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Arribem a final de curs,

uns

ALUMNES

diuen que ha estat molt llarg,

Claudia Briongos

altres que ha passat volant, és

Jordi Boleda

segur que tots tenim ganes de

Maria Parra
Nora Alcalà

descansar i de fer altres coses

Daniel Marchena

que ens permetin desconnec-

Gemma Castillo
Irene Lozano

tar de les rutines diàries.
Aquest curs serà recordat per la reintroducció

Ana Vázquez
Mar Vallès

dels exàmens de setembre, per als nois i noies

Núria Morraja

que tenim a l’institut és una novetat, però els

Miguel Casbas

pares de ben segur que els recordeu de quan
vosaltres estudiàveu. Això comportarà fer un

Cintia Uroz
Nerea Carrión
Marta Durán

esforç extraordinari durant l’estiu ja que al

Noèlia González

setembre s’haurà d’avaluar i decidir el pas de

Clara Dueñas

curs.
Aquesta revista permet tenir un record de la

Yerry Henríquez
Marina Capitán
Irene Briongos

quantitat d’activitats i tasques que els profes-

Ivette Carricondo

sors i alumnes fan durant el curs, i mirar des

Héctor Pascual

de la distància els moments intensos en què es
van fer, i valorar que els esforços valen la pena.

Carla Sánchez
Natàlia Duarte
Adrián García

També el record que tenen antics alumnes i

Sheila Laguna

que avui en dia desenvolupen la seva activitat

Ainoa Pascual

professional en altres àmbits. Com a novetat,

Cèlia Diaz
Adrià Fratila

en aquesta edició, hem introduït les activitats

Alex De la Rosa

de la Diada de Sant Jordi de les quals abans

Paula Muñoz

fèiem una revista especial.
Bé espero que us agradi i que valoreu la dedicació i els esforços que comporten totes les
activitats.
Passeu un bon estiu i per als que no torneu
que tingueu molta sort en el futur.
Josep Pons
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Sortides
SORTIDA DE MODALITATS
1R I 2N BATXILLERAT

casso i es tracta d’una època propera a l’actual.

Com cada curs, els alumnes de Batxillerat han

podrien aparèixer a la Selectivitat.

realitzat una sortida conjunta a Barcelona, vi-

Quan vam sortir del museu, vam tenir temps

sitant diferents llocs segons la seva modalitat.

lliure per dinar i anar de compres a “Les Are-

Els alumnes de 1r BTX A (Humanístic, Econò-

nes”. El dia era força plujós i ens vam mullar en

mic i Social) van realitzar una visita a MER-

el trajecte del museu fins al centre comercial,

CABARNA, els alumnes de 2n BTX A (Huma-

però guardem un bon record de l’excursió.

Va ser una bona oportunitat per contemplar en
persona alguns dels quadres i escultures que

nístic, Econòmic i Social) van anar al MNAC

Claudia Briongos, 2n BTX

(Museu d’Història de Catalunya), mentre que
els alumnes de 1r BTX B i 2n BTX B de la
modalitat de Tecnologia van fer uns tallers de
Robòtica a la Universitat LA SALLE de Bar-

SORTIDA AL SALÓ DE
L’ENSENYAMENT DE BCN

celona i els alumnes de 1r BTX B i 2n BTX
B de la modalitat de Ciències van anar a una
conferència i a l’Aquari de Barcelona.

El 23 de març d’aquest any els alumnes de segon de batxillerat, juntament amb molts companys de tots els racons de Catalunya, vam

SORTIDA AL MNAC

tenir el privilegi d’assistir a la 23ena edició del

El 15 de novembre, els alumnes de 2n de batxi-

Saló de l’Ensenyament. Un tradicional esdeve-

llerat de les modalitats social i humanístic vam

niment en què van participar més de 170 ex-

realitzar una sortida pedagògica. Vam anar al

positors que van oferir la informació més co-

MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) per

rrecta i completa sobre carreres universitàries,

fer una visita lliure. Vam veure les obres d’art

estudis superiors, complementaris, formació

de diferents èpoques. Primerament, el gòtic i

professional i ocupacional, així com idiomes.

el romànic; més endavant, el Barroc i el Re-

L’iniciativa del Saló de l’Ensenyament prové de

naixement i finalment, l’art modern.

la Generalitat de Catalunya juntament amb el

Caldria destacar les escultures del Romànic i

Departament d’Ensenyament i el Departament

el Gòtic perquè van agradar a tothom. Havíem

d’Economia i Coneixement. Aquesta cita es va

parlat de les diferències entre un estil i un altre

proposar amb la intenció de facilitar en un ma-

a classe i ens va fer il·lusió veure-ho per nosal-

teix indret tota la informació sobre les possibles

tres mateixos. L’art modern també va ser inte-

formacions acadèmiques que s’ofereixen a Ca-

ressant de veure perquè hi havia obres de Pi-

talunya. Al saló s’hi pot trobar des d’informació
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ESPORTS D’AVENTURA BTX
L’ESTARTIT

sobre les notes de tall de les diferents facultats
de medicina, passant per informació sobre les
beques de la Generalitat, fins als diversos cicles de grau mitjà i superior com podrien ser

De bon matí, prop de tres quarts de set,

de perruqueria,etc. En definitiva, tota la infor-

l’autocar que portava un grup força nombrós

mació que podria necessitar una persona amb

d’alumnes de 1r de Batxillerat i un altre grup,

dubtes sobre el seu futur.

tot i que menys reduït, d’alumnes de 2n de Ba-

La sensació que es pot treure d’aquesta visita

txillerat, juntament amb els professors Fran-

és gratificant, i només queda agrair iniciatives

cesc, Toni i Xesca, va sortir de l’Institut Pla de

com aquestes, que en el context que vivim ens

les Moreres i es va endinsar en les carreteres

ajuden força a encarar el difícil futur de les no-

catalanes que van en direcció a la comarca del

ves generacions d’estudiants.

Baix Empordà. Aquest viatge tenia el seu destí a l’Estartit, un municipi que acull un elevat

Jordi Boleda, 2n BTX

nombre de turistes, principalment a l’estiu, a
causa, entre altres coses, de la presència de
les Illes Medes, a poc més d’un quilòmetre del

SORTIDA BATXILLERAT AL
CECI

seu litoral.
Passada al voltant d’una hora i quart de viatge,
es va fer una parada en una àrea de servei a

El novembre passat els alumnes de primer de

prop de La Selva, on professors i alumnes vam

Batxillerat vam anar a visitar a Igualada la Bi-

poder passar una estona de descans i vam

blioteca, l’arxiu i el CECI. Aquests centres ens

aprofitar la parada per recarregar energia amb

serviren per poder trobar informació pel nos-

el nostre esmorzar.

tre treball de recerca. A les 9 del matí varem

Finalment, al voltant de les onze del matí,

quedar a Igualada i ens vam dividir en tres

l’autocar va arribar al seu destí, l’Estartit. Un

grups, cada grup va començar per una acti-

cop allà, els alumnes vam anar a la ubicació de

vitat diferent. Un dels llocs més interessants
va ser l’arxiu, ja que allà podem trobar molta
informació per la nostra recerca.
Va ser una jornada molt interessant, ja que ara
coneixem nous temes pel treball de recerca i
també coneixem millor llocs propers per recollir informació.
Maria Parra i
Nora Alcalà, 1r BTX
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l’entitat que es feia càrrec de les nostres acti-

dos grups i ens van donar el material adient

vitats per canviar-nos de roba, posar-nos els

per fer snorkeling, que es tracta en el busseig

banyadors i rebre el material adient per dur a

de superfície per mitjà del tub respiratori que

terme la primera activitat: un viatge en kayak

surt de la boca. Cada grup va tornar a l’entorn

a les Illes Medes i els seu entorn. Tot seguit, el

de les Illes Medes, aquest cop per mitjà d’un

monitor ens va explicar el sistema per moure’s

petit vaixell, on ens vam haver de posar el ves-

amb el kayak i tant alumnes com professors

tit de neoprè, les ulleres, les aletes de busseig

van endinsar-se a les aigües del Mediterrani

i el tub respiratori. Tot seguit, vam començar

amb les seves embarcacions. Cal dir que el

l’excursió aquàtica on vam poder veure peixos

viatge per mar fins a les illes va ser dur per al-

exòtics, un altre cop meduses, i, fins i tot, una

guns, professors inclosos, però tothom va de-

cova subaquàtica. Al cap d’una hora, vam tor-

mostrar una bona actitud davant els possibles

nar al vaixell i ens vam dirigir un altre cop en

problemes que els podien sorgir. En arribar a

direcció a la costa de l’Estartit, on vam plegar

les illes, tots vam poder gaudir d’un agrada-

el material i ens esperava l’autocar.

ble bany, tot i que una mica pertorbat per la

El viatge de tornada va ser més tranquil, amb

presència d’algunes meduses.

un ambient de son a causa del cansament dels

Un cop acabat el temps d’esbarjo a l’aigua, ha-

alumnes i professors que es barrejava amb al-

víem de tornar cap a la costa. Una vegada vam

gunes rialles produïdes esporàdicament. Mal-

arribar, ens vam desfer de les armilles salva-

grat aquest cansament, penso que parlo en

vides i dels rems que ens havien deixat i vam

nom de tots quan dic que ha estat una sortida

donar pas al temps lliure, que s’aprofitaria per

divertida i entretinguda, tant per l’entorn com

dinar, fer fotos, banyar-se,...

per les activitats i la manera com ens van trac-

A la tarda, a prop de les dues, vam tornar a

tar els monitors.

dirigir-nos cap a l’entitat que es feia càrrec de
les nostres activitats i allà ens van dividir en

Daniel Marchena, 1r BTX
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SORTIDES 1R ESO

poder disfrutar d’un matí que en conjunt ens va
complaure. La sortida va finalitzar a l’interior
de la basílica amb l’assistència a l’actuació habitual de l’Escolania de Montserrat.
Al segon trimestre es va organitzar una petita recerca dels nostres orígens a la comarca i
es va visitar l’Abric Romaní de Capellades.
Aquesta activitat, que es va coordinar des del
departament de C. Socials, va suposar la presa de contacte amb la forma i condicions de
vida dels grups d’homínids que van habitar el
Com a complement de les activitats curriculars

nostre entorn fa 60.000 – 70.000 anys i re-

que es desenvolupen al centre, aquest curs

flexionar conjuntament en el procés evolutiu

hem organitzat dues sortides

de l’espècie humana.

