la violència és una cosa que hauria de disminuir i si passa, haurien
d’imposar càstigs més greus perquè això deixi de passar i deixin d’aparèixer dones, nens i homes
morts per culpa de les seves parelles o familiars.
Lucia Bosch 1r de batxillerat científic

Albert Ramón - 1r batxillerat social 1
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NOTÍCIES DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Els alumnes d’ESO participen a les Proves CANGUR!
La Societat Balear de Matemàtiques organitzà com cada any aquestes proves i els nostres
estudiants i acudiren. Es tracta d’una competició voluntària i de caràcter internacional que
aconsegueix que 7 milions d’estudiants de tot el món realitzin a la vegada les mateixes proves
matemàtiques. Felicitats!

Alumnes de batxiller reforesten la Serra de Tramuntana
Forma part de l’eix transversal del nostre centre d’Educació Mediambiental. Una vegada
arribaren a la Gramola d’Andratx realitzaren les tasques que l’equip IBANAT els indicà.
Participar a aquests tipus d’activitat ens nodreix d’estimació i respecte a la natura de les
nostres illes.
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FOTOGRAFIES DE L’EXPOSICIÓ “EL TURISME A LES
BALEARS I PITIÜSES. BREU HISTÒRIA GRÀFICA”

El dimarts 16 de febrer de 2016,
els alumnes de batxiller
juntament amb els seus
professors Adrià Olmo i Maria
Antònia Far, visitaren l’exposició
““El turisme a les Balears i
Pitiüses. Breu història gràfica””,
a l’edifici de la Riera.
Na Magda, els explicà com
havien evolucionat les illes, i
realitzaren un qüestionari per
afiançar coneixements.

Posteriorment, fotografiaren
indrets de Palma comparant-les
amb imatges antigues, com les
que exposam a continuació.

Imatge de la font de les
Rambles i una alumna mostrant
la fotografia antiga del mateix

indret.
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FITXA TÈCNICA DE LA PEL.LÍCULA THELMA AND LOUISE
Títol: Thelma y Louise
Director: Ridley Scott
Producció: Mimi Polk Giltin i Ridley Scott
Guió: Callie Khouri
Música: Hans Zimmer
Muntatge: Thom Noble
Intèrprets: Susana Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel i Brad Pitt.
Michel Madsen i Christoper McDonald.
País: Estats Units
Data d’estrena: l’any 1991
Durada: 129 minuts
Idioma original: Anglès

Sinopsi
La pel·lícula tracta de dues dones, na Thelma i na Louise, que s’ocupen dels treballs bàsics de la
casa i estan sotmeses als seus marits. Durant la pel·lícula les protagonistes es van fent més
amigues.
Un dia varen anar a una discoteca i a na Thelma la varen intentar violar, però Louise la va
protegir i li va pegar un tir a l'agressor. Aquest fet fa que elles vulguin fugir del país per no ser
condemnades.
Les protagonistes van d' estat en estat fugint de la policia. Durant el trajecte un autoestopista
les roba i les deixa sense doblers. Elles decideixen atracar una benzinera. Això fa que la policia
s'hagi de mobilitzar més per enxampar-les. Al final, un gran grup de cotxes policies les rodegen,
però elles no es rendeixen i es precipiten per un barranc.
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Opinió Personal
A mi m’ha semblat una pel·lícula interessant perquè reivindica els drets de la dona. La pel·lícula
comença amb una imatge de Thelma i de Louise com a mestresses de casa, però al llarg de la
pel·lícula van evolucionant i es converteixen en dones més rebels i més independents.
L'evolució més clara és la de Thelma.
La pel·lícula tracta alguns temes molt destacats en la societat actual com ara, la llibertat, la
violència de gènere, l' emancipació femenina, el masclisme i la justícia/ injustícia.
Per a mi aquesta pel·lícula tan interessant vol mostrar a la societat actual els principals motius
que desestabilitzen la societat.
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LES FESTES A L’AULA BALEAR
SANTANTONI i SANT SEBASTIÀ
Com cada any, a l’escola celebràrem unes de les festes més tradicionals de Mallorca: Sant
Antoni i Sant Sebastià.
Durant matí els dimonis ens visitarem a les aules i a les 15:00 començà la festa al pati amb les
famílies.
Berenàrem de pa amb sobrassada, ballarem, cantarem amb la música popular i ens visitaren els
dimonis. A més, gràcies a la col·laboració de l’APIMA, els alumnes pogueren gaudir d'un taller
de maquillatge. Ens ho passàrem molt bé!
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CARNESTOLTES
El passat 4 de febrer vàrem celebrar el Carnestoltes a l'Aula Balear. Vàrem fer una volteta per
defora de l'escola ben disfressats. La Batucada “Patxamama” ens va acompanyar en la desfilada.
A més, hi va haver un taller de maquillatge i photocal, organitzat per l’APIMA.
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN SOBRE LA JUSTICIA E INJUSTICIA

