Curs 2009-2010

La revista escolar és un
dels projectes que amb més
il·lusió hem començat portàvem temps intentant-ho i
finalment veu la llum.
La revista neix de la necessitat de fer saber a la comunitat educativa tota la nostra feina, les nostres inquietuds i les nostres vivències. Ha de
reflectir totes les opinions, el treball que es
fa al centre, les activitats d’aula, complementàries i extraescolars i especialment les aportacions dels alumnes de batxillerat ,així com la
secció d’entreteniments. Ha d’ésser un mitjà
per projectar el centre a tota la població.
Iniciem la revista com un projecte ambiciós amb moltes seccions que la facin realment interdisciplinar, en què el llenguatge visual té un paper important com a motor per
comprendre millor els continguts. En quan al
nom Vila News volem significar el lligam de la
població amb les notícies.
Tot gràcies al treball , la col·laboració d’un
grup de professors, i alumnes, que fan saber
a la comunitat educativa que les aportacions
seran benvingudes.
Arriba a final del curs 2009-10 com una
mostra del treball de tot un any; la revista
neix forta gràcies al compromís i entusiasme
dels seus col·laboradors.
A tothom moltes gràcies.
Josep Pons
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Sortides
Sortida de MODALITATS
1r i 2n Batxillerat

els testimonis de com era Barcelona durant els
1.000 primers anys de la seva existència. Al
llarg del recorregut els visitants descobriran
els trets principals de la història de la ciutat.

El passat dijous 3 de desembre, els
alumnes de 1r i 2n Batxillerat van realit-

Aquesta exposició que va ser de gran uti-

zar una sortida a diferents llocs de Bar-

litat ja que vam comprendre el procés de la

celona depenent de la modalitat a la qual

romanització, de com era la Barcino roma-

estan matriculats.

na: l’urbanisme, els edificis públics i privats i

Així doncs, els tecnòlegs van realitzar

com s’organitzaven les famílies més conegu-

uns tallers a la Universitat d’Enginyeria i

des. L’exposició també ens mostrà com era

Arquitectura La Salle, els alumnes del

l’interior d’una domus o casa romana i com es

científic van visitar el Museu de Geolo-

desenvolupava la vida diària en les distintes

gia de Barcelona, els administratius van

estances. Finalment ens van explicar el procés

realitzar una visita gada al Campus Uni-

de transformació del raïm, la seva comercialit-

versitari d’ESADE, els de clàssiques van

zació i venda, i el consum del vi.

anar al Museu d’Història de la Ciutat i,

Joan López Salvador, 1r BTX

finalment, els humanístics van admirar les
obres d’art del Museu Nacional d’Art de

ESADE: tot somni, té un treball

Catalunya (MNAC).

Parlem d’ESADE com una institució aca-

A continuació, alumnes de Batxille-

dèmica internacional amb més de cinquanta

rat ens explicaran com va ser cada una

anys d’història. És una gran Universitat es-

d’aquestes activitats.

tablerta pel centre de Barcelona, amb unes dimensions considerables i amb una gran belle-

Museu d’Història de Barcelona

sa estètica. No obstant, se la reconeix per la

Els alumnes de l’itinerari Humanístic de

seva importància en relació al nivell acadèmic.

primer de Batxillerat van fer una sortida al Mu-

Per estadístiques ha demostrat que bona part

seu d’Història de la Ciutat de Barcelona per

dels seus estudiants finalitza la carrera escolli-

conèixer l’origen de Barcelona, com vivien els

da i el que és encara més important, obté un

habitants de la Barcelona Romana, la impor-

bon lloc de treball com a conseqüència de la

tància del vi a Barcino i també ens explicaren

gran preparació. Cal dir, però, que és d’un preu

l’època visigòtica.

econòmic elevat, encara que els diners no són

Aquest museu ofereix una apassionant vi-

tot el que es necessita per poder entrar-hi: cal

sita pel subsòl arqueològic que hi ha a sota

un bon nivell i superar una sèrie d’exàmens,

de la ciutat actual, on el visitant podrà trobar

tant a nivell intel·lectual com a nivell d’esforç i
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rebé et permet un accés gratuït. No cal recor-

sacrifici propi.
En aquesta Universitat podem trobar una

dar que per dur a terme aquest propòsit és

gran varietat de carreres professionals i graus

necessari un esforç suprem, però sens dubte,

diversos, com la formació de Grau i Màster

es veurà compensat.

en Dret (també una formació continuada en
Gabriel Díaz Cobos, 1r BTX

Dret) o el Grau en Administració i Direcció d’Empresa. Fins i tot podem accedir a un

Museu de geologia

Doctorat, a uns Màsters exclusius (econòmics/

El dia 3 de desembre els alumnes de pri-

financers, operacions/serveis, màrqueting/co-

mer i segon de batxillerat de l’IES Pla de les

mercial i màrqueting/sales)...

Moreres que estan cursant el batxillerat cien-

ESADE és una Universitat especialitzada

tífic van anar al Museu de Geologia de Barce-

en l’administració i direcció d’empresa, com

lona. Allà van poder observar i identificar ro-

així ens mostra el significat de les seves sigles:

ques i minerals, ja que portaven un full amb

Escuela Superior de Administración y Dirección

noms de roques i minerals. Després van anar

de Empresas.

a veure una exposició d’animals dissecats. Van

El meu centre, IES Pla de les Moreres, em

poder veure diferentes tipus d’animals, desde

va facilitar el descobriment d’aquesta universitat; sobre el títol d’aquest article, vull expressar la gran quantitat d’esforç que es requereix per arribar-hi. En el meu cas ( i donades
les condicions econòmiques actuals), i el de
molts més estudiants, no podria matricularm’hi. Destaquem però la possibilitat de beques que faciliten molt l’accés, cal destacarne una, que personalment em va impactar;
treure una mitjana d’un 9 en batxillerat, gai-
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rèptils, amfibis fins a mamífers. Una vegada

llaríem a classe per la selectivitat.

van acabar la visita al Museu de Geologia van

Finalment vam anar a mirar l’estil Modern,

anar a la plaça Catalunya de Barcelona per di-

que era el que més s’apropava a la nostra èpo-

nar i fer un tomb. A dos quarts de quatre van

ca i vam estar contemplant les escultures que

pujar a l’autobús per tornar a l’institut.

eren bastant peculiars.
Un cop vam acabar de visitar el MNAC

Estefanía Gahete, 1r BTX

ens vam dirigir a l’Església de Santa Maria del

Visita al Museu Nacional d’Art de
Catalunya, el MNAC

Mar passant per algun dels carrers més importants de Barcelona.

El passat 3 de desembre del 2009 els

Sandra Ferrero, 2n BTX

alumnes de 2n de batxillerat humanístic de

Tallers a La Salle

l’IES Pla de les Moreres vam assistir al Museu

Els alumnes del tecnològic vam visitar la

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Abans

universitat d’Enginyeria i Arquitectura de

d’anar a mirar els diferents estils vam estar

La Salle a Barcelona. Uns professors ens van

observant la cúpula del vestíbul.

dirigir uns tallers per tal de donar-nos una idea

Després d’això vam començar pel Romà-

de per on encarrilar la nostra vida laboral.

nic, observant i comentant totes les escultu-

Ens van dividir en dos grups, un amb els

res i pintures, al costat del nostre professor

alumnes de segon de batxillerat i un altre, amb

d’història de l’art, Josep Ferrer “Otis”.

els de primer.

Tot seguit vam anar a veure el Barroc, to-

Aquest primer grup va anar amb un pro-

tes les seves obres eren espectaculars i molt

fessor que els va ensenyar a programar un pe-

originals. L’Otis ens anava explicant les pintu-

tit joc en Java utilitzant models d’un programa

res i escultures més importants, les que treba-

anomenat 3D MAX. Els del segon grup vam
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anar amb un altre professor que ens va ensen-

Batxillerat de l’IES Pla de les Moreres vam visi-

yar mètodes de direcció d’empresa amb exem-

tar la fira, on hi participaven 162 expositors

ples reals. Després vam intercanviar papers.

d’estudis universitaris, de formació professio-

Tot això es va acabar just abans de dinar.

nal, de grau superior, de cursos complementa-

Després tots vam passejar per Barcelona fins

ris, de formació ocupacional, escoles d’idiomes,

a les tres, i vam tornar a Vilanova.

centres de batxillerat i serveis per a joves.
Al Saló ens informaren dels diferents es-

Xavier Martín

tudis que podem triar, ens van orientar professionalment i vàrem localitzar les diferents
universitats de Catalunya per poder escollir,

Visita al Saló de
l’Ensenyament

així, la millor opció de futur. També, hi havia
un seguit de propostes innovadores per estudiar llengües a l’estranger.

El Saló de l’Ensenyament és el punt de

Vam buscar informació sobre els nostres

trobada i referència per l’educació a Catalun-

interessos educatius i, finalment, resoldre

ya. Vol facilitar als estudiants, famílies i a tot

molts dels nostres dubtes.

el col·lectiu educatiu informació àmplia i ac-

L’interès en conèixer les diferents propos-

tualizada de l’oferta d’estudis a Catalunya.

tes de formació, ampliació i orientació profes-

També, ofereix totes les opcions educatives als

sional va fer d’aquesta una sortida molt enri-

seus visitants per prendre decisions respecte

quidora i decisiva per a molts.

al nostre futur professional.
Per aquest motiu, els alumnes de 2n de

Aina Garcia, 2n BTX
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trobada esportiva
1r batxillerat

Activitats del CECI
1r batxillerat

El dia 23 de març es va convocar una jor-

El passat dia 10 de març, els alumnes de

nada esportiva al Canal Olímpic de Castell-

primer de batxillerat vam anar a l’Arxiu Comar-

defels, on molts centres de Catalunya es van

cal de l’Anoia, CECI i Biblioteca d’Igualada.

reunir per disputar una sèrie d’activitats lúdi-

Aquesta activitat pretenia donar-nos a conèixer

ques i esportives. A més de practicar diferents

tots els recursos que tenim per poder fer el tre-

esports, a la jornada, ens van fer gaudir d’uns

ball de recerca. Ens vam dividir en tres grups

espectacles de ball amb una de les concursants

per reduir el nombre de persones i treure més

del famós programa de televisió “FAMA”.

profit de l’activitat.
Al CECI ens van ensenyar diferents propostes de treballs de recerca. També ens van
fer un petit col·loqui sobre l’estudi de les mines
de lignit de Calaf, de com es va arribar a descobrir tot allò.
A l’Arxiu de la Comarca ens van ensenyar unes fotografies d’Igualada molt antigues,
també ens van ensenyar uns llibres molt vells
on estaven escrits tots els habitants que vi-

La jornada estava organitzada amb uns
horaris on et combinaven les 3 modalitats de
jocs amb zones lúdiques de lliure disposició i
descans per dinar i berenar. Les tres modalitats
comunes eren: futbol 4x4, shot-ball i caiac o
rem. El canal Olímpic també disposava d’unes
instal·lacions per comprar menjar o aigua.
La trobada va finalitzar sobre les 15:00h.
quan tots els centres van començar a tornar
als seus municipis corresponents: Igualada,
Masquefa, Cornellà, Manresa,...
Oliver Alonso, 1r BTX
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vien en un carrer i a què es dedicaven. Aquests
eren exemples de treballs d’investigació. Tota
aquesta informació ens la van transmetre perquè ens adonéssim que podem fer estudis
de com era abans Igualada o petites zones
d’Igualada, i que allà a l’Arxiu podem trobar
molta informació ben detallada.
Per últim, a la biblioteca ens van ensenyar

alguns

treballs

de

recerca

i

ens

van explicar que hi podiem anar a consultar tota la informació que necessitem.
Crec que els tres llocs que vam visitar ajuden a
preparar el Treball de Recerca, tant a l’hora de
fer la tria del tema com per a la consulta de fons.
Judit Gómez Martín, 1r BTX

la tarda els esperava l’antic palau reial convertit
en un dels millors museus del món: el Louvre.

L’alumnat vilanoví de 4t
d’ESO visita París

Després d’una passejada per la zona de Châtelet, cap a sopar, àpat que sempre el van fer a
un restaurant del cèntric carrer Rívoli. Havent

La tarda del diumenge 21 de març, men-

sopat cap a l’hotel a la zona de Montmartre.

tre companys seus de 3r curs de l’ESO eren

El segon dia tocava visitar el palau de

també a França gaudint de l’intercanvi amb

Versalles, però tan sols van poder fer-ho pels

estudiants de la ciutat agermanada d’Amilly,

jardins i per l’exterior ja que hi havia convoca-

l’alumnat de 4t curs de l’IES Pla de les Moreres

da una vaga de treballadors del sector turístic.

va sortir de Vilanova del Camí amb destinació

L’hora de dinar la van passar per La Défense,

a París.

el nou barri financer amb els seus espectacu-

La primera escala la van fer a Perpinyà,

lars edificis, entre els que destaca El Gran Arc.

la Penya Barcelonista de la capital del Rosselló,

Sí, aquest Gran Arc és una de les noves cons-

els havia convidat al seu local social per tal de

truccions que ajuden a identificar París; i per

veure per TV el partit Barça-Saragossa. Des-

la tarda, van visitar la que més simbolitza la

prés de tota la nit de viatge, a mig matí van

capital del Sena, la Tour Eiffel. A la nit van fer

arribar a París. La primera passejada va ser en-

un tomb amb vaixell pel Sena.

tre l’ajuntament i l’Île de la Cité, i a continua-

El dimecres jornada dedicada a Disne-

ció van visitar la catedral de Notre-Dame. Tot

yland.

seguit van dinar al Barri Llatí en un restaurant

El dijous passeig per Montmartre, la ba-

universitari prop de St-Germain des Prés. A

sílica del Sagrat Cor, els carrerons replens
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Impressions des de la
tour Eiffel
4t eso

d’ambient artístic, la plaça de Tertre, … A la
tarda visita per la zona de Les Halles, Beaubourg… i empendre la tornada cap a casa.
Amb l’excepció del dijous, que va ser un
dia dominat per la pluja, els altres dies va lluir

Avui, dia 23 de març, tenim davant nos-

un sol magnífic que va ajudar que l’estada per

tre, sense cap mena de dubte, la mateixa

la capital francesa fos encara més agradable.