pedagògiques

que ajudin als alumnes a completar de manera
Jaume Farré, Coordinador 1r ESO

més vivencial l’adquisició de coneixements.
Durant el primer trimestre, i lligat amb la programació de l’àrea de C. Experimentals, es va
anar a l’aula de natura de Montserrat i així
gaudir d’una matinal en què es va combinar

ELS ALUMNES DEL 2.2 A LA
RESIDÈNCIA AMMA

el treball dels alumnes per aprofundir en el coneixement de la fauna i la flora d’aquest entorn

Aquest tercer trimestre els alumnes del 2.2

tan proper i l’excursionisme tot realitzant una

hem anat a visitar els avis de la residència

ruta que a tots ens va semblar força interes-

AMMA del barri de la Pau. Durant tres dimarts

sant. La climatologia ens va acompanyar i vam

a la tarda tota la classe, acompanyats del nos-
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ESQUIADA 3R ESO
Del dia 6 al 8 de febrer, els alumnes de 3r d’ESO
vam anar a esquiar a “La Masella”. Va ser una
experiència inoblidable. A les 7h del matí , cansats, amb son, però amb ganes d’arribar a la
neu, sortíem de Vilanova. Un cop allà, emocionats per l’arribada, vam anar a llogar el material, i després, ja a pistes, ens van separar per
grups segons el nivell d’esquí de cadascun.
tre tutor, l’Antonio i de dues professores més,
la Fina i l’Ester, hem passat una bona estona
xerrant amb els avis de la residència.
El primer dia tant nosaltres com els avis estàvem molt nerviosos. Ens vam presentar un
per un i ens vam posar en rotllana. El tema de
la conversa va ser la crisi econòmica. Hi havia
una àvia molt simpàtica que volia parlar tota
l’estona.
El segon dimarts havíem de parlar de la immigració, però vam acabar parlant dels novios i
de com eren les relacions sexuals en la seva
època de joventut. Va ser molt divertit i interessant.
L’útlim dia vam fer una activitat diferent. Vam
ensenyar-los a utilitzar l’ordinador i els vam
ensenyar el google earth i el facebook . Els
avis van poder veure les seves cases i alguns
van escoltar les cançons de la seva època pel
youtube. Tots vam estar molt contents amb
l’experiència.
Tota la classe ha vist l’activitat com a molt positiva perquè hem après a respectar les persones grans i a saber-les escoltar.

Durant l’esquiada

vam tenir 2 hores diàries

de classes amb un monitor i després teníem
temps lliure fins les 5 de la tarda. La nit del
dilluns, després de sopar, vam fer una gimcana
d’orientació per tot el poble que va ser molt
divertida. Al dia següent vam seguir la mateixa
rutina i a la tarda vam visitar Puigcerdà. Després de sopar van lliurar els premis de la cursa
d’orientació i els diplomes del curset d’esquí.
L’últim dia totes les pistes estaven obertes i
vam poder gaudir de la neu d’allò més. Abans
de tornar a Vilanova, ens vam acomiadar de la

Els alumnes de la classe 2.2

neu fent l’última sessió amb el monitor experimentat de cada grup i cap a les 4:30, després del nostre temps lliure, vam tornar cap a
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Vilanova del Camí on les nostres famílies ens
esperaven ansioses.
Gemma Castillo, Irene Lozano i
Ana Isabel Vázquez, 3r ESO

CANTATA A L’AMMA
El 30 de novembre els alumnes de 3r d’ESO
dels grups 3.2 i 3.4 vam anar a l’AMMA Vilanova a tocar la flauta, cantar algunes cançons
i tocar alguns instruments. Als avis i àvies els
va agradar molt perquè ja arribava el Nadal.

peare.. Tot just abans de dinar, van realitzar

Algunes de les cançons eren: Titanic, Boig per

una gimcana al Mercat amb la qual van poder
conèixer de més a prop la seva organització i
quins tipus de productes s’hi poden trobar. La
sortida va ser tot un èxit.
Alumnes del 3.2.

VISITA LLAR D’INFANTS EL
MOLINET, VILANOVA DEL
CAMÍ
Els alumnes de 3r d’ESO van poder compartir
tu, El cant de la joia, La vall del riu vermell,

experiències amb els més petits durant la visi-

Cançó del comiat, When the saints go mar-

ta que van realitzar el passat 25 de maig a la

ching in... Després vam cantar amb els avis

Llar d’Infants El Molinet, el grup 3.2, i a la Llar

i àvies cançons més nadalenques. Finalment

d’Infants Patufet, els grups 3.3 i 3.4.

van sortir dos avis a cantar La marimorena i

Tots junts van poder gaudir de diferents activi-

ens ho vam passar bé!

EXCURSIÓ TEATRE BARCELONA I BOQUERIA 3R ESO
Els alumnes de 3r d’ESO van visitar, el passat
novembre, el mercat de la Boqueria i el Teatre
Victòria. Al matí van gaudir del musical Dreamin’ & Rappin’, una adaptació de la coneguda
obra “El somni d’una nit d’estiu”, de Shakes-
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tats organitzades pels alumnes, com una minibatucada, diversos contes musicats , la representació de la llegenda de Sant Jordi, la cançó
del Bob Esponja, entre d’altres. Tot plegat, una
hora i mitja de rialles, i alguna que altra llàgrima, en què grans i petits s’ho van passar d’allò
més bé.

ció, també ens van comentar aspectes tècnics
que van despertar l’atenció de tots. Fins i tot
vam ser testimonis de l’emissió en directe de
l’informatiu del matí. A més de la ràdio, també fan altres tasques periodístiques, com ara
encarregar-se del butlletí municipal i del seu
propi web http://www.radionova.cat.
Després vam passar al torn de preguntes, per

Alumnes del 3.2. i del 3.3.

tal d’aclarir alguns dubtes que teníem sobre
la professió de periodista i d’altres qüestions
tècniques més específiques.

L’INSTITUT, A RÀDIO NOVA

Amb aquesta sortida, vam conèixer una altra

El dimecres 25 d’abril els alumnes de l’optativa
de ràdio vam visitar les instal·lacions de Ràdio
Nova, la ràdio local del municipi, a l’edifici Entitats. L’objectiu era veure de ben a prop com
funciona en realitat una emissora de ràdio.
La periodista Mireia Rubio i el tècnic Xavier Garcia ens van explicar en detall el funcionament

realitat del nostre entorn, la ràdio municipal, i
al mateix temps vam sortir-ne ben engrescats
per continuar amb la tasca de RàdioMoreres.
Per cert, podeu escoltar alguns dels nostres
treballs al web http://blocs.xtec.cat/radiopladelesmoreres. Us els recomanem!
Ester Feixas, professora Ràdio Moreres

d’aquesta emissora local. Aquests professionals
van remarcar com n’és d’important el contingut per poder fer bons programes. També van
assenyalar les característiques d’una emisso-

MOLT MÉS QUE UN SIMPLE
VIATGE

ra de caràcter local. Per això alguns d’aquests
programes van a càrrec de col·laboradors que

Del 26 al 30 de febrer, els alumnes de 4rt

al seu temps lliure es dediquen a aportar el seu

d’ESO vam fer el viatge de fi de curs. Aquest

gra de sorra. A part de repassar la programa-

any el destí era Cantàbria, cosa que al principi
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no acabava de convèncer, però que va resultar

professors van posar. Fins que ens van cridar

ser un gran encert.

l’atenció, degut a l’hora que era, i ens vam dis-

Les nits les passàvem a l’hotel Puerto Calde-

posar a descansar per a la tornada.

rón, on vam rebre un excel·lent tracte per part

A part de tot això, vam visitar infinitat de bo-

del servei, i durant el dia l’autobús es va con-

tigues per comprar els tradicionals “sobaos”

vertir en la nostra segona llar. S’ha d’agrair al

i “quesadilles”, més bons del que pensàvem,

conductor la paciència que va tenir i la cura a

juntament amb d’altres records per a la famí-

l’hora de conduir.

lia.

Cada dia es feien visites guiades per tal de po-

Ens ho vam passar genial, tots coincidim en

der veure tot l’entorn i conèixer amb profun-

que és una experiència a repetir, inclosos els

ditat tan verdes terres, de tal manera que al

professors que hi van anar (l’Anna, l’Hugo,

final del viatge havíem estat a Castro Urdia-

l’Otis i en Ricard) els quals ens van sorprendre

les, al Par Cabárceno, la recreació de la cova

gratament i amb els qui vam riure d’allò més

d’Altamira, Santander, el Palau de la Magdale-

durant tot el viatge. Se’ls agraeix l’esforç, que

na, Picos d’Europa, Potes, Monestir de Santo

sense ells no s’hauria pogut fer el viatge.

Toribio de Liébana, San Vicente de la Barque-

Personalment, ha estat el millor viatge que he

ra, Santillana del Mar, Comillas i de tornada

fet mai, tant pel lloc visitat, com per totes les

parant al Guggenheim de Bilbao.

anècdotes que mai no oblidaré.

Una de les tardes, a més, vam tenir oportunitat d’estar a les platges del cantàbric, on els
més valents van banyar-se a la platja i els més
prudents van gaudir del bon dia a la sorra. A
la nit, ball de gala, on tots vam lluir els millors modelets i vam ballar tota música que els
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Mar Vallès, 4t ESO

Xerrades i Tallers
III JORNADA DE JOVES PER LA
CONVIVÈNCIA DE L’ANOIA

blocs, separats per una pausa en què vam po-

El passat 11 de maig prop d’un centenar de jo-

Pia i la col·laboració de les AMPA dels centres

ves de 6 instituts de la comarca es van trobar

participants en la jornada.

al Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de

Els joves es van distribuir en grups heteroge-

l’Anoia per celebrar la III Jornada de Joves per

nis i van compartir els projectes que es duen

la Convivència de l’Anoia.

a terme en el propi centre, i fora d’aquest;

Aquesta activitat és una jornada en què es

“Acompanyem els avis”, “ Cantada pels avis”

convida els joves a reflexionar i compartir ex-

i “Taller de contar contes a les llars d’infants”

periències i bones pràctiques sobre els treball

són les activitats que van exposar els alumnes

de la convivència als centres educatius i la

de segon i tercer de l’institut Pla de les More-

seva participació als propis centres o als seus

res.

entorns propers.