L’ACCIDENT QUE VA FER-ME APRECIAR LES COSES DE LA VIDA

El 17 de desembre de 2012 va començar bastant bé, ningú diria que acabaria com va acabar. Va
ser un dia trist però finalment vaig aprendre una lliçó molt important.
El matí va ser normal, vaig estar tot el dia a ca la meva padrina amb les meves dues cosines
petites que viuen a l’estranger. Per la tarda, decidírem anar a Palma, a la pista de patinatge de
gel. Hi vam anar amb el cotxe d’una altra cosina meva i el seu al·lot. Estàvem cercant un lloc per
poder aparcar i mentre esperàvem que una persona passés pel pas de vianants una dona ens
va pegar per darrera de manera que va desplaçar el cotxe uns quants metres. Seguidament
cridàrem a la policia i a l’ambulància ja que la dona volia anar-se'n. L'ambulància se'n va dur
l’al·lot de la meva cosina i desprès la resta vam anar a la clínica.
Al principi havíem d'anar a patinar sobre gel i vam acabar patinant a l'hospital. Ens van fer
diverses proves i després de veure que no teníem res ens van deixar marxar. Tots pensàvem
que quedaria en un ensurt d'una tarda, però no va ser així.
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Tres dies després, mentre estava jugant, em vaig quedar enganxada sense poder moure
l’esquena. Així com van poder, em van seure dins el cotxe i em van portar de nou a l'hospital.
Tornaren a fer-me proves però en haver passat diversos dies i com que practicava gimnàstica
rítmica els metges van dir que el que tenia era del meu esport i no, de l'accident. Vaig haver de
buscar una advocada i vaig estar de judicis fins a aconseguir que em creguessin. Durant més
d'un any i mig vaig anar diàriament a rehabilitació i dues vegades per setmana a una
fisioterapeuta particular. Finalment, em van detectar una fuetada cervical i grans contractures
tant a l'esquena com a les cervicals que no es curarien mai.
Tal com he explicat al principi, en aquell moment vaig veure com moltes portes es tancaven.
Vaig haver de deixar la gimnàstica rítmica durant molt de temps. Jo veia com les meves
companyes avançaven i ocupaven el meu lloc i jo no podia fer res per canviar la situació. Això
em va afectar molt ja que sóc molt competitiva en els esports i vaig haver d’anar a un psicòleg.
D'altra banda, li vaig donar les gràcies a l'accident perquè em va fer aprendre a valorar les
petites coses. Pots tenir-ho tot però un segon després pots passar a no tenir RES. Aquest
accident ha estat molt traumàtic per a mi. De fet, des d'aquell dia, quan vaig en cotxe estic amb
tensió constant.
Lucía Bosch Sánchez
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MI DÍA A DÍA
En mi clase hay dos tipos de personas, las que trabajan y se interesan por la clase y la asignatura
y las que se dedican a molestar y a no dejar que el profesor explique para los demás que si
quieren aprender y aprobar la asignatura. Eso nos lleva a una discusión constante por las
injusticias que conlleva esa falta de educación.
Creo que a las alturas que estamos ya, deberíamos tener muy claro que tenemos en juego, ya
que de estos dos años depende gran parte de nuestro futuro académico e incluso laboral. No
veo ni medio normal que haya personas que se dediquen a molestar a sus compañeros y al
profesor cuando está explicando por el mero hecho de creerse graciosas, ¿quién se creen que
son para no dejar hacer clase a la gente? Mi padre siempre dice que dónde no hay no busques
y tiene mucha razón. Me parece de ser muy egoísta la postura de “como total voy a suspender
que más me da”, pues sinceramente creo que es muy injusto para la gente que no le da igual y
que viene a clase para algo más que calentar una silla.
Además, me molesta notablemente que ciertas personas, normalmente las que menos
trabajan, que se crean con poder a decidir temas que influyan a la clase. Y yo me pregunto: ¿Por qué creéis que tenéis derecho a decidir cuándo lo único que hacéis es molestar y mucho?
Me parece más que injusto que la gente así, se acabe siempre saliendo con la suya y la gente
que más trabaja tenga que agachar la cabeza y acatar lo que se decide en una mayoría que para
mí deberían ser minoría, ya que su voto, pienso, tendría que contar menos.
En conclusión, creo que esto siempre va a existir y aunque me parezca injusto deberé aprender
a convivir con ello. No obstante, también creo que los culpables de que esto ocurra son muchos
de los que ahora se quejan, ya que tiempo atrás han reído las gracias de aquellos a los que ahora
critican por su comportamiento “infantil “. Creo que la solución es muy evidente. Siempre
andan diciéndonos que estamos en bachillerato porque queremos, entonces aquellos que no
quieran estar o que simplemente no sepan muy bien qué hacen aquí que se vayan y cuando
tengan las cosas claras que vuelvan.

