Curs 2010/2011

Aquest curs serà recordat
com el de la implementació de
les tecnologies digitals a les aules de 1r i 2n d’ESO, pissarres
digitals, canons de projecció, llibres digitals i ordinadors portàtils
per als alumnes i connexió wifi
d’Internet. Com totes les coses en els seus inicis
costen, el que ha necessitat més temps i esforços
és fer possible que tots els alumnes accedissin a
la vegada a Internet, però finalment, i gràcies a la
instal·lació de la fibra òptica, s’ha solucionat.
El professorat ha fet un esforç per reciclarse en aquestes noves tecnologies i molts professors han fet cursos de formació durant l’any, a la
vegada que malgrat les dificultats tècniques que
anaven sortint, portaven els seus aprenentatges
a les aules.
També el centre ha fet l’esforç per estar al
dia en aquestes tecnologies, hem adquirit una plataforma Moodle on cada vegada més, els professors van deixant el material, exercicis, apunts,
tasques... que poden ser consultades “on line” pels
alumnes. Hem contractat una Intranet que el proper curs s’obrirà a les famílies i es podran fer
algunes gestions i consultar en temps real determinades incidències dels vostres fills.
Crec que tots els esforços donaran els seus
fruits, i que malgrat falten coses estem en el bon
camí. Les noves tecnologies ajuden a fer més comprensible el nostre món i obren un camí que hem
de saber aprofitar, malgrat els riscos que porten
els usos inadequats; això fa que ensenyants i
pares, hem de fomentar que en facin un ús responsable.
Finalment vull agrair l’interès i la bona disposició de totes les famílies i els alumnes, els esforços
i paciència del professorat en fer aquest salt de
qualitat per portar a terme la tasca educativa.
Moltes gràcies a tothom.
Josep Pons
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Sortides
Sortida de MODALITATS
1r i 2n Batxillerat

ALBA consta d’un accelerador de partícules lineal i un sincrotró. En ells s’acceleren els
electrons fins a velocitats properes a la de la

Aquest curs, els alumnes de Batxille-

llum. Aquests electrons s’injecten en un anell

rat no van realitzar la sortida de modalitats

d’emmagatzematge de 270 metres de períme-

tots junts el mateix dia, ja que ens va sorgir

tre. Aquest està equipat per produir radiació

l’oportunitat de visitar el SINCROTRÒ ALBA

electromagnètica d’un continu de longituds

gràcies a les gestions que va realitzar en

d’ona, des de la llum visible fins als raigs X.

Fermín Zardoya des del Departament de

La radiació obtinguda és útil en el camp

Ciències. En ser unes dates molt concretes

de la física, en tots els camps de la ciència i la

vam tenir que avançar la visita pels alumnes

tecnologia. També pot tenir aplicacions en el

del Científic i Tecnològic al dia 26 d’octubre

disseny de nous fàrmacs i en imatge i teràpies

per visitar l’accelerador de partícules i tenir

mèdiques.

la data del 3 de desembre pels alumnes de
l’Humanístic, els quals van visitar el Museu

Tota aquesta visita va estar completament

d’Història de Catalunya (1r BTX) i el MNAC

guiada per especialistes del centre. La visita es

(2n BTX).

va dividir en dues parts, la primera va ser una
visita per l’interior del sincrotró, on romanen

Sincrotrò ALBA

els anells i parts internes de la instal lació, en

El dia 26 d’octubre els alumnes de 1er i 2n

la segona part es van mostrar els diversos la-

de batxillerat de la modalitat científico-tècnica

boratoris instal.lats al voltant de l’accelerador.

vam realitzar una visita al sincrotró ALBA.

La visita va concloure amb una petita es-

El sincrotró està situat a Barcelona, al

tada pel campus de la UAB (Universitat Autò-

campus de la Universitat Autònoma de Barce-

noma de Barcelona).

lona en Cerdanyola del Vallès.

Oliver Alonso, 2n BTX
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catalanisme polític; la importància del moviment obrer amb els moviments vaguístics
de 1917 i la violència patronal; què fou la
Setmana Tràgica del 1909 (causes, fets i
conseqüències); què era la Mancomunitat i
analitzar els canvis polítics del moment (Segona República, l’Estatut d’Autonomia, les

Museu d’Història de Catalunya

eleccions del febrer del 1936 i el posterior

El passat 2 de desembre del 2010,

cop d’estat,...).

els alumnes de 1r BTX que estan cursant
l’Humanístic i Social, van realitzar una visita
guiada al Museu d’història de Catalunya on
els van introduir dins la problemàtica econòmica, social i política de l’època històrica
que afecta a Catalunya entre els anys 1900
i 1939.
Pautada a partir de diferents explicacions, que s’anaven produint davant de representacions de personatges cabdals de
l’època (objectes, testimonis escrits, avenços
tecnològics, ...) i amb el suport d’un dossier
que els van proporcionar des de’l Museu.
Aquesta visita fou molt profitosa pels alum-

I, així, tot i que en alguns moments

nes, els quals van aprendre: com apareix el

se’ls va fer una mica dens per la quantitat
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d’informació que van rebre, els alumnes de

anar nosaltres sols, allò estava ple d’estudiants

1r BTX van començar a conèixer millor una

de batxillerat i fins i tot de nois que cursaven 4t

època crucial per entendre amb més criteri

ESO. La sorpresa més agradable de totes va ser

la realitat del nostre país al S. XXI.

trobar-nos els nostre companys de 2n de Batxillerat de l’Institut Joan Mercader d’Igualada,
amb els quals vam passar una bona estona

Coordinació BTX

a Barcelona, menjant-nos la melmelada que
molt amablement ens havien donat a la seu de

saló de l’ensenyament

la Universitat de Vic.

El dia 23 de març, els alumnes de segon

Mario Duarte, 2n BTX

de batxillerat de l’Institut vam anar al Saló
de l’Ensenyament, que en aquells moments

projecte neptú
2n batxillerat

es trobava ubicat a plaça Espanya, a Barcelona. Allà hi vam anar per recopilar informació de les diferents carreres universitàries que
s’ofereixen i dels diferents cicles formatius que

El passat divendres 18 de març se cele-

podem cursar, tant de grau mitjà com de grau

brà al Museu Comarcal d’Igualada la tercera

superior.

edició del Projecte Neptú, una matinal clàssica

Va ser una sortida molt entretinguda ja

impulsada per Prometeu Encadenat, la Secció

que, a més a part de la gran recerca que vam

d’Estudis Clàssics del CECI. Consisteix en una

fer sobre totes les universitats que hi ha a Ca-

trobada formativa i lúdica que aplega, acom-

talunya, tant públiques com privades, vam in-

panyats dels seus respectius professors, alum-

formar-nos sobre la gran quantitat de carreres

nes de 2n de Batxillerat que estan cursant les

universitàries que hi ha. La veritat és que va

matèries de Grec i Llatí en els respectius cen-

ser de gran ajuda per a mi i per gran part dels

tres docents de la comarca de l’Anoia. La troba-

meus companys, que en aquells moments no

da va tenir lloc a l’Auditori del Museu Comarcal

teníem clar quina carrera triar. (Alguns enca-

de l’Anoia i va ser organitzada pels professors

ra no ho tenen clar, però això ja és un altre

de llengües i cultura clàssiques de l’Anoia.

problema, que no es resol ni amb cinquanta

En l’edició del Projecte Neptú de l’any

salons). Una cosa que ens va sorprendre molt

2011, va ser oberta tant a escoles públiques

a tots va ser la gran quantitat d’obsequis que

com a les concertades i privades, hi han parti-

donaven les universitats, fet que va provocar

cipat bona part dels instituts de la comarca de

que sortíssim amb les mans i les butxaques

l’Anoia: Institut Pere Vives (Igualada), Institut

plenes de regals, des de vals de descompte

Joan Mercader (Igualada), Acadèmia Igualada

en transport públic fins a pots de melmelada,

(Igualada), Institut Pla de les Moreres (Vilano-

passant per bosses, llapis, clauers..

va del Camí), Institut Montbui ( Sta Margarida
de Montbui), Institut Molí de la Vila (Capella-

Però al Saló de l’Ensenyament no hi vam
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des), Institut Alexandre de Riquer (Calaf), IES

ferència va ser a càrrec de la Dra. Gemma Puigvert

Guinovarda (Piera), Col·legi Montclar (Jorba),

amb el tema de Parlar bé: tot un art. La retòrica i

Col·legi Ntra Sra del Pinar (St Cugat del Vallés)

l’oratòria en el món clàssic.
Un cop finalitzada la xerrada es va duur a

i Col·legi Camp Joliu (L’Arboç).
La jornada s’inicià amb l’assaig de la

terme una pausa per esmorzar on es va oferir

cançó llatina esdevinguda himne universitari

begudes gratuïtes als assistents. Posteriorment

Gaudeamus igitur mentre els diferents centres

es va iniciar un concurs per grups. Aquest con-

anaven arribant a l’auditori. Obriren oficialment

curs constava d’una sèrie de preguntes sobre

l’acte les encoratjadores paraules del director

temes relacionats amb la literatura i la llengua

del Museu Comarcal i amfitrió de la matinal. A

llatina i grega.
Per finalitzar, es van premiar als guanya-

continuació van ser explicats als assistents uns

dors del concurs i es van acomiadar agraint la
participació de tots els centres presents.
Cal destacar la participació dels alumnes
del nostre centre, concretament la de l’alumne
Sergio Pèrez, ja que va ser un dels components
del grup guanyador del concurs. Va rebre com
a obsequi el llibre del CECI i un conjunt de
llibres relacionats amb la llengua i la cultura
clàssica.
Judit Gómez, 2n BTX

ELS ALUMNES DE BATXILLERAT
A ITÀLIA
Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat vam
fer el viatge de final de curs per la Toscana durant la setmana del 10 al 16 d’abril.
El diumenge vam sortir de l’institut a les
8 de la tarda amb autocar. Vam passar una nit
quants detalls sobre els objectius i l’estructura

amb més hores de diversió que no de descans

de la trobada per donar pas tot seguit a la xe-

(a molts ens va resultar impossible aclucar

rrada del conferenciant que ens visitava.

l’ull). L’endemá al matí, vam visitar la ciutat

La xerrada que es va oferir era sobre un

de Milà, ciutat de la moda amb la seva cate-

temari de la temuda selectivitat. Aquesta con-

dral i les seves Galeries. A la nit, vam arribar a
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l’hotel de Mestre i des d’allà ens vam traslladar
en autobús a la mítica ciutat de Venècia. El
dimarts vam passar tot el dia a la ciutat dels
canals i, entre botiga i botiga, vam veure la
Piazza San Marco, el Pont de Rialto, el Pont
dels Sospirs.
L’endemà a l’hora de dinar vam arribar a
una altra de les belles ciutats d’Itàlia, la ciutat
de Florència. Vam tenir temps de visitar la ciutat i veure el Duomo i el Pont Veccio. A la nit,
la majoria d’alumnes vam anar a una discoteca
que els professors havien buscat (lògicament

d’Itàlia . A la nit, hi va haver una sessió de

havia de ser per a nois i noies de la nostra

discoteca al vaixell.
El dissabte vam arribar a la nostra estima-

edat).
El dijous també el vam passar a Florència

da ciutat, Vilanova del Camí. Cansats del llarg

i a la tarda vam anar a un mirador des d’on

viatge, però alhora contents i satisfets i amb

es podia contemplar tota la ciutat. L’últim dia

ganes d’explicar a les nostres famílies totes les

a Itàlia vam visitar la famosa ciutat de Pisa, i

anècdotes del viatge, que són moltes! I aquí

vam fer-nos fotos al costat de la famosíssima

s’acaba el nostre viatge, un viatge excepcional

Torre inclinada. Després, vam arribar a Civita-

i inoblidable!

veccia, on vam embarcar i ens vam acomiadar

Claudia Briongos, 1r BTX
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4t d’ESO Al port
de barcelona

Això ens va ocupar tot el matí; després
vam anar al Maremagnum, on vam passar el
temps que ens quedava per agafar l’autobús
de tornada cap a Vilanova.

El dia 28 d’octubre de 2010 tots els alum-

Va ser una bona excursió, ja que ens va

nes de 4t vam anar a Barcelona per conèixer el

permetre gaudir del port d’una manera molt

port i els seus voltants.

diferent a l’habitual.