Senyora representant de París: la tour Eiffel.

El fet de disposar d’un autocar i poder fer els

Des de la plaça del Trocadéro, el lloc on estem,

desplaçaments en aquest tipus de transport,

es pot veure tota la imponent figura de ferro de

va permetre descobrir molts racons de la ciu-

324 metres d’altura, els seus quatre suports

tat, el seu extraordinari urbanisme, les grans

clavats a l’asfalt dur, i el seu cos enorme i prim

avingudes, places, jardins, estacions…

travessant el cel blau. Baixem per les escales,

El divendres, a quarts d’11 del matí, el grup

creuem un pas de vianants i trepitgem les ra-

va arribar a Vilanova, cansat però satisfet.

joles del Pont d’Iéna, que és un dels camins
que ens porten cap a l’estructura de metall.

Josep Ferrer
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Esquivem els milers de visitants i parisencs, i

Després de quedar-nos satisfets, tornem a

ens aturem al final del pont. Allà, els profes-

baixar de la dama de França.

sors ens informen d’on és cada cosa. Ens diriNoelia Grados Ruiz, 4t ESO

gim a la llarga cua que duu a les taquilles de
venda d’entrades per pujar a la torre. Durant

ESQUIADA
3r eso

l’espera, entre l’espai que deixen les quatre
columnes, uns ballarins i malabaristes ens fan
més suportable la demora i la gent s’arremolina

Els alumnes de 3r d’ESO van anar a

al voltant d’ells per apreciar l’espectacle.
Per fi entrem en el pedestal Est que conté

l’esquiada a la Masella de l’1 al 3 de febrer.

el telefèric després de pagar el preu correspo-

Van passar tres dies esquiant i fent activitats

nent. Pugem per unes escales curtes de cara-

lúdiques.

gol i ens endinsem a l’ascensor que ens eleva

El primer dia van arribar i directament van

fins a la segona planta, a continuació can-

agafar el material llogat i van pujar a pistes,

viem de cabina i seguim l’ascens amb emoció.

on al matí, van fer un curset d’aprenentatge

La ciutat de l’amor es pot veure a través de les

d’aquest esport

finestres i els barrots: s’observa, des d’aquesta

primera nit van fer una cursa d’orientació pel

altura, els carrers simètrics i poblats de persones però, desgraciadament, les barres de
ferro del pilar impedeixen concentrar-se en
el paisatge, i hem d’esperar a pujar al cim.
Hi arribem. Ens dirigim a qualsevol punt del lloc
que està envoltat d’una tanca de rombes grans
per a poder observar sense dificultat ni molèsties. Posem les mans en el reixat i sospirem per
l’immens panorama. Per tot arreu veiem estructures importants, prop del riu Sena. En tot
el recorregut que fem quan caminem vorejant
el centre, percebem els monuments que hi ha
en la ciutat i els carrers antics, testimonis de
molta cultura. És difícil posar els teus ulls en
un determinat punt de la zona del paisatge, no
saps on mirar del gran que és i al acabar de fer
milions de fotos i vídeos, intentes reconèixer
alguns llocs que has visitat, reconèixer algun
company malgrat l’altura, o els moviments
de la gent de baix. Es podria dir que tot París és un gran museu on la visita és eterna.
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i a la tarda esquí lliure. La

ca de la zona. En baixar ens van deixar temps

poble on s’havien instal·lat.
El segon i tercer dia al matí van fer el curset d’esquí i a la tarda esquí lliure per les pistes

lliure per visitar l’entorn i alguns vam anar a
fer una visita a la Moreneta!

recomanades que van dir els respectius monitors. La veritat és que va ser un viatge molt

Nora Alcalá, 3r ESO
Mònica Gutiérrez, 3r ESO
Òscar López, 3r ESO

divertit i tothom va aprendre a aguantar-se a
sobre d’uns esquís!
Mònica Gutiérrez, 3r ESO
Òscar López, 3r ESO
Nora Alcalá, 3r ESO

MONTSERRAT
3r eso

Visita al castell de la
Pobla de Claramunt
2n eso
Els dies 4 i 11 de novembre de 2009, els
alumnes de segon d’ ESO van visitar el castell

L’alumnat de 3r d’ESO vam fer la sorti-

de la Pobla de Claramunt.
Primer hi van anar els de la 2.3 i 2.4, la

da del primer trimestre a fer Montserrat. Vam
pujar fins al punt més alt, anomenat el cim

setmana següent, els de les classes restants.
Un cop allà, un guia els va ensenyar tot

de Sant Jeroni, on vam gaudir d’unes vistes
Durant la caminada, ens van

el castell fent explicacions de cada sala i de la

distribuir en grups i anàvem sempre acompan-

simbologia de vàries coses, com per exemple,

yats d’un guia que ens explicava curiositats

les inscripcions que hi havia a les pedres.

espectaculars.

sobre l’entorn, la fauna i la vegetació més típi-
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També van haver de completar un dossier

amb preguntes relacionades amb el castell.
Per tal de poder fer-ho tot, van dividir els
alumnes en dos grups, un que feia la visita, i

excursió ALS Tres Mollons
1r ESO

l’altre el dossier.

Durant el primer trimestre i relacionada
Mar Vallès, 2n ESO
Marina Abad, 2n ESO

amb l’àrea de socials i naturals com a coneixement de l’entorn, vam anar d’excursió a una
muntanya que està dividida en tres grans roques, que conjuntament s’anomenen els Tres

Visita al Museu de la
Ciència i de la Tècnica de
Terrassa
2n eso

Mollons. Només visitàrem una part de la muntanya.
Des d’allà es veia Vilanova del Camí, i a
l’altre costat el castell de la Pobla de Clara-

El dia 22 de gener de 2010, els alumnes
de segon d’ESO van anar a fer una visita al
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa.
Els nois i noies van poder visitar una exposició permanent sobre l’energia i després van realitzar un taller d’electricitat i magnetisme.

munt.
Vam recórrer un llarg camí fins arribar-hi
i allà vam fer un dibuix lliure del paisatge que
vèiem.
Després els dibuixos els vam pintar al costat d’una gran creu que la podem trobar en un
dels tres mollons clavada a una roca.
L’excursió dels Tres Mollons va ser inte-

Mar Vallès, 2n ESO
Marina Abad, 2n ESO

ressant perquè vam experimentar coses noves. Les vistes que es veien des de dalt dels
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EXCURSIÓ AL POBLAT IBÈRIC
DE CALAFELL
1r ESO
El passat 18 de març els alumnes de primer d’ESO vam anar al poblat Ibèric de Calafell.
Allà vam poder observar com era la vida
quotidiana de la tribu dels Cossetans.
Segons si eren persones importants o no,
vivien en cases més o menys grans.
En arribar, vam esmorzar prop del museu
i després vam entrar-hi.
Vàrem visitar les cases ibèriques. Eren
una mica petites i refugiades i amb una sola
habitació, excepte la del governant.
Més tard ens van ensenyar tres àmfores.
La primera era grega i és la més coneguda.
Mollons, com Vilanova del Camí o el castell de
la Pobla de Claramunt, eren meravelloses.

L’omplien amb oli. L’altra era dels fenicis. Era
més diferent i s’emplenava amb llet. I l’última
era la ibèrica, amb forma de pastanaga. Sovint

Laia Esquinas, 1r ESO
Anouk Márquez, 1r ESO

hi emmagatzemaven cervesa.
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Tot seguit ens van ensenyar la “Necròpo-

Però no només utilitzaven llana per la

lis” ibèrica (ciutat dels morts) on enterraven

roba, a l’estiu vestien amb lli que era més lleu-

els seus difunts.
Els enterraven amb les seves pertinences.

ger i més fi.

A les dones amb joies i perfums, i als homes

En acabar, com que vam ser molt bons

amb eines de treball o amb les seves armadu-

nois, poguérem visitar la torre de vigilància,

res i armes de combat.

construïda pels romans.
Després ens vam trobar uns veïns del po-

En finalitzar la visita vam iniciar el taller
sobre la llana. Vam fer diverses tasques que

blat, les cabres.
La veritat és que el poble semblava bas-

s’havien de dur a terme per a elaborar la lla-

tant real, sobretot pels excrements de les ca-

na.
Primer ens van ensenyar com la neteja-

bres.
Al final d’un dia fatigós de prendre apunts,

ven, amb una barreja d’aigua, sabó i orina.
Després s’havia de cardar (pentinar la lla-

vam tenir una bona estona per dinar i un bon
esbarjo ben llarg davant del mar.

na) per treure-li els nusos.
Tot seguit vam filar-la amb el fus, que era

Cristian Gomez Nevado, 1r ESO
Judit Borràs Melero, 1r ESO

una pal de fusta amb una sivella anomenada
fusaiola que s’utilitzava per fer-ne fil.
Quan ja estava filada la tenyien amb els
colors que els afavorien (normalment eren lila,
vermell, verd, caqui, marró i groc), després la
cosien i ja estava llesta.

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
aula d’acollida
Durant el mes de febrer unes quantes aules d’acollida de l’Anoia van visitar l’exposició
fotogràfica “Escoles d’altres mons” de Kim
Manresa, al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. El 26 de febrer va ser el torn
de l’aula d’acollida del Monalco i de la nostra
aula d’acollida. Érem 17 alumnes en total. Vam
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veure 50 fotografies en blanc i negre que

garida de Montbui), el SES Vallbona (Vallbona

mostren escoles llunyanes a les nostres. Es

d’Anoia) i l’IES Pla de les Moreres (Vilanova del

tracta d’escoles del tercer món. El fotoperio-

Camí).

dista Kim Manresa ens ensenya les diferències

A l’arribada, tothom (professorat i alum-

que hi ha; per exemple, hi ha llocs on les aules

nat) van rebre les acreditacions i tot se-

no estan equipades, el material és escàs, les

guit, representants del Consell Comarcal i de

classes s’han de fer a l’exterior amb poques

l’Ajuntament de Vilanova del Camí van donar

condicions... Però les mirades i els somriures

la benvinguda a tots els assistents. A continua-

dels infants ens diuen que hi ha esperança i

ció tothom es va repartir per grups segons els

que, malgrat tot, les ganes d’aprendre conti-

cursos per començar a fer les activitats pro-

nuaran essent-hi. Us recomanem aquesta ex-

gramades. Els alumnes van realitzar un taller

posició. Val la pena!

sobre “bullying”, guiat per monitors experts
en el tema i a continuació van poder veure la
Aula d’Acollida

9ª TROBADA DE DELEGATS/DES
DE L’ANOIA
El dia 12 de març va tenir lloc la 9a. Trobada de Delegats i Delegades de l’Anoia. Com
cada any, el Consell Comarcal de l’Anoia convoca tots els representants dels estudiants d’ESO
dels instituts públics de la comarca per esta-

pel·lícula “Bullying”, de recent estrena i que

blir contactes, intercanviar impressions i per

tracta aquest tema amb força realisme.

comprovar que tots plegats, encara que sigui

Els professors, per altra banda, van as-

des de diferents centres, estem pendents dels

sistir a una ponència sobre el mateix tema a

mateixos temes i tenim interessos comuns.
Enguany la trobada es va celebrar al Centre Polivalent Can Papasseit de Vilanova del
Camí. Després de fer la primera classe del dia,
vam anar a Can Papasseit on anaven arribant
estudiants d’instituts de tots els punts de la
comarca. Els centres convocats van ser: l’IES
Alexandre de Riquer (Calaf), l’IES Molí de la
Vila (Capellades), l’IES Joan Mercader (Igualada), l’IES Pere Vives Vich (Igualada), l’IES

càrrec de Joan Girbau Esteve, responsable
de la unitat de suport a la convivència escolar
del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya. I seguidament

van participar

en una taula d’experiències on es van debatre
casos concrets i es van compartir inquietuds.
A mig matí, alumnes i professors van fer
una parada per gaudir d’un esmorzar.
Cap al migdia, i una vegada fetes totes les
valoracions, cadascú va tornar al seu centre.