Laura García Quiñonero
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SELECCIÓ DE CREACIONS LITERÀRIES DE 1R I 2N D’ESO

“Un viernes en París”
Todo era normal, nada tenía que pasar,
pero alguien algo hizo sonar,
algo que a toda Francia hizo llorar.
París estaba en silencio,
pero los corazones gritaban por dentro,
nadie sabía lo que había pasado,
pero muchos corazones ya habían destrozado.

El mundo estaba asustado,
prensa, radio y televisión,
todos los medios asustados.
Aún París sigue llorando,
en sus paseos por las calles
aún se sigue observando,
el pánico y el dolor
de más de cien personas que ya,
¡Ay! ¡Ay que ya nos han dejado!

Alejandro Segura Hernández 2º ESO B
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“Mi ángel”

Mis ojos estaban tristes,
y mi cuerpo no en vano
sufriendo porque no estás a mi lado.

Pero un día apareciste tú,
y mis ojos se iluminaron
sacándome de mi oscuro y mundo solitario.

Ahora ya mis ojos estarán despiertos,
volveré a reír y vivir exhaltado,
y con tu calor la sensación de ser amado.

Nunca más me dejes vida mía,
y dejemos ya este mundo olvidado,
volemos lejos, muy lejos,
más lejos de lo que nunca hayas alcanzado.