Després de l’esmorzar i la fantàstica actua-

Enguany, es va organitzar la jornada en dos

ció del grup de Tabals de Montbui, novament

der gaudir d’un bon esmorzar gràcies a la bona
feina de l’alumnat del PQPI de cuina de l’Escola
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en grups es reflexionà sobre les experiències

nos que en una quotidianitat

aparentment

compartides, la pròpia jornada, noves pro-

normal s’amaga un maltractador en el perso-

postes... i les reflexions van quedar recollides

natge de qui menys podries sospitar.

en un garrotí, acompanyats musicalment pel

El mes de gener,“ Maldito Karma”, de David

grup Don’t Stay Alone, integrat per alumnes

Safier, que va tenir opinions diverses per la

de l’institut Pla de les Moreres.

seva temàtica. Distreta i de fàcil lectura.
A finals de març, “La aventura del tocador de

Montse Marimón, professora de Ciències

señoras”,d’Eduardo Mendoza, una novel·la policíaca i amb un gran sentit de l’humor, que ens
va fer riure a tots plegats.

CLUB DE LECTURA

I per acabar aquest curs, a primers de juny,

El nostre club de lectura segueix endavant.
Ja fa quatre anys que ens trobem, cada dos
mesos, per comentar un llibre. L’Anna Rica i la
Carme Romo, dues mares voluntàries, ens el
dirigeixen. Acostumem a trobar-nos els dilluns
a les 7 de la tarda.
A mitjans de novembre, vàrem començar amb
“Paraules emmetzinades”, de Maite Carranza,
de final inesperat. Tracta sobre els abusos a

“Seis sospechosos” de Vikas Swarup, una sàtira sobre la política i els valors de la Índia actual.
Desitjant que puguem seguir endavant gaudint
tos plegats de lectures diverses i poder-les comentar, us animem a apuntar-vos de nou pares, mares i professors. Enguany hem facilitat
la subscripció ja que la podeu fer directament
a la nostra web de l’institut.

menors, convidant–nos a reflexionar i adonar-
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Fina Castells, Coordinadora Biblioteca

Activitats PAC
L’Institut Pla de les Moreres disposa des de fa

OBRA DE TEATRE ANTAVIANA

dos anys d’un PAC (Pla d’Autonomia de Centre), gràcies al qual podem oferir als alumnes

Des de començament de curs, tretze alumnes

activitats gratuïtes els dimecres a la tarda.

de quart d’ESO (Ainhoa Albiol, Marina Abad,

Els objectius són millorar els resultats educa-

Marina Capitán, Marta Guerrero, Karen Gon-

tius, la cohesió social i la projecció del centre.

zàlez, Tania Valera, Nuria Trullols, Mar Vallès,

Per millorar el nivell d’aprenentatges es realit-

Estel·la Palomas, Aisha Benlaidi, Irene Brion-

za el reforç escolar a primer i segon d’ESO. És

gos, Laura Zurita i Núria Morraja) han cursat

un complement per assolir les competències
bàsiques i una ajuda per fer deures i resoldre dubtes. Uns trenta alumnes, distribuïts per
grups, assisteixen durant una hora i mitja a
l’institut.
Per potenciar l’expressió oral i fer un primer
pas cap a la interpretació, és el segon any que
s’ofereix l’activitat de teatre.
I per últim el recent grup de música, que ja
ha començat a donar els seus primers fruits
artístics.
Alguns representants d’aquestes activitats us
expliquen la seva experiència.
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Vam començar amb altres companys tocant
i treballant plegats, però no tots vam acabar
junts; alguns se’n van anar. Tanmateix, estem
convençuts de que aquelles persones s’ho van
passar tan bé com nosaltres en l’estança.
Hem fet cançons de diferents estils ja que no
tots tenim els mateixos gustos, però malgrat
això hem sabut coordinar-nos entre nosaltres.
Estem ansiosos de poder ensenyar-vos el nostre dur treball: ens ha costat un any de preparar-nos! Esperem que el curs que ve es torni a
repetir aquesta experiència musical.
Volem donar les gràcies especialment a l’Abel
Boada, però també a totes les persones que
han fet possible aquesta activitat tan divertida
un taller de teatre dirigit per Víctor Borràs, del
Teatre Nu d’Igualada, tots els dimecres a la
tarda.

i educativa.
Els alumnes del combo som: Arnau Gracia, Miguel Casbas, Camilo Rodríguez i Victor Parra.
Miguel Casbas, 1r BTX

El passat divendres divuit de maig vam representar a Can Papasseit, una versió de l’obra
Antaviana de Pere Calders. L’obra va ser divertida i amena amb uns personatges bastant
pintorescos. Les alumnes, contentes del nostre

EL PROJECTE MORERA

treball, repetiríem aquesta apassionant experiència.
Núria Morraja, 4t ESO

COMBO
Aquesta activitat extraescolar ha estat una experiència nova i fantàstica ja que ha estat la
primera activitat musical que s’ha realitzat al
centre.
El nostre professor, Abel Boada, ens ha ajudat

Durant aquest curs 2011-2012, com en els da-

i guiat en el nostre camí musical i ens ha en-

rrers, en el nostre institut s’ha dut a terme el

senyat a treballar en grup.

Projecte Morera. Aquest projecte és una expe-
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riència de corresponsabilització de l’educació

A l’arribar, em poso la bata i vaig a saludar tots

dels nostres joves en un marc de col·laboració

els nens. Tot seguit saludo, la Vero, la meva

entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament

tutora. Moltes vegades els nens són al pati, i

de Vilanova del Camí. Es tracta, doncs, d’un

ja m’hi quedo a jugar. Quan s’acaba, els diem

projecte d’escolarització compartida.

que han de recollir. Després fem un tren per-

Aquest recurs ens permet ampliar les estratè-

què entrin a l’aula. A dins, la Vero i jo els diem

gies d’atenció a la diversitat de què disposa el

que es rentin les mans. A continuació agafo

centre. Ofereix als joves amb dificultats, per

uns gots i els omplo d’aigua per als infants.

seguir l’itinerari escolar normalitzat, la possibi-

Més tard, rento les cares dels nens i els poso

litat d’assolir els mateixos objectius combinant

colònia a les mans. Després els poso música, i

l’ús dels recursos interns del centre i els d’un

tots a ballar. Quan és l’hora que vinguin els pa-

entorn extern.

res, la Vero obre la porta. Sempre es queden

Pel que fa a l’entorn extern,

s’entén realitzar tasques en una empresa o entitat del municipi per tal de conèixer i aprendre
un ofici. Dins l’horari lectiu de l’alumne, es reserven de 6 a 8 hores per assistir a l’empresa
assignada.
Des de l’Ajuntament de Vilanova, Marta Trullols, regidora d’Educació, Joventut, Solidaritat
i Infància, comenta: “el Projecte Morera intenta guiar aquells joves que dins d’una aula
s’ofeguen, provocant una conducta poc productiva davant l’aprenentatge però que, en continu moviment, són capaços de donar-li sentit a
un ofici i en detriment aprofiten l’aprenentatge
a partir d’aquesta experiència. El Projecte Morera és la mà que s’ofereix a determinats joves
per seguir creixent personalment i encarar el
futur amb més bona disposició”.
Enguany l’alumnat ha anat a diverses empreses col·laboradores: el Patronat d’Esports, la
Biblioteca Municipal, la Llar d’Infants La Baldufa, el Centre Cívic i Can Papasseit.
Un d’aquests alumnes és l’Eleane Chantre, de
4t, que durant el tercer trimestre ha anat a la
Llar d’Infants La Baldufa. L’Eleane ens explica
la seva experiència: “Quan vaig allà, em sento
molt bé. Per mi és una experiència inoblidable.
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alguns nens, que els vénen a recollir més tard,

en fa aquesta valoració: “A la Biblioteca de Vi-

i llavors anem a una altra classe, amb la She-

lanova del Camí hem participat en el Projecte

yla. Quan ja els han recollit a tots, em quedo

Morera per segona vegada. Aquest any hem

una mica més per fer altres tasques”.

acollit la Soraya Romera i la valoració que en

Una altra alumna és la Soraya Romera, també

fem és molt positiva. Som un servei públic,

de 4t, que ha anat a la Biblioteca. Ella mateixa

orientat als usuaris, i el punt de vista d’una

detalla el que hi ha fet: “He muntat exposi-

persona nova a l’equip sempre és enriquidor.

cions a la sala de dalt (la infantil), també expo-

Per altra banda, amb el seu suport hem pogut

sicions de llibres clàssics, de músic, de cotxes i

millorar algunes seccions de la biblioteca i oferir

motos... Per al muntatge hem usat fotografies,

una atenció més personalitzada en les visites

lletres... Una altra de les tasques ha estat or-

escolars. Esperem poder repetir l’experiència

denar les piles de llibres que els usuaris con-

el curs que ve”.

sulten, així com ordenar les revistes noves que

Davant d’aquestes experiències narrades, des

arriben cada setmana. També he ajudat al ma-

del centre, i en especial des del departament

gatzem i he portat llibres al punt d’intercanvi,

d’Orientació, valorem molt positivament el pas

situat a l’entrada de l’edifici”. Segons diu: “Es-

dels alumnes pel Projecte Morera i en desta-

tic molt gust a la biblioteca. Em tracten molt

quem la voluntat de continuïtat en els cursos

bé i estic molt contenta amb ells. Espero que

vinents.

ells també ho estiguin amb mi.”
Des de la Biblioteca, la directora, Teresa Mas,
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Ester Feixas, departament d’Orientació

Festes i Tradicions
FESTA DE NADAL
Com ja és tradicional, l’institut celebra cada
any la Festa de Nadal. És el dia més esperat
del trimestre ja que la diversió està garantida.
Prèviament,

hem recollit aliments per Càri-

tes de Vilanova, en la campanya de Solidaritat, perquè el sentit real de Nadal no el podem
oblidar.
Aprofitem la festa per lliurar els premis de la
Setmana de la Ciència i del concurs de Postals
de Nadal.
La “gimcana nadalenca”, organitzada pels
alumnes de Batxillerat, omple de reptes i habilitats estrambòtiques el pati del centre. Continuem amb un bon esmorzar de coca i xocolata
per gentilesa de l’AMPA. I per acabar, un “concurs de talents” pels alumnes de segon cicle
i el cinema nadalenc per l’alumnat de 1r i 2n
d’ESO. Tot plegat una bona diada!
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SANT JORDI 2012

4t ESO “Homo viator” de Clara Dueñas
BTX 1r premi “Lloança a un temps passat” de

Ja és tota una tradició que, per Sant Jordi, els

Carla Sánchez

nostres alumnes participin en el Concurs Lite-

BTX 2n premi “Lloança a l’edat d’or” de Na-

rari que els motiva la creativitat i els conver-

tàlia Duarte

teix en escriptors ocasionals de gran talent.