Guinovarda (Piera), l’IES Montbui (Sta. Mar-
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Pep Carol

Xerrades i Tallers
XERRADA SOBRE LA SEXUALITAT a 1r BTX
El 14 de gener va venir al centre IES Pla
de les Moreres una especialista per parlar-nos
i informar-nos sobre la sexualitat. Ens va explicar com hem d’actuar en un moment inesperat, les prevencions que tenim que utilitzar,
els riscos que correm, etc.
Durant la xerrada també vam realitzar
una part dinàmica, que va consistir en un debat entre nois i noies en el qual vam elaborar
unes preguntes que vam fer al sexe contrari.
Cap al final de la classe ens va ensenyar
diferents tipus de preservatius i després en
van repartir 2 o 3 a cadascú.
La xerrada va ser molt interessant i ens
va ajudar a resoldre alguns dubtes.
Alba Ranz, 1r BTX

EL BUS DE LA UAB ENS VISITA
Com que cada cop tenim més a prop la
sortida de l’institut, hem de decidir cap a on
volem anar. Però, si decidim sense la informació adequada o bé no sabem quines són les
possibilitats que tenim a l’abast, pot ser que
ens equivoquem de camí.
Per aquesta raó, la Universitat Autònoma de Barcelona va enviar-nos als alumnes
de 2n de Batxillerat de l’IES Pla de les Moreres,
un BUS ple d’informació referida a totes les
àrees i els avantantges que ens ofereix aquesta universitat.
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Dos estudiants de l’UAB van explicar-nos

viatges aprens una cultura nova; a més també

quin és l’ambient universitari, les diverses pos-

ens va dir que en tots els viatges va fer noves

sibilitats i oportunitats que ens ofereixen. Els

amistats.

dos estudiants van donar resposta als dubtes

Uns dels motius pels quals molta gent se’n

que se’ns plantejaven sobre diversos aspec-

va a l’estranger és perquè allà hi ha moltes

tes.

més sortides per a les nostres carreres. Molts
A més a més, l’objectiu del BUS aquest

joves d’avui dia no se’n van a l’estranger per

any era especialment deixar-nos resolt el nou

por a estar allà sols o simplement perquè no

pla d’estudis i la nova normativa, que al ser

els agraden els idiomes, però crec que és molt

recent, ens creava confusions amb l’antic pla.

interessant aprendre idiomes nous per al nos-

Així doncs, els alumnes vam sortir ben in-

tre futur i per a la nostra vida laboral.

formats i amb els dubtes resolts.
Ainhoa Guisado, 2n BTX
Ermynia González, 2n BTX

Xerrada UVIC a 2n BTX

els límits del teu món els
tries tu
2n btx

Fa unes setmanes, un alumne de la Universitat de Vic i un professor d’allà van venir
a l’IES Pla de les Moreres per a donar-nos-en

Fa unes setmanes, en Xavier Pons, que

informació. Ens van explicar els avantatges que

va estudiar al mateix centre que nosaltres, a

ens proporcionava anar a la universitat. Uns

l’IES Pla de les Moreres, ens va donar una xe-

dels avantatges més importants, a diferència

rrada als alumnes de 2n BTX sobre els avan-

de les altres universitats, va ser que hi ha un

tatges d’anar a estudiar a l’estranger. Un dels

nombre reduït d’alumnes per aula, per aquest

avantatges més importants és que en tots els

motiu es pot establir una relació més propera entre l’alumne i el professor. Allà disposen
d’amplis horaris de consulta i tutories que pots
utilitzar en qualsevol moment. També van explicar que pots fer l’últim any de carrera o fins
i tot les pràctiques en universitats europees o
nord-americanes, a més ells t’ho organitzen tot.
Per últim, ens van explicar que tots els plans
d’estudis de les carreres de la UVIC tenen un
fort component pràctic i aplicat. La xerrada va
estar força bé perquè ens van oferir altres possibilitats per poder fer la nostra carrera.
Ainhoa Guisado, 2n BTX
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Xerrada de l’Institut
Guttmann

TALLER DE TEATRE I EXPRESSIÓ ORAL

El passat 23 de març , els alumnes de 1r
de batxillerat, van rebre una xerrada d’un representant de l’Institut Guttmann a la sala d’actes
de l’IES. La xerrada era d’una campanya de prevenció de lesions medul·lars i cerebrals, i el
representant va explicar als alumnes, casos de
gent que les sofria i que hi havien de conviure.
Alguns dels presents van emocionar-se per la
duresa i la tristesa dels vídeos, els quals pretenien influir en els joves perquè reflexionéssim
i fóssim més conscients de la importància de
complir certes mesures de seguretat vial com:
posar-nos el casc o el cinturó, no parlar pel telèfon mòbil conduint o beure alcohol.
La xerrada va agradar als alumnes i van
saber apreciar els consells i les paraules del representant.

Activitats de relaxació, improvització, mímica, memorització, expressió corporal, interpretació… i moltes més, omplen l’hora del pati
d’algunes alumnes del nostre institut. El taller

Chema Granado, 1r BTX

de teatre i expressió oral és una activitat que
es realitza des del curs passat un dia a la setmana a l’hora de l’esbarjo.
Teresa Balasch

“Esmorzem al Mercat”
Durant el mes de febrer els alumnes de
1r. d’ESO van participar en unes sessions matinals al Mercat Municipal de Sant Hilari de
la nostra localitat. Aquestes sessions es van
realitzar en col·laboració amb l’àrea de promoció econòmica de l’ajuntament i es van fer amb
l’objectiu de donar a conèixer aquesta instal.
lació municipal i per fer participar els alumnes
en un esmorzar saludable i col·lectiu a les ma-
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teixes dependències del mercat.
Abans de la visita al mercat, que es va
realitzar per classes, es van desenvolupar a
l’institut unes xerrades als alumnes per part de
personal especialitzat sobre nutrició i alimentació amb l’objectiu de conscienciar-los sobre
els beneficis d’una alimentació correcta , variada i equilibrada.
Un cop al

mercat, i prèviament a

l’esmorzar, els alumnes van realitzar per grups
una activitat d’elaboració d’un menú tenint en
compte les quantitats necessàries d’aliments
i els aspectes fonamentals d’equilibri nutricional. Un cop realitzada aquesta tasca vam ser
convidats a un magnífic i saludable esmorzar
de germanor a base de pa amb tomàquet, embotits, formatge i fruita per gentilesa de les
parades del mercat a les qual manifestem el
nostre agraïment.
Jaume Farré

TEATRE EN L’EDUCACIÓ
El Teatre en l’Educació és una activitat que

a l’alumnat. En finalitzar l’espectacle els ma-

s’organitza cada any al centre, per a tots els

teixos actors enceten el debat amb el públic-

nivells. Va a càrrec de la Companyia Teatre

alumnat en una dinàmica engrescadora i com-

en l’Educació de l’Associació Cultural de

promesa.
Enguany els espectacles presentats han
estat: per a 1r. d’ESO, “Jugo jo” (11 de gener);
per a 2n d’ESO, “No em ratllis” (11 de desembre); per a 3r d’ESO, “KDM X AKBA PTÓ” (26
de febrer) i per a 4t d’ESO, “Ja n’hi ha prou”

Granollers i pretén plantejar problemes ètics,
socials i personals sovint oblidats en el currículum escolar. No es tracta de donar respostes
i solucions als problemes sinó de plantejar-los
i d’iniciar debat a les aules. Els actors escenifiquen una història, amb pocs personatges

(10 de desembre).

i amb pocs artilugis teatrals. És un teatre directe i amb un llenguatge que arriba molt bé
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Pep Carol

robòtica al CitiLab

Malgrat que l’entrenador de l’equip podia
ser un pare o un professor, el nostre equip es-

El passat diumenge 31 de gener es va ce-

tava integrat únicament per alumnes d’ESO i,

lebrar al CitiLab de Cornellà de Llobregat la 2ª

a més a més, format pel mateix nombre de

edició de la First Lego League, una competi-

nois que de noies, concretament cinc de cada.

ció on diferents equips formats per nois i noies

Hem disposat de dos mesos escassos per

en edat escolar posen a prova els robots cons-

dissenyar, construir i programar el robot, però

truïts amb material de la firma LEGO.

gràcies a l’esforç, a les ganes i a l’empenta els
nostres alumnes vam fer una competició més
que digna quedant a només 20 punts de poder
passar a quarts de final.
A més de la competició de robòtica, els
nois i noies van exposar, davant de dos tribunals diferents, un projecte tècnic, per explicar
el funcionament del robot, i un projecte científic, on exposaven una solució sostenible pel
transport a Vilanova del Camí.
Després de tot un dia de festa i treball
vam tornar cap a casa amb el Premi al Millor
Entrenador, un alumne de Batxillerat, i sobretot molt orgullosos de la feina ben feta. Alhora
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també volem agrair la implicació i el suport per

dissenyat i pintat tatuatges, han decorat la seva

part dels pares dels alumnes participants en

roba, han dibuixat grafits i han creat les seves

aquest projecte.

carteres. Han vist pel·lícules com Charlie y la

Ara estem esperant amb entusiasme que
arribi la propera competició.

fábrica de chocolate o Bullying, amb les que
s’han iniciat interessants debats i reflexions
sobre temes tals com els trets de personalitat

Pep Martí

NEIX UNA NOVA MATÈRIA A
L’IES
Al febrer d’enguany s’iniciaven en el nostre IES les classes a l’aula D3 de tallers manipulatius. Una nova matèria i un nou espai
creat i pensat per a alguns dels alumnes de
1r, 2n i 3r d’ESO. Un espai per a desenvolupar
la pròpia creativitat mitjançant tallers, dinàmiques, pel·lícules i jocs.

o l’assetjament escolar. També s’ha reforçat la
cohesió del grup mitjançant dinàmiques i jocs
d’estratègia grupals.
Cada setmana s’han fet activitats i tallers
diferents, és per aquest motiu que l’aula de
tallers ha esdevingut un espai d’intercanvi, de
diversió, d’opinió i de creativitat que ajudarà
als alumnes que han participat activament a
Els alumnes que hi han participat han estat realitzant tallers com el de fer figures decoratives amb papers de diari; han creat els seus

reforçar certs aspectes d’altres matèries.
Des de l’aula de tallers ens acomiadem
amb una petita mostra de la nostra feina.

propis braçalets, collarets i arracades; s’han
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Laura Segura

Altres xerrades i activitats del centre

3r ESO
Xerrada sobre la prevenció del consum de
drogues, tabac i cannabis durant el mes de fe-

Batxillerat

brer.

Teatre de català “Mirall trencat” a l’Ateneu
Igualadí.

Tallers de l’Escola de Consum durant el
mes de gener.

Xerrada Habilitats per a l’Estudi i el Treball
a càrrec de Joan Carbonell el mes de maig.

Visita al Taller d’Alabastre, caves i caminata a Sant Miquel de Montclar el mes de maig.

Sortida Esports d’Aventura a l’Estartit el

2n ESO

mes de maig.

Xerrades d’Educació Vial durant el mes de

4t ESO

març.

Tallers Porta 22 a l’octubre.
Visita del BUS de la Prevenció durant el
mes de gener.
Trobada Esportiva Comarcal a Les Comes
el mes de maig.
Bus de les Professions al novembre.

Xerrades de sexualitat durant el mes de
maig.
Trobada Esportiva Comarcal a les Comes
el mes de maig.
Sortida a l’Escola del Mar de Sitges el mes
de maig.
Sortida de Crèdit de Síntesi a La Garrotxa
durant el mes de juny.

1r ESO
Narració de contes a càrrec de Jordina
Biosca el 23 d’abril.
Sortida al Parc natural del Montseny el
mes de maig.
Xerrada prevenció del tabaquisme durant
el mes de maig.
Taller sobre la Mediterrània al juny.

Sortida lúdica final de curs 22 de
juny
Canal Olímpic: 1r d’ESO.
Tibidabo: 2n d’ESO.
Port Aventura: 3r, 4t d’ESO i Batxillerat.

Festa de Lliurament de Diplomes
de 4t d’ESO i 2n Batxillerat
Dimecres 30 de juny a les 20:00h a Can
Papasseit.
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Festes i Tradicions
festa de nadal 2009

Paral·lelament, es va organitzar una cantada de nadales i unes exhibicions de Hip-Hop

Un cop més, l’últim dia lectiu de l’any,
els alumnes de 1r Batxillerat organitzaren una

que van fer d’aquest dia una festa de la cohesió
i la integració entre tots els nivells educatius.

gimcana per als alumnes de l’ESO. Enguany,
i com a novetat, prèviament es va realitzar un
concurs de pessebres vivents. Cada classe
juntament amb els seus tutors, escenificava
un pessebre on la temàtica podia ser molt diversa: folk, tradicional, futurista,... Es va realitzar un concurs amb les fotografies de cada
classe. Els guanyadors van ser els grups 1.2 i
el 3.3. Aquí us mostrem el resultat:

Per refer les forces vam gaudir a l’hora del
pati de la tradicional coca de xocolata gentilesa de l’AMPA.
Durant la jornada, els alumnes de 2n Batxillerat van amenitzar les activitats amb música i
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lliurant els premis del concurs de postals de
nadal i dels guanyadors de la gimcana.
La postal guanyadora, realitzada per
Carla Sánchez Cerón es va enviar a totes
les famílies com a felicitació nadalenca i ella
va rebre un regal. L’altre finalista, Mar Vallès
Vilomara, va rebre també un obsequi per la
seva feina tan ben feta.
Una tradició que ja es manté d’uns anys
ençà; una festa que val la pena conservar.
Francesc Saura

Sant Jordi 2010
Postal: Carla Sánchez, 3r ESO

Miguel Hernández i Màrius Torres
Com cada any, prèviament a la diada de
Sant Jordi, des dels departaments de Llengua Catalana i Llengua Castellana, amb la
col·laboració

del

departament

d’Expressió,

es treballa la commemoració del naixement
o mort d’escriptors o poetes importants. Enguany Miguel Hernàndez i Màrius Torres,
dos autors contemporanis que nasqueren el
1910 i moriren el 1942 a l’edat de tan sols 32
anys, amb vides paral·leles en la distància.
Posteriorment el dia de Sant Jordi es realitza un acte cultural a Can Papasseit en el qual,
els alumnes de Batxillerat i ESO representen
obres teatralitzades originals i inèdites que giren al voltant de les figures d’aquests poetes.
Durant aquest acte, es van lliurar els prePostal: Mar Vallès, 2n ESO

mis literaris i de dibuix amb la col·laboració de
l’AMPA.
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Aquests són els premiats d’enguany:

Premis Literaris
CATALÀ
4t ESO

1r ESO
“Descripció del meu avi” de Víctor
Parra.