Sandra Castro Sampedro 2º ESO A
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MÉS QUE UN SOMNI, UNA REALITAT
Tot va començar a la unitat de càncer d'un hospital de Los Ángeles, on es trobava el meu millor
amic, en John.
I ara us demanareu què té d'especial aquest nin, per què és tan interessant. Idò jo us ho diré, a
en John li van diagnosticar càncer de pàncrees amb només vuit anys d'edat. Des d'allà ha passat
per cents d'operacions per intentar que tot s'acabés una vegada per totes. I a conseqüència
d'això, s'ha passat els darrers quatre anys tombat en un llit sense poder moure's.
A part d'això, mai ningú no li ha llevat la seva il·lusió, el seu somriure i les seves fantasies. Ell,
sempre veu la part bona de tot. Per exemple, diu que la part bona d'estar malalt és que ets el
centre d'atenció de tothom i que no has d'anar a l'escola. També, que pots veure vídeos a
Youtube tot el dia.
Com que sóc la seva millor amiga, puc dir que els seus vídeos preferits són els de gent que
aconsegueix un rècord o els de gent que es llança amb un paracaigudes des d'edificis molt alts.
És un nin molt aventurer i valent. El seu somni des que tenia quatre anys és llançar-se des de
l'últim pis de l'edifici "Burj Khalifa", l'edifici més alt del món. Aquest edifici es troba a Dubai i ell
es vol llançar en paracaigudes i així aconseguir un rècord i sortir al llibre "Guiness". Els seus
pares sempre són al seu costat i l'ajuden en totes les seves decisions.
I ara us demanareu qui sóc jo, idò us ho contaré: jo em dic Julie i sóc la millor amiga del John
des que teníem tres anys.
L'altre dia va tenir una alegria immensa: s'estava posant bé! Ja podia aixecar-se i caminar, però
no se'n recordava. Bé, allò no va ser un gran problema, ho va aconseguir de seguida. Els següents
dies varen ser molt feliços ja que va poder sortir de l'hospital i va poder anar a casa seva per
primera vegada en quatre anys.
Un mes després, va poder tornar a l'escola, però un dia abans del seu aniversari, li varen dir els
metges que en sis mesos, moriria.
Ell, en lloc de plorar i plorar, de deprimir-se i de tancar-se a la seva habitació (com vaig fer jo),
va decidir que l'últim que volia fer en la seva vida era complir el seu somni. Però necessitava
doblers. Els seus pares, que sempre l'ajudaven en tot, li varen dir que no. No, perquè podia morir
més prest del que li tocava. I em va costar un caramull de temps i esforç per convence'ls, però
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ho vaig fer. El vint-i-tres de maig d'aquell any, varen iniciar la campanya per recaptar doblers.
Posaren cartells, s'anunciaren al diari, etc. Tan impactant va ser la notícia que el quinze de juny
ja tenien tots els doblers que necessitaven. Fins i tot gent d'Alaska n'havia donat!
En John es va posar molt content i no podia esperar que el dia arribés. Tres dies més tard,
agafaren un avió cap a Dubai.
Quan arribaren allà, anaren a l'hotel a deixar les maletes i a preparar l'equip, l'equip de la que
podria ser l'última aventura d'en John.
Hores més tard, quan ja era quasi de nit i en John ja estava preparat, vàrem emprendre el camí
cap al "Burj Khalifa". En John volia viure la seva darrera aventura amb mi, volia que em llancés
amb ell, i ho vaig fer, ho vaig fer només per veure un somriure a la seva cara. Pujàrem les escales
cap a l'últim pis nerviosos tots dos, però a la vegada estàvem entusiasmats per l'aventura. De
seguida ja érem allà dalt, només ell, jo i una aventura per davant. Només depeníem de nosaltres
mateixos, així que ens agafàrem les mans i, sense pensar-ho dues vegades, vàrem botar. La
sensació, la sensació era diferent, no volia que s'acabés, ni tenia por, ni tampoc m'importava
saber el que sentia, només m'importava el somriure d'en John. Allò, allò era la vertadera
felicitat, la vertadera satisfacció. Satisfacció d'haver aconseguit el que tant ha lluitat, satisfacció
de saber que moriria havent fet tot el que ha pogut fer en aquest món.
Quan tornàrem a Los Àngeles ens donarem una bona notícia, la millor. Resulta que aquella
satisfacció, la satisfacció d'haver complit el seu somni, l'havia salvat. No hi havia malaltia. Ja no.
En John ja no estava malalt, ell era un supervivent.
I sí, aquesta història acaba bé, però el més impactant de tot és que hi ha gent, com el John, que
lluiten dia rere dia contra una malaltia, però una cosa és diferent, a ells, els guanya. Això són dos
missatges molt importants: un que diu que no perdis la força, i un altre, que diu que res, res,
res, és completament impossible.