Durant el dia havíem de fer dues activitats;

Coordinació 4t ESO

la primera, una gimcana que consistia a anar
amb metro a diferents indrets importants de la
ciutat, com l’Arc del Triomf o la Plaça Tetuan;

viatge a cantàbria 4t ESO

un cop hi arribàvem havíem de contestar unes
preguntes sobre aquell lloc. La segona activi-

Després de mig curs, ens esperava un

tat era fer una visita guiada al port, on ens

dels moments inoblidables de les nostres vi-

van fer una xerrada sobre la seva història i, a

des, un moment per recordar, un dels millors

continuació, una explicació de com s’organitza

moments: el viatge de 4t d’ESO.

i la manera de funcionar de cada un dels seus

Aquest viatge es va dur a terme de l’onze

racons, com el lloc on s’arreglen els luxosos

al quinze d’abril:

vaixells que arriben d’arreu del món.

11-4-2011
Vam marxar de l’Institut Pla de les Moreres
a les set en punt, perquè un viatge de 10 hores
ens estava esperant. El viatge va passar molt
ràpid, ja que cada dues hora paràvem a descansar. A l’arribar a Suances, vam instal·larnos al hotel, i seguidament vam anar a donar
una volta per el poble. Aquest dia a Cantàbria va ser relaxat, ja que estàvem cansats del
viatge.

12-4-2011
Al matí vam anar a Santander, a la Península de la Magdalena, on hi havia un palau i
unes vistes impressionants. Després d’aquesta
visita, vam tornar a l’hotel a dinar, i després
un altre cop a Santander. Per la tarda ens van
donar temps lliure per estar per la ciutat, fer
compres, i el que volguéssim. A la nit vam anar
a una discoteca, on vam fer amistats amb joves d’un altre institut.
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13-4-2011

poden trobar enlloc més d’ Espanya. Aquesta

Havent esmorzar vam anar a Santillana

sortida només es pot definir amb una paraula:

del Mar, un dels pobles més visitats i atrac-

“IMPRESSIONANT”. Per la tarda vam fer una

tius d’Espanya pel seu valor històric i artístic.

visita de les poblacions marineres de Laredo i

Aquest dia vam menjar de pícnic, i després,

Santonya. A la nit vam fer un sopar de gala,

al migdia, vam visitar les Coves d’Altamira,

tots els alumnes i professors molt ben vestits,

les quals són la rèplica exacta de unes coves

per després anar un altre cop a la discoteca.

prehistòriques. Més tard vam anar a Comillas

15-4-2011

i ens van donar temps lliure per fer una visita

L’últim dia vam anar a Bilbao. Primer ens
van donar temps lliure, i després vam visitar

a la població.

14-4-2011

el museu Guggenheim, un museu molt gran i

Després d’aixecar-nos i esmorzar, vam fer

original per fora, en canvi, pel meu gust, no va

una sortida al Parc Natural de Cabárceno,

ser tan original per dins. Després d’això, tor-

un parc amb molts animals, i molts d’ells no es

nada cap al centre escolar.
Aquest viatge el recordarem tota la vida, i
des d’aquí, m’agradaria donar-li les gràcies als
professors per fer-se càrrec de tots nosaltres,
que no és pas fàcil.
Xavi López, 4t ESO
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records de NEU
A LA CERDANYA 3r ESO
L’últim dia de gener i els dos primers de
febrer van ser ,els alumnes de 3r d’ESO, els
escollits per a la tradicional escapada a la neu.
Un total de 45 alumnes acompanyats pels professors Toni Chana, Vanesa Elvira i Francesc
Monclús van desplaçar-se a la Cerdanya, indret del Principat que compte amb paisatges
de contrastos magnífics.

la cursa d’orientació nocturna o l’excursió que
es va fer a Puigcerdà on el llac oferia , tot
gelat, l’aspecte de postal.
El bon temps va ajudar a fer que l’estada
fos una experiència

molt agradable i el bon

humor i predisposició dels alumnes convertiren la sortida en tot un èxit.
Coordinació 3r ESO

activitats
complementàries 2n eso
En el context de la programació general de
2n. d’ESO per aquest curs 2010-11 no s’han pogut realitzar algunes de les activitats que estaLes pistes de la Masella van ser el marc

ven inicialment previstes. Les activitats comple-

per als cursets d’esquí , dirigits per monitors

mentàries tenen la consideració de completar les

experts i l’allotjament del grup va ser a Alp. A

que es realitzen en l’àmbit habitual del centre i

banda de l’activitat esportiva pròpiament dita ,

per a realitzar-les és fonamental la col.laboració

els nois van participar en altres activitats com

dels alumnes i les seves famílies ja que suposen
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un cert cost econòmic. Donat que en el seu moment, seguint la normativa interna del centre,
no es va arribar al nombre d’inscripcions suficients les activitats es van anul.lar. Les activitats
afectades han estat una visita al Museu de la
Ciència de Terrassa durant el 2n. trimestre, en el
marc de l’àrea de Tecnologia, i una estada de 3
dies a final de curs al Bergadà per desenvolupar
el Treball de Síntesi.

Sí que es va fer una sortida durant el 1r.
trimestre al Castell de La Pobla de Claramunt
per completar el treball sobre l’Edat Mitjana de
l’àrea de C. Socials. Cal dir, que no perquè sigui en un entorn més proper i habitual, l’activitat
és menys interessant, ja que és un dels castells
medievals més ben conservats de Catalunya.
En el mateix context d’activitats complementàries sí que podem parlar de l’èxit de les
realitzades en el propi centre i que suposen una
implicació dels alumnes per la informació i sensibilització al voltant d’alguns temes determinats
i que no han suposat cap cost econòmic pels
alumnes. Així s’han desenvolupat xerrades dels
mossos d’esquadra sobre les drogues, xerrada
informativa de la tradicional marató de TV3 (les
lesions medulars),

participació en les activi-

tats de la setmana de la ciencia, xerrades sobre
sexualitat i tallers informatius sobre alcohol i societat.
Coordinació 2n ESO
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EMPEDRAT DE MOROU 1r eso

explicació i visualització del jaciment i del registre arqueològic i finalment un taller de tir

Els alumnes de primer d’ESO vam anar al

amb propulsor i de tir amb arc.

primer trimestre d’excursió al Montseny, per
realitzar un treball sobre la flora d’aquest parc
natural. Va ser el dilluns 25 d’octubre del 2010,
aquell dia ens va fer molt fred, vàrem sortir
des de Can Casades a Santa Fe de Montseny i
vam arribar-nos fins a l’Empedrat de Morou.
Coordinació 1r ESO

abric romaní 1r eso
Al segon trimestre vam anar a l’Abric Romaní, jaciment arqueològic neandertal de
Capellades, el dimecres 9 de febrer els grups
1.4 i 1.1 i el divendres 11 els grups 1.2 i 1.3.
La visita va consistir en una exposició introductòria, un audiovisual sobre els neandertals
de l’Abric Romaní i la recerca científica, una
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Coordinació 1r ESO

contes de jordina biosca
1r eso

MUSEU DE LA PELL I DELS
TRAGINERS
aula d’acollida

Al tercer trimestre anirem a fer activitats
aquàtiques al canal olímpic de Castelldefels,

El divendres 18 de març l’Aula d’Acollida

però mentrestant per celebrar la diada de sant

de l’Institut del Pla de les Moreres vam visi-

Jordi, el dimecres 27 d’abril vam tenir una ses-

tar el Museu de la Pell i Comarcal de l’Anoia

sió de contes explicats per Jordina Biosca. Un

i el Museu dels Traginers. En el primer vam

conte africà, un de les terres del Pallars i un

veure l’exposició “El naixement de la Genera-

del sud d’Itàlia, van delectar-nos d’allò més.

litat”. Ens van explicar com funcionava la so-

Coordinació 1r ESO

cietat del segle XIV i les raons per les quals va
néixer la institució de la Generalitat. Després

vam anar cap al Museu del Traginer. Allà vam
veure l’evolució del transport tant de mercaderies com de persones. També ens van ensenyar
les eines i els diversos oficis que tenien relació
amb la feina dels traginers. A més, ens van
projectar un vídeo sobre com se celebraven els
Tres Tombs al 1961, i fins i tot vam poder pujar
en un carruatge.
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Els alumnes de 6è de les Escoles Joan Maragall, Marta Mata i Pompeu Fabra, juntament
amb els alumnes de 1er d’ESO del nostre Institut
van participar conjuntament en diferents activitats esportives amb l’objectiu de potenciar dinàmiques de grup i relacions interpersonals entre
els alumnes d’aquests centres.

En aquesta sortida, doncs, vam fer un petit viatge en el passat que ens ha permès entendre tant les nostres institucions com la vida
quotidiana de fa molts i molts anys.
Aula d’Acollida

trobada de centres
educatius de vilanova
Aquest dimarts 24 de maig s’ha celebrar la
1ª Trobada Esportiva de Centres Educatius de

La jornada es va desenvolupar al camp de

Vilanova del Camí, organitzades a través del Pla

gespa municipal on els nens i nenes dels dife-

Català de l’Esport dels centres educatius amb

rents centres van realitzar competicions de fut-

el suport de l’àrea d’esports de l’ajuntament de

bol, handbol, hoquei, ringo i mate. Va ser un èxit,

Vilanova del Camí.

tant la participació com l’organització.
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Els responsables dels quatre centres valoren molt positivament aquesta iniciativa i esperen poder portar a terme la 2ª trobada el curs
vinent.
Francesc Monclús
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Xerrades i Tallers
EL BUS DE LA UAB ENS VISITA
Aquest curs 2010-2011, també ens ha
visitat l’Autobús de la Universitat Autònoma
de Barcelona per portar als nostres alumnes
tota aquella informació relativa als graus universitaris que imparteixen així com les facilitats d’allotjament que ofereixen als seus estudiants.
També els van aclarir dubtes sobre el nou
model de Selectivitat i com els afecta per ingressar en una universitat.
Un dels consells, que els van donar de manera reiterada, és que no s’havien de confor-

llengües, com l’anglès i el francès, i animar a

mar en cursar un grau i buscar feina, sino que

tot l’alumnat que aprofitin aquests estudis i no

han de marxar a l’estranger a provar d’ampliar

els abandonin un cop marxen a realitzar es-

el seu currículum acadèmic i, fins i tot intro-

tudis superiors. De fet, hi han moltes univer-

duir-se al món laboral. És una realitat, que fora

sitats que ja ofereixen un determinat nombre

de les nostres fronteres, poden trobar millors

d’hores lectives en anglès.

condicions laborals, gaudir de millors serveis i

Coordinació BTX

d’un reconeixement a nivell professional més
equilibrat amb els seus coneixements.
És per aixó que, des d’aquesta revista,

ENERGIES RENOVABLES

volem remarcar la importància de les segones

La xerrada sobre energies renovables
que van realitzar uns tècnics de Gas Natural a
l’Institut, va ser molt interessant ja que tractà
d’un tema molt actual: la crisi energètica. La
xerrada començava amb una petita introducció
de què era l’energia i com podíem obtenir-la,
agrupant-la en dos grups: renovables i no renovables. Ens van explicar les diferències i les
característiques de cada una d’elles, perquè
tinguessim una idea més clara del què implicaven els diferents tipus d’energies. Desprès de
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les explicacions sobre els mètodes d’obtenció

la Gràcia Alcaraz. Aquests any, ja es comença

d’energia se’ns plantejaven diferents qües-

a notar el nivell que poc a poc van adquirint.

tions que donaven pas a la reflexió sobre la
idoneïtat o no, de cada tipus d’energia. En conclusió, una xerrada molt ben argumentada i
molt visual, per aclarir conceptes als alumnes
que actualment estem estudiant el Batxillerat
científic i el tecnològic.
Ricard Muñoz, 1r BTX

XERRADA D’ORIENTACIÓ A 4t
ESO
El dia 8 d’abril, els alumnes de 4t d’ESO
És evident que aprendre anglès és moti-

de l’Institut vam anar a l’edifici d’ENTITATS de
Vilanova del Camí per rebre una interessant

vador per totes les edats.
L’aula d’informàtica de l’institut, també

xerrada, que ens orientaria de cara al nostre

s’omple de pares tots els dilluns i els dimecres.

futur laboral i estudis postobligatòris.

La formadora, la Yolanda Acosta, els explica
Ens van passar també uns qüestionaris

coneixements bàsics d’informàtica, processa-

sobre interessos professionals per ajudar-nos

dor de textos, ús d’internet i aplicació pràcti-

a reflexionar i decidir sobre quin camí triar, un

ca de la Intranet de l’institut. El curset va co-

cop finalitzada l’ESO.

mençar el 2 de març i va acabar el passat 30
de maig.