“Carta a la Mort” de Noelia Grados.

1r Batxillerat

2n ESO

“Una llar de records” de Gabriel
Diaz.

“Indesitjable silenci” de Mar Vallés.

3r ESO

2n Batxillerat

“Una carta plena
d’ Alexandra Macovei

d’esperança”

“Elegia d’un presoner” de Eric Martos.

CASTELLÀ
4t ESO

1r ESO
“Nana” de Cristian Gómez.

Primer Premi: “La playa” de Clàudia
Briongos.
Accèsit: “Hortaliza sin problemas”
de Noelia Grados.

2n ESO
“Roja rosa” de Marina Abad.

1r Batxillerat

3r ESO
“Esperanza” de Natàlia Duarte.

“Caña de bambú” de Albert Carrillo.

2n Batxillerat
“A gritos de mi soledad” de Noelia
Capitán.

Premis de Dibuix
3r ESO

1r Premi: Ana Díaz

2n Premi: Luigui Fabricio
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2n ESO

1r Premi: Mar Vallès

2n Premi: Francisco Reches

1r Premi: Aina Serra

2n Premi: Latifa Nackmouch

1r ESO

En reconeixement al seu esforç, aquest

La diada de Sant Jordi va ser emotiva i so-

curs tornarem a publicar el llibret de Sant Jor-

lemne i ha de servir per continuar incentivant

di amb els textos íntegres dels guanyadors i un

l’esperit creatiu de tots vosaltres.

reportatge fotogràfic de l’acte. Tots tenim moltes ganes de llegir els relats que han estat premiats i poder guardar-los com un tresor, ja que
pot ser que algun dia aquests alumnes puguin
esdevenir escriptors o escriptores de renom.
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Fina Termens

Apunts de Batxillerat
El treball de recerca

treball que han realitzat i que s’ha vist recompensat amb tan bona nota.

Dins el currículum del Batxillerat, independentment de la modalitat triada per l’alumne,
tots els estudiants han de realitzar un treball

Visita virtual a l’IES

d’investigació adequat a les seves inquietuds a

El meu treball de recerca consisteix en la

partir de la tutorització d’un professor. Aquest

creació d’una visita virtual de l’IES Pla de les

treball el comencen a 1r de Batxillerat i l’acaben
a 2n.
El més important és que l’alumne plante-

Moreres. La tècnica emprada per realitzar-lo
va ser a partir de fotografies esfèriques i,
mitjançant la unió d’aquestes, crear el tour

gi alguna qüestió relacionada amb un tema i,
mitjançant un procés de recollida d’informació
i comparació sigui capaç de resoldre una certa problemàtica ja sigui de caire experimental,
analític o productiu.
A part d’entregar una memòria escrita,
l’alumne pot presentar també una maqueta, una WEB pròpia, un vídeo, un recull fotogràfic,... qualsevol producte fruit del procés de
realització del seu treball.
Quan es puntua a l’alumne, no només es
té en compte tot el material presentat, sinó
que també se l’avalua a partir de l’exposició

virtual. Tot el procés va ser molt elaborat i hi

oral que fa davant d’un tribunal format per tres

vaig haver de dedicar moltes hores (fer fotos,

professors. Per tant, és molt important també

aprendre a utilitzar els programes informàtics,

que l’alumne sigui capaç d’expressar-se amb

crear les fotografies esfèriques, elaborar la vi-

claredat i propietat, i hagi assimilat bé els co-

sita virtual...); no va ser un treball fàcil però,

neixements que li ha proporcionat la realitza-

tot i així, si hagués de tornar a triar el tema de

ció del seu treball.

treball de recerca tornaria a decidir aquest sen-

Aquest curs 2009-2010, hi ha hagut qua-

se pensar-m’ho dos cops. La creació d’aquest

tre treballs que han obtingut una qualificació

treball m’ha ajudat a valorar les meves capa-

de 10, resultat de la bona tasca realitzada. És

citats personals ja que, si no hagués fet un

per aquest motiu que els mateixos alumnes

bon plantejament amb temps, probablement

ens explicaran una mica en què ha consistit el

no hauria assolit tots els objectius. Per últim,
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tot i que el treball de recerca és un a més a

consistia a analitzar el grau de dany que havia

més de tota la feina i exàmens que tenim a 2n

produït l’aigua a les cèl·lules de la Daphnia ob-

de Batxillerat, crec que aquesta és una bona

servant cèl·lula per cèl·lula en un microscopi

experiència per tal de preparar-nos per situa-

electrònic, fet que requeria temps i dedicació.
El meu cas, però, és una mica excepcio-

cions futures.

nal, ja que vaig realitzar els experiments que
Raquel Santano, 2n BTX

necessitava el treball en un dels laboratoris especialitzats del Parc Científic de Barcelona,

La qualitat de les aigües vilanovines
Al

llarg

del

meu

treball

de

recerca

s’estudiava la qualitat de l’aigua de diferents

cosa que em va permetre treballar amb investigadors especialitzats que van aportar-me coneixements i confiança.

zones de Vilanova del Camí a partir de l’efecte

Lorena Fernández, 2n BTX

que tenia aquesta sobre la Daphnia magna,
coneguda popularment com a puça d’aigua.

L’atur a l’Anoia

Encara que tenia una part bibliogràfica on
parlava de la contaminació de l’aigua i de la

A l’hora de decidir la temàtica del meu

Daphnia, el treball es basava principalment en

treball vaig pensar en algun tema que ens es-

dos experiments. El primer, va ser el més fàcil,

tigués afectant actualment als ciutadans i vaig

ja que només havia de recollir les aigües, in-

optar per la greu i actual crisi econòmica que

troduir cinc individus de Daphnia a cada tipus

està patint la majoria dels ciutadans. Vaig de-

d’aigua i anar mirant a les 24 i 48 hores el pH i

cidir desenvolupar una de les conseqüències

la temperatura de l’aigua i quantes se n’havien

que provoca la crisi, com podria ser un aug-

mort. El segon experiment va ser més complex,

ment general d’atur en general a totes les co-

ja que vaig utilitzar una tècnica molt nova que

marques de Catalunya.

encara està en procés d’experimentació, anomenada Comet Assay, i que, en el meu cas,

Per tant, em vaig centrar en la nostra comarca, l’Anoia, i vaig fer un estudi de l’evolució
de l’atur registrat per sexe, edat i sectors
econòmics des de l’any 2008 en comparació al
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mes d’octubre del 2009, ja que quan vaig rea-

també tenia funció de casa, ja que vivien al

litzar l’estudi la informació dels darrers anys

mateix edifici on treballaven. Observant els

encara estava pendent d’actualitzar.

estris que utilitzaven, les peces de roba que es

Per anar més enllà i per tal que el meu

trobaven i els aliments que guardaven podem

treball tingués més pes vaig fer un estudi de

fer-nos la idea sobre com vivia la gent fa més

l’atur registrat a Catalunya i, en concret, al

de 200 anys.

nostre municipi, Vilanova del Camí, per saber

Amb aquest treball volia aconseguir una

en quin grau ens afecta directament aquesta

visió aproximada sobre el modus vivendi de la

temàtica.

gent d’aquella època i visitar el Museu-Molí

Seguidament, vaig tornar a fer compara-

Paperer de Capellades, i posar els peus al

cions, en aquest cas, dels estudis de l’atur re-

mateix edifici descrit el maig del 1781 al do-

gistrat a Catalunya i a Vilanova del Camí amb

cument estudiat va ajudar molt.

el de la nostra comarca.
A l’últim apartat del treball vaig afegir quines podrien ser les possibles solucions d’aquest
greu problema que ens afecta a tots i que cada
vegada augmenta de manera insostenible.
Conforme vaig anar cercant informació
i elaborant el treball vaig trobar molts documents relacionats i em va semblar que seria
interessant afegir-los als annexos, ja que els
considerava importants però no tant com per
incloure’ls al cos del treball.
Laura Carrión Roldán, 2n BTX

Els objectes testimoni
El treball consisteix en l’estudi d’un inventari del segle XVIII, un document redactat
per un notari en el qual es detallaven tots els
béns, tan mobles com immobles, d’una persona deixats després de la seva mort com a
herència.
L’inventari estudiat tenia com a protagonista en Jeroni Romeu, el qual posseïa un
molí paperer a La Pobla de Claramunt. Al document es descriuen tots els objectes trobats
en aquest molí habitació per habitació, el qual
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Júlia Schimbatori, 2n BTX

L’Entrevista
RUBEN PÉREZ (EXALUMNE)

anat molt bé anotar-me quatre coses o idees
que em fessin recordar una fórmula, un segle,
etc.

El Ruben Perez va ser
alumne de l’IES Pla de les
Moreres del setembre del

Vas fer algun viatge de final de curs?

1995 al juny del 1999, on va

Sí, va ser una setmana a Madrid, visitant

cursar 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n

moltes coses i anant de festa. Va ser un viatge

Batxillerat en la modalitat de

molt bonic.

Tecnologia. Actualment viu a Vilanova del
Donaries algun consell als alumnes

Camí i treballa a Martorell.

de l’ institut d’ara?
I tant, els diria que han de pensar en el
Quins estudis vas cursar al Pla de les
Moreres?

seu futur, tot i que en aquesta edat és molt
difícil de fer-ho (també recordo que jo no hi

Vaig fer tercer i quart d’ESO i primer i se-

pensava). Han d’estar el millor formats possi-

gon de batxillerat. Jo era dels que encara vam

ble, perquè quan arribin a l’edat de treballar

fer el setè i vuitè de primària.

s’adonaran que el que no hagin fet fins aquell
moment, costa molt de fer-ho després. Ara po-

Quines eren les teves assignatures
preferides quan eres estudiant?

den estudiar, si poden fer el batxillerat i anar a
la universitat que ho facin. També els diria que

Bé, ja que vaig agafar un batxillerat tec-

estudiïn un idioma.

nològic, les que més m’agradaven eren tecnologia industrial, dibuix tècnic, matemàtiques i

I als professors?

física. I les que menys eren la llengua caste-

Els diria moltes coses, tant als de l’IES

llana i la llengua catalana. La llengua anglesa

com als de la universitat. A vegades no són

encara va estar força bé.

prou clars a l’hora de donar les explicacions
de la teoria, la fan molt complicada i no ho

Quan eres a l’ institut, vas copiar alguna vegada?

és tant. S’ha de ser més directe, sense donar
voltes.

Je, je... No puc dir-ho si vaig copiar,
aquesta entrevista la llegiran alguns dels que
van ser professors meus. Hi havia companys

Si ara tornessis a estudiar canviaries
alguna cosa d’aleshores?

que arribaven a treure un full sencer copiat.