CONCURS LITERARI CASTELLÀ

Paral·lelament, aquest curs, hem realitzat tres
concursos perquè els alumnes demostrin les
seves habilitats artístiques a nivell plàstic. Els
alumnes de 1r Cicle van realitzar les seves
propostes per al disseny de la nova samarreta
d’Educació Física; els alumnes de 3r ESO, van
proposar dissenys per al LOGO de la recent
creada Ràdio Moreres; i, finalment, els alumnes de 4t ESO van poder plantejar com havia
de ser la portada de la revista actual VILANEWS.

1r ESO “Carpe Diem” de

Raül de la Torre i

Cristian Plaza
2n ESO “Postdata” de Adrián García

GUANYADORS I GUANYADORES
SANT JORDI 2012

3r ESO “Tempus fugit” de Julio Schimbator
4t ESO “Vanitas Vanitatum” de Marina Capitán
BTX “El libro” de Daniel Marchena
BTX “¿Dónde están?” de Oriol Nieto

CONCURS LITERARI CATALÀ

FABLE WRITING CONTEST

1r ESO “Locus Amoenus” de Raül de la Torre
2n ESO “La fortuna i la mort” de Iuliana Chiselef

1r ESO “The horse and the lizard” by Alba Pé-

3r ESO “Visquem” de Julio Schimbator

rez and Mireia Nieto
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2n ESO “The squirrel and the nut” by Mario

4t ESO “The twin frogs” by Marc Graells

Gasco

BTX “The kitten and the dog” by Daniel Sán-

3r ESO “The fox and its costumes” by Irene

chez Torrecillas

Lozano

CONCURSOS DE DISSENY ARTÍSTIC
Portada Revista VilaNews Marina Abad, 4t
ESO
LOGO Ràdio Moreres Illya Borkin, 3r ESO
Disseny Samarreta EF Andrea Egea, 2n ESO

PROVES CANGUR
Paral·lelament, aprofitem l’avinentesa per llirar un diploma als alumnes que han participat

a les Proves Cangur d’enguany. Els membres
del Departament de Matemàtiques van fer els
honors d’agrair a aquest grup d’alumnes el seu
interès per aquesta ciència.
Des de fa quatre anys l’institut és seu d’aquestes
proves. Un total de 75 alumnes hi han participat. Per nivells els millors classificats són:
Nivell 1

Julio Schimbator.

Nivell 2

Azucena López

Nivell 3

Mónica Gutiérrez

Nivell 4

Jordi Boleda

Moltes gràcies a TOTS els ALUMNES participants per la vostra creativitat i bona voluntat!
Departament de Matemàtiques
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Apunts de Batxillerat
EL TREBALL DE RECERCA

als alumnes que vénen darrere meu, els diria
que procuressin trobar un tema que els agradi

A les acaballes de primer de batxillerat tots

i els motivi, que intentessin seguir una orga-

sofrim l’estrès i la preocupació

nització adient, i sobretot que treguin la capa-

d’escollir el

tema, i el camí del nostre treball de recerca, el

citat de sacrifici que tot humà porta dins.

qual condicionarà part de les nostres vacances

Finalment, una conclusió important és que la

d’estiu i la resta de segon de batxillerat, fins

nota del treball, en gairebé tots els casos, és

el dia del lliurament. Als nervis de les notes de

proporcional a 3 factors: la motivació envers

primer de batxillerat i, per alguns, els exàmens

el tema, la capacitat de sacrifici i el compromís

de recuperació, s’hi sumen les entrevistes

i bona organització, deixant com a menys im-

amb els tutors, els esbossos del treball,etc...

portant les capacitats intel·lectuals de cadas-

Tot això origina un nerviosisme i una reflexió

cú.

constant.

Jordi Boleda, 2n BTX

Però més enllà de la dificultat que tot això comporta, jo penso que tots estem capacitats per
fer-ho, és més, per superar-ho amb escreix.
Tot és sacrificar-se, dedicar-hi esforç per acon-

“EL VELOZ IGUALADINO”,
RETRAT D’UNA ÈPOCA

seguir un bon treball, aquest fet ens motiva a
tots ja que és el camí per una nota que mesos

Quan em van passar la llista amb les diferents

després influenciarà notablement en el futur

propostes de treballs, no vaig dubtar ni un mi-

universitari de molts alumnes.

nut i vaig escollir un treball titulat “El Veloz

A finals d’estiu i a l’inici del segon curs el tre-

Igualadino” amb Marta Bartrolí com a tutora.

ball hauria d’estar encarrilat, i les idees conso-

L’estudi partia d’uns documents que vam tro-

lidades. El treball s’acumula amb els exàmens

bar a l’Arxiu Històric Comarcal d’Igualada i que

de segon, que res tenen a veure amb els de

mai havien estat estudiats. Es tractava dels

primer, i una bona organització és crucial per

dietaris d’una empresa igualadina de diligèn-

afrontar-ho amb paciència i tranquil·litat.

cies que va operar durant els anys 1858-59.

Pel que a mi respecta, penso que si algú

Vaig decidir fer aquest treball perquè m’agrada

s’esforça, treballa sobre un tema interessant i

la història, sobretot la de la comarca, i per-

dinàmic, i té una bona organització, el treball

què volia treballar directament amb el material

de recerca no hauria de suposar-li cap proble-

d’estudi, en comptes de buscar informació a

ma. A partir d’aquí la nota augmentarà en fun-

Internet.

ció de les capacitats individuals de cadascú.

El buidatge de dades em va ocupar tot l’estiu.

En conclusió, si jo hagués de donar un consell

Vaig extreure molta informació dels docu-
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ments: nom dels passatgers, preu dels bitllets,
ciutat de sortida i de destinació, seient, paquets enviats... A partir d’aquestes dades vaig
realitzar els percentatges i comparatives. Més
endavant, vaig trobar en el llibre d’actes d’un
notari igualadí les escriptures de constitució i
liquidació de la societat “El Veloz Igualadino”.
Van ser molt importants per conèixer els socis
constituents de la societat, entre els quals hi
havia diversos empresaris tèxtils igualadins.
Les conclusions van ser el que més em va costar perquè és difícil sintetitzar tot el treball en
poques paraules. Es tracta d’una experiència
que requereix molt treball i esforç, però em

com a premi un lot de llibres del CECI ( Centre
d’Estudis Comarcals d’Igualada). L’acte acabà
amb tots els assistents cantant el Gaudeamus
Igitur.

va servir per aprendre moltes coses sobre la

Cintia Uroz, 2n BTX

Igualada de mitjan segle XIX i sobre una societat de diligències que havia estat desconeguda fins ara.
Claudia Briongos, 2n BTX

PRIMERA MENCIÓ ESPECIAL
PER AL TREBALL DE RECERCA
DE CLAUDIA BRIONGOS
El treball de Clàudia Briongos

PROJECTE NEPTÚ

va rebre la primera menció
especial en els Premis “Igua-

El dia 24 de febrer del 2012 es va celebrar la

lada Recerca Jove “ que van

IV edició del Projecte Neptú a l’Auditori del

ser lliurats el dia 19 d’abril

Museu Comarcal de l’Anoia. Els alumnes de 2n

a la sala d’actes de l’Escola

de Batxillerat que estudien llatí i grec als cen-

d’Enginyeria d’Igualada. Van

tres de l’Anoia van ser convidats en aquesta

presentar-se al premi un total de 39 treballs

edició. Després de la benvinguda i les presen-

d’excel·lència, procedents d’instituts de l’Anoia

tacions, va tenir lloc la conferència, a càrrec de

i de les comarques circumdants.

la llatinista Norma Jorba, Plaute i la comèdia

Al lliurament de premis van assistir el Sr.

romana. En acabar d’esmorzar , començàrem

Marc Castells, alcalde d’Igualada, la Sra. Anna

a fer els grups on ens barrejàrem els estu-

Bacardit, directora de l’Escola d’Enginyeria

diants de tots els centres participants. Llavors

d’Igualada, el Sr. Joan Jorge, vicepresident del

s’inicià el Concurs Clàssic, amb preguntes que

CETI; la Sra. Rita Armejach del CECI i el Sr. Pe-

posaren a prova els nostres coneixements so-

dro Alier, president del consell d’administració

bre el món grecoromà. El grup guanyador, del

de Paperera Alier.

qual formava part la Clàudia Briongos, tingué

La felicitem per la feina feta!
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L’Entrevista
MÍRIAM FERNÁNDEZ MATEO
(EXALUMNE)

una calculadora; les històries que ens explicava una professora d’anglès sobre els nans que
vivien a casa seva i l’ajudaven amb les feines

La Míriam va començar

de la llar; o les relacions amoroses que sorgien

l’any 1997 a l’institut IES

entre els professors durant les colònies, pro-

Pla de les Moreres. Es va

bablement fruit de la nostra imaginació!

graduar l’any 2001

des-

prés d’haver fet el batxille-

Recordes alguna de les colònies (si vas

rat de ciències de la salut.

fer-ne) al llarg de l’ESO? Et van agradar?

Actualment està treballant

Et va passar alguna cosa interessant o

a l’Hospital de Terrassa fent de pediatra.

emocionant?

Avui dia segueix vivint a Vilanova del Camí.

Durant l’ESO es va fer una esquiada en la qual
jo no hi vaig anar, però a segon de batxillerat

Et va agradar fer l’ ESO en aquest insti-

vam anar de viatge a Amsterdam. Recordo com

tut? Te’n recordes d’alguna anècdota es-

si fos ahir el viatge en sí: 22 hores de trajecte

pecialment?

en autobús! Ha plogut molt des d’aleshores i

Sí que em va agradar fer l’ESO a l’IES Pla de

en aquell moment encara no existien les com-

les Moreres, tot són bon records. Per un costat,

panyies aèries de baix cost, així que hi vam

vaig continuar anant amb els meus companys

anar en autocar. Amsterdam em va agradar

de sempre de l’escola, els amics del poble, tot
i que es va afegir algun nou company; de manera que no va ser cap trasbals fer el canvi de
l’escola a l’ institut sinó que ho vaig viure més
aviat com una aventura més amb la colla de
sempre. Per altra banda, l’IES Pla de les Mo-

molt ja que va ser un dels meus primers viatges a l’estranger

i

perquè era el viatge de

comiat de l’ institut.
Com a anècdotes recordo que un dia van venir els bombers a l’hotel on estàvem allotjats
ja que havia saltat l’alarma contra incendis en
una de les nostres habitacions. Resulta que en

reres em va aportar la base de coneixements

plena adolescència, un grup de companys ha-

necessària per estudiar medicina.

vien creat una cigarreta comunitària tan gran,

Els 4 anys al centre van estar plens de moments

que en encendre-la i començar a fumar-la, es

divertits. Les anècdotes que més recordo van

va concentrar tant de fum a l’habitació que va

ser les interminables classes de matemàtiques

saltar l’alarma contra incendis. Els bombers

de primer de batxillerat i els càstigs del profes-

van entrar i no es podien creure de què es trac-

sor al fer malament els exercicis: des d’anar-li

tava! Els responsables de l’hotel van informar

a buscar un cafè a la màquina fins a fer volar

als nostres professors i ens va tocar el rebre!.
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Tenies alguna assignatura preferida al

idiomes...) et dóna més possibilitats en el món

llarg de la teva estada a l’ institut? Qui-

laboral.

nes? Per què?

Als professors poca cosa els puc dir. Probable-

Les meves assignatures preferides eren les re-

ment ells em podrien donar més consells a mi

lacionades amb la ciència, en especial la biologia

que jo a ells. L’única cosa que els hi diria seria

i la física; també m’encantaven les matemàti-

que s’esforcessin en motivar i guiar els alum-

ques. M’agradaven aquest tipus d’assignatures

nes en aquests temps que corren on la manca

perquè es podien raonar i no calia utilitzar ex-

de motivació en tots els aspectes està a l’ordre

clusivament la memòria. Odiava les assigna-

del dia.

tures en què tot s’havia de memoritzar com la
història.

Encara recordes algun dels teus professor? Li vau posar algun mot a algun pro-

Tal i com estan les coses ara, donaries

fessors, quins?

algun consell als alumnes o professors

Clar que me’n recordo dels professors! L’Anna

d’ara?

Chamorro, Teresa Rius, Xavier Marimon, Rafa

Als alumnes els aconsellaria que es formessin

Budría, Jordi Murillo, Roser Serrat, José Ma-

el millor que poguessin perquè donat que hi ha

ria Domínguez, Gervasio Fernández, Marta

pocs llocs de treball, l’única forma d’accedir a

Bartrolí, Teresa Bartolomé, Sara Pons, etc. I

les ofertes de treball que requereixen formació

la resta perdoneu-me però la memòria no em

és tenint aquesta formació. A la resta de fei-

dóna per més.

nes s’hi pot accedir amb formació o sense. Per

I de malnoms o motius , com a bons adoles-

tant, crec que la formació (mòduls, carreres,

cents, en vam posar molts: “Peggy” a una
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professora de català pel seu nas singular, “la

exemple, ja hi ha molts comerços que dema-

bulldog” a una professora d’anglès pel mal

nen idiomes per poder treballar de cambrer,

caràcter, “la hierbas” a una professora d’anglès

de venedor/a en una botiga... D’altra banda, si

per la seva afició als remeis casolans...

la situació laboral al nostre país no millora, el
fet de saber idiomes et pot donar oportunitats

Creus que l’aprenentatge d’altres idiomes

laborals a altres països.

pot facilitar-te la vida en un futur?
Està clar que sí! Com a mínim s’ha de tenir

Si tornessis a l’ institut avui dia, canviares

un nivell elevat d’anglès i si es pot s’hauria de

alguna cosa que vas fer?

saber algun altre idioma, a part del català i del

Si ara tornés a l’ institut canviaria poques co-

castellà, com per exemple alemany o francès.

ses. Potser m’hagués agradat fer més idiomes,

Avui en dia l’anglès és un requisit imprescin-

una mica més d’anglès i aprofitar més el fran-

dible per la majoria de llocs de treball, no tan

cès. Vaig fer alguna optativa d’iniciació al fran-

sols per feines en les quals es requereix un ni-

cès però després no vaig continuar i ara ja no

vell elevat de formació o títol universitari. Per

me’n recordo de res!
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El que sí faria és anar a l’esquiada que em vaig

De petita, el teu somni era ser metge?

perdre a l’ESO perquè no sabia esquiar i em

No. Jo quan era petita i inconscient volia ser

feia por. Ara he après a esquiar i m’encanta!

advocada; però quan em vaig adonar que les
lletres no m’agradaven i que preferia les cièn-

Alguna vegada vas copiar o vas fer-te una

cies em vaig decantar per ser veterinària. Això

“xuleta” per a aprovar un examen?

em va durar un temps, fins que un dia la meva

Mai vaig copiar en un examen. Algun cop vaig

mare em va explicar que quan un animal esta-

fer-me alguna “xuleta” de fórmules, però al

va molt malalt habitualment no es feia un trac-

final no les vaig utilitzar. La feina de copiar-

tament actiu i agressiu, sinó que es practicava

les serveix com a part de l’estudi. Jo convido

una eutanàsia. Això no em va agradar perquè

a tots el estudiants a què es facin “xuletes” i

jo volia ser veterinària per curar i salvar a tots

després, és clar, no les utilitzin perquè estan

els animals! I per això, em vaig acabar deci-

prohibides! Ja.

dint per una feina similar però amb persones.

Ens podries explicar quins estudis has

Abans de realitzar la teva il·lusió de ser

aconseguit al llarg de la teva vida?

pediatra, vas treballar en alguna altra

Després de fer el batxillerat de ciències de

cosa? En què?

la salut a l’IES Pla de les Moreres, vaig es-

Sí, quan anava a l’ institut feia classes parti-

tudiar medicina a la Universitat de Barcelona.

culars de repàs per treure’m uns calerons. El

Em vaig llicenciar el 2007. Posteriorment vaig

primer any de carrera vaig treballar en un bar

fer oposicions i vaig aconseguir una plaça MIR

d’entrepans durant els caps de setmana. I els

(metge intern resident) al Consorci Sanitari de

següents cinc anys de carrera vaig treballar en

Terrassa (2008-2012) per fer l’especialitat en

una pastisseria cafeteria algunes tardes i els

pediatria. Ara al maig acabo i em donaran el

caps de setmana.

títol d’especialista en pediatria.

Ah! I algun estiu també havia estat monitora
del Casal d’Estiu de Vilanova del Camí.

En què consisteix la teva feina exactament?

T’agrada la teva feina actual o en preferi-

El meu treball de pediatra és molt ampli, però

ries una altra?

bàsicament consisteix en visitar nens (des del

M’encanta la meva feina actual! M’agrada molt

seu naixement fins els 16 anys d’edat), arri-

la medicina. I la medicina en l’ambient dels

bar a un diagnòstic si és que estan malalts i

nens és encara millor. La canalla és sorprenent

donar-los un tractament perquè es curin (i si

i generalment et contagien la seva alegria i

no es pot, perquè millorin). Treballo al Con-

energia. No canviaria la meva feina per res!

sorci Sanitari de Terrassa i segons el dia visito
nens a urgències, a la planta d’hospitalització,

Durant aquest poc temps que portes com

a la UCI de nounats, a consultes externes o a

a pediatra, ens podries explicar alguna

l’ambulatori.

anècdota que t’ha passat?
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M’han passat moltes anècdotes ja que els nens

Ens hem informat i sabem que has anat

són molt espontanis. Per exemple un dia va

a uns quants congressos. On? Creus que

venir un nen de 12 mesos a urgències per un

són importants pels metges? Aprens mol-

problema al penis. Mentre els pares m’estaven

tes coses?

indicant on estava exactament el problema i

He anat

jo estava mirant atentament, el bebè va deci-

aquests quatre anys que porto treballant de

dir dedicar-nos una pixada als nostres nassos.

pediatra. He estat a la Vall d’Aran, a Sevilla,

Però en el sentit literal de la paraula! Ens va

a Valladolid, a Sitges, a Madrid, a Oviedo, a

pixar la cara a tots tres!

Manresa, a Barcelona... Són importants per-

Sabem que vas estar de viatge a Mali pel
treball; en què va consistir la teva tasca?
Vaig estar a Mali quinze dies el 2009 fent un
projecte de cooperació a través de la ONG Crits
dels Nens. El projecte consistia en visitar dos
orfenats i un centre de menors de la policia
per detectar les necessitats socials, sanitàries
i educatives i crear un projecte d’actuació tant

a diversos congressos i cursos en

què a cada congrés s’exposen casos curiosos,
diferents o difícils que s’han viscut i que serveixen perquè la resta d’especialistes aprenguin. També s’expliquen les novetats de cada
tema. Per tant, és una forma d’aprendre i estar
al dia i a la vegada et permet viatjar.
Moltes gràcies Míriam.

en les instal·lacions com en el personal necessari.
El viatge em va permetre a part de prendre
consciència de la pobresa que pateixen els països del Tercer Món i de les múltiples necessitats
que tenen, veure una realitat encara pitjor:
ser un nen abandonat en un país d’aquestes
característiques. En el nostre país existeixen
organismes específics que es fan càrrec dels
nens que són orfes o que els seus pares no
poden o no volen fer-se’n càrrec. A Mali la major part dels nens que són abandonats per les
seves famílies viuen sols al carrer, per la qual
cosa o acaben morint-se desnodrits o acaben
ficats en xarxes d’explotació infantil. Jo vaig
tenir la oportunitat de visitar algun dels poquíssims centres de menors on estan tutelats
i mínimament cuidats, tot i que amb múltiples
mancances, amb la idea de millorar-los. També vam aprofitar el viatge per fer visites mèdiques als nens d’aquests centres.
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Nerea Carrión
i Marta Durán, 2n ESO

Racó de la Història
COM VIVIEN ELS ROMANS A LA
CONCA?

ramunt i a partir d’aquí vaig començar el meu
treball. Pel que fa a la informació sobre el treball no va ser fàcil trobar-la, ja que d’alguns

Jaciments Romans a la Conca d’Òdena és

jaciments era exclusiva del Museu.

el títol del meu Treball de Recerca. Tot va co-

El jaciment d’Òdena més conegut, ja que ha

mençar amb la meva afició a la Història Anti-

estat molt estudiat, és la vil·la romana de

ga fet pel qual vaig escollir aquest tema amb

l’Espelt. El meu treball es centra en estudiar

moltes ganes i molts nervis, ja que de la meva

també les termes romanes de Santa Marga-

dedicació i esforç esdevindria la meva nota.

rida de Montbuí anomenades “Hipocaustum” i

Durant l’estiu vaig estar recollint informació

el Vilar del Met, una vil·la situada a Vilanova

que el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada

del Camí però no està excavada a causa de la

em va proporcionar. A més, amb la meva tuto-

manca de pressupost per part de l’Ajuntament.

ra, Teresa Palomas, vam entrevistar-nos amb

Aquest jaciment es pot observar gràcies a les

l’arqueòleg Igualadí, Jordi Enrich, el qual va

crescudes del blat a través d’una fotografia

aportar-nos molta informació sobre els jaci-

aèria. A la Torre de Claramunt trobem les sit-

ments d’aquí la Conca. A principis de juliol jun-

ges que s’utilitzaven per guardar la collita, ja

tament amb la professora Marta Bartolí vam

que són un clot profund al terra, i a Òdena

fer una visita a les sitges de la Torre de Cla-

les pires funeràries anomenades necròpolis.
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Cal fer esment de les activitats del romans les

Arrosegaren els reis els grans blocs de pedra?

quals han deixat unes petites pedres situades

I Babilònia, tants cops enderrocada, qui la

a Òdena on trobem un petit taller de ferro i

tornà a edificar altres tants cops?
En quines cases de la Lima daurada vivien els

una terrisseria.
Per últim, vaig elaborar una maqueta a escala

obrers que la construïren?

de la vil·la Romana de l’Espelt a partir d’un

La nit en què fou acabada la Gran Muralla, on
anaren els paletes?

plànol que el Jordi Enrich em va lliurar.
Quant a les conclusions, cal fer esment a la

La magna Roma és plena d’arcs de triomf.

construcció d’infraestructures a la nostra co-

Qui els erigí?

marca, ja que era un pas obligat pels comer-

Sobre qui triomfaren els cèsars

ciants romans que anaven i venien des de

El jove Alexandre conquerí l’Índia ell sol?

l’interior ( Ilerda ) fins a “ Tarraco”. Pel que fa

Cèsar va vencer els gals. No anava amb ells

a les vil·les, estaven situades en camps perquè

ni tan sols un cuiner?...>>

la seva manera de vida es basava principalment en l’agricultura i la ramaderia. Finalment

<<…Una victòria a cada pàgina. Qui cuinava

la transformació de la vil·la romana de l’Espelt

els banquets de la victòria?

en el període de decadència, ja que les termes

Un gran home cada deu anys. Qui li pagava

d’aquesta van passar a ser una premsa de vi.

les despeses?

Tot l’esforç d’aquest treball ha portat una bona

Una pregunta per a cada història.>>

recompensa gràcies a la participació de la meva
tutora i les ganes d’estudiar aquest tema tan
interessant.

Avui al Racó de la Història volem fer esment
de la importància d’una altra vessant de la his-

Cintia Uroz, 2n BTX

tòria, d’una història de detalls, de petites coses
i aportacions, que són molt valuoses per tal de
conèixer que és el que passava en un moment

LA HISTÒRIA QUOTIDIANA

determinat en una societat determinada. Com
va viure la gent del carrer diferents fets i èpo-

Sovint quan sentim parlar d’història ens ima-

ques històriques? Quina era la seva visió? Com

ginem aquella disciplina del coneixement que

els va afectar? Encara que pugui semblar sor-

s’ocupa dels fets que van protagonitzar perso-

prenent, tots i cadascun de nosaltres hi podem

natges importants de diferents èpoques, dels

aportar molt.

grans episodis, dels grans esdeveniments.

És més que probable que molts de nosaltres

Però aquesta és només una part de la història.

tinguem a casa nostra, o a la de gent pròxima

Ja ens ho deia el dramaturg i poeta alemany

(avis, oncles…) materials i documents diversos

Bertol Brecht en el seu famós poema:

que puguin

contemplar-se com autèntiques

fonts històriques, que ajudin a comprendre mi<<Tebes, la de les Set Portes, qui la construí?

llor una època, uns fets, uns esdeveniments. A

Als llibres figuren els noms dels reis.

vegades poden, fins i tot confirmar o rebatre
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Professorat

una hipòtesi que s’havia plantejat anterior-

sat. I com diuen: qui no coneix el passat està

ment.

condemnat a repetir-lo.

De quins materials estem parlant? Entre al-

He deixat pel final esmentar unes fonts que

tres de: pel·lícules domèstiques en diferents

tenim molt a l’abast i que són molt preuades:

formats i suports, programes i cartells de di-

tot el que puguin testimoniar els nostres avis

ferents manifestacions artístiques, culturals,

i àvies, els nostres besavis i besàvies. Ells que

polítiques, esportives… ; utensilis i eines de

han viscut tantes vicissituds, que tenen una ex-

treball d’antics oficis;

diaris privats, cartes

periència tan llarga, són una font d’informació

i fotografies. Quin munt d’històries no hi ha

d’un valor incalculable. Hem de parlar amb ells,

a les cartes, quina colla de diferents visions

hem de gravar aquestes converses per tots els

sobre fets que van viure els que les van es-

mitjans que les tecnologies d’avui ens perme-

criure i que avui són un testimoni extraordi-

ten. A la major part d’ells, els hi entusiasma

nari. I de les fotografies, què en podem dir?

poder explicar les seves vivències, i per a la

Quants tresors no hi ha en velles caixes de

resta de la societat, el seu testimoni pot aju-

cartró amagades en calaixeres i armaris es-

dar a aclarir i fonamentar els episodis històrics

perant que algú les redescobreixi i les mostri

que van viure. És responsabilitat de tots que

als seus conciutadants. És molt important que

aquests testimonis no restin en l’oblit.

aquests documents no es perdin. Formen part
d’un patrimoni que hem de preservar, ajudarà

Josep Ferrer, professor d’Història

als historiadors a conèixer millor el nostre pas-

En bicicleta pel Carrer Major, anys 40
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Racó Literari
SOBRE EL LAZARILLO
Dentro de la programación de Sant Jordi de
este curso, la profesora Rosa Navarro Durán,
Catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona, impartió dos conferencias sobre El Lazarillo de Tormes a alumnos de
primero de Bachillerato y de tercero de ESO.
Alumnos y profesores disfrutaron de la explicación del proceso de su investigación y de sus
descubrimientos entorno al texto de El Lazarillo.
Consiguió transmitir su entusiasmo por la defensa de las ideas con la fuerza de su palabra a
todos los que pudieron escucharla. A continuación, se transcribe un artículo de una alumna

quiere su trabajo, que tiene pasión por él. Po-

de primero de Bachillerato sobre la visita de la

siblemente gracias a eso ha logrado muchas

profesora Navarro al Instituto.

cosas. Entre ellas, llevar a cabo una investigación muy interesante. Dicha investigación trata

Me llamo Noelia González, soy alumna de Bachillerato y en este artículo os hablaré de la
conferencia de Rosa Navarro, de la cual disfrutamos algunos alumnos del Instituto. Mi principal objetivo es intentar transmitiros lo que
ella nos logró transmitir a nosotros, fuerza.
Después de algunos años en el Instituto ya,

sobre el autor de El Lazarillo de Tormes, hasta
ahora anónimo, pero Rosa ha conseguido demostrar con varios razonamientos de hierro y
pruebas que el autor es Alfonso de Valdés.
Sabiendo esto, vosotros, al igual que yo, seguro que suponéis que la conferencia trató sobre
el autor. ¡Pues no fue así! Ella habló de cómo

he asistido a bastantes conferencias de ca-

llegó a la investigación, no de la investigación

tedráticos o personas que tienen mucho que

en sí. Y cómo ha soportado duras críticas una

compartir, pero ninguna de estas conferencias

tras otra, cómo se ha hecho más fuerte gracias

logró lo que la conferencia de Rosa Navarro,

a estas críticas. Nos habló de que no hay que

transmitir.

rendirse, de cómo hay que ganar batalla a ba-

Como algunos sabréis, Rosa es Catedrática de

talla hasta que consigues lo que te propones

Lengua y Literatura Castellana en la Univer-

y te puedes sentir orgulloso de ello. Pensaréis

sidad de Barcelona. Ella es una persona que

que eso os lo han dicho muchas veces, que lo
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habéis escuchado de boca de muchos, yo tam-

cuando entendí la anécdota que mi profesora

bién lo he escuchado pero nadie logró como

Jennifer explicó el año pasado. Que ella y algu-

ella transmitirlo, que me quedase como una

nos de sus compañeros iban a clases de Rosa

ley que he de aplicar, pase lo que pase. Porque

Navarro sin estar matriculados a la asignatu-

es fácil escucharlo y que al cabo de dos días se

ra, iban simplemente para escucharla, para oír

te vuelva a olvidar, es fácil decirlo a los demás

anécdotas, para disfrutar de su forma de ha-

cuando están a punto de rendirse. Pero lo más

blar.

difícil es interiorizarlo y aplicarlo. Y gracias a

Admito que yo también lo hubiese hecho, y si

aquella conferencia lo interioricé, me transmi-

algún día tengo la oportunidad, lo haré.

tió fuerza como lo puede hacer una canción de
rock.