Sort a tothom en la tria!!
Belen Pajares i Noemí Menor, 4t ESO

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ
DE MARES I PARES. AMPA.
Enguany les mares i pares de l’institut poden realitzar dues activitats de formació: anglès i informàtica.
L’activitat d’anglès ja fa dos anys que es
realitza. Cada dilluns, al vespre, un grup de pa-

Aquesta formació, és molt important per
agilitzar la comunicació família -escola, primordial en l’educació.

res, amb molta empenta, aprenen anglès amb
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Altres xerrades i activitats
del centre

4t ESO
21 i 22 d’octubre. Xerrada “M’agrado tal
com sóc”.
17 de novembre. Visita al Bus de les pro-

Batxillerat
25 d’octubre. Xerrada prevenció violència

fessions a Piera.
16 de desembre. Teatre en l’educació “Ja

masclista.
5 de novembre. Activats CECI a Igualada

n’hi ha prou”.
24 i 25 de març. Xerrada: Parlem de feina

(1r BTX).
Xerrada Escola de Turisme. Dijous 27 de

a les escoles.
4 i 11 de maig. Sortida orientació taller

gener.
18 de gener. Xerrada sexualitat a 1r BTX.

Porta 22 a Barcelona.
Maig. Visites orientació professional i BTX.

24 de gener. Teatre de català “Terra Baixa”

12 de maig. Xerrada per pares: Per què el

a l’Ateneu Igualadí.
Xerrada: “Estudiar a l’estranger” a càrrec

Batxillerat?

de Xavier Pons. 2n BTX.

3r ESO

Xerrada Camps de Treball (30 i 31 de

24 de setembre. Teatre “La maleta de

març) 1r i 2n BTX.
3 de Juny. Sortida Esports d’aventura.

l’Agustí” a Can Papasseit.
26 d’octubre. Sortida al Parc natural de
Montserrat.
27, 29 octubre i 2,4 novembre. Xerrada
sobre internet segura.
20 de gener. Xerrada prevenció consum
drogues, tabac i cannabis.
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1r ESO

26 de gener. Teatre en l’Educació ”KDM X
AKBA PTÓ”.

25 d’octubre. Sortida al Parc natural del

Maig. Xerrades orientació itineraris 4t

Montseny.
21 de gener. Teatre en l’Educació “Jugo jo”.

ESO.

2n ESO

Març. Xerrades alimentació. Tots els di-

6 d’octubre. Xerrada prevenció de dro-

mecres al mercat “Bon dia esmorzem”
Maig. Xerrada prevenció del tabaquisme.

gues.

Juny. Xerrada – taller sobre la Mediterrània.

17 desembre. Teatre en l’Educació “No em
ratllis”.

6 de juny. Canal Olímpic.

Febrer. Xerrades sexualitat.
Marató

TV3:

“Lesions

medulars

i

danys cerebrals adquirits”. ESO i BTX.
Festa lúdico-esportiva final de curs:
divendres 10 de juny.
Festa de Lliurament de Diplomes de
4t d’ESO i 2n Batxillerat: dijous 30 de juny
a Can Papasseit.

19

Festes i Tradicions
festa de nadal 2010

seit. Dins de les àrees de Música i d’Anglès van
preparar cançons tradicionals donant el caràc-

Cada curs, quan ve Nadal, a l’Institut

ter nadalenc a la jornada.

s’organitzen una sèrie d’actes i activitats lúdi-

Una campanya de recollida d’aliments

ques i culturals per compartir, entre tots, uns

amb el lema “Nadal Solidari” que va tenir força

moments inolvidables que enriqueixen aques-

èxit. També es va realitzar un MERCAT SOLI-

tes dates tan assenyalades de la nostra cultu-

DARI. Moltes gràcies a tots aquells/es que vau

ra.

contribuir-hi de tot cor.
Els alumnes de 1r Batxillerat van organit-

MERCAT D’INTERCANVI

zar la fantàstica gimcana que fa gaudir des
dels més petits als més grans.
L’AMPA també va col·laborar en la festa
amb la ja tradicional “coca amb xocolata”...
uhmm... boníssim!.
Prèviament els alumnes de 1r i 2n ESO
van fer una cantata de nadales a Can Papas-

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO del centre, van
mostrar la seva cara més solidària col·laborant
per recollir objectes i intercanviar-los en el 1r
MERCAT SOLIDARI celebrat enguany a la Festa
de Nadal de l’Institut.
Amb molt entusiasme alumnes i professors van poder adquirir productes de segona
mà recollits i classificats durant les setmanes
prèvies.
Val a dir que la participació en tot dos moments, el de la donació d’objectes i el de la
seva adquisició va estar un rotund èxit.
Ninots de roba, pel·lícules de VHS, jocs
d’ordinadors, llibres, braçalets, collarets, joguines clàssiques, etc. van ser adquirits amb
il·lusió a partir de tiquets repartits prèviament
als compradors”.
Els objectes que no es van vendre, van
ser donats a l’Arbre Solidari, en motiu de la
campanya de recollida d’aliments destinada a
Càritas de Vilanova del Camí.
Esperem que iniciatives con aquestes es
puguin continuar!!
Carme Morros i Palau
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grup de teatre 2010-2011
4t eso

I, per últim, ha estat important també la col.laboració del director de l’obra, el
Víctor Borràs, de la companyia “Teatre Nu

Amb la iniciativa bàsicament de dos alumnes de 4t d’ESO, l’Àlex Requena i la Mónica

d’Igualada”. A aquest li volem agrair profundament la seva ajuda.
També i, ja per acabar, donar les gràcies

Gutiérrez, es va escriure una obra de teatre.
L’obra es va poder realitzar gràcies a la

a l’equip directiu per haver pogut fer realitat

participació i responsabilitat de deu alumnes

aquesta iniciativa, ja que ha estat una expe-

de 4t: Àlex Requena, Mónica Gutiérrez, Cami-

riència molt enriquidora.

lo Rodríguez, Noelia González, Oualid Amari,
Edgar Pedregosa, Natalia Duarte, Maria Parra,
Cristina Fernández i Lorena Vital.
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Àlex Requena, 4t ESO

certamen literari a can
papasseit

Premis Cangur de Matemàtiques, va ser una
pausa per conèixer els guanyadors dels premis del certamen artístic-literari. Enguany la

Aquest any la diada de Sant Jordi, ha es-

temàtica va ser la ciència- ficció, que va inspi-

devingut en vacances de Setmana Santa, fet

rar als nostres alumnes a produir uns treballs

que va obligar a ajornar la Festa Literària.

de bona qualitat.

Així doncs, el passat divendres 6 de maig,

Des de l’institut agraïm la col.laboració de

es va celebrar a Can Papasseit, el Certamen

l’Ajuntament de Vilanova del Camí, dels depar-

Literari de l’Institut Pla de les Moreres de Vila-

taments d’Expressió, de Català i de Castellà, i

nova del Camí.

de tots els participants i assistents a l’acte.

En primer lloc, el grup de teatre de 4t
d’ESO, va representar l’obra “Cuenta tu historia Lázaro”, una adaptació moderna

de El

Lazarillo de Tormes, amb la direcció d’en
Víctor Borràs del Teatre Nu d’Igualada. Seguidament, el lliurament dels diplomes dels
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CASTELLÀ
1r ESO

“Los 4 supervivientes” de Julia Chiselef.

2n ESO

“La montaña dorada” de Julio Schimbator.

3r ESO

“Siempre estuvimos solos” de Jerry
Henriquez.

4t ESO

Primer Premi: “Mi secreto” de Daniel Marchena.

1r Batxillerat

“Hyde y los devoradores de planetas”
d’Ivan Sevilla.

2n Batxillerat

“R.I.P.” de Xavier Martin.

Aquests són els premiats d’enguany:

Premis de Dibuix

Premis Literaris

1r ESO

CATALÀ
1r ESO

“Sant Porky i el poble sapastre” de
Javier Sánchez.

2n ESO

“Somiant” de Gemma Castillo.

3r ESO

“Viatge oníric” de Nuria Morraja

4t ESO
calà.

“La nina dels meus ulls” de Nora Al-

1r Batxillerat

“Viatge al fons d’Alagäesia” de Dani
Sanchez.

2n Batxillerat
rez.

“L’emblema tricolor” de Sergio Pe-

1r Premi: Ignacio Güimil
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1r ESO

2n ESO

2n Premi: Daniel Gonzalez

2n ESO

2n Premi: Bea Cano

4t ESO

1r Premi: Victor Parra
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1r Premi: Ana Díaz

3r ESO

2n Premi: Hector Pascual

1r Premi: Irina López
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2n Premi: Sol Nántez

Apunts de Batxillerat
El treball de recerca

variada. En primer lloc, l’Ajuntament em va
facilitar informació històrica per a l’elaboració

Tornem a donar una mostra dels millors

d’una petita biografia del centre. Seguida-

Treballs de Recerca d’enguany. I qui millor per

ment, vaig buscar a l’arxiu de documents del

explicar-nos els seus treballs que els mateixos

centre tota la informació necessària per fer

alumnes. La Judit Gómez i en Joan López ens

l’estudi any per any dels resultats obtinguts.

en fan cinc cèntims:

Després, vaig cercar les llistes dels estudiants

La projecció de futur de les darreres generacions de l’Institut

al treball i també la dels resultats obtinguts

El meu objectiu

litzar-los i comparar-los amb els resultats de

principal era fer un

Catalunya. A més, i gràcies a xarxes socials,

treball que reflectís

vaig contactar amb cinc persones de cada any.

els resultats que han

Finalment, vaig classificar els alumnes segons

obtingut

l’estudi realitzat, la via escollida en els seus

de Batxillerat dels dotze cursos que apareixen

els

alum-

nes de l’Institut, co-

per aquests a la Selectivitat, per poder ana-

estudis i la seva situació laboral actual.

neixent així el que

Pel que fa a les conclusions, bàsicament

han fet aquests al

cal comentar tres fets: que la branca escollida

deixar

i

per la majoria és la Social-Humanística, que

prendre un nou camí,

estem per sota de la mitjana de Catalunya i

l’institut

i la qualitat del nivell d’ensenyament. Davant
un objectiu tan ampli, però, es requeria fer un
estudi any per any dels resultats obtinguts en
Batxillerat i Selectivitat, mostrar-ho en gràfiques, estudiar l’evolució d’aquests dotze anys
i comparar-ho amb els resultats mitjans de Selectivitat a Catalunya. Tot això ho he aconseguit agafant una mostra de cinc persones per
any i analitzant els seus resultats acadèmics.
A més, he d’afegir un últim objectiu: la creació
del Blog. Pretenia crear una web adreçada a
exalumnes que volien retrobar-se amb antics
companys i a professors que desitjaven saber

que la sortida professional més triada és la tipologia de Ciències Socials i Jurídiques.
Parlant en termes generals, m’ha sorprès
el nivell assolit i el fet que l’alumnat estudiï i
treballi alhora; sobta pensar que és necessari
seguir estudiant un cop finalitzada una primera carrera a causa de les dificultats actuals per
trobar feina d’allò que s’ha estudiat.
En fi, ha estat un treball de recerca laboriós. No ha estat fàcil, però he après a analitzar dades i plantejar-me tesis, extraient-ne
conclusions. A més, estudiant els casos he realitzat un treball d’observació i estudi de dades
que dóna a conèixer el meu objectiu.

sobre la vida d’aquells alumnes.
La recerca de la informació ha estat molt
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Judit Gómez, 2n BTX

Globish vs Brittish: are they so different?
A

research

prehensive and thorough table where all the
sounds of Standard English appear with his

on

correspondent symbols to make you sure that

the phonetic differen-

there are all the sounds. One of the most com-

ces between English

plicated steps was to find the collaborators. Fi-

native speakers and

nally I found two persons from Newcastle and

English as a second-

four persons from Catalonia. They helped me

language speakers.

with my work when they read the oral text.

Today

around

Then I compared all the vowels, conso-

40% of the world’s

nants and suprasegmental features (strong and

population use a pid-

weak syllables, stress, intonation and rhythms

gin English. Just this

and pauses) between Standard English vs Glo-

conclusion

bish and Standard English vs English collabo-

is

what

has led to the crea-

rators.

tion Globish, which is a language that aspires

In summary, I extracted conclusions about

to be the new lingua franca of international so-

each Globish collaborator, which are from Ca-

ciety and the era of globalization. If you con-

talonia, and I extracted general conclusions.

solidate a good intermediate level of English

There are four factors which determine your

through this type of study –Globish-, you will

English level: formation, studies and experien-

be able to communicate with the world. Con-

ce abroad; age; needs and expectations. Fina-

sequently, I defined the main goal which was:

lly, I can affirm that people who study Globish,

to know what phonetic differences between

that is to say, people who speaks English as a

English and Globish are and how we can die

second, third or foreign language, can commu-

away these differences. Otherwise, I looked

nicate with all the people who are non-natives.

into what the reasons why some of the En-

Moreover, if they improve these items, they

glish as foreign language speakers don’t do it

will be able also to maintain a conversation

differently from native speakers. It is also pro-

with natives with only a few difficulties.

fitable, because in a few years, all the people
will have to study other languages because it
will be essential in our lives. And for sure this
language will be able English because it is the
most useful languages. Yet, people will be able
to study Globish, mainly, because of the lack
of time.
When I defined the goals, I elaborated a
text where were included only the words that
appear in the 1.500 wordlist of Globish. Moreover, it was essential to elaborate a com-
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Joan López, 2n BTX

L’Entrevista
ricard minguet (EXALUMNE)

la ideologia o l’origen per davant de les ganes
i la capacitat.