Doncs sí, canviaria la forma de donar les

Això, jo no ho he fet mai. Però sí que m’havia

llengües en general. Jo recordo que estant al
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batxillerat, es donava força literatura. Crec que

d’estar molt preparat, en canvi sí en coneixe-

pels estudiants del batxillerat de lletres està

ment d’idiomes. Actualment està millor pagat

prou bé, però pels de ciències ens hauria anat

el que té idiomes que no pas el que té una

millor no tanta literatura i sí més gramàtica,

bona formació.

que és en definitiva el que ara necessitem per
De l’any 1995 que vas entrar a l’IES

redactar informes i altres documents.

amb ara, creus que han canviat els adoQuè els diries als alumnes de l’IES so-

lescents?
Sí que han canviat. La gent es veu més

bre aprendre idiomes?
Doncs els diria que és més important del

passiva: “si no estudio no passa res, estic al

que ens sembla, i que fins que no arribem a

carrer tot el dia, no treballo i a viure dels pa-

una feina no ens n’adonem. Començaria per

res”. A la meva època tothom estava més im-

l’anglès, i si podem ampliar millor, ja sigui

plicat i hi havia més responsabilitat.

francès, alemany o xinès. Crec que en una feiQuins estudis has fet i de què treba-

na la formació comptaria el 20% del que necessitem per fer la feina i tenir un idioma pot

lles?

arribar a ser l’altre 80%. Tècnicament no s’ha
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Bé, quan vaig acabar el batxillerat, vaig

estudiar enginyeria tècnica industrial, espe-

és en un segon pla.
Pots explicar-nos en què consisteix la

cialitzant-me en electrònica industrial a Barcelona. Quant a la feina, ara estic treballant al

teva feina?
La meva feina a Seat és una mica “multi-

centre tècnic de Seat.

tarea”, faig el treball d’experimentació, d’una
Quines feines has tingut abans de la

banda faig les proves de climatitzadors dels
cotxes i regulació del climatrònic. D’una altra

feina actual?
Mentre estudiava la carrera, al llarg d’uns

porto tot el tema de l’aerodinàmica interior

dos anys aproximadament, vaig tenir un tre-

del vehicle, com difusors, sortides d’aire, ca-

ball de cap de setmana a la discoteca. Després

nalitzacions per on han de passar els cabals

vaig treballar a les tardes en una ferreteria a

d’aire. I finalment faig proves en diferents paï-

Igualada. Al matí estudiava i a partir de les

sos de fred i de calor i també faig proves a les

cinc de la tarda i els dissabtes anava a tre-

instal·lacions internes que tenim, en la càmera

ballar. En acabar la carrera vaig treballar tres

climàtica a temperatura molt alta o molt baixa

mesos a Funosa. Posteriorment me’n vaig anar

per validar els nostres cotxes.

quatre mesos a Alemanya a treballar a Audi.
En tornar vaig entrar al centre tècnic de Seat
on ja porto set anys.
És cert que durant una època vas ser
DJ?
És cert, vaig estar durant quasi cinc anys
de DJ en una discoteca. Em vaig dedicar tant a
punxar música com a fer-ne.
T’agradava ser-ho?
Sí, molt. Durant un temps no vaig punxar
la música que ben bé m’agradava per desgracia, però va ser una època molt divertida.
És millor la feina d’ara?
Ni millor ni pitjor, l’únic que la feina d’ara
és una feina que puc tenir més o menys tota
la vida, si tanca l’empresa puc anar a una altra i seguir fent el que faig. En canvi l’època
de DJ era un moment que s’havia d’aprofitar
aleshores, no és un treball per a tota la vida.
Actualment faig alguna cosa de música però ja
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Natalia Garcia, 2n ESO

Racó de la Història
Però, què és la història?
En cada lliurament de la nova revista que
avui teniu a les mans, hi haurà una secció per
a la història, una de les ciències socials que
–juntament amb la geografia- forma part important del currículum, del que s’ha d’estudiar
i treballar al llarg de l’ensenyament secundari.
Voldríem que fos un espai per encabir-hi
temes diversos relacionats tant amb el passat
més immediat, com amb el més remot; amb
aspectes anecdòtics o amb aspectes més profunds, tant del nostre entorn més proper, com
d’un de més allunyat… Això sí, confiem en la
col·laboració de tots aquells estudiants que
estigueu interessats en participar a omplir de
contingut aquest racó.
Relacionat

amb

el

títol,

la

majoria
Ciceró

d’historiadors, d’aficionats i d’amants d’aquesta
disciplina podríem estar d’acord amb una definició que més o menys afirmés: la història és

és una simple fase recent de la història huma-

la ciència social que s’encarrega d’estudiar el

na, és la història humana.

passat de la humanitat. Però avui, en aquest

El filòfof francès Claude Adrien Hel-

primer racó, voldríem plasmar el testimoni de

vètius (1715-1771) afirmà: la història és la

personatges de diferents èpoques que no es-

novel·la dels fets i la novel·la és la història dels

sent especialistes en història, han escrit frases

sentiments.
Thomas

i sentències amb molt enginy i molta saviesa.

Jefferson

(1743-1826)

que

Comencem pels clàssics. A l’antiga Grè-

va ser un dels redactors de la Declaració

cia, al segle IV aC, el filòsof Aristòtil va es-

d’Independència dels Estats Units i el seu ter-

criure: la història explica el que va succeir, la

cer president va dir: m’agraden més els som-

poesia el que hauria d’haver succeït. Una mica

nis de futur, que no pas la història del passat.

més endavant, l’escriptor, polític i pensador

Charles Darwin (1809-1882) naturalista

romà Ciceró, deia: l’aspiració democràtica no

anglès del qual hem celebrat el segon cente-
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nari del seu naixement, va escriure: la història

via: aquells que no saben història, estan con-

es repeteix, aquest és un dels errors de la his-

demnats a repetir-la.

tòria.

Josep Ferrer

Els que no creuen en la immortalitat,
creuen en la història, José Martí (1853-1895)
escriptor i polític cubà.

la fotografia històrica

La història del món és la suma de tot allò
que hagués pogut ser evitable, Bertrand Russell (1872-1970) filòsof gal·lès.
Ser persona és ser lliure, el sentit de la
història és convertir-nos en persones, Karl
Jaspers (1883-1969) filòsof alemany.
Tal vegada la gran lliçó de la història és
que ningú ha après les lliçons de la història, Al-

Costa imaginar, per una persona jove,
que aquesta fotografia fos feta a Vilanova del
Camí. Si avui el sector industrial i el de serveis
són els més determinants en l’activitat econòmica de la nostra ciutat, no fa massa anys ho
era –com a la major part de les comarques
del nostre país- l’agrícola. Podem observar en
la instantània, realitzada a mitjans segle XX,
un nombre considerable d’animals de tir: cavalls i mules. Aquests animals van ser grans
col·laboradors en els treballs agrícoles dels pa-

Bertrand Russell

gesos vilanovins. És una fotografia d’un temps
que se n’ha anat. En pocs anys, a la segona

dous Huxley (1883-1969) escriptor anglès.
La història no és mecànica, perquè els homes són lliures per a transformar-la, Ernesto
Sábato (1911) escriptor argentí.
Uff! S’han de llegir i rellegir. Acabem amb

meitat del segle XX, va gairabé desaparèixer
la presència d’aquests animals, igual que la de
la gent que tenia com a ocupació principal les
activitats al camp.

una dita anònima, però no per això menys sà-
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Josep Ferrer

Racó Literari
RELATOS BREVES

Volar
No hubo arrepentimiento. Ni le remor-

Acercarse a la creación literaria a tra-

dió la conciencia. El aire frío besaba su cara

vés del microrrelato puede ser una buena

y sintió que todo tenía sentido. Él volaba. Sus

manera de despertar el gusto por la escri-

preocupaciones, su tristeza y su duda también

tura que, en ocasiones, permanece dor-

volaron, aunque hacia otra parte. El cosquilleo

mido hasta el fin de los días por desgana

en el estómago le hizo sonreír de nuevo en una

u holgazanería. Con este propósito, desde

mueca deformada. Una magnífica sensación,

el área de lengua castellana hemos parti-

sensación cayendo a velocidad de masa por

cipado este año en el concurso de relatos

gravedad que no volvería a sentir jamás.

breves organizado por la línea editorial

Román Barrera, 4º ESO

“Jóvenes Escritores” de Málaga. Aunque
el género del microcuento comprende fic-

Una cita cada día

ciones que van desde unas pocas palabras

Conozco todos los secretos de mi amiga.

hasta varias páginas, en esta ocasión el

Cada noche, sentada en su cama, me cuenta

objetivo ha sido escribir un relato breve

todo lo que le ha ocurrido en el día y, cuando

en un máximo de 72 palabras, un reto

acaba, me voy de su lecho y me quedo a os-

asequible y en el que han participado los

curas. Llevamos mucho tiempo juntos y ella

alumnos de ESO. Los que vienen a conti-

me lo explica todo, aunque ni siquiera le he

nuación son una muestra de ellos.

dicho mi nombre. Resulta extraño, porque ella

Crimen predilecto

siempre me llama muy segura y cada noche

Aclaro de mis manos el denso líquido rojo con

comienza diciéndome “Querido diario...”.

ansia. Sujeto el cuchillo y aparto los trozos de car-

Sandra Almendro, 4º ESO

ne enredados en sus dientes. Miro el reloj y, desesperada por la falta de tiempo, aparto rápido de la
mesa las herramientas llenas de restos orgánicos.

La Mona Lisa

Oigo unas llaves y un hombre entra a la casa.

Érase un hombre llamado Leonardo Da

- Buenas noches, cariño, ¿qué hay para

Vinci. Un día estaba pintando y carecía de inspiración. Invocó a los dioses y éstos concedie-

cenar?
Le contesto alegre:

ron poderes a uno de sus futuros cuadros. Esa

- Tu comida favorita, carne de ternera con

tarde pasó una hermosa mujer por allí y Leonardo se enamoró. Deseó poder pintarla con

tomate.
Noelia Grados, 4º ESO

tanta fuerza que la mujer se introdujo en el
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El reencuentro
Sin pensármelo dos veces, cruzo la frontera entre lo que hasta ahora había sido mi
vida y lo que me espera más allá. Hoy volveré a sentirme nueva, fresca… Hoy, por fin,
he encontrado mi media naranja, la que dejé
la semana pasada en la nevera y la que creía
desaparecida.
Azucena López, 2º ESO

Las reinas de la noche
Todas las noches llenamos teatros. La
gente forma larguísimas colas para vernos.
Las niñas y las señoras se entusiasman con
nosotras. Pagan altos precios para ver nuestros movimientos. Algunas de las músicas más
bellas han sido compuestas para nosotras y,
sin nuestra ayuda, la gente no conocería El
lienzo. Desde entonces, quien mira el cuadro

lago de los cisnes o El cascanueces. Porque sin

asegura que la mujer sonríe y devuelve la mi-

nosotras, las zapatillas de ballet, el mundo y

rada.

muchas niñas no sabrían qué hacer.
Clara Dueñas, 2º ESO

Alba García, 4º ESO

Mi cuadro favorito

¡No me lo puedo creer!

Aborrezco el arte; sin embargo, el tiempo
me condujo a “la mejor exposición del año”.
Para algunos lo sería, pero yo estuve toda
aquella hora bostezando. Al salir, me detuve

No podía creer lo que ayer me ocurrió. Me
temblaban las manos, no paraba de pensar en
ello. ¿Por qué se lo tuve que enseñar? Todo
pasó tan rápido… Lo cogí, se lo enseñé a mi

a observar un cuadro que me llamaba la aten-

vecina de enfrente y… ¡Plof! Cayó desde cinco

ción. Reanudé la crítica a la obra y al autor. Y

pisos. ¡Le tenía tanto cariño! En todos los lu-

entonces, en una esquina del lienzo, el sua-

gares me acompañaba, él siempre tenía que

ve relieve de un garabato, la firma de la obra,

llamar la atención. ¡Mi móvil! ¿Cómo pude sol-

otra caricatura de mi yo.

tarlo cuando mi madre me llamó…?

Claudia Briongos, 4º ESO
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Gemma Castillo, 1º ESO

SOBRE MIGUEL DELIBES

con los libros, para abordarlos como les pareciese por sí mismos. Haría esto durante tantos

Me llamó la atención, hace pocos años,

siglos como fuera necesario para desintoxicar

una frase que aparece en uno de los últimos

a la sociedad de sus venenosas majaderías”.

libros del autor norteamericano Philip Roth;

En esta nueva era en la que el hombre pa-

me pareció muy reveladora de los tiempos que

rece querer desterrar el alma de su cuerpo,

corren. Dentro de la ficción, el protagonista

se hace más que nunca necesaria la literatura.

Zuckerman lee una carta que otro de los per-

Este año ha muerto Miguel Delibes y, sin duda,

sonajes, Amy Bellete, ha enviado a un periódi-

es uno de los escritores de esa literatura hon-

co para censurar un artículo sobre Hemingway

da que invita a la reflexión, que completa la

que en él había aparecido. Empieza la carta di-

formación de la persona y ayuda a descubrir,

ciendo: “Hubo un tiempo en que las personas

como en un auténtico espejo, de qué pasta es-

inteligentes utilizaban la literatura para pen-

tamos hechos.

sar”. Después de desgranar la banalización de

Son muchos los parabienes que se han

la crítica literaria que censura, termina la carta

dedicado merecidamente durante estas últi-

de esta manera: “Dejaría a los lectores a solas

mas semanas a Miguel Delibes y serán muchos

Miguel Delibes Setién (Valladolid, 17 de
octubre de 1920 - Valladolid, 12 de marzo
de 2010) inició su carrera en el mundo del
periodismo y se dio a conocer como novelista con La sombra del ciprés es alargada, con la que obtuvo el premio Nadal
en 1947. Entre su extensa obra narrativa
destacan también: Mi idolatrado hijo Sisí,
El camino, Las ratas, Cinco horas con Mario, Los santos inocentes, Señora de rojo
sobre fondo gris y El hereje. Su trabajo
literario le hizo merecedor de multitud de
premios, entre los que destacan: el Premio
Nacional de Literatura (1955), el Premio
de la Crítica (1962), el Premio Nacional de
las Letras (1991) y el Premio Cervantes
(1993). Desde 1973 era miembro de la
Real Academia Española.
Dibuix: Francisco Reches, 2n ESO
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ven. Y así, en todas sus novelas nos dejarán
sus personajes el regusto de lo próximo y de lo
auténtico. ¿Cómo olvidar a los mencionados, o
a Daniel, el Mochuelo, de El camino, o a Azarías y Paco y Régula... de Los santos inocentes? ¿O a Carmen, la veladora en Cinco horas
con Mario, o a tantos otros?
Hay autores que nos atraen tanto por lo
que escribieron como por lo que vivieron o
cómo lo vivieron. No siempre es así, pero Miguel Delibes es uno de ellos y resulta enriquecedor abordarlo tanto desde su faceta de escritor, como desde su admirable y reconocida
dimensión humana. No en vano, contestaba en
una entrevista: “Ética y estética se han dado
la mano en todos los aspectos de mi vida”; se
trasluce esta conjunción también en sus novelas y en sus personajes en los que, como él
mismo decía, se fue diluyendo.
más los que se le rendirán, si el paso firme del