Gabriela Esteban 1r ESO B
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FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA 12 HOMBRES SIN PIEDAD
Título: 12 Angry Men / 12 Hombres Sin Piedad
Director: Sidney Lumet
Producción: Metro-Goldwyn-Mayer / Orion-Nova Productions
Guión: Reginald Rose
Música: Kenyon Hopkins
Género: drama judicial e intriga
País: EEUU
Fecha estreno: el 3 de febrero de 1957 en España
Idioma original: Inglés
Intérpretes: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Jack Warden, E.G. Marshall, Martin Balsam, Ed Begley,
John Fiedler, Robert Webber, Jack Klugman, George Voskovec, Josheph Sweeney, Edward Binns,
Billy Nelson, John Savoca, Rudy Bond y James Kelly.
Sinopsis: los doce miembros de un jurado deben juzgar a un adolescente acusado de haber
matado a su padre. Todos menos uno están convencidos de la culpabilidad del acusado. El que
disiente, intenta con sus razonamientos introducir en el debate una duda razonable que haga
recapacitar a sus compañeros para que cambien el sentido de su voto.
Opinión personal: desde nuestro punto de vista no es una película que volveríamos a ver, pero
sí es cierto, que se ven reflejados muchos valores, tanto legales como psicológicos y por lo tanto
está bien verla una vez. También, se ve reflejado como se infravalora la opinión de algunos
jueces. El hecho de que uno de los miembros considere al presunto culpable, inocente y a su
vez se respete su opinión, es un valor social y humano muy agradable y positivo.
Hay un aspecto que hace que la película tenga un sentido más real, como estar grabada en la
misma unidad de tiempo y espacio.
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Diversos puntos se podrían cambiar, como por ejemplo el color, al ser en blanco y negro se hace
menos ameno que si fuera en color. Otros serían, los argumentos de algunos jueces que
deberían ser más concisos de manera que mantuvieran la atención del espectador.
En definitiva, nosotras recomendamos que si tuviera oportunidad de verla lo hiciera, ya que se
puede aprender bastante de ella.
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RELATS AUTOBIOGRÀFICS DE BATXILLERAT
Azul y rosa
En el día de hoy conocemos el color azul para chicos y el color rosa para chicas, el fútbol para
vosotros y el baile para nosotras, los superhéroes para mis hermanos y las princesitas para mis
hermanas, los dibujos de peleas para ellos y las películas de Disney para ellas, y así, mil ejemplos
más.
Sin embargo, todo esto no encajaba en mi mente con tan sólo 8 años, y era considerada por lo
tanto, una niña “poco femenina”. Era de las que le gustaba jugar con los superhéroes, ver dibujos
de peleas, el color azul, e incluso me gustaba llevar el cabello corto. Esto me generó muchos
problemas en las aulas. Las chicas comparaban sus modelitos de faldas con mis pantalones, se
reían de mi cabello, de mi comportamiento, etc. Gracias a ellos pude seguir adelante, pues me
trataban como un chico más y me aceptaban en su círculo de amistades.
Con ello, llegué a la conclusión de que yo debía cambiar mi forma de ser, de actuar, mis gustos
y mis preferencias, para eso, para ser “aceptada”. Lo intenté, de verás que lo intenté, pero cada
vez que miraba una película de barbies me dormía, y cuando jugaba con muñecas sólo me
apetecía cortarles el pelo y hacerles trastadas. Fue cuando empecé a darme cuenta de que ya
no era una cuestión de intenciones o de sobreesfuerzo, nunca lo conseguiría. Me senté sobre la
silla de mi habitación desde la cual podía observar como jugaban mis vecinos a fútbol, y pensé:
“¡Soy como soy y me siento orgullosa de ello!”. Bajé y me puse a jugar con ellos, libre y en pura
esencia como era yo. ¡Era feliz!
Deseo deciros que indistintivamente de vuestro sexo, os gusten unas cosas u otras, no os
preocupéis, cuánto más diferente seas mucho mejor, más cosas tienes para contar en un futuro
y de las que sentirte orgulloso. Los agresores cumplen con un perfil de personalidades vacías y
nos tienen envidia por ello. ¡Luchemos por ser como somos, luchemos por una pluralidad de
caracteres y formas de vestir, y luchemos sobre todo, por el respeto hacia todas las personas
que conformamos nuestro planeta!