En Ricard Minguet va
començar a l’Institut el se-

La teva promoció vau anar de colònies

tembre del 2001 cursant

a 2n d’ESO, d’esquiada a 3r, de viatge a 4t

1r ESO i es va graduar al

d’ESO i de viatge al Batxillerat. Recordes

2008 després de cursar el

exactament a on? Hi ha alguna anècdota

Batxillerat Social-Humanís-

d’alguna de les tres sortides que vulguis

tic. Actualment està apunt

esmentar?

d’acabar la Diplomatura d’Educació Social. Ara

No recordo massa bé les colònies de 2n

viu a Les Borges Blanques, a la comarca de les

d’ESO. Ara, els viatges de 3r i 1r de Batxille-

Garrigues.

rat dubto molt que algun dia puguin arribar a
marxar per complet del meu cap.

Quines eren les teves assignatures

L’esquiada de 3r d’ESO va ser a Andorra.

preferides al llarg de l’ESO? I al llarg del

L’anècdota a explicar és que el primer dia a les

Batxillerat?

pistes d’esquí em vaig partir la cella i em van

A l’ESO segurament el que més m’agradava

haver de cosir una mica. Els serveis mèdics em

era Història. Al Batxillerat també Història, Geo-

van portar amb moto de neu i la neu va quedar

grafia i Organització d’Empresa. Aquesta últi-

tenyida de roig. Al cap i a la fi... va ser divertit

ma era segurament l’única matèria on tractava

tot plegat.
El viatge de 1r de Batxillerat va ser a

amb números, que vaig arribar a entendre i,

Amsterdam. D’anècdotes n’hi ha mil i una; des

conseqüentment, em va agradar.

de la multitud d’excuses per poder entrar als
Hi havia algun professor/a del qual

Coffee Shops (encara no érem majors d’edat)

te’n recordis especialment? Alguna bona

fins a les partides de cartes a l’autobús fins a

anècdota.

altíssimes hores de la matinada. Va ser una

Professors i anècdotes no pararia de nom-

viatge fantàstic.

brar-ne. Des del grandíssim Rafael Carmona
Donaries algun consell als alumnes

(professor d’Història en algun curs de l’ESO)
on a les seves classes era impossible no escol-

de l’IES d’ara?

tar, fins a la Sara Pons, que m’havia fet pujar

Constància. Arriba un dia en que ma-

els colors gràcies als petons i comentaris tan

leeixes no tenir l’hàbit de ser constant. Pel de-

i tan dolços je je je.... També recordo algun

més, que cadascú faci la seva i no es cregui

incident amb algun professor que prioritzava

més que ningú (error que sovint repetim). Ah!
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I que copiar de tant en tant pot ajudar força,

senyar en el seu dia no les utilitzaré mai més

és compartir coneixements. Je, je, je...

al llarg de la meva vida. Això si, els exàmens
s’han d’aprovar i de vegades la matèria que cal

Donaries algun consell als alumnes

estudiar és tan i tan espessa.

de l’ institut d’ara?
I tant, els diria que han de pensar en el
seu futur, tot i que en aquesta edat és molt

Si ara tornessis a començar a l’institut
canviaries alguna cosa?

difícil de fer-ho (també recordo que jo no hi

Tret d’alguna mala experiència, a l’Institut

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

hi vaig estar molt bé els 6 anys que em va to-

ble, perquè quan arribin a l’edat de treballar

car estar-hi.

s’adonaran que el que no hagin fet fins aquell
moment, costa molt de fer-ho després. Ara poden estudiar, si poden fer el batxillerat i anar a

Que estàs estudiant? Perquè vas triar
aquests estudis?

la universitat que ho facin. També els diria que
estudiïn un idioma.

Educació Social. Per la vessant social i
educativa, sobretot. Ah! I també he de dir que
les noies que em van assessorar al Saló de

I als professors?

l’Ensenyament eren realment guapes, suposo

Aquests/es ja són grandets per saber el

que això també ajuda. Je, je, je ...

que han de fer. Això sí! De la mateixa manera
que els professors/es veuen clarament quan
un alumne presta o no atenció..., els alumnes
també veuen fàcilment quan un professor/a
porta la classe preparada o no. Queda dit.
Creus que l’estudi d’un idioma estranger com l’anglès és necessari?
Malgrat sigui un dels meus comptes pendents. Sí, l’anglès i les llengües estrangeres
són cada cop més i més necessàries. Jo espero
aprendre’l ben aviat, n’estic fart de viatjar i
haver-me de limitar a dir: two beers please.
Hi ha alguna altra assignatura que
creus molt important per a la formació
dels alumnes?
La importància de les assignatures és relativa per a cada estudiant. Jo personalment
crec que moltes coses de les que em van en-
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N’has tret algun missatge clar de
l’experiència que has viscut a centreamerica?
No som els reis, no som únics, no som els
millors i no tot gira al nostre voltant. Som una
simple gota d’aigua enmig d’un oceà. Estem
acostumats a etiquetar d’”inferior” tot allò diferent a nosaltres, i quan els papers canvien...
entens moltes coses.
Crec que hem d’esforçar-nos per suprimir
aquest sentiment de “cultura única” que els
occidentals tenim tan arrelat.
Creus que als joves d’avui en dia els
aniria bé viatjar més i viure en altres
móns?
I tant! Joves, adults, jubilats i nadons.
S’ha d’aprofitar la més mínima oportunitat per
veure món.
Sabem que recentment has estat uns
mesos a Mèxic per qüestions relacionades
amb la teva carrera. Explica’ns una mica

Aviat acabaràs la universitat, quina
seria la teva feina ideal?

el viatge i el seu objectiu.

Mentre pugui... no busco la meva feina

He estat a Mèxic 5 mesos. Els quatre pri-

ideal. Si tot m’ho permet vull estar uns anys

mers vaig estar en un poblet a prop de Gua-

seguint aquella filosofia de vida de “treballar

dalajara (a l’estat de Jalisco) i allà hi vaig rea-

per viatjar”. D’aquí un temps ja pensaré quina

litzar les pràctiques de la carrera. Vaig dur a

és la meva feina ideal. Tot i que com estan les

terme (juntament amb 3 noies) un projecte de

coses.... més val deixar d’idealitzar-les , i més

prevenció de riscos sexuals per adolescents,

la feina!

pares i mares. Caldria la redacció d’un llibre
sencer per explicar l’experiència.

Quins són els teus plans de futur im-

Després, l’últim mes i mig em vaig dedi-

mediat?

car a viatjar a “baix cost”. Amb la motxilla a

Fer butxaca durant tot l’estiu i tornar a

l’esquena vaig recórrer gran part del sud del

marxar a centre amèrica una temporada. Des-

país: la selva, les comunitats indígenes, els

prés iniciar un màster, suposo.

poblets perduts del pacífic, etc. Em vaig moure
pels estats de Oaxaca, Chiapas, Yucatán i Veracruz.

30

Sara Pons

Racó de la Història
En aquest segon número de la nos-

l’època. Un camí era el de Barcelona-Lleida,

tra revista, en l’apartat d’Història, hem

que s’endinsava cap a la Península. L’altre

pogut comptar amb la col·laboració de

camí, comunicava el camp de Tarragona amb

l’alumne de quart, Oriol Nieto. S’ha enca-

els Pirineus. A causa d’aquesta posició estra-

rregat d’escriure una aproximació, sintèti-

tègica, Igualada va esdevenir en una gran for-

ca, a la història de la capital de la comarca

tificació.

Ens agrada que

Al segle XIV, data la primera ampliació de

aquests tipus de col·laboracions, aquesta

muralles per tal d’abarcar les noves construc-

participació de l’alumnat, vagi cada vega-

cions fetes aleshores. Més tard, al segle XV,

da, número a número, en augment.

va realitzar-se la tercera i última ampliació de

de l’Anoia, a Igualada.

L’altre article que completa aquesta

muralles. Aquesta darrera ampliació comptava

doble pàgina està dedicat a una publica-

amb trenta-sis torretes de control i deu portals

ció que recull notícies que fan referència a

d’entrada i sortida. Alguns d’aquests portals i
torretes, encara es poden veure avui dia, per

Vilanova del Camí.

exemple en el Passeig de les Cabres.
Al segle XVIII, concretament a l’any 1765,

aproximació a la història
d’igualada
La primera notícia documentada que tenim de la ciutat d’Igualada, amb el nom que la
coneixem ara, data de l’any 978 d.C.
Sembla ser que Igualada, en els seus orígens, va ser un butlla del papa Benet VII dirigida al bisbe Frujà de Vic en el qual confirma el

el cadastre ens informa que ja hi havia tantes
cases a l’interior com a l’exterior del recinte
emmurallat. Encara en el transcurs d’aquest
segle, es construeix a les afores de la ciutat un
gran complexe d’adoberies.
Al segle XIX, la ciutat va duplicar els seus
habitants: de 6.500 a 14.000 aproximadament. Aquest notable creixement demogràfic
va ser possible gràcies al creixement econòmic
d’Igualada. En aquesta època, Igualada era la

territori d’Osona i Manresa i on es fa una des-

segona potència tèxtil de Catalunya, només

cripció dels límits d’aquestes terres. En aques-

superada per Barcelona.

ta mateixa descripció del territori, es cita al riu
Anoia amb la denominació d’Anolia.

Per Reial decret, l’any 1925 Igualada ampliava el seu terme municipal fins a les Guixe-

Segons alguns documents existents, ja

res, a costa del terme d’Òdena. Més tard, en

en el segle XIII, Igualada es troba en els lí-

el transcurs dels anys 60 el fenomen de la im-

mits feudals d’Òdena i dels senyorius de Cla-

migració peninsular va proporcionar la crea-

ramunt i Montbui. Igualada es trobava al mig

ció de barris obrers com Fàtima, Sant Crist i

d’una cruïlla entre dos importants camins de

Montserrat.
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Pla de l’evolució urbana d’Igualada a partir del segle XVIII, segons Josep Iglesies.
1.
2.
3.
4.

Pl. de la Creu
Passeig de les Cabres
C. de la Soletat
Rbla. de St. Isidre

5.
6.
7.
8.

Rambles
Pl. de Castells
Av. de Balmes
Pl. d’Espanya

9. Estació
10. Passeig de Mn. Jacint Verdaguer
11. Camp d’Esports
12. Cementiri
13. Av. de Caresmar

Nucli del segle XV
Edificacions setcentistes
Expansió en el segle XIX
Expansió fins 1950

A la dècada dels 80, va aprovar-se la cons-

des en el setmanari / bisetmanari “IGUALADA”.

trucció d’un polígon industrial al nord de la ciu-

Anys 1942 a 1977. L’enorma feinada recopi-

tat. Aquesta va ser la darrera gran construcció

latòria la va portar a terme A. M. Gumà. De

de la ciutat en benefici de l’economia. Hores

la publicació, en dos volums (més de sis-cen-

d’ara, la comarca de l’Anoia és una de les més

tes pàgines), se’n va encarregar l’Ajuntament

afectades de Catalunya per la crisi com a con-

(2000)

seqüència, entre altres, de l’aturada d’inversió
econòmica en alguns d’aquests projectes.