Os invito, en definitiva, a disfrutar con De-

tiempo lo permite. Éste es uno más, de menor

libes del placer de leer una historia bien con-

alcance, aunque supongo que el mejor home-

tada, y a comprender un poco más, a través

naje que se pueda hacer a un escritor sea leer

de diferentes relatos y de diferentes formas,

sus libros y la mejor manera de conocer a un
autor sea descubrirlo a través de lo que él mis-

algunos de los misterios de nuestra condición;
era mi único propósito.

mo nos dejó escrito. En este caso, es un nove-

José Mª Domínguez

lista de inexcusable referencia en la literatura
contemporánea castellana y que, además, iluminará en su lectura algunas de las reconditeces que residen en el corazón. Ya en su prime-

LA LITERATURA

ra novela, La sombra del ciprés es alargada,

La literatura, un gran i complex món en el

como en una declaración de intenciones, nos

qual justament ens comencem a endinsar en

traza un entrañable Pedro que narra su vida

profunditat. Per a mi, la literatura, o almenys

en una constante indagación del sentido de la

el que he conegut fins ara, és un altre planeta,

existencia. En la última, El hereje, persiste aún

una altra realitat, un espai imaginari però a la

y, en la ficción admirablemente relatada, adi-

vegada real, on qualsevol persona pot expres-

vinamos esta búsqueda junto al dibujo de las

sar els seus sentiments, pensaments o vivèn-

pasiones humanas y los resortes que las mue-

cies amb total llibertat d’imaginació.
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Imaginar, crear una realitat fictícia o una

Vull dormir i que quan m’aixequi torni a estar

història inversemblant (no deixa de ser fic-

com sempre. Potser això és el que necessito.

ció). La literatura, ja sigui amb la seva creació

Ahir la vaig tornar a veure. Per moments vaig

o amb la seva lectura, ofereix la possibilitat

oblidar el meu estat anímic. Ja fa uns anys

d’allunyar-te per uns instants, de tot el cone-

que la conec, però

gut fins ara, d’endinsar-te en un indret on les

cie de revulsiu que m’ajuda a recuperar-me

normes que nosaltres coneixem desapareixen.

en els moments difícils. Ja és massa tard per

En aquest indret, la idea més absurda, en el

intentar estar junts; aviat marxaré per sem-

nostre món real, es pot convertir en la més

pre.Si no fos per ella, no tindria gaires impedi-

normal. Aquesta és la veritable essència de la

ments per deixar la meva vida anterior enrere

literatura.

i començar-ne una de nova. Trobaré a faltar
Sergio Pérez, 1r BTX

continua sent una espè-

els meus amics, tot i que només els considero un passatemps. Deu ser el meu caràcter el
que fa que mai hagi tingut un vincle d’amistat

creació literària

totalment sincer. Potser em vindrà bé una altra oportunitat lluny d’aquí.Prometo escriure’t

A partir del títol “Diari d’un adolescent”,

aviat.

els alumnes de 1r BTX van fer un relat litera-

Eduard Rosillo, 1r BTX

ri fictici. A continuació us reproduïm un parell
d’aquests relats que ens han semblat força in-

Diari d’un adolescent

teressants.

Estimat diari,

Diari d’un adolescent

Avui, dia 4 d’abril és dia u. Voltava per la

Estimat diari,

platja ja de matinada perquè no podia dormir

Feia bastant temps que no t’escrivia. Em

més. Feia vent, més sol encara que deixava

torno a trobar apàtic. Com si res importés, com

veure el reflex que la mar em volia transmetre.

si la meva existència fos només una simple ca-

Amb pensaments encara dubtosos; pel cansa-

sualitat i no tingués cap significat. No em con-

ment, fred o calor... havia de prendre el sol? O

sidero una persona negativa, però aquests úl-

potser era més adequat intentar dormir aquí,

tims dies m’està costant trobar gaires motius

immens entra la multitud de gent i acomodat

per somriure, per continuar. Necessito algun

pel meravellós so de les onades. Massa op-

estímul que em faci reaccionar, que em faci

cions, per finalment deixar guanyar Stephe-

veure que no estic sol, que m’ajudi a superar

nie Meyer, amb la seva tercera part “Eclipse”.

el meu estat d’indiferència. Molt probablement

Com sempre, el capítol ho aconseguia, esta-

només sigui un estat temporal, o almenys així

va concentrat, quan entre rialles vaig escol-

ho espero. Només espero que el temps passi

tar un grupet de noies, es fixaven i parlaven

el més ràpidament possible. Vull deixar el meu

de mi. Sense parar-hi atenció, vaig procedir

cap en blanc, encara que sigui per uns instants.

amb la lectura deixant això com un mer suc-
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cés d’augment d’autoestima.“l’eufòria, capítol
nou.” Sí, iniciava aquest capítol quan els meus
ulls van decidir que la noia de cabell castany

Il·lustrem els llibres que
llegim

clar era més important que persistir amb la

El noi del pijama de ratlles

lectura. Inevitablement vaig alçar la mira-

-I bé? –va dir ell, girant-se ara i veient

da fins al punt de poder semblar groller, però

la seva germana dreta vora l’entrada, aga-

l’havia de mirar, no estava segur si la verdor

fant ben fort la nina, amb les trenes daurades

que reflectien els seus ulls era obra del mar o

perfectament equilibrades sobre les espatlles,

del sol, o si ella tenia el mèrit de tan increïble

a punt perquè les hi tibés algú -. No els vols

i espectacular bellesa. Per aquest motiu, em

veure?

vaig moure un instant, no més del suficient

-És clar que sí –va replicar ella abans

per poder treure’m les ulleres de sol i contem-

d’acostar-s’hi dubitativament-. Surt del mig,

plar-la amb més nitidesa. Anava sola, intimidada pel meus ulls, pretenent fer ràpids i curts
els seus passos per poder fugir de la irritació
que li provocava la meva presència. Per a mi,

doncs –va exclamar, empenyent-lo a un costat
amb un colze.
Aquell primer dia a Out-Wih, feia una tarda assolellada i resplendent …

utilitzava un caminar de ball, plena de molèstia de ser contemplada emprava uns passos
elegants, provocant una sèrie d’esquitxades
a la vora del mar. I el vent, el vent incitava
el moviment perfecte en els seus cabells produint així que algun triés d’amagatall la seva
boca, vacil·lant entre els llavis per fer-los canviar d’idea, em suggeria una temptació insòlita. Ella, va marxar, enllestint la meva lectura.
i en aquell moment, quan la vaig veure desaparèixer per l’horitzó, vaig estar segur de tres
coses; demà de matinada continuaria amb la
bogeria d’intentar llegir, persistiria amb la idea
d’aconseguir els meus propòsits i seria l’últim
cop que la gent la veuria emprendre un camí
solitària. Doncs sí, apreciat diari, avui és dia u.
És el primer dia d’aquesta nova era, on ella és
protagonista i jo el seu boig enamorat.
Gabriel Díaz Cobos, 1r BTX
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Il·lustració: Marina Abad, 2n ESO

Un gest de somriure se’m remarcà de sobte

Què farem què, què direm?

ment d’aquesta iniciativa. Des d’aquí animem

Més avallet explicava, amb lletres xiques:

d’altres pares o mares, perquè com més se

“Els minairons són uns éssers fantàstics, ca-

rem més riurem.

paços d’enllestir molta feina en un tancar i

Enguany hem comentat “Los renglones

obrir d’ulls. El seu amo acostuma a guardar-

torcidos de Dios” de Torcuato Luca de Tena,

los dins d’un canut d’agulles. Són tan remen-

“Aloma” de Mercè Rodoreda i a petició d’unes

uts, que n’hi caben milers.” Deia també que,

quantes mares “El Alquimista” de Paulo Coelho.

quan el seu amo obria el canut, els minairons

El proper llibre serà “El príncipe destronado” de

sortien neguitosos i et demanaven una feina.

Miguel Delibes, per retre-li un homenatge amb

Si no els en manaves cap, et feien la pell en un

motiu de la seva recent

tres i no res.

són els dilluns a les 19:00h a la biblioteca de

mort. Les trobades

l’IES. Aquesta darrera ha estat a finals de maig
com a cloenda de la temporada. Animeu-vos!
Anna Mª Rica
Carme Romo

Il·lustració: Mar Vallés, 2n ESO

CLUB DE LECTURA PER a MARES I PARES
Aquest curs ja és el tercer , que un grup
de mares ens reunim per comentar un llibre i
donar-ne la nostra opinió. A poc a poc, aquest
grup ha anat augmentant des del comença-
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Fem Ciència
Setmana de la ciència:
DARWIN 200

Ara ja teníem una informació general i per
nivells ens van ofererir xerrades per aprofundir
en aspectes relacionats amb Darwin i la seva

La setmana de la ciència ha tingut presència a l’institut Pla de les Moreres des del 16 fins
el 23 de novembre i ha estat molt ben elaborada pel professorat de Ciències i la participació del professorat de Visual i Plàstica. Tots els
alumnes hi hem pogut participar activament.
Aquest any estava dedicada a Charles

teoria de l’evolució.
A 1r d’ESO hi va anar l’Albert Martínez,
veterinari i director del CRARC. Els va parlar
de l’evolució dels dinosaures fins als actuals
rèptils. Els alumnes es van sentir transportats
des d’una altra època fins a l’actualitat seguint
la línia evolutiva.

Darwin amb motiu del 200 aniversari del seu
naixement i el 150è de la publicació del seu
llibre “L’origen de les espècies”.
Prèviament, tots els alumnes vam buscar
informació sobre la seva vida, el viatge amb el
Beagle, la seva teoria de l’evolució, l’evolució
de l’home, altres teories de l’evolució. Cada
nivell s’encarregava d’una part i se’n van fer
murals.
Ens van proposar un concurs de fotografia: fotografiar animals i vegetals del nostre
entorn, per tal de veure’n la biodiversitat. Crec
que va donar un bon resultat i una àmplia participació. Per la festa de Nadal el jurat va donar

Als alumnes de 2n d’ESO, l’Albert Borràs,
físic i meteoròleg i director de l’observatori

un premi als guanyadors de cada nivell. Aquest
era l’aspecte de l’exposició de les fotografies:
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meteorològic de Pujalt, ens va parlar del di-

A 4t d’ESO, el Dr. Agustí Camós, biòleg

ferents canvis climàtic que hi ha hagut a la Te-

especialista en història de la ciència, ens ha

rra tot acabant fent referència a l’actual canvi

acostat al personatge de Darwin, situant-nos

i deixant penjada la pregunta: Com afectarà a

en un temps i desmitificant la figura de Darwin

les espècies actuals?

donant-li un caire més humà.

A 3r d’ESO, la Dra. Josefina Castellví,
oceanògrafa i biòloga marina, directora de la
missió científica espanyola a l’Antàrtica, professora d’investigació del CSIC, ens ha ofert
una emocionant xerrada sobre el motiu pel
qual s’ha d’anar-hi a investigar, com en temps
de Darwin. El viatge ha suposat entendre
l’important paper que tenen els oceans en el
clima del nostre planeta.
A Batxillerat, el Dr. Ramón Maria Nogués,
escolapi biòleg, especialista en antropologia i
professor de la UAB, ens ha ofert una xerrada
on es relaciona Darwin amb la societat, una
manera d’entendre com una idea pot canviar
una societat.

També a 3r d’ESO, els alumnes han realitzat un taller sobre l’home de Pau, homínid trobat als Hostalets de Pierola, a càrrec de Beatriz
Cantero i Anama Doménech, biòlogues especialistes en didàctica de la Ciència.

Quan passàvem pel vestíbul, podíem
veure projectades diferents filmacions que en
feien referència, fins i tot a l’hora del laboratori
vam utilitzar un joc que seguia passos similars
als de la teoria de l’evolució.
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Finalment, es podria dir que ha estat una

Treballant amb tres espècies de bacteris,

molt bona experiència per a alumnes i profes-

vaig realitzar antibiogrames i vaig arribar a

sors .

unes conclusions.
Posteriorment em van proposar que prePatricia Gómez, 2n ESO

parés a un grup reduït d’alumnes de 4t d’ESO,
1r i 2n de Batxillerat en aquesta tècnica i amb
el bacteri E. coli. Durant quatre setmanes, a

Tallers de ciència

l’hora del pati, anàvem al laboratori

El Departament de Ciències, dins del programa PROA, ha ofert dos tallers d’ampliació
de ciències, amb l’objectiu d’incentivar-ne
l’interès.

antibiogrames, és a dir, posàvem el bacteri
en contacte amb l’antibiòtic i observàvem que
en cada cultiu es reduïa l’halo. Això indica que
comença a haver-n’hi que no es mostren afectats per l’antibiòtic.