Ainhoa Arever 1º de bachillerato
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PREPARAMOS EL DÍA DEL LIBRO
Como ya sabremos, el 23 de abril se celebra el día del libro en conmemoración a la muerte de
Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Ramón Llull. Este año, concretamente, se trata del
cuadrigentésimo de los dos primeros y el septigentésimo del tercero, y por ello, se llevan a cabo
una serie de performances. Los alumnos del primer curso de bachillerato tocan instrumentos
musicales al mismo tiempo que cantan y recitan poemas sobre temáticas que se han trabajo en
la asignatura de educación emocional.
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ENTREVISTA A LA MEDALLISTA OLÍMPICA BRIGITTE YAGÜE
El 16 de febrer de 2016 els alumnes de batxillerat es desplaçaren fins els gimnàs de la
medallista olímpica Brigitte Yagüe. Allà varem fer una roda de premsa on li poguérem
demanar tot tipus de preguntes. Tot hi hem de dir que l’esportista d’elit va estar esplèndida,
va respondre des del cor, i ens va tractar amb tota l’estimació que es pugui percebre.

“De niña fui víctima de bullying en el colegio por practicar taekwondo
y fútbol” Brigitte Yagüe
Asegura la medallista olímpica que su mejor defensa fue la práctica de este deporte. Su
empuje, autodeterminación y el hecho de que todos supieran que era una gran deportista,
hizo que dejasen de ridiculizarla por practicar un deporte catalogado como varonil.
Alba y Bárbara: Quin fet determinà que la teva mare t'apuntés a taekwondo?
Va donar la casualitat que quan era petita m'encantaven les pel·lícules on es pegaven cosses
voladores. Però la meva mare em deia que el taekwondo era un esport per a nins i no m'hi volia
apuntar. Va donar la casualitat que passaren dos anys i ma mare es va apuntar a step i va veure
que feien taekwondo i que hi havia nines. Aleshores em va apuntar al gimnàs ja que jo passava
moltes hores al parc i deia que era millor que estigués al gimnàs i no el parc.
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Laura y Marta E.: Com et va afectar el fet d’entrar a l’alta competició i haver de partir lluny de
tot el que coneixies?
Jo sabia que havia de partir a Barcelona si volia arribar lluny ja que aquí no hi havia gent del meu
nivell. Al principi tot va anar molt bé, però a mesura que passava el temps vaig començar a
enyorar el meu entorn ja que en el centre d’alt rendiment tenia una vida social molt limitada.
Però al cap d’un temps em vaig capficar dins el món d’un esportista d’elit i vaig començar a
complir els meus objectius. Pel que fa als estudis, em va costar molt. De fet, no em vaig treure
el batxillerat però sí, alguns graus mitjans. Vaig haver de sacrificar moltes coses però he complit
els meus objectius.
Sergio: ¿Cómo combinabas los estudios con tu carrera deportiva?
Fue bastante difícil. Después de horas y horas entrenando deseaba estudiar pero tenía pocas
ayudas para poder compaginarlo. Hoy en día se apoya mucho más a los deportistas elitistas.
Onofre y Jesús: Quina ha estat la teva font de motivació al llarg dels anys? Què ha fet
que tenguis ganes cada dia d'aixecar-te per aconseguir ser la millor?
En la meva opinió el que m’ha duit a aconseguir tants de títols i arribar tant lluny és
l’ambició que tenia respecte a la meva vida esportiva ja que no em bastava guanyar un
campionat o una medalla, jo sempre en volia més i més.
Lucía y Francina: ¿Cómo te preparabas psicológicamente antes de los entrenamientos y
campeonatos importantes?
Yo cada semana me preparaba mis entrenamientos, pero en cada uno de ellos no podía dar mi
100%. Pero hay veces que llegas a un campeonato y te encuentras floja y no sabes el porqué.
Entonces como en los entrenamientos me había preparado muchas cosas, iba jugando con las
partes que me iban bien. Por ello, en los días que me encontraba muy bien solía ganar los
campeonatos importantes; también había veces en las que llegaba a los campeonatos sin
entrenar y arriesgaba poco, pero los últimos 20 segundos lo daba todo de mí para ganar.
Álvaro y Maribel: ¿Qué dieta seguía una deportista como tú?
Me pesaba casi a diario pues yo competía dentro de un peso determinado y nos controlaban
cuánto pesábamos en cada competición.
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Dani y Paula: En momentos de frustración, ¿cómo conseguías salir a flote?
Está claro que a veces se gana y a veces se pierde. Cuando más frustrado te sientes es cuando
pierdes sabiendo que no lo has dado todo, cuando sabes que podrías haberlo hecho mejor. En