Amb el nom de la ciutat, Igualada va ser
una publicació, en una primera època setma-

Oriol Nieto, 4t ESO

nari i posteriorment bisetmanari, editada per la
Delegación de Prensa y Propaganda de F.E.T. y
de las J.O.N.S. Estava centrada en l’actualitat

Més de sis-sentes pàgines
amb notícies vilanovines

igualadina, però també hi cabien notícies
d’altres municipis en la secció que durant
molts anys es va anomenar: Comarcales (evi-

Fa uns mesos, l’Ajuntament vilanoví va fer

dentment el setmanari estava escrit en caste-

arribar a l’institut una publicació molt atractiva

llà). És sobretot en aquest apartat comarcal

per a qualsevol persona interessada en la his-

on A.M. Gumà ha anat trobant les notícies, els

tòria recent de la nostra vila. El seu títol és: Re-

fets, els aconteixements diversos relacionats

cull de notícies de Vilanova del Camí. Publica-

amb Vilanova del Camí.
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Promoció 2009-2010

Festa de Graduació Curs 2009-2010

2n BTX 2009-2010

Promoció 2009-2010

4.1. ESO 2009-2010

4.2. ESO 2009-2010

4.3. ESO 2009-2010

4.4. ESO 2009-2010

Fotos de Grup 2010-2011

2n BTX

1r BTX-A-

1r BTX-B-

Fotos de Grup 2010-2011

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Fotos de Grup 2010-2011

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Fotos de Grup 2010-2011

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Fotos de Grup 2010-2011

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Fotos de Grup 2010-2011

Aula d’Acollida

Delegats

Professorat

Malgrat ser una publicació falangista –a

- Carme, Pobla de Claramunt, Vilanova

la capçalera s’hi veia el yugo y las flechas, i

del Camí cuentan ya con un salón de cine con

en els primers números si podien llegir frases

su correspondiente pantalla, su cabina y su ta-

signades pel mateix Franco- i per tant allun-

blero de fotografias estimulantes… (15 febrer

yada de qualsevol pluralitat ideològica, la re-

1947)

copilació realitzada per Gumà és una font ex-

- Ha causado gran satisfacción entre el ve-

traordinària d’informació on hi anem descobrin

cindario de esta localidad la inauguración efec-

aspectes dels anys duríssims de la primera

tuada el pasado sábado día 14 del alumbrado

postguerra, de l’arribada dels primers immi-

público a lo largo de la carretera de Igualada…

grans, dels anys de creixement…

(21 juny 1958)

La major part dels articles i notícies del

- Veinte o treinta años atrás, el censo de

primer volum (del 1942 al 1972, que és el que

población de Vilanova del Camí no alcanzaba

més he estat observant) estan signats pel co-

los 700 habitantes…. Ahora se acerca a los

rresponsal Juan Duarte Romera i també per

3000… Se trata de un fenómeno típico de in-

Clarion.

migración, claro está. Gentes llegadas de otras
tierras de España han edificado una Vilanova

Aquí teniu una petita miscelània:

realmente nova. (19 setembre 1964)
- El pasado domingo se inauguró el servi-

- …el Excmo Sr Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento, D. Antonio de Correa

cio urbano de autobuses. (6 gener 1966)

acompañado del Inspector Provincial Camara-

- Hasta nosotros ha llegado el grato rumor

da… empezó sus visitas a los pueblos de esta

de que aquí en Vilanova del Camí se prepara

comarca… En todas partes el señor Correa fue

la redacción de un pliego, el que avalado por el

recibido por las respectivas Autoridades, Je-

mayor número de firmas, subiría las escaleras

rarquías y vecindario con grandes muestras de

del Ayuntamiento para solicitar del Municipio la

adhesión y simpatía. (29 abril 1944)

apertura de una Biblioteca pública en el viejo

Panoràmica al començament dels anys 60 (Angelina Sirvent)
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Altar al carrer en la festivitat del Corpus, anys 50 (Monserrat Mollfulleda, AFMVC)

Un cúmul d’informacions: festes religio-

Café del centro Nacional, de la calle Mayor…

ses, accidents de trànsit, accidents laborals,

(6 desembre 1967)
- … No se debe consentir que Vilanova

nous establiments, nous serveis (escoles, co-

continúe sin teléfono público. El Ayuntamiento

rreus…) esports, teatre infantil, cartes al direc-

en pleno debe llegar hasta donde sea preciso

tor (Dice el lector), agrupacions, nous carrers,

para poner punto final a tamaña desconsideración… (13 gener 1968)
- Primera Semana de la Juventud.

(11

març 1970)
- ¡Ya tenemos biblioteca! (25 abril 1970)

històries de personatges de la vila (pretèrits
i contemporanis dels articulistes)… Tot això i
més trobareu en aquests dos volums que podreu consultar a la biblioteca del nostre institut
i a la biblioteca de Can Papasseit.
Algunes de les informacions que apa-

- El Censo de 1970, cuyas operaciones

reixen en aquests dos volums, ben segur po-

acaban de ultimarse, ha dado la cifra de 5.417

drien ser l’nici d’investigacions a desenvolupar

habitantes en el Municipio de Vilanova del

per alumnes de batxillerat en futurs Treballs de

Camí. (15 maig 1971)

Recerca.

- El acontecimiento más extraordinario de
nuestra pasada Fiesta Mayor, lo constituyó, sin
duda alguna, la inauguración del ROVY CINEMA, ese majestuoso salón cinematográfico…
(15 setembre1971)
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Josep Ferrer

Racó Literari
escribiendo versos

Un ácido azúcar
Si disparo y el plomo besa mi piel,
pierdo aquello que no tengo.

No son tiempos fáciles para la poesía.
Más rápidos,

Si beso mis labios con silencio,

más prácticos, más reales

el secreto de los tuyos me asfixia.

que nunca… Quizá porque, efectivamente,
no sirva para nada escribir o leer versos,
que nunca haya servido. Sin embargo,

Cómo decir, si al hablar

continúa siendo el poema lírico una de

siento que ardo

aquellas realidades (aunque sea ficticia,

por estar a tu lado;

“el poeta es un fingidor”) donde intentan

congelada cuando llego…

convergir nuestra carne y nuestro espíritu, si lo tenemos o somos capaces de re-

Cómo entender, si al mirar

conocerlo. De ahí que, pese a su ineficien-

veo que nada ven mis ojos,

cia productiva, acercarse a la expresión

nada entiende este corazón

poética sea una herramienta ideal para

de aquello que nubla mi cielo.

ayudarnos a avanzar en uno de nuestros
deberes tan poco recordado desde las pro-

Saber más allá de los sueños,

pias instituciones educativas; me refiero

sólo eso te pido,

al “conócete a ti mismo” al que nos siguen

para caer en el olvido

invitando los clásicos (a todos, no solo a

o para ser

los que no se han enterado por dónde so-

lo que para nadie nunca he sido.

pla el viento).
Mar Vallès Vilomara, 3º ESO

Con este anhelo, de conocimiento de

Miro al cielo y sólo veo migas de pan.

nosotros mismos y de creatividad, duran-

El sol no saldrá, crucificado está

te el segundo trimestre los alumnos de 3º

y en el imperio de la luna no hay felicidad.

de ESO se han aproximado a la lírica des-

Vivo en un atroz mundo donde

de diferentes caminos: memorización de

las plantas mueren de soledad.

poemas, grabación de recitaciones, escritura de textos… Aquí tenéis una muestra,

Mirando a un horizonte sin fin veo un camino

son algo de cada uno de ellos.

para poder huir, para poder olvidar;
vivo en un sueño donde no se puede amar,
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donde los recuerdos ahorcan mi alma

A que la marea subiese,

y no veo la salida a este absurdo sueño.

pasé la noche fuera, en la casa de playa.
Encendí velas para que encontraras el camino

Busco una manera de alcanzar la libertad,

Y pensaba que podía haberte salvado

Busco un sueño para cumplir,

Las olas me arrastraron también hasta lo

Busco una vida para vivir.

más profundo del océano.

Marc Graells Ricardo, 3º ESO

No lo pude evitar. Necesitaba volverte a ver.
Aisha Benlaidi Rodríguez, 3º ESO

El océano
Encendí las luces de toda la casa,
Te vi venir, te oí gritar,

Paisaje

Sentí el naufragio del buque,

Un mar verde vida,

Sentí el mar nervioso,

nubes de algodón

Sabía que no volverías…

y gotas de miel

Esperé sentada en la orilla día tras día

con dulce aroma a mil colores.
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Hermosas voces de instrumentos,

internet ya no existe.

un enorme girasol en el cielo

Tumbada en la cama

al que un cruel destino

miro el techo,

prohibió girar.

Las horas pasan despacio,
los deberes no están hechos,

El paisaje perfecto

pero en mi cabeza no hay espacio

es perfectamente soñado,

para fórmulas, batallas y cuentos.

es imposible de encontrar.

El facebook me abandona,
el google no funciona,

Marina Abad, 3º ESO

la PSP ha pasado a mejor vida,
y yo me siento aburrida.

El aburrimiento

Marta Valls, 3º ESO

Mi alma está triste,
mi corazón apenado.
El TDT se ha estropeado,
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entrevista a àngel burgas

Quins llibres has escrit després del
Club de la cistella?

Amb motiu de la visita

Forces, Operació Kyoto, Una caçó per a

de l’autor del llibre El club

Susana i les continuacions del Club de la cis-

de la cistella(que han llegit

tella.

aquest any els alumnes de
1r d’ESO), Àngel Burgas,

T’agraden els avions com a la pro-

unes alumnes de 3r d’ESO 1

tagonista del llibre? Estàs interessat en

l’hem entrevistat. Vam lle-

aquet tipus de temes? Creus en la vida en

gir aquesta novel·la fa dos

altres planetes?

anys, quan fèiem 1r d’ESO

Sí, perquè m’inspirava en les pel·lícules

i la veritat és que en guar-

de desastres aeris. Crec que hi ha vida, però

dem un molt bon record.

com nosaltres no.
Tenim entès que vas viure a Aleman-

Què volies ser de petit?
Quan era jove m’agradava llegir, la pintura, el teatre i el cinema; de fet volia ser direc-

ya. Com valores la teva estada en aquell
país?
Va ser una època fantàstica. Hi vaig apren-

tor de cinema.

dre moltes coses. Hi torno cada any, però de
Quan vas decidir que volies ser es-

vacances.

criptor?
A la vostra edat (14/15 anys), ja escrivia

A part de la teva faceta d’escriptor,

però vaig començar professionalment als 24

ens agradaria saber els teus gustos musi-

anys.

cals. Quin tipus de música t’agrada? N’hi
ha alguna que t’ajudi a escriure i et ser-

Deixant de banda l’escriptura, quines

veixi com a font d’inspiració?
M’agraden diferents coses, Tom Waits i la

aficions tens?
M’interessen molt les arts en general, en

musica de ball “house”. Quan escric mai em
poso música, però conec escriptors que sí que

concret el cinema.

ho fan.
En què et vas inspirar per escriure El
Una pregunta una mica diferent. Veus

club de la cistella?
En res, perquè és la segona part d’un al-

els programes “APM?” i “Crakòvia”? Què
en penses?

tre llibre meu, L’anticlub.

L’ ”APM” sí, em fa molta gràcia. El “CrakòCom se’t van ocórrer els noms dels

via” no, no m’agrada gens el fútbol.

protagonistes?
Agafo el nom d’algun antic alumne i hi
afegeixo el cognom d’un altre.

De quin equip de fútbol ets?
No m’agrada gens el fútbol, ni me’l miro.
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Moltes gràcies, Àngel, per deixar-nos

sentia molt identificat amb aquell felí, però la

fer-te aquesta entrevista. Ens feia molta

veritat és que mai havia tocat un d’aquells ani-

il·lusió parlar amb tu perquè tenim molt

mals, tot i que el meu somni era ser domador

bons records del teu llibre, El club de la

de tigres. El so del telèfon em va fer baixar del

cistella. També ens agradaria, quan surti

meu somni. Era el meu pare.

publicada l’entrevista, de fer-te arribar un

-¿Qui és?-vaig preguntar.

exemplar de la revista per tal que tinguis

- Hola fill, tinc una bona noticia per a tu-

un record del teu pas per l’institut Pla de
les Moreres, de Vilanova del Camí.

em va dir molt emocionat.- He aconseguit dues
entrades per al circ de demà -.