INICIACIÓ A LA TERÀPIA GÈNICA
En el meu treball de recerca em vaig voler

Les tardes dels dimecres 7 i 14 d’abril ha vingut a l’institut la Marcel·la Franquesa, biòloga i doctora en medicina, que està treballant a

respondre la pregunta:
Com poden els bacteris fer-se resistents
als antibiòtics?

i fèiem

l’hospital de Bellvitge fent recerca biomèdica.
Ens va portar una placa amb E. coli i una altra amb E. coli resistents a l’ampicilina (antibiòtic), no sabíem on estaven i per esbrinar-ho
els vam sembrar tots dos en plaques amb ampicilina, que vam introduir a l’estufa de cultius
a 37º. L’endemà a l’hora del pati tornaríem al
laboratori per apuntar els resultats.

Antibiograma
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Ho afegim en un tub on hi ha alcohol,es
forma una massa blanquinosa, és l’ADN i el
posem a l’eppendorf.

Va ser molt interessant, tant els processos
realitzats com la interpretació dels resultats. Al
final vam poder preguntar sobre quins usos té
La Marcel·la va comprovar que apliquessim bé el protocol, calia fixar-s’hi.

en teràpia gènica la utilització de bacteris així
com assabentar-nos sobre quines són les línies

També vam fer una altra cosa molt curio-

més actuals en aquests tipus d’investigació.

sa. Cadascú de nosaltres va obtenir en un tubet (eppendorf) el seu propi ADN, ho vam fer

Tània Caldera, 2n BTX

a partir de les nostres cèl·lules de la mucosa
bucal, Ho vam fer així:
Glopejar aigua durant mig minut, fem una

LA PRIMAVERA VISTA PEL MICROSCOPI.
Un grup d’alumnes de 1r i 2n d’ESO hem

mescla amb sabó i sal i hi expulsem l’aigua.

participat en un taller d’ampliació de Ciències
les tardes dels dimecres 21 i 28 d’abril. Vam
portar flors de tots tipus i insectes.
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La Biòloga Emma Duran, que treballa al
Centre del Mar de Sitges, ens esperava al
laboratori de l’Institut. Va començar fent una
breu introducció sobre les parts i l’ús del microscopi.
Pol·len de pi blanc

Pol·len de flor

Aquest instrument ens va permetre veure
tot un seguit d’estructures que no es poden
veure a ull nu.

Antera de flor

També vam veure els amiloplasts de la
patata, que són unes estructures que emmagatzemen el midó. Per diferenciar-los vam fer
una tinció amb lugol.

Aprofitant que és primavera vam veure el
pol·len, els estams i els ovaris de les flors, les
potes dels insectes que transporten el pol·len
i pol·linitzen altres flors. Vam fer preparacions
microscòpiques permanents, això és part del

El proper dimecres observarem quins microorganismes hi ha en una bassa, al mar, en
un riu, veurem si a la primavera hi ha el mateix esclat de vida que als boscos i camps.

que vam veure:

Marina Capitán, 2n ESO
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Llengües Estrangeres
English Theater in “Can
Papasseit”

ment of our lives, were the story line that fuel
the play.
Mario Montes, 2nd BTX

On Friday February 19th, our high school
students attended to a play that native-English
actors and actresses developed on Can Papasseit, our cultural building on the town. The

JACK’S SHOW

target seemed clear from the beginning; have
a good time with an artistic representation to
improve the students’ language skill, and try
to make us gain confidence in using the language along with proper pronunciation. The
funny thing here is that the public had a role in
the play as the actors chose some students out
of the seats to take part in it. That’s the point I’m trying to make here; guess how funny
it’s getting the giggles while you try to defend
verbally from the dialogues from the company
and putting your knowledge to the test, not

Jack is a magician but he speaks English.
He

He

visited

is

a

our

magic
school

English
and

did

teacher!
entertai-

ned tricks of magic. Jack is over forty
years old and he’s funny.
Jack did good tricks of magic for example: the red balls, the three ropes, the gag
with cards, the sticks, the circle or square, the rings, cut the paper, split the lady,
where is the red card, the purse and finally
the cups and ball.

to mention that everybody on the room was
dying laughing up there. The show was funny
and at the most hiarious moments they made
the public join them to make it even more entertaining. The selected the school-mates that
were sitting on the front rows, so I guess the
shy ones didn’t have a bad time, so to speak.
Anyway, that’s a great idea because I personally think that the spaniards’ command of the
English language is not that high on our educational system and this works on enriching our
vocabulary and the general use of the idiom.
The plot of the play was really simple, though.
School situations, sentimental and sexual issues, which all them have a bear in this mo-
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He did a lot of tricks of magic and they all

of the French writer Alexandre Dumas and the
story talks about Lucas Corso, a Spanish book

were surprising.
Good-bye Jack, 1st ESO students wait for
you another day!

hunter. While Corso is trying to authenticate a
manuscript by Dumas, he receives the task of
finding a book called “The Book Of The Nine

Judit Borràs, 1st ESO

Doors Of The Kingdom Of Shadow”, a book
in theory destroyed by the Christian Church.
There are three exemplars of the book and he
has to discover which is the original one. Du-

THE CLUB DUMAS

ring his research, he meets lots of mysterious

“The Club Dumas” is a novel written by
the Spanish writer Arturo Pérez-Reverte,
who also wrote well-known novels like “The
Flanders Panel” or “The Captain Alatriste” series. It’s a thriller and a mistery novel which
was written in 1993. It has received important literary awards like the “Anthony” or the

people and there are crimes that are joined to
the main story.
In my opinion, it’s an original and interesting story which can surprise the people
who are used to reading this kind of novels. If
you’ve read other Pérez-Reverte’s novels like
“The Flanders Panel”, “The Club Dumas” will

“Macavity” for best novel. In 1999, the film di-

not surprise you so much, but in any case, it

rector Roman Polanski did an adaptation of a

will not let you down.

part of the novel for his film “The Ninth Gate”,

Eduard Rosillo, 1st BTX

which was starred by Johnny Depp.
The book is full of references to the novels

GUNS ‘N ROSES - APPETITE
FOR DESTRUCTION
Appetite for Destruction is the name of
the first album of the Californian band Guns
N’ Roses. This album was published in 1987,
and was their first recorded for a professional
record company.
The album has sold more than 33,3 million
copies and has become the most successful of
the band. It contains three of Guns N’ Roses
greatest hits: Welcome to the Jungle, Sweet
child O’Mine and Paradise City.
Welcome to the jungle was the first video
clip of the band too. This song was written by
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Axl Rose after a little incident with a homeless

twilight

person in Los Angeles who shouted at him: “Do
you know where you are? You’re in the jungle

Bella is an American teenager who lives

baby! You gonna die!” These words inspired

with her mother and stepfather, a professional

the lyrics.

baseball player. Bella asks her mother to go to
see one of her stepfather’s matches but she
answers that it is better for her to live with her
father in Forks. Bella moves to this city and
starts a new life with her father, who is called
Charlie and works as a police officer. Bella follows her studies in a new high school in Forks,
where she meets Edward Cullen and other
friends. That boy is quite strange because he
does not speak with other people, only with his

In the first sentence of Paradise City Axl
Rose describes an ideal place. Some people
say that this sentence talks about drugs.
And finally Sweet Child O’Mine was created in five minutes. First, Slash (The guitarist)
played a riff to make a joke with the other
members of the band, but they liked it and
made the song.
As a conclusion, I think that Appetite for
Destruction it’s the most important album of
Guns N’ Roses and one of the best albums of
Hard Rock music. It contains lots of sensations
when you listen to it. I hope you’ll listen to this
album, because if you do it, you’ll enjoy this
kind of music.
Sergio Pérez, 1st BTX
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own family. Moreover, he is very strong, fast

Stepan tries to steal Mr Bean’s camcorder and

and extremely pale. Once he even stopped

when Mr Bean realizes it, he gets off the train

a car that was going to crash Bella with his

again, so he loses his baggage...

hand!
Isabella and Edward soon fall in love with
each other. One day, Edward tells Bella his secret: he is a vampire! Bella answers that she
is not afraid and promises that she will never
reveal the secret… Some days later, Edward
introduces her to his family and Bella discovers
that they are all vampires with special abilities
and powers…. They even go to play baseball all
together and, at that moment, another vampire wants to attack Bella and starts to pursue
her…
Finally, Bella is safe and she can go to the
Prom with her boyfriend, Edward Cullen.

Mr. Bean also meets Sabine, a beautiful
French actress who is going to Cannes, while

Daniel Velasco, 3th ESO

he is hitchhiking. In fact, she is going to the
première of her last film. However, she is a
bit sad because the film’s director has cut the
scenes where she appears. Mr. Bean then puts

Mr. Bean’s Holiday

his own video camera in the big projector, ma-

The film starts when Mr. Bean becomes
the winner of a holiday trip to the French blue
coast and a video camera in a raffle in London.

king a new version of the film, and everybody
loves it. The director, Sabine and Mr Bean are
really proud!!!
In the end, Stepan can return with his fa-

He takes the train in England and gets to a

ther, the film director, and Mr. Bean can spend

railway station in Paris, but he loses the train

his holidays in Cannes...

(because his tie got trapped in a vending maEnric Macarro, 3th ESO

chine!) and has to wait for the following one.
Mr. Bean also delays the next train by asking
a man to record him while he is getting on the
train. Finally, Mr. Bean gets on the train and the
man who was recording him misses the train,

EPALS

but his young Russian son, Stepan, remains

Epals is a project that began in 1996 to

inside. The boy gets off at the next station,

create a place where teachers and students

however his father’s train does not stop there

from around the world can connect with other

either, so the little boy remains with Mr Bean.

classrooms that are interested in using Inter-
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Can epals have more uses?

net as a tool for learning.
Using the epals you get to know different

Yes, we use the epals for talk with our

cultures and make friends online. Now the

penfriend, but about of this we can use it also

epals is used by more than 6,5 million users

to keep in touch with our teacher, he send us

worldwide.

homework and information about what we are

Epals means “electronic pals”, or in other

doing in class.

words, “electronic friends”.
What can you tell me about your epal?
I have more than one epal and every one
of them told me different things about what
they usually do, what they like, about their family too, their hobbies and more things.
Where are they from?
One of them is from Barberton (U.S.A.)
and the other one didn’t tell me because we
spoke about other things, for example, what
we use to do when we were children.
Will you still keep in touch with your

In your opinion, what are the advantages and disadvantages of using epals?
With epals you can meet new people,
learn about their culture and their customs,
learn more English and practice it. But not all
are advantages, there are also disadvantages.

epals when you finish the course? Why?
No, because I think that when we finish
the course I won’t use it any more. The relationship that I have with my epals isn’t very
strong and I only spoke one time with each.

For example, it’s too difficult to meet in person
your penfriend, it’s possible that the information doesn’t arrive. However, I think that there
are not so many disadvantages.

Have you learn anything during this
experience? What?
Yes, I have learned epals operation and I
have come to know things about my penfriend
that I didn’t know and I found interesting.

In your opinion, what is the most
Would you recommend epals to your

difficult thing when using epals?
I think the most difficult thing when I use

friends?
Yes, because it’s a good tool for learning,

epals is to understand all the information that
appears on the website, because it’s all in En-

and you have a great time using it.

glish and there is some vocabulary that it can
be difficult to understand.
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Judit Gómez Martín, 1st BTX
Aida Adrio Pérez, 1st BTX

INTERCANVI IES PLA DE LES
MORERES-COLLÈGE ROBERT
SHUMANN

instal·lacions del Collège Robert Schumann,
els alumnes i professors acompanyants vam
visitar el Castell de Chamerolles i el seu inte-

QUAN LES FRONTERES ES FAN PETITES
El dia 18 de març divuit alumnes de 3r d’
ESO que cursen estudis de Llengua Francesa
com a segona llengua estrangera van viatjar a
Amilly per tal de participar en la primera fase
de l’intercanvi amb alumnes d’aquella població. L’estada, d’una setmana, va permetre que
els nois vilanovins visquessin cadascú en una
família d’acollida i fessin un seguit d’activitats
culturals i pedagògiques en el país veí. Així,
tant el primer com el darrer dia del viatge, es
van dedicar a la descoberta de Paris. Vam pu-

ressant museu del Perfum on se’ns va explicar
la relació que, amb els segles, l’home ha tingut
amb els hàbits higiènics. Un altre dia es va dedicar al Castell de Guédelon,-l´únic que s’està
construint seguint totalment les tècniques medievals i amb estris del segle XII. -, el Museu
de la Mel i la ciutat de Montargis.
La segona fase de l’experiència, la vinguda dels nois francesos, es va celebrar del 22
al 28 d’abril. En aquesta ocasió, hi va haver
dos dies dedicats a Barcelona, una capital que
ens fa enorgullir: hi vam visitar el Museu de la
Ciutat amb el subsòl romà, el Saló del Tinell

jar a la Tour Eiffel des d’on la ciutat es desplega

i la capella de Santa Àgata, el Port Olímpic,

magnífica. A continuació, un creuer comentat

la Boqueria, la Pedrera i el Parc Güell. Ja a la

pel Sena ens va apropar als monuments més

comarca, vam dedicar un dia al Museu de la

emblemàtics de la Cité. El darrer dia, abans d’

Pell i al Museu Molí Paperer de Capellades. L’

anar a l’aeroport d’ Orly, vam visitar la Ciutat

endemà, els nois francesos van gaudir amb les

de les Ciències a la Villette i el Barri bohe-

Caves Codorniu i l’ encant de Sitges. La diada

mi de Montmartre, ple de pintors i de turistes

de Sant Jordi ens acompanyà i els convidats

d’arreu del món.

van assistir a l’acte literari

A Amilly , a part de visitar totes les

que els alumnes

i professors del nostre institut van preparar i
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d’oferir nous horitzons als nois. Cal agrair la
col·laboració de tots els qui, d’una manera o
altra, han cregut en el projecte i hi han ajudat
de manera generosa.
Continuem sembrant convençuts que hi
haurà collita!.
					