estos momentos buscas como mejorar, porque sabes que puedes hacerlo, y esta es tu
motivación principal. Pero a veces, se pierde por motivos externos, como fallos del peto
electrónico o de arbitraje. En este caso, sabes que lo has hecho bien y es cuando peor te quedas,
impotente.
Lucía y Marta: Quan començares a sentir que era el moment de retirar-se?
En els darrers mesos notava que el cos no aguantava com abans, sortia a competir esgotada i ja
no gaudia. Tot i que seguia guanyant jo no estava contenta. Mentalment no estava bé, estava
cansada cada dia de la setmana. Aquí és quan em vaig adonar que ja estava forçant el meu cos
i vaig decidir abandonar. Va ser una decisió difícil però crec que va ser la correcta.
Juan y Gerardo: ¿En qué ha cambiado tu vida cotidiana después de tu retirada?
La verdad, no ha cambiado mucho. Eso sí, me levanto con una sonrisa cada día. No ha cambiado
mucho porque yo ya me estaba planteando mi retirada. Sabía que en un Centro de Alto
Rendimiento ya no quería entrar, quería estar en mi casa. He tenido la suerte de empezar con
este gimnasio con la ayuda de mi entrenador, mi marido. De vez en cuando siempre te van
saliendo trabajitos y los vas cogiendo y te ayudan.
Pau y Adrián: Después de tu etapa como deportista, ¿ahora qué objetivos tienes como
entrenadora?
A ver, soy entrenadora pero no entrenadora única, sino que ayudo a mi marido con sus clases
y a un chico, que entrena base, muy bueno que ha sido campeón de Europa. Mi marido da clases
a los que reciben una beca. Yo no soy una entrenadora que les "machaca" sino que yo entreno
la técnica ya que me gusta mucho. A mí me gusta mucho el tema de la confianza ya que los
jugadores me preguntaron a mi cualquier cosa y yo solo voy a Canadá para ver a mis jugadores.
También me importa mucho como se mueven y como saltan, y soy capaz de ver cualquier fallo
que tienen durante el combate. Formamos un gran equipo.
María: ¿Te arrepientes de haberte retirado? ¿Volverías?
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A ver, volvería a competir yo toda la vida, creo que la competición la llevo dentro y aunque tenga
50, 60 o 70 años veré un campeonato y querré competir. Eso me encanta nunca me voy a quitar
las ganas de competir. Pero no, no me arrepiento de haberme retirado, porque estoy feliz en el
sentido de si estuviera decaída, triste y viera a la gente entrenar y yo quisiera hacerlo entonces
sí que me arrepentiría. Yo sé que desde otro lado soy feliz, desde la posición de entrenadora,
ayudando a los alumnos que tengo que van a competir. Me siento más contenta cuando ellos
ganan un combate que cuando yo lo ganaba. Entonces, ahí me dí cuenta que dije que no podía
ser que estaba más nerviosa cuando mi alumno competía que cuando yo competía. Eso jamás
me había pasado. Entonces me di cuenta de que ya estaba en otro lado.
Dani i Lluís: Què trobes de la valoració que té el taekwondo respecte d'altres esports com el
futbol? Què faries per popularitzar-lo?
Està clar que no és pot comparar cap altre esport amb el futbol, estem xerrant d'una altra
categoria.
Que el taekwondo arribi a tenir una gran popularitat està en mans de la federació. Cal invertir
en publicitat, marketing, treure combats, etc. En la meva opinió no és avorrit veure un combat.
De fet, es va veure com als JJ.OO el taekwondo va ser un dels esports amb més audiència.
Paula y Pablo: Muchos deportistas se retiran en lo más alto para que no les superen, ¿fue tu
caso?
Sí, y justo en el momento en el que siempre seré recordada con admiración.
Miquel À. y David: A parte del gimnasio, ¿ahora tienes otros hobbies?
Por supuesto. Juego al pádel y me encanta ir al cine.
Lluc y Ángel: Des d’ un principi et va agradar el taekwondo? Vares pensar en provar un altre
esport?
El taekwondo sempre m’ha agradat perquè es basa fonamentalment en les potades, que era el
que a mi m’interessava. Les potades representen un 90% dels combats de taekwondo, mentre
que en el kick boxing o el k1 hi ha un 50% de punys i un 50% de potades.
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Arnau y Marina: Tú fuiste medallista olímpica, ¿qué consejos puedes darnos a nosotros,
estudiantes, para llegar tan lejos como tú y alcanzar nuestros sueños?
Nunca mires atrás, no te compares con nadie, y sé tú mismo.
Además, después del turno de preguntas pudimos practicar su deporte, el taekwondo, donde
pasamos un rato más que divertido y con la promesa de volver.
¡Mil gracias Brigitte!!!
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L’AULA BALEAR SURT A TELECINCO