Aisha Benlaidi
Marina Capitán
Clara Dueñas
3r ESO

No m’ho podia creure, era el meu somni.
En aquell circ hi actuaven tigres, i amb una
mica de sort, en podia tocar algun. Vaig passar tota la nit llegint llibres de tigres. Ho volia
saber absolutament tot sobre aquell animal. El
circ començava a les nou del matí, i jo em vaig

el conte

aixecar a les set. El meu pare ja era allà, pre-

Un somni real

parant l’escenari, així que vaig decidir anar-hi

Era dissabte al matí d’un cap de setmana

abans per agafar un bon lloc. En arribar-hi, em

normal. Tenia un munt de deures i exàmens per

vaig adonar que la porta encara no era oberta.

a la setmana següent, però encara em queda-

Aquell lloc era enorme. Uns quants homes es-

va tot el cap setmana per fer-ho tot. Estava sol

taven muntant la seva paradeta de crispetes,

a casa, la meva mare havia sortit com sempre

i quan se’n van anar un moment, vaig pensar

al bingo amb les seves amigues, i el meu pare

que era la meva ocasió. Vaig entrar per una

estava preparant el gran circ del diumenge,

porteta a l’esquerra de la porta principal, que

que es deia “La realitat dels teus somnis”. Tre-

donava a la part de darrera l’escenari. Hi ha-

ballava organitzant fires i circs contractat per

via animals de totes menes, girafes, elefants,

l’ajuntament del poble. Vaig encendre la tele-

lleons, tigres... Em vaig acostar a la gàbia d’un

visió i em vaig recordar que aquell dia feien

dels tigres, i em vaig adonar que la porta es-

el meu programa preferit, “Entre animals”.

tava mal tancada. Vaig mirar al voltant, enca-

Cada setmana feien un reportatge d’algun ani-

ra no hi havia ningú. Era el meu moment, la

mal diferent, però aquell dissabte era especial

meva oportunitat de sentir el seu pelatge a les

perquè en feien un del meu animal preferit, el

meves mans. Vaig obrir la gàbia i el felí em

tigre. Ja havia començat. Vaig seure al sofà,

va mirar als ulls. Vaig allargar la mà per tocar-

i em vaig quedar fascinat amb el seu pelat-

lo, i de sobte una claror estranya va embolca-

ge ataronjat, la seva elegància, però sobretot

llar els nostres cossos. A poc a poc, un color

dels seus ulls tan impactants. Des de petit em

ataronjat pujava pels meus braços, cobrint la
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meva pell amb el pelatge del tigre. Vaig mi-

aquella gàbia. El vigilant em va tancar amb

rar al meu voltant, em semblava tot més gran

clau a la gàbia, estava perdut.

del normal. Era increïble poder estar dins del

Vaig mirar la paret del costat de la gàbia,

cos d’aquell tigre. Podia olorar, sentir i perce-

on hi havia un cartell de propaganda del circ,

bre cada moviment, cada olor. Dins de la gàbia

on posava amb lletres grans “Circ La realitat

sentia claustrofòbia, així que vaig començar a

dels teus somnis”. Ara ho entenia tot, jo volia

córrer. Em sentia més lliure i poderós que mai.

ser un tigre, i el meu somni s’havia fet reali-

Quan em vaig adonar, era a l’escenari on era el

tat. Vaig pensar que si desitjava tornar enrere,

meu pare. Quan em va veure, va avisar al vi-

potser tornaria a retrocedir el temps. Vaig tan-

gilant per ficar-me dins de la gàbia. Em sentia

car el ulls ben fort, i quan els vaig obrir vaig

impotent, jo podia escoltar i entendre el que

veure la porta de la meva habitació.
- Aixeca’t fill, que el teu pare ja t’estarà

deien però ells no m’entenien a mi.
Quan va venir el vigilant, vaig començar a

esperant- em va dir la meva mare.

córrer, jo era més fort, i més ràpid que aquell

No m’ho podia creure. Era tot un somni,

home, però finalment em va agafar amb una

o havia tornat al passat?. Quan vaig arribar

corda pel coll. Estava penedit d’haver obert

al circ, el meu pare ja era assegut a primera
fila amb dues bosses de crispetes. Em vaig asseure, i vaig escoltar:
-“Benvinguts al circ La Realitat dels teus
somnis, on els teus somnis es faran realitat.
Avui començarem per l’espectacle dels tigres.
Esperem que us agradi”.Tot seguit, van començar a sortir tigres
un a un, i abans

que em fiqués la primera

crispeta a la boca, vaig veure com un dels tigres portava el meu collaret de la sort. Em
vaig tocar el coll, jo no el tenia. Vaig obrir la
boca per contar-ho tot al meu pare, però el
tigre que portava el meu collaret em va picar
l’ullet. Indubtablement, aquest era el tigre que
jo havia tocat. Vaig pensar que potser li ho havia d’explicar tot al meu pare, però jo ja havia
fet realitat el meu somni, i això era l’únic que
m’importava.
Marina Capitán, 3r ESO
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teatre en català

L’obra va tenir força èxit i va agradar bastant. En acabat, tots els alumnes vam tornar a
Vilanova a l’hora de dinar.

Terra Baixa d’Àngel Guimerà
El dia 24 de gener, els alumnes de 1r i 2n

Clàudia Briongos, 1r BTX

de Batxillerat vam anar a l’Ateneu d’Igualada a
veure Terra Baixa, una obra de teatre d’Àngel
Guimerà.
A les vuit del matí vam anar a l’institut

il·lustrem un llibre

com cada dia per fer classe normal fins a les
deu. A l’hora del pati, cadascú es va dirigir a
l’Ateneu pel seu compte, ja que l’obra no començava fins a les onze.
“Terra Baixa”, el gran clàssic de Guimerà,
va ser representada per quatre actors d’un
grup teatral. Per tant, algun dels actors va haver de representar diferents personatges. Va
cridar molt l’atenció la figura del corifeu, un
personatge de les antigues tragèdies i comèdies gregues que feia el paper de narrador i
també intervenia dins l’obra.

Il·lustració: Nerea Fontseca, 1r ESO

“(...)Era tard, però enRafa no tenia son
i optà per quedar-se allà una estona. El contacte amb la natura exercia en ell un efecte
relaxant. Ja s’havia convençut totalment que
tenia massa imaginació..., i aleshores ho va
veure!
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Era feble, gairebé imperceptible, però no

Cometas en el cielo, o bé Els caçadors

en dubtava gens: algú acabava de fer diversos

d’estels d’en Khalid Hosseini amb una sessió

senyals lluminosos des del casalot. Primer tres

de cine-forum i club de lectura, realitzada el 31

de molt curts, després tres de més llargs i fi-

de gener. Aquest intensiu va servir per compa-

nalment tres de curts.(...)”

rar la pel.lícula amb el llibre, reflexionant so-

Fragment de El Secret del Casalot
Abandonat de Pilar López Bernués

bre avantatges i mancances que ens ofereix
aquest gènere.
La sombra del viento de Carlos García
Zafón, ens va fer descobrir el cementiri dels lli-

CLUB DE LECTURA PER a
MARES I PARES

bres vells, per reflexionar en un marc d’intriga,
sobre relacions i classes socials i valors humans.

Aquest és el tercer any que el Club de
lectura de l’institut, cada dos mesos, realitza
trobades amb mares, pares i professors, per
tal de comentar un llibre proposat pels assistents. L’Anna Rica i la Carme Romo, dues mares voluntàries, dirigeixen el Club.

El asombroso viaje de Pomponio Flato,
d’Eduardo Mendoza va donar la nota d’humor
i diversió al club, tancant aquest curs escolar
el 6 de juny.
Agraïm molt, la participació fidel d’una
quinzena d’assistents al Club i anime’m a pares, mares i professors ha afegir-se al Club,

Enguany els llibres han estat:
Camps de maduixes, d’en Jordi Sierra,
que va encetar un interessant i participatiu de-

que es troba 4 vegades l’any, els dilluns a les
7 de la tarda.

bat sobre el tema de les drogues, i els hàbits
i diversions dels adolescents.

Coordinació Pedagògica
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Fem Ciència
Setmana de la ciència: la
biodiversitat

Escollir entre totes va ser un repte difícil.
Els guanyadors van ser:
Cura i seguiment d’una au amenaçada

Durant la setmana del 15 al 19 de novembre hem celebrat la Setmana de la Ciència,
però el treball, va començar quinze dies abans
a les aules; cada nivell va aprofundir en un aspecte sobre aquest tema i es van confeccionar
murals on quedaven explicats els conceptes
clau.
Es va proposar als alumnes un concurs
de fotografia; en aquestes es tenia que copsar la biodiversitat; la participació va ser molt
elevada i amb un bon nivell, totes han quedat
Juan Antonio Ramírez, 1r ESO

exposades al centre.

El ruc català, especie protegida

Víctor Parra, 2n ESO
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Espècie vegetal autòctona dels Pirineus

El parc fluvial, creació d’un nou ecosistema

Cynthia Uroz, 1r BTX

Irina López, 3r ESO

Les xerrades que es van realitzar van fer

Cèrvol en el seu hàbitat natural

referència a la biodiversitat i a com persones i
entitats de la nostra zona col·laboren en la seva
preservació, cal aprendre a valorar el nostre
entorn on també les diferents espècies han de
fer un gran esforç per sobreviure a causa de la
pressió ambiental.

Evelyn Romero, 4t ESO
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El dilluns 15, l’Albert Martínez, veterina-

totes les dades posen de manifest que ara es-

ri i director del CRARC de Masquefa va explicar

tem en un canvi climàtic causat per l’activitat

als alumnes de 3r d’ESO el seu projecte de la

humana i que per tant ha de ser el propi Home

reintroducció de la tortuga Mediterrània al Ga-

qui en prengui mesures.

rraf, a més va explicar com altres espècies de
rèptils i amfibis de la zona viuen en els nostres
boscos.

El mateix dimecres i el dijous van venir
dos guardes de fauna del cos d’agents rurals i
van explicar als alumnes de 1r d’ESO el paper
de l’òliva dins del nostre ecosistema, va ser
interessant saber com aquest mussol de les

El dimecres 17, l’Albert Borràs, físic-meteoròlg, director de l’observatori meteorològic
de Pujalt, va fer una xerrada als alumnes de
batxillerat sobre com els canvis de climàtics
que han succeït al curs de la història de la Terra han propiciat l’aparició de noves espècies i
n’ha fet desaparèixer d’altres, va incidir en que
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nostres contrades té un paper tan important

Aquesta Setmana monogràfica sobre la

sobre el control de la població de rates. Ens

Biodiversitat a permès comprendre una mica

van explicar quins mètodes hi ha per fer el se-

més la frase

guiment del nombre d’espècies de la zona, un

Wilson l’any 1.992:

que va dir del Físic Edward O.

d’ells era l’observació d’egagràopiles.
“El més gran misteri de la vida podria
ser ben bé la manera com aquesta vida
ha pogut crear tanta diversitat a partir de
tant poca matèria física.”
Departament de Ciències

XERRADA: “El retorn del llop a Catalunya”
El passat 18 de novembre vam assistir a
una xerrada sobre el llop per part de Gabriel
Lambreave, activitat programada dintre de la
Setmana de la Ciència. Va ser força interessant
perquè ens van donar moltes dades i explicaEl dijous també vam tenir la visita d’un
altre guarda de fauna del cos d’agents rurals,

cions d’aspectes que no coneixíem d’aquest
animal.

el Gabriel Lampreave que va fer una xerrada
als alumnes de 4t d’ESO sobre el retorn del llop
a Catalunya. Fa anys que en segueix les seves
passes, el llop és una espècie que va ser exterminada a Catalunya durant el segle XX, però
de la que se’n té constància d’avistaments,
també porta control dels àtacs que fan els llops
El llop és un mamífer carnívor que

en altres zones d’Espanya i fa el seguiment de
la reintroducció de l’ós al Pirineu.

s’alimenta bàsicament d’ovelles, cabres, porcs,
cèrvols, antílops, rens, cavalls i visons. Els llops
són animals molt adaptables, poden viure en
boscos, muntanyes, tundres i praderies. Tenen
una gran semblança amb els gossos, però amb
les orelles més dretes, el morro més punxegut,
una mandíbula molt forta, urpes més llargues
i un coll molt musculat.
Sergi Brugués, 4t ESO
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Llengües Estrangeres
“clever classics”

too proud. And all the mini play was based on
this romance story.

This play was performed the 30th of

The second type of book was horror. The

March in Can Papasseit. It was a comedy

mini play was about the mystery of a murderer

which explained different types of stories, so

who killed people just in front of Buckingham

it was like four mini plays within a play. Du-

Palace. The actors were making fun of the ro-

ring the play the actors asked for help to the

yal family, and all the play is related to this

audience and that made the play more enjo-

intrigue.
Another kind of book was mystery. A very

yable and fun.

famous detective had an important case: he
had to protect the rubies of a rich woman in a
party. He had an assistant but he didn’t let him
go to the party. In the party the detective was
more aware of the party than to protect the
rubies. The assistant went to the party to warn
the detective that the thief was the waiter. At
that moment the waiter caught the rubies and
tried to escape but the detective caught him.
So the rubies were finally saved.
The last kind of book that was portrayed
was the best-seller. The actors made fun of the
The play was divided into 4 kinds of books and finally had a quiz in which the actors
made 4 members of the audience go up the
stage: Edgar and Jose on the boys’ side and Ai-

Twilight Saga and Star Wars, among others.
Finally there was a quiz that was “boys
versus girls” and the boys won. Hip hip hooray!!!.

noa and Judith, as the girls’ representatives.

Mónica Gutiérrez Olmo, 4th ESO

One kind of book that they represented
was romance. The mini play was about a poor
girl who had fallen in love with the most attractive and richest man in town, but he said

my favorite food

no to her and she got angry. Later he realized
that he was also in love but she was angry

My name is Irene. I’m from Barcelona in

and rejected him. He tried again but she did

Spain. My favorite food are “Fajitas”, Pizza and

not accept, and he had to say sorry but he was

Salad.
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Pizza is from Italy. It’s very famous around

“ Fajitas”

the world. It’s made of a type of pasta. On
the pasta there are some tomato sauce, species, cheese and ham (traditional pizza). Now
there are lot of types of pizza. For example:
“Hawaiian” (with pineapple), 4 cheese (with
four types of cheese)… I like this food! But I
don’t eat it every day because it has too many
calories.