Noelia González, 1r BTX

Y creo que no fui la única. Solo hacía falta ver
la cara que poníamos, todos atentos, nadie hablaba, todos esperábamos a que hablase más

RELATOS

y más, a que nos transmitiese de esa forma,
a que explicase anécdotas... ¡Que vaya anéc-

Imaginar historias y escribirlas es un buen ejer-

dotas! Aún las comentamos y nos reímos con

cicio de expresión que se practica de manera

ellas. Todos enmudecimos durante una hora y

habitual en todos los cursos de secundaria y

se nos hizo corta. Aprendí mucho en esa hora,

en cada una de las lenguas que se estudian.

interiorizaré.

Cada año, todos los alumnos escriben algu-

Después de salir, dudaba si darle o no las gra-

na historieta de diferente asunto con mayor o

cias por todo lo que me había enseñado. Fue

menor entusiasmo. Aunque el recorrido de es-
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tos textos sea fugaz, el objetivo de su práctica

meses ha sido el protagonista de mi vida, la

es avanzar uno mismo en el camino intermi-

razón de mis sonrisas y con quien he vivido

nable hacia el dominio de la lengua y explorar

mis mejores momentos.

las posibilidades ilimitadas que nos permite la

Ayer hice las maletas, como me pidió, y me

creatividad. El aprendizaje de todo alumno al

subí a la camioneta. No quise preguntar dón-

realizar cada uno de estos escritos existe aun-

de íbamos, supuse que era una sorpresa y no

que no sea mesurable y, en la misma medida

quería destrozarla. Me llevé un chasco cuando

del interés con que se elabora, progresa uno

paramos en el motel de Nebraska, pero por

mismo en la capacidad de dar nombre a las

suerte nuestro viaje no acababa ahí. Atravesar

propias ideas o ingenios. En este espacio se

el país en el Ford Ranger no se ha hecho tan

rescatan algunos de estos escritos, motivados

largo como imaginaba. Hemos dejado la auto-

en este caso a partir de las diferentes ilustra-

pista al llegar a Phoenix y nos hemos metido

ciones que acompañan.

en una de esas carreteras secundarias de Arizona donde tan solo te rodea el desierto. Noel
ha aparcado en una ladera del kilómetro 27 y
ha cubierto mis ojos con un pañuelo rojo. Estos diez minutos son los únicos en los que me
he mareado.
Bajo del coche y camino patosamente guiada
por él. El suelo cruje a mi paso, aunque lleve
el pañuelo noto la intensidad del sol.
- ¿Dijiste que odiabas el frío, verdad pequeña?
En Paradise Valley no existe- me susurra mientras descubre mis ojos.
Ante mí, nuestro nuevo hogar y el regalo de mi
decimoctavo cumpleaños. Dieciséis de febrero,
veinticuatro grados.

Dieciséis de febrero. Le dije que odiaba el frío,

Clara Dueñas, 4t ESO

estaba harta de temblar. Boundary es un lugar
bellísimo, pero los sentimientos se quedan tan
helados como el motor de mi Ranger después

No sé por qué me lamento, sé que el culpa-

de pasar la noche en la calle. La nieve deja de

ble no soy yo. Los ojos cerrados cuando sonó

tener su encanto si convives con ella más de

el despertador. Normalmente me despierto

dos meses.

antes, pero hoy no. Me fue imposible hacer-

Siempre he pensado que Minnesota no es el

lo. Después de una hora volví a abrir los ojos.

lugar adecuado para alguien como yo. El ca-

Giré sobre mi espalda para mirar por la ven-

rácter de la gente de aquí suele ser tan frío

tana y hacerme una idea sobre la hora que

como el ambiente. Y él lo sabía. En estos siete

es. Debían ser las 10 de la mañana, la calle
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absolutamente soleada, algunos transeúntes,

3 años y 20 días apenas puedo recordarla con

estaba equivocado. El móvil, las 14:43. Pensé

claridad. Vivir 12 días al año. Contar los días

en desayunar pero comer me pareció más idó-

que quedan para reencontrarnos cada mes, en

neo considerando la hora. Encendí la radio al

este mismo muelle en el que inútilmente te

tiempo que me levantaba de la cama, Flaix FM,

sigo esperando.

los altavoces.

Piensan que estoy loca. Ya no susurro cancio-

Bajé los dos pisos para llegar a la cocina. Ba-

nes de amor a la orilla del mar, ni juego con las

jar dos pisos para llegar a la cocina, una casa

olas picadas del amanecer, ni me adentro en el

¿grande? Mi situación es favorable, estar en

mar con los pescadores. Ahora camino descal-

una casa de “dos pisos”, pero también tiene

za por la suave arena en la que un día escribí

sus desventajas; la más indeseada, que lle-

nuestros nombres, y resentida grito tu nombre

guen los dueños de la casa y encuentran a un

al inmenso mar que siempre nos ha separado.

extraño en ella. Mejor me pondré las zapatillas

Ésta es la última carta que te escribo, confío

por si tengo que salir corriendo.

en que llegará hasta lo más alto del cielo, allí

Yerry Henríquez, 4t ESO

donde me esperas desde hace años.
Siento la fría madera en mis pies, mi vestido
está mojado por el fuerte oleaje. Dejo volar los
globos, cierro los ojos, y respiro por última vez
la dulce brisa del mar.
Marina Capitán, 4t ESO

Está cabizbaja, sentada en el muelle, abstraída. Se levanta lentamente pensando que no
puede desaprovechar el día sin hacer nada. Se
acaba el verano. Mientras se aleja observa el
suave oleaje que brilla, el cálido reflejo del sol
poniéndose… Oye el chapoteo de algún niño
en la orilla, su risa y su alegría. Una agradable brisa marina le aparta delicadamente algún
mechón de pelo hacia atrás. Camina descalza,
Siempre me decías que no había distancia en

sin prisa, deja que la arena juegue entre sus

el océano que pudiera separarnos. Cada tarde

dedos.

te mandaba una carta atada a unos globos.

Continúa con los globos en la mano, esos co-

Decías que te llegaban, pero sé que mentías.

lores tan vivos y llenos de alegría… Los suelta

Yo me conformaba con verlos volar imaginando

inocentemente, mira cómo se alejan, libres,

que los pudieras ver desde tu barco. Me ima-

despreocupados. En ese momento le gustaría

ginaba tu sonrisa dibujada en los labios, tras

ser uno de esos globos, viajar, conducido por
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una suave ráfaga de viento…

mínima expresión de sorpresa ante aquella no-

Aún no se puede creer que mañana tenga que

vedad. Su mirada me transportó a otro lugar, a

volver al instituto. Ha sido todo tan bonito… La

mi tierra, allí donde las olas son la música que

fiesta, los amigos, el dulce beso... Conservará

te acompaña desde el primer momento del día

el efímero roce en su memoria, seguro.

hasta el último, allí donde la gente aún se detiene a

Irene Briongos Rica, 4t ESO

contemplar la inmensidad del mar...

Pero enseguida todo volvió a su cauce. La realidad se apoderó de aquel momento mágico,
la gente echó a reír y continuó su camino. Él
se quedó allí, en medio de la muchedumbre,
sonriendo.
Ivette Carricondo, 4t ESO

“Destruiré este mundo ofuscado y frívolo y
creare la soñada utopía, haré renacer un nuevo amanecer a partir de los fragmentos rotos
de esta insana existencia”
Ese fue el último deseo de un singular visionario perdido entre un mar de oscuridad, un reflejo de mi existencia en el pasado, y un futuro
divergente para hostigar.
La noche fue turbia. Al amanecer, las poderosas nubes ocultaban por completo todo rastro
de luz y la gentil lluvia que provocaban oscureEl silencio reinaba en aquella plaza abarrota-

cía lentamente la ciudad. No era algo que me

da. Desde mi ventana observaba cómo la gen-

disgustara. Las solitarias calles estaban total-

te caminaba acelerada en todas direcciones, y

mente vacías, era una bonita perspectiva.

aunque el pánico era el único aire que se podía

Abrí el armario y cogí la ropa al azar, pocos

respirar en aquel ambiente desconocido para

minutos después me dispuse a salir. Vagué por

mí, nadie excepto él se atrevió a gritar en me-

la ciudad hasta decidirme a ir a buscar el Void

dio de aquel aterrador silencio.

Genoma, la bioarma definitiva que había es-

Sus ojos eran claros, no pude distinguir exac-

tado desarrollando a lo largo de su vida, con

tamente el color, pero sí que adiviné en ellos

el único fin de acabar con la hipocresía que

un brillo capaz de detener el mundo en su in-

reinaba sobre el mundo, y acabar con el único

cesante vaivén. Eso es lo que hizo. El mundo

método que conocía para mover el mundo, el

se suspendió a sus pies pero él no mostró la

miedo. La tomé.
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Hacía mucho tiempo que soñaba con ese mo-

vingut, al meu parer, un dels llocs comuns amb

mento, con el momento en el que saciaría al

més vitalitat i força.

fin mi sed de venganza; sin embargo, no fue

Cal tenir en compte que en èpoques de crisi

así. Esa profunda sed, había sido mermada por

econòmica i social, l’ésser humà tendeix molts

el tiempo. En ese momento salí, pacíficado, a

cops a dirigir la seva mirada cap a d’altres

sentir en mí la luz matinal. No obstante, no la

etapes històriques brillants (ja siguin aques-

pude percibir. De nuevo, entonces, me dirigí

tes reals o mítiques), en les quals l’home vivia

a la nada. Pasado un ápice de tiempo de re-

amb una absoluta felicitat. És una mirada nos-

flexión, llegué a una hermosa y céntrica pla-

tàlgica cap al passat que pot servir de consol

za, qué ironía, la plaza donde había pasado

davant la misèria moral d’una actualitat viscu-

parte de mi infancia. Reviví una profunda ale-

da amb angoixa, d’una actualitat cada vegada

gría. Alegría que no tardó en convertirse en un

més insuportable.

amargo recuerdo, que vi reflejado en el mismo

Doncs bé, quin paper pot jugar la literatura

presente, en ese mismo instante: la indiferen-

de ficció davant un període històric marcat no

cia de la multitud ante el infortunio de otra

només per una gran crisi econòmica que està

persona, su indigna indiferencia ante la impla-

afectant tot el món, sinó també social i moral?

cable agresión a la vida de una simple chica.