N’Adrià Olmo, professor de castellà del nostre centre, i la seva parella de ball Yana Olina varen
ser seleccionats per participar al programa televisiu “YO BAILO” de Telecinco. Aquesta secció es
transmet en directe tots els caps de setmana al programa “¡Qué tiempo tan feliz!”.
Varen ballar la Rumba Bolero “Quizás, quizás, quizás” i varen aconseguir el primer premi,
classificant-se a la següent ronda. Devers el maig els tornarem a veure en directe als quarts de
final, al juny a la semifinal i al juliol la gran final.
A l’entrevista que feren en directe a n’Adrià i na Yana, el nostre professor va explicar que és feliç
de treballar a un centre tan educatiu com el nostre, on es transmeten els valors humans i el dret
comú per davant de tot. De fet, va denunciar públicament l’assetjament escolar que es produeix
avui dia als centres educatius, i va ser quan el jurat i milers de seguidors el varen recolzar i
felicitar.
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A més a més, al video de presentació de la parella de ball sortiren parlant professors del centre
com n’Elisa Pérez, Miquel Ramis i alumnes de batxiller.
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JOVES AL RESCAT!
Lá ONG Joves ál rescát está creádá i formádá pels álumnes de 4 ESO B de l'Aulá Báleár. Ens
considerám joves emprenedors sociáls, já que lá finálitát de lá nostrá ONG es creár un cánvi
sociál á lá comunitát indígená d'Atháuálpá, Peru. El cápitál recáptát l'enviám á ells per á que
puguin millorár el seu poblát, l'espái pels ánimáls, l'escolá o en el que els sigui necessári.
Joves ál Rescát constá de quátre comissions; dues de projectes, uná de tresoreriá i uná de
márqueting, á párt de lá juntá directivá, formádá per lá presidentá, el vicepresident, lá
secretáriá i el tresorer.
A párt de fer feiná en comissions, les decisions mes importánts les prenem en ássembleá,
per tánt, ámb el sistemá de vots, fá que tots párticipem áls ácords.
Já hem reálitzát tres projectes. El primer vá ser un mercádet de Nádál solidári, on várem
vendre figures del betlem fetes per nosáltres, xocolátá cálent, etc. Despres, várem fer un
contácontes ámb berenár pels petits de l’escolá, i el dárrer há estát un servei de clávells
solidáris, on entregávem clávells ánonims o de párt de qui els háviá comprát á gent de
l’escolá.
Seguim prepáránt nous projectes i ágráím á tots els que hán contribuít ámb lá nostrá petitá
ONG.
Esperám que tenguin tánt d’exit com fins árá, grácies!
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AULA BALEAR PREMI ONDA CERO
Estem d’enhorabona un any més, en aquest cas pel reconeixement per part d’Onda Cero el
passat mes de març on ens entregaren el premi a l’educació. Fou a l’Auditori de Palma i
recolliren el premi les directores del col.legi Rosa Sastre, Maruja Espigares i Alicia Llambías.
Felicitats!
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Ens acomiadam dibuixant i diguent-vos:
Fins el curs vinent!
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