Fajitas are from Mexico. In Mexico the typical food is usually spicy. Fajitas is a type of
spicy food from Mexico. It’s made of a kind of
pasta to roll. Into the pasta there are meat
and different vegetables. The different vegetables are red pepper and green pepper . As it’s
a typical food from Mexico, it must be spicy;
so, you put spicy species. I love this food! But
I don’t eat it every day because it is bad for
your stomach and it has a lot of calories.
Pizza
Salad
Salad is a healthy food. It’s made of lettuce and tomato, and it’s from Spain. In the
salad you can put all the ingredients that you
like. In the salad I put: rice, olives, tuna… Afterwards, I season the salad with salt and olive
oil. I love this plate! And I eat this dish every
day because it hasn’t calories!.
Irene Lozano 2nd ESO
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TYPICAL EQUATORIAN FOOD

ner, , which is made of potatoes, avocado, tomato, onions, lemon and coriander. And for

For breakfast:

dessert, banana split, that is made

		

with balls of ice cream, cookies, chocolate,

Coffee with milk, juice, eggs and

banana

shredded coconut and cream of milk.

bread with butter.

You can also taste, for a sweet treat, humi-

		

or

		

Coffee with milk, eggs and pataco-

tas. They are made of ground corn. You should
also try quimbolitos, made of wheat flour.

nes.

Enjoy your meal!!
For lunch:
Karolina Pruna, 2nd ESO

		

Started: Chicken soup.

		

Main course: Rice with guatita, one

egg, avocado and tomato.
		

TANGERINE CAKE

Dessert: Fruit and juice.

For dinner:

Ingredients for 6 people:

		

Yaguarlocro

		

6 tangerines

		

Dessert: banana split

		

4 eggs

		

300grs of sugar

For a sweet treat:

		

5grs baking powder

		

Humitas

		

3 natural yoghurts

		

or

		

1 grated lemon peel

		

Qimbolitos.

		

30grs butter

		

100grs flour

		

1 cup of rum

My name’s Karolina. I’m from Equator.
There’s lots of great of Equatorian food that
you can try.
For breakfast, you should have coffee with
milk, juice, eggs and bread with butter. Do not
be surprised, because there people eat a lot.
You should also try coffee with milk, eggs and
patacones. Patacones are sliced bananas.
For lunch, you should try for started, chicken soup. The main course could be rice with
guatita, one egg, avocado and tomato. The
guatita is beef stomach with different preparation. And for dessert, fruit and juice.
You should also have yaguarlocro for din-

49

Procedure:

Steps:

1. Mix the eggs, yoghurt, baking powder

1. Wash and cut the potatoes.
2. Heat the oil in the pan, and add the

and grated lemon peel.
2. Make the mixture; gradually add flour

potatoes and salt.
3. Fry the potatoes.

until it’s a smooth, creamy paste.

4. Beat the eggs with a pinch of salt.

3. Add a glass of rum and peeled tangeri-

5. Add the eggs to the potatoes.

nes and separate (the pieces).

6. Mix the potatoes with the egg mixture

4. Pour the paste into a pan, buttered and

and some ham.

dusted with flour.

7. Put some oil in the pan.

5. Bake in the oven for 30-40 minutes.
6. The cake is cooked when, golden on
top, a knife is inserted into the paste and it
comes out clean.
7. Once out of the oven, let it cool, remo-

8. Once the oil is hot, add the potato and
egg mixture with ham.
9. When the mixture of potato, ham and
egg is cooked, put it in a plate.
10. Yummy!!

ve from the pan and serve it.

SPANISH OMELETTE WITH
HAM

school’s out
The play that we saw the last 14th of April

Ingredients:

was about a boy called Danny who wasn’t a

		

4 eggs

very good student and he couldn’t go on holi-

		

½ Kilo potatoes

days because he had failed the course. He fell

		

Ham

in love with a very nice girl.

		

Olive oil

		

Salt

There was also a very posh classmate with
a lot of money and good marks.
During the play Danny wants to go out
with the girl, but the other guy tries to prevent
it because he wants her to be his girlfriend.
Finally, Danny and the girl go together.
It’s a very funny, realistic and expressive
play. We enjoyed it very much because it was
very easy to understand and we had a very
good time.
Mar Vallés i Núria Morraja, 3rd ESO

50

camps de treball a frança:
tota una experiència

allotjat en règim de pensió completa (en una

Des de fa anys, el Seminari de Francès

(organització de la feina, preparació dels àpats,

del nostre centre assessora i ajuda els alum-

gestió del pressupost). Responsables pedagò-

nes que estudien Francès com a segona llen-

gics i tècnics són, sempre, al capdavant del

gua estrangera sobre la possibilitat de parti-

grup. Normalment, tot el matí es dedica a la

cipar, durant les vacances d’estiu, en un dels

feina i les tardes queden lliures per a activi-

nombrosos camps de treball que s’organitzen

tats de lleure o visites i excursions per la regió.

al país veí.

Els participants no reben, en cap cas, salari o

escola, en tendes, en un polisportiu,etc) i participa en totes les tasques de la vida cotidiana

remuneració. Al contrari, caldrà preveure una

DE QUÈ ES TRACTA?

aportació que es mou entre 150 i 300 euros

Un camp de treball és, bàsicament, una

per quincena, en concepte de despeses com

activitat de voluntariat adreçada a joves i a

assegurances i afiliació a l’associació organit-

adults que participen en un projecte i que, a

zadora.

canvi, viuen l’experiència de compartir dues o
tres setmanes amb joves d’altres nacionalitats,

ELS TESTIMONIS

tenint el francès com a llengua de comunica-

Són ja força els alumnes de Francès que

ció. Els objectius són clars: facilitar la trobada

han viscut una experiencia d’aquestes caracte-

i l’intercanvi de joves de diverses nacionalitats

rístiques. Normalment, tots la van fer havent

que treballen junts per a un projecte de millora d’ un indret, un poble, un jardí,…. Hi ha
centenars d’ofertes de camps, coneguts amb
el nom de “chantiers”: restauració del patrimoni, excavacions arqueològiques, activitats
d’animació, medi ambient, etc. Cadascú pot
escollir quin tipus de chantier s’adequa més als
seus interessos i a la seva edat. Normalment,
el camp i les tasques que s’hi duen a terme
determinen l’edat dels participants que consta,
de manera explícita, en les fitxes explicatives
de cada chantier.

COM ÉS LA VIDA EN UN CHANTIER?
Durant dues o tres setmanes, el noi participa en un grup de 10 a 20 voluntaris que realitzen un projecte útil i col.lectiu. A canvi del
seu treball com a voluntari, el participant és
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acabat primer de batxillerat, però això no vol

avec des gens qui viennent d’autres coins du

pas dir, que a 4t d’ ESO no s’hi pugui participar:

monde. J’ai partagé, pendant trois semaines,

sis alumnes d’aquest curs marxaran aquest es-

ma vie avec des français, néerlandais, slova-

tiu, pràcticament tots, al sud de França.

ques, japonais et algériens .L’expérience m’a
fait plus tolérant et j’ai mûri du point de vue

Hem demanat l’opinió a nois i noies que ja

personnel.
Le matin, nous travaillions à la recons-

han fet un camp de treball, per tal que cadascú
tingui una idea del què els va suposar aquesta

truction des remparts d’un château et

aventura i de com la van viure:

après-midi nous faisions

les

des activités ludi-

ques, on allait au lac, à la fêté du village, on
ISMAEL RECIO (Exalumne i estudiant

visitait d’ autres chantier pour connaître des
copains avec le même style de vie que nous et

universitari)

les mêmes histoire”.
“Je suis allé à un chantier de travail bénévole en 2006, j’avais

Anna Fernández i Ismael Recio, al

17 ans. J’ai été au

sud de la France, près d’Avignon. Je veux vous

chantier de Poët Celard (estiu 2006)

dire que cela a été une expérience magnifiJUDITH GÓMEZ (2n Batx)

que, que je recommande à tous les jeunes désirant connaître réellement la langue, avoir un

“L’année dernière, j’ai pu profiter d’une

apprentissage d’ eux-mêmes, et l’interaction

des meilleures expériences de ma vie, le chantier. Je suis allée à Termes, un village à côté de
Carcassonne. C’était un travail consacré à la
reconstruction d’un ancien château.Cette expérience m’a aidée à améliorer mon niveau de
français, mais elle m’a aussi aidée à travailler
en équipe, apprendre à vivre avec des gens in-

52

connusi ...J’ai appris à compter sur moi. J’ai fait
beaucoup d’amis et si vous me demandez si je
referais un chantier, ma réponse est: oui, sans
doute !Je vous rocommande de vous y lancer
parce que c’est une expérience qui marquera
votre vie et vous encouragera à faire des voyages et à découvrir de nouvelles régions du
monde et de nouvelles cultures”.
Ainoa Quintero i Judit Gómez, l’estiu
passat a Termes.
AINOA QUINTERO (2n de Batx)
“L’any passat vaig anar a França, a

un

camp de treball al poblet de Termes. Va ser
una experiencia sensacional perquè, a part de
conèixer gent nova, treballes i també vas coneixent la cultura i la llengua del país de manera tan fácil que n’hi te n’adones.Per això, a
hores d’ara, estic ja buscant un altre castell per
repetir. Personalment, recomano l’experiència
a tothom i puc asegurar-vos que no us en penediereu gens ni mica”

D’altra banda, la immersió lingüística és
total, ja que la llengua vehicular és el Francès
i, doncs, es posen en pràctica totes les destreses de l’aprenentatge que s’han treballat a

Ainoa Quintero, l’estiu passat a Ter-

l’aula.

mes.

Si estudieu Francès, us animem a considerar l’idea de marxar i viure una aventura

QUÈ APORTA?

personal d’aquestes característiques. Val molt

La pròpia experiencia ens ha mostrat que

la pena: sis alumnes de 4t d’ESO se n’hi van

un camp de treball és una activitat molt en-

aquest estiu.

riquidora . Diversos factors hi contribueixen:
cadascú es troba en situació de mesurar les

Els desitgem sort i una bona experiència.

pròpies capacitats , aptituds i actituds. Gairebé sempre coincideix amb la primera sortida a
l’estranger a títol individual i, per tant, no només es traspassen fronteres, sinó idees i prejudicis.
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Marta Bartrolí

Diversitat Cultural
EXPERIÈNCIES VISCUDES

A Cap Verd es veu el mar a bona part de
la illa. Pots anar al mar quantes vegades vul-

Alguns dels alumnes del nostre centre

guis, però a Vilanova no el puc veure. Aquí,

han vingut d’altres països. Això vol dir canviar

però, tenim un passeig molt bonic, amb flors i

de casa, d’escola i d’idioma, a més, de deixar

arbres.

enrere família, amics... Per això en aquest
apartat de Diversitat hem pensat mostrar algunes reflexions de l’alumnat nouvingut sobre
què els ha suposat viure a casa nostra i quines diferències i similituds hi ha amb els països
d’origen amb el nostre.

el meu primer viatge a
Espanya
El dia 24 de desembre de l’any passat va
ser la primera vegada que vaig trepitjar Espanya. Vaig sortir de Cap Verd a mitja nit i
vaig arribar a l’aeroport de Madrid al migdia
de l’endemà. Estava cansada del viatge però
tenia una alegria immensa i també una tristesa. Estava contenta perquè em trobaria amb
la meva mare i coneixeria el pare i la meva
germana Emelisa.
Jo deixava una illa on sempre fa calor. Però
quan vaig arribar feia moltíssim fred. Una de
les coses que em van sorprendre són les cases
i els edificis perquè són diferents; són més bonics i més alts. També vaig veure moltes flors;
en canvi, al meu país no n’hi ha tantes.

Sobre la cuina capverdiana, el plat tradicional es diu “cachupa”, és un estofat cuinat
lentament amb blat de moro (hominy), mongetes i peix o carn (salsitxes, carn de vedella,
pollastre...). Aquest plat m’agrada molt però
també m’agrada un dels plats típics d’aquí, la
paella, però sense marisc.
Quan per primera vegada vaig entrar a
l’institut, em vaig posar molt nerviosa i tenia
molt vergonya. Després els meus nous amics

Un altre aspecte que em va estranyar són

i amigues em feien preguntes sobre mi, sobre

les relacions personals. A Cap Verd els veïns

la meva illa (si feia calor, fred...). La primera

tenen més relació que no aquí, on la gent és

cosa que vaig trobar diferent era que en aquest

més distant. La cultura també és diferent. Pen-

institut no es portava uniforme; en canvi, a les

so que aquí n’hi ha més, de cultura.

escoles de Cap Verd tothom va amb uniforme.
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També he de dir que els llibres a la meva illa

perquè uns companys em tractaven malament

són molt més petits que els d’aquí. A més, en-

però, en canvi, d’altres companys em tracta-

tre classe i classe tenim 10 minuts per sortir, a

ven bé. Els meus professors també em tracta-

més a més dels 20 minuts del pati.

ven molt bé.

Tot i que m’agrada moltíssim viure aquí i

Una de les diferències entre el meu país

no tornaria a Cap Verd, trobo a faltar la meva

i Catalunya és l’idioma. La meva llengua ma-

germana gran, altres familiars i amics. Espero

terna és molt diferent que el català i l’espanyol

que algun dia pugui anar-los a visitar.

perquè l’àrab, per exemple, té altres sons.
També les mesquites són diferents. Aquí, en

Eleane, Aula d’Acollida

canvi, hi ha esglésies.
Oussama Quamboua, Aula d’Acollida

LES MEVES SENSACIONS
Quan vaig arribar a Catalunya, em sen-

LA MEVA ARRIBADA

tia bé i malament alhora. Malament perquè ho
havia deixat tot al Marroc: la meva família i
els meus amics. I em sentia bé perquè em feia
il·lusió conèixer un nou país i també tornar a
viure amb el meu pare després de molts anys

Quan vaig arribar a Vilanova, vaig tenir un
sentiment molt estrany perquè jo no coneixia
a ningú i no sabia parla ni català ni castellà,
només parlava àrab.

sense estar amb ell. Em van sorprendre les
cases, les fàbriques i els camps de futbol. La
meva ciutat, Oujda, és diferent.
El meu primer dia l’escola no va anar bé

El que em va sorprendre eren les botigues
i les cases. Les cases d’aquí són molt diferents
a les del Marroc perquè al Marroc són quadrades i, en canvi, a Espanya les cases són molt
boniques.
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El meu primer dia d’escola va ser molt

res. Em feien preguntes i jo no sabia què dir.

especial per a mi perquè els professors i els

També m’enfadava perquè, si algú reia, jo em

companys em tractaven molt bé. A Espanya a

pensava que es reia de mi. Els primers dies al

les escoles no piquen els nens quan no fan els

pati estava sola. Al cap d’un temps ja vaig fer

deures o quan fan alguna cosa malament, però

amigues catalanes i marroquines.

al Marroc sí que et poden picar amb un bastó.
A Espanya, penso, tens un bon futur.
Laila el Moudden, Aula d’Acollida

LA MEVA ARRIBADA A
CATALUNYA
Quan vaig arribar a Igualada, em va agradar. Les dues primeres setmanes la meva família i jo ens vam estar a casa del meu tiet.
Després ens en vam anar a viure a Vilanova
del Camí, on vam viure uns cinc mesos. Seguidament ens vam traslladar Barrequetes, uns
tres o quatre mesos. Al final vam tornar a Vilanova, on continuem vivint.
Vilanova s’assembla força al meu poble,
Taourirt. Els carrers són molt semblants. En
canvi, les botigues de Taourirt i les de Vilanova
són molt diferents, perquè les del meu poble
tenen productes que aquí no hi són, per exemple, herbes com la chiba, que es per fer te.
També les cases són molt diferents. Allà són
més grans que les d’aquí.

Llavors, jo cada dia, a casa, estudiava les
primeres frases que s’han de saber en català
i castellà. Uns quatre mesos més tard, jo entenia i començava a parlar. Però he de dir que
em feia vergonya parlar en català.
Ara a Vilanova i a l’institut hi estic molt
bé. Només falten els meus avis i els meus oncles. Els enyoro molt. Sort que cada setmana
parlo amb ells per telèfon. Potser l’any que ve
els vaig a veure.

Una altra de les coses que són diferents és
l’idioma. Quan era al Marroc el meu pare em
va explicar que a Espanya es parlava castellà.
Però quan vaig arribar aquí, em va dir que hi
havia un altre idioma a Catalunya: el català. Al
principi a mi em semblaven tant el català com
el castellà el mateix idioma.
El primer dia a l’institut, jo no entenia
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Hasna el Aggari, Aula d’Acollida

Esports
promoció esportiva
l’Associació Esportiva
Escolar?

Totes aquestes propostes esportives no
tan sols pretenen la participació a les diferents
competicions, portant el nom de l’Institut arreu,
sinó que el més important és el que aquestes

Aquest curs, l’Associació Esportiva de

promouen; les relacions entre joves de la ma-

l’Institut, ha seguit promocionant la pràctica

teixa edat, noves experiències, la competitivi-

esportiva dels nostres alumnes. Tenim la par-

tat i també l’afany de superació.

ticipació als Jocs Escolars de Catalunya de 5
equips: el bàsquet infantil masculí, el bàsquet
cadet masculí, el bàsquet cadet femení i el futbol sala infantil i juvenil. També dos equips femenins d’handbol han participat en el campionat de Catalunya federat i a més hem comptat
amb un grup de tennis.
Dins de les propostes també podem destacar la 1ª trobada esportiva de centres educatius de Vilanova del Camí
Com a activitats ludico-esportives s’han
realitzat sortides al Camp Nou per poder veure
de ben a prop els ídols blaugranes.
Cal destacar que la participació en aquest
tipus d’activitats creix any rera any, i és per
aquest motiu, que volem seguir oferint propostes, per tal que tots els alumnes del centre
puguin realitzar activitat física fora l’horari escolar.
Francesc Monclús
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Passatemps
ETS SOCIABLE?
Els éssers humans vivim en societat, tenim família, amics i veïns, i això fa que ens haguem de relacionar per conviure. Moltes persones troben fàcil adaptar-se als altres, però a
altres persones els costa més. És que els altres
són estranys? No m’entenen? Som adorables i

1

per això tenim tants amics?

2

Amb aquest test podràs saber el grau de

Quasi mai, en molt poques ocasions.
Algunes vegades, però no és el més

freqüent.

sociabilitat contestant les preguntes molt sin-

3

Moltes vegades, però no sempre.

cerament marcant amb una x una d’aquestes

4

Quasi sempre, és el més freqüent.

opcions:

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Gaudeixes en les reunions socials?
Et resulta fàcil iniciar una conversa amb una persona desconeguda?
Aprecies que els teus amics tinguin confiança en tu i et facin participar
en els seus problemes?
Si has de parlar davant de molta gent, aconsegueixes tranquilitzar-te
i parlar més o menys tranquil i segur?
Et duus bé amb els teus companys de classe?
Evites les discusions?
Dius sempre bon dia, siusplau i gràcies amb el teu milor somriure encara que estiguis de mal humor?
Ets detallista amb els altres? (per exemple: recordant el seu aniversari i trucant per felicitar-lo...)
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2

3

4

1
9
10
11
12
13

2

3

4

Evites treure defectes als altres i criticar-los?
Acceptes bé que es decideixi fer una cosa que tu no has proposat?
Reconeixes els teus errors amb facilitat?.
Demanes disculpes quan veus que t’has equivocat?
Creus que, en general, les persones són bones per naturalesa?
Quan veus que l’ambient de la teva colla d’amics no està gaire ani-

14 mat, proposes alguna cosa?

Acceptes fàcilment que els altres no facin les coses com tu creus que

15 les han de fer?

TOTAL PUNTS

De 26 a 37 punts

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

Has obtingut una puntuació mitja. El teu
tracte amb la gent, la teva adaptació a les circumstàncies o la teva convivència en societat,

De 15 a 25 punts
Aquest resultat indica que ets una persona
que li costa relacionar-se amb els altres. És important reconèixer que encara que prefereixis

són correctes i suficients per la vida, encara
que podries plantejar-te fer algun esforç extra
per millorar les teves relacions amb els altres
(tenir sempre una paraula amable per les per-

fer les coses a la teva manera o que no com-

sones de la classe, una trucada per preguntar

partim els punts de vista amb altres persones,

com es troba un amic, són coses que et faran

la vida en comunitat és necessaria pels éssers

ser més agradable).

humans. Les penes són menors i les alegries
majors si les compartim amb els altres. Pot ser

De 38 a 50 punts

que ens costi trobar les persones que pensin i

Aquests resultats indiquen que ets una

opinin com nosaltres, però tothom té quelcom

persona sociable, t’agrada la gent i presentes

positiu i molt a ensenyar, només és qüestió de

una disposició oberta al contacte amb els altres.

aprendre a veure-ho!

Però també aprecies la teva intimitat i guardes
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les distàncies quan ho consideres oportú. Mos-

Mots encreuats en llatí

tres una bona adaptació a les circumstàncies i
les teves relacions interpersonals són bones i
de llarga durada. La teva manera d’actuar és
sensata i equilibrada la qual cosa no impedeix
que sàpigues divertir-te i ser solidari. El millor
de tot, és que tot i que t’agradi la gent, saps
apreciar i gaudir els moments tranquils i de
soletat.

De 51 a 60 punts

Horitzontals
1.
2.
Vocal.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cel. Consonant.
Contrari o oposat al mascle a l’inrevés.
Nota Bene, a l’inrevés. Abans del migdia.
Part del cos que serveix per sentir-hi.
Lato Sensu Vidit. Vocal. Conjunció.
Cinquanta. Bé, adverbi. La darrera vocal.
Espatlla. Consonant.
Càrrega.

Per tu les relacions amb els altres no no-

Verticals

més et resulten fàcils sinó que et resulten necessàries. T’agrada la gent i a ells els agrades tu, confien i segur que compten amb tu
per quasi tot. Ser sociable implica adaptarse bé a les situacions que et trobes durant la
vida, comptar amb el recolzament dels altres
i oferint el teu quan sigui necessari. Cal que
vigilis amb tanta sociabilitat ja que podria impedir que gaudeixis de certa privacitat. Sovint
la soletat és necessària.
Vanessa Elvira Gonzalez

1. Animal de càrrega.
2. Període de 365 dies. Abans del migdia,
a l’inrevés.
3. Pronom demostratiu, en datiu. El color
de la passió.
4. Nou-cents cinquanta. U. Ex Roma Canto.
5. Urbs Europae. He envellit.
6. Magister Facit. La darrera vocal. Desordenada terminació.
7. L’utilitza l’ocell per volar. La primera vocal.
8. Nascut a Roma.

acudit gràfic

Pau Alsina, 4t ESO

N o p o d e m c o n t i n u a r a i xí,
a q u e s t a re l a c ió
m’e s t à m a t a n t !

Nour Germanoui i Janet Mendoza, 4t ESO
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Enquesta

“Treballar amb els llibres digitals no cansa tant com amb els tradicionals, tot i que els

Enguany el centre està immers en el
projecte Educat 1x1 i tots els alumnes de 1er

tradicionals m’agraden més perquè no t’hi entretens tant com en els digitals.”
Sara Delgado, 2n ESO

cicle de la ESO ja treballen amb ordinador. És
per aquest motiu que ens hem preguntat si
els llibres digitals eren millors que els tradicionals. L’enquesta s’ha fet a tots els alum-

“Prefereixo els llibres digitals perquè
s’expliquen millor i no s’ha d’escriure.”
Júlia Cortés, 1r ESO

nes de l’institut per tal de conèixer l’opinió,
tant dels que hi estan totalment implicats,
com dels que s’ho miren de reüll. A continuació es mostren els gràfics correponents als

“M’agraden més els llibres digitals perquè
escrius menys.”
Raquel Martínez, 3r ESO

resultats de l’enquesta separats per nivells i
posteriorment diferents opinions.

“Penso que són millors els llibres digi-

Creus que els llibres digitals són
millors que els tradicionals?

tals perquè pesen menys i no fa tan mal a
l’esquena.”
Albert Moreno, 4t ESO

“Per mi són molt millors els tradicionals
de tota la vida.”
Izabella Sosnowska, 2n BTX
Enquesta realitzada per:
Ana Vázquez, Irene Lozano,
Anouk Márquez i Andrea Arias, 2n ESO

solució mots encreuats
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L’Estirabot
EL LIPDUb TAMBÉ ESTÀ DE
MODA A L’Institut!
Un Lipdub “doblatge de llavis”, és un vídeo
musical realitzat per un grup molt nombrós de
persones que sincronitzen els seus llavis, gestos i moviments amb una cançó popular.

Aquesta divertida i creativa experiència és
una iniciativa del nivell de 3r d’ESO; realitzada
de forma col·lectiva hi ha participat alumnat
de 3r, 4t, Batxillerat i professors del centre de
manera voluntària i s’ha pogut transmetre el
bon ambient de l’Institut.
ESPONTANITAT, AUTENTICITAT, DIVERSIÓ, PARTICIPACIÓ…
Els ingredients que hi han estat presents
i que mai poden faltar en un autèntic Lipdub
com el nostre!!!!
No us el perdeu a la web!!

Carme Morros i Palau
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Ajuntament de Vilanova del Camí

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