Què pot fer davant d’una societat que ha erigit

Entonces me di cuenta, debía hacerlo, no, solo

com els seus grans déus la ciència i la tecno-

yo podía hacerlo, así que sin más lo hice.

logia, i ha deixat força de banda els estudis de

Héctor Pascual, 4t ESO

humanitats? (vegeu pel que fa a aquest punt
les reflexions d’un dels intel.lectuals més lúcids que ha donat aquest país, el professor de
Literatura Jordi Llovet en la seva obra Adéu a

BREUS APUNTS SOBRE
EL TÒPIC LITERARI, LA
LLOANÇA DE L’EDAT D’OR I
D’ALTRES ASPECTES
RELACIONATS AMB LA LITERATURA

la universitat. L’eclipsi de les humanitats) Què
pot aportar a una societat on la utilitat imminent és un dels valors més preuats? (només
cal adonar-se de l’obsessió gairebé malaltissa
pel resultadisme en tots els àmbits de la vida,
fins i tot en l’educatiu).
Per una banda, ens pot oferir, davant la com-

Em plau presentar com a professor de llengua

plexitat i confusió característiques del moment

que sóc els textos literaris que enguany han

en què vivim, uns senyals, unes marques que

resultat guanyadors del certamen literari de

ens poden guiar a l’hora de conferir un sentit

Sant Jordi a 1r de Batxillerat. Dues narracions

a les nostres experiències, una mena de fites

que tracten un dels tòpics potser més desco-

col.locades dins d’aquest enorme desert en

neguts per al gran públic, la lloança de l’edat

què s’ha convertit la nostra realitat. No és es-

d’or. Un tòpic, que lluny d’envellir i resultar aliè

trany que des d’àmbits aparentment llunyans

a les nostres preocupacions actuals, ha esde-

als humanístics com són l’economia i la ciència,
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cada cop s’estigui donant més importància a

els atacava la vellesa menyspreable sinó que

les narracions com a configuradotes de camins

sempre, amb la mateixa vitalitat a les cames

dotats de sentit en aquest magma de confusió

i als braços, es divertien en festes, aliens a

en què s’està convertint la nostra existència.

qualsevol malaltia. Morien com si s’haguessin

D’altra banda, sense bucar-hi utilitats imme-

adormit i gaudien de tot tipus de joies; i els

diates, ens poden oferir –i les dues narracions

camps fèrtils produïen espontàniament fruits

que presentem ho demostren a bastament-

abundants i excel·lents.”

moments de gaudi i plaer estètic, un gaudi,

Hesíode. Els treballs i els dies, 110-120.

val a dir, que molts cops no sabem d’on prové,
què l’ha provocat. Però no és un fet que ens
hagi de preocupar, perquè en definitiva el misteri sempre será un dels elements fonamentals
de l’art.
Aquí teniu aquests textos literaris que més que
dir el que fan és suggerir, la qual cosa provoca
que en darrera instància hagi de ser el lector
qui li haurà de conferir un significat. Espero
que gaudiu d’aquestes narracions tant com jo
ho vaig fer en llegir-les.

LLOANÇA A UN TEMPS PASSAT
No sé si varen ser les flors d’aquella eterna primavera, o el caprici dels color qui, amb la seva
exuberant saviesa, van tan ben anomenar com
daurada aquella època.
Època en què tothom i tot se servia de la pròpia felicitat, on les fulles d’una llunyana tardor encara restaven a terra esperant que un
nou fred hivern les acollís entre els seus braços

Domènec Garrido, professor de Català

glaçats. On tots els més bells sentiments es
feien la guerra per tal de poder embriagar en
la seva màxima esplendor a tota la gent que,
amistosos tots, esperaven cada nit impacientment la claror del dia per poder sortir al carrer
amb l’estima per davant.
Quanta bonança es respirava en els aires
d’aquell temps! Quan mancaven tals conceptes
com el frau o el mal, quan l’engany encara no
existia i el seu lloc l’ocupava la humilitat. Quin
goig feia veure la gent despreocupada per tot
allò material! Com regalaven i compartien sense ni un solitari rastre de menyspreu! On els
somriures avergonyien el Sol per la seva lluentor i l’enveja s’amagava de la gent sabent que
allà no era desitjada.

“Quan Cronos regnava en el cel, [els homes]

La llei encara no havia estat creada per la

vivien com déus, amb l’esperit lliure de pre-

manca de necessitat que despertava entre la

ocupacions, sense fatigues ni misèries; no

població, tothom ho feia tot per tothom sense
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esperar res a canvi. La superioritat era un concepte llunyà, tan llunyà com ho era el poder,
i la riquesa i la pobresa s’agafaven de la mà,
mentre tristes per la seva pobre popularitat,
s’allunyaven ràpidament per la senda dels perdedors.
La gent temia la mort, no pel dolor, ja que en
aquella època aquella paraula no formava encara part de l’intel·lecte humà; temien per la
por de deixar enrere tan descomunal bellesa i
perdre la parla per poder lloar allí on vivien, on
les lloances de la seva gent eren només una
tímida imatge de la realitat del moment.
Carla Sánchez (guanyadora del concurs literari de
Sant Jordi 2011-2012)

menjar i l’aigua abundaven i les medicines per
curar els mals no eren necessàries, ja que la
caritat de la Terra era tal que ni dolor va voler

LLOANÇA A L’EDAT D’OR

causar. La gent no moria amb patiment ni tan

Abans que els homes recordessin que hi havia

era fins que arribaven al cel quan veien que no

un després, abans que les primeres fulles dels

era ni la meitat de bell que el que havien ad-

arbres caiguessin fruit d’un hivern avançat,

mirat en la seva vida terrenal.

abans fins i tot que tinguessin les paraules su-

L’amor era tan lliure com el vol dels ocells, ho-

ficients per elogiar les belleses del món, la hu-

nest, d’ànima simple i cor bondadós, amb els

manitat vivia en una època de bonança màxi-

enamorats tan cegats que la més gran de les

ma, on res era massa o insuficient, sinó que

lletjors els semblava una obra d’art. On no hi

tot estava en justa mesura.

havia traïció, ni frau, època de bonança que fa

En aquella època era on els homes, boigs de

fer bons als dolents i que va donar pa a aquells

tanta alegria, només buscaven el bé comú sen-

que ni tan sols sabien que el necessitaven.

sols se n’adonaven del moment del traspàs, no

se ni tan sols pensar que on hi ha un bé hi ha
Natàlia Duarte (finalista del concurs literari de
Sant Jordi 2011-12)

un mal. No existien les lleis, ja que encara no
hi havia infractors ni infraccions a fer pagar,
ni les armes havien estat inventades perquè
ningú tenia la necessitat d’inventar-les en no
haver-hi ningú contra qui lluitar.
No hi havia propietats ni esclavitud, tot el que

ELS OBJECTES PARLEN
MONÒLEGS (FRAGMENTS)

era d’un era de tots i la vida era justa amb ca-

La Vida d’un Rellotge

dascú. Tothom tenia el que desitjava tenir, per-

Pffff... Quin avorriment! Tots els dies a totes

què ningú no desitjava més del que tenia. El

hores, cada minut, cada segon... no paro de
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fer voltes! Tinc el braç prim

en canvi, a mi sempre em

fet pols, aquest és el que

donen vacances. Quin avo-

més es mou. Sort que ara

rriment aquest estiu, no he

són les sis, la millor hora.

pogut menjar ni una sola

Puc descansar el meu braç

peça de roba. Els meus

gros, que és el que més em

amos

costa de moure. A les dot-

la roba fora a la terrassa,

ze en punt és quan pitjor ho

amb la calor del sol. No ho entenc!! Tan ràpida

passo.... els dos braços cap a munt! Semblo

i eficaç que sóc... El sol és el pitjor amic que he

l’estàtua de la Llibertat! I, a sobre, no em fan

tingut mai, sempre em deixa sense feina.

cap cas. Només quan vaig mitja hora enda-

Avui he sentit com començava a ploure.

rrerit o se’m gasta l’energia. Tot i així, si em

M’encanta quan plou, avui segur que em do-

despisto em troben a faltar, i això és bo, ja que

nen menjar. Quines ganes que tenia que arri-

em demostren que sóc important.

bés l’hivern i el fred. La rentadora ja ha aca-

preferien

eixugar

bat, ara em tocarà a mi.
Adrián García, 2n ESO
Ainoa Pascual, 2n ESO

El ganivet
No puc més! Quin fàstic, avui he hagut de tallar ceba, ella és una de les meves pitjors enemigues.
M’agraden els dies d’amanida, perquè m’agrada
tocar la meravellosa textura de l’enciam. És extraordinari tallar el pa i que es quedin a la meva
espatlla les esgrunes que sobren. Oh! I no ens
oblidem de quan em renten al rentavaixelles,
és una de les estones preferides del dia, sentir
el sabó, preferiblement Fairi,
aquelles pastilles amb tres
tipus de sabons, són meravelloses i et deixen més net
que mai. (…)
Sheila Laguna, 2n ESO

L’oblidada bossa
Un dia més estic aquí esperant a què algú reclami la meva ajuda. Amb tot això del respecte al medi ambient, ningú em fa cas, tothom
s’emporta la bossa de roba de casa. Ara les
bosses de plàstic com jo, hem quedat totalment oblidades a sota de les caixes registradores dels supermercats, esperant a què algun
despistat necessiti comprar-nos. Per què? Quina barra! Ara ja no som gratuïtes, ens han de
pagar! Encara que no som tan cares, només
tres tristos cèntims, ens ho posen ben complicat... no hi ha dret! A més a més, ja no som
tan fortes com abans, ara ens carreguen una
mica més del compte i ja ens trenquem. (…)

L’assecadora
Ja sento el soroll de la rentadora, la meva millor amiga. Ara em tocarà a mi, n’estic segura!!
Ara és el meu moment, el que he estat esperant tot l’estiu