Marta Bartrolí
Josep Pons

UN ÉCHANGE: L’AVENTURE À
QUINZE ANS
Participer à un échange quand on a entre quinze et seize ans n’est pas uniquement
prendre part aux activités de classe ou de
l’établissement scolaire, mais et surtout accepter de s’éprouver soi-même.
Bien qu’encadré par les professeurs,

que va tenir com a protagonistes Màrius Torres

chaque élève se voit responsable de soi, devant

i Miguel Hernández.
Podem valorar molt positivament aquest
segon intercanvi per la cohesió del grup d’una
banda i altra, i per la bona entesa que hi va
haver, no solament posada de manifest per les
diverses festes i sopars que els nostres alumnes van preparar durant l’estada sinó també
per la intenció que bon nombre d’ells té per
tornar a repetir el viatge durant l’estiu i ja a
títol personal.
En el sopar de comiat es va comptar amb
la presència del Sr. Joan Vich, alcalde de Vilanova, la Sra Francina Gabarró i Vanessa González. Recordem que aquesta iniciativa compta
amb un important suport econòmic per part
de l’Ajuntament que, des de fa anys, impulsa
l’agermanament amb Amilly.
El cert és que, des del punt de vista pedagògic i humà, ha estat una vivència molt
enriquidora

que

evidencia

la

importància
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le groupe et aussi devant sa famille d’accueil.

tour, une bonne dose d’énergie et de généro-

Ce n’est pas seulement un effort communicatif

sité, notamment de la part des correspondants

qu’il se voit contraint de réaliser

mais aus-

et de leurs familles. On ne devrait pas envisa-

si une mise en valeur de toutes ses capacités

ger cette aventure si on ne se sent pas capable

personnelles.

d’offrir le meilleur , ce qui ne veut en aucun

Pour la plupart de nos jeunes, l’échange

cas dire le plus cher .

apparaît comme l’une des premières occasions

Nous sommes sûrs que la majorité de nos

de partir à l’étranger: il va y découvrir un pays,

élèves qui

il va utiliser la langue qu’il apprend et il y fera

ont bien compris que l’échange finit par être

connaissance de beaucoup de gens dont cer-

la plus grande aventure de toute leur année

tains resteront, peut-être, liés à son existence.
Quoiqu’un échange apporte un grand in-

sont passés par cette expérience

scolaire . Nous sommes sûrs que cela les aura
enrichis !

térêt à ceux qui y participent, il exige, de re-
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Marta Bartrolí

Diversitat Cultural
Al nostre centre, a part de parlar i estu-

El Nadal

diar el català, el castellà, l’anglès i el francès,
es parlen vuit llengües més:

El mes de desembre, abans de les vacances nadalenques, l’Aula d’Acollida va celebrar

l’amazic
l’àrab
el romanès
el polonès
el portuguès
el rus
l’ucraïnès
el xinès

el Nadal fent una petita festa a l’aula. A part
de fer un mural nadalenc i cantar les típiques
cançons, vam fer cagar el tió. Tots vam picar
amb moltes ganes i el tió ens va regalar gominoles i patates. Ens ho vam passar molt bé.

La castanyada
El divendres 30 d’octubre, l’Aula d’Acollida
va celebrar la castanyada. Vam fer un mural

coneixent les tradicions
El Carnestoltes
El mes de febrer els alumnes de l’Aula
d’Acollida vam fer unes màscares amb motiu
de la festa del Carnaval. Cadascú va pintar
la màscara com va voler però inspirant-se en
les màscares venecianes. Va ser molt divertit.
Vam ser artistes durant unes hores. Després
vam fer un mural on les vam penjar totes.

amb imatges i textos que expliquen la festa
de Tots Sants. A més, vam treballar la recepta
dels panellets i ens els vam menjar. Són boníssims!!!
Aula d’Acollida
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“ESCOLES D’AQUEST MÓN I
D’ALTRES MONS”
L’Aula d’Acollida ha fet un reportatge fotogràfic a partir de la visita de l’exposició “Escoles d’altres mons” de Kim Manresa. Hem agafat unes quantes fotos d’aquest fotoperiodista
i després hem fet fotos en el nostre centre tot
comparant-les.
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Esports
Què fa l’Associació Esportiva Escolar?

Fora del centre, es realitza una sortida
amb BTT per observar i conèixer l’entorn de Vilanova del Camí. També s’hi practica futbol sala

L’Associació Esportiva Escolar de l’IES

(infantil i cadet) i un equip de bàsquet femení

Pla de les Moreres ha proposat una sèrie

(cadet), les dues modalitats competeixen, en

d’activitats orientades a l’esport amb la fina-

els jocs escolars, amb diferents centres de la

litat que els alumnes del centre puguin dur a

comarca de l’Anoia. S’ha creat un equip fede-

terme un ventall de possibilitats esportives. Es

rat d’handbol femení (infantil) que es desplaça

practiquen tant fora com dintre del centre.

per tot Catalunya per mesurar les seves for-

A l’hora de l’esbarjo es realitza una com-

ces amb altres noies d’altres poblacions. Totes

petició de futbol sala, en la qual s’enfronten

aquelles activitats que no es practiquen en el

les classes amb el mateix o diferent nivell amb

centre es fan a la zona esportiva de Can Titó.
Per concloure,

l’estil de puntuació de les grans lligues pro-

cal esmentar les dues

fessionals. S’han instal·lat dues taules de ten-

sortides realitzades al llarg del curs, a Barce-

nis taula, on s’hi podrà jugar a l’hora del pati.

lona per assistir als partits del Barça Borges

Un cop a la setmana es reuneixen un grup de

d’Handbol al Palau Blaugrana i al F.C. Barcelo-

noies al gimnàs del centre per aprendre i prac-

na en un partit de copa del rei al Camp Nou.

ticar Hip-Hop amb l’ajuda d’una professora especialitzada.
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Alex Grados
Víctor Esquinas
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Passatemps
ET DEIXES INFLUIR PER LES
MODES?
Contesta sincerament les afirmacions que
s’exposen a continuació, marcant la columna
corresponent segons el següent criteri:
A

Sí, sempre.

B

Molt sovint.

C

Només de vegades.

D

Mai.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Acostumes a practicar, o et resulten interessants, els esports nous
que, de sobte, practica molta gent.
A l’hora d’elegir la teva roba tens en compte els colors que més es
portaran aquesta temporada.
Llences o regales roba que és nova però que ja no et poses mai.
Els teus amics et diuen que “sempre vas a l’última”.
T’agraden les coses “passades de moda”.
T’agrada anar als llocs on han estat els teus amics recentment.
Quan vas a comprar roba si creus que una peça t’està bé i és econòmica la compres tot i que el disseny no sigui d’última actualitat.
T’agraden més les cases decorades amb mobles moderns que les
d’estil clàssic.
Quan vas a comprar calçat esportiu, prefereixes articles còmodes i
que estiguin bé de preu encara que no siguin de marca.
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B

C D

A
10

B

C D

Evites utilizar expressions que ara “ja no es porten”.
T’agradaria anar de vacances a llocs on han estat fa poc alguns dels

11 teus amics.

T’encanta anar als locals “de moda” encara que sovint et resulten in-

12 còmodes.

Et molesten les modes i prefereixes desentendre-te’n

13 completament.

Les coses que estan de moda són sempre millors que les que no ho

14 estan.

Et sents malament si has de posar-te alguna cosa “passada de

15 moda”

Que un disc o un llibre siguin supervendes és un motiu que, a vega-

16 des, t’indueix a comprar-lo.

T’agraden més els últims models d’automòbils que els de fa uns quants

17 anys.
18

Decididament, t’agrada anar a la moda.
No saps perquè, però t’agrada més el que està de moda, tot i que la

19 moda en si no t’importa gairebé gens.
20

Si no existissin les modes, tot seria més avorrit.

Suma els punts obtinguts en cada pregunta segons la taula següent:

RESPOSTES

PREGUNTES
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

3

3

3

3

0

3

0

3

0

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

3

B

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

C

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

D

0

0

0

0

3

0

3

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0
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L’Enigma del músic

Mira ara a quin dels tres grups de persones pertanys segons la puntuació aconseguida
en el TEST:

Un músic de l’antiga Grècia va morir després d’haver menjat per sopar un gran plat
de patates i fumat un bon cigar. Com es deia

Fins a 10 punts

aquest músic?

Et deixes influir molt poc per les modes, t’hi mantens bastant al marge. Tens

Excavacions

la teva pròpia personalitat i la reflecteixes

En un camp de treball d’unes excavacions

a l’hora de vestir i d’actuar. Tens uns gus-

arqueològiques prop de Roma els estudiants tro-

tos ben definits.

ben un atuell on hi ha gravat: “Roma. Annus 23”
Molt contents, l’ensenyen al director. Aquest

De 11 fins a 36 punts

examina l’atuell i diu: “És una ensarronada.”

La moda t’influeix però no d’una ma-

Com ho ha pogut deduir?

nera excessiva. El teu comportament respecte de la moda és força habitual: ni te’n

Una qüestió de dosos i animals

preocupes excessivament ni te’n desen-

Quants animals tinc a casa si tots són gos-

tens completament.

sos menys dos, tots són gats menys dos i tots
són lloros menys dos?

Més de 36 punts
Et deixes influir massa per la moda,

sopa de lletres

hauries d’aprendre a estar-ne una mica
més al marge. Pensa que allò que està

Busca el nom de 10 déus olímpics.

de moda no ha de perquè ser sempre el
millor.
Mireia Domínguez

problemes D’ENGINY
Barrets
Dues mares i tres filles surten a passejar
diàriament amb 3 barrets. Cada una porta barret, i cap se’n queda sense. Com és possible?

El taxista
Imagina’t que ets taxista. El teu taxi és
groc i negre i té 10 anys. Després de fer 600
quilòmetres en 8 hores, el tub d’escapament
es trenca, i el marcador indica que no queda
gasolina, i això que has omplert el dipòsit fa 6
hores. Quina edat té el taxista?
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Teresa Palomas

Enquesta

No, perquè vull més vacances a l’estiu! A
l’hivern no pots sortir de casa perquè fa fred!
Victor Parra, 1r ESO

Arran de la modificació del calendari escolar prevista per al proper curs, en

No,

que s’avança una setmana l’inici de curs

perquè

no

m’agrada

començar

l’institut tan aviat. Prefereixo que comencem

i s’inclou una setmana de vacances al fe-

més tard.

brer, a l’insitut hem realitzat una enquesta

Clara Dueñas, 2n ESO

per conèixer l’opinió dels alumnes sobre
aquesta qüestió.

Sí, perquè m’agrada retrobar-me amb els

A continuació es mostren els resultats de

amics de l’institut i estar tots junts.
Javi Sanchez, 1r BTX

les votacions i les opinions personals d’alguns
alumnes respecte aquest tema.

No, prefereixo que sigui com fins ara i co-

Estàs d’acord en començar el curs
una setmana abans i fer una setmana
de vacances al febrer?

mençar més tard.
Jesús Hernández, 3r ESO

Sí, perquè a l’estiu ja tenim moltes vacances i a l’hivern no tantes, i així les tindríem
més repartides.

21%

Irene Lozano, 1r ESO

No, perquè vull més dies de piscina i
menys d’institut.

79%

Daniel Mendiola, 4t ESO

SI
NO

solucions

un gos, un gat i un lloro.
Una qüestió de dosos i animals: tres animals,
Excavacions: el número hauria estat XXIII
coneixien ni les patates ni el tabac.
L’enigma del músic: a l’antiga Grècia no es
El taxista: la teva edat.
Barrets: es tracta de l’àvia, la seva filla i la néta.

Problemes d’enginy
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Enquesta realitzada per:
Anouk Márquez i Mireia Lorente, 1r ESO

L’Estirabot
UN PROFESSORAT DE PESSEBRE
Aquest curs 2009/10 per celebrar la festa
de Nadal a l’IES, una genuïna representació
de professorat i personal PAS del centre, va
participar activament en un pessebre vivent de
postal.
Per un dia, el personal va deixar els estris
escolars a classe per conventir-se en autèntiques figures de pessebre.
Un crescudet nen Jesús, en cofoia companyia de la Verge i Sant Josep, va ser adorat
per una multitud de formoses pastoretes i va
rebre a continuació les ofrenes d’uns esplèndids i generosos reis d’Orient.
A l’escena tampoc va faltar-hi la presència
de l’autèntic caganer ni el caliu d’uns entremaliats dimonis!
La instantània d’aquest tendre i emotiu
moment es reflecteix en la fotografia mostrada
a continuació. A veure si els reconeixeu…
P.D. Contents de veure les impecables
instal.lacions del centre i el bon fer de tot el
nostre alumnat, els reis d’orient ens van prometre un present …
La instal.lació d’unes magnífiques taules
de ping-pong al pati del centre !!!
Moltes gràcies, Melcior, Gaspar i Baltasar i
us prometem cuidar-les entre tots.
Us esperem el curs vinent!
Carme Morros i Palau

62

Ajuntament de Vilanova del Camí

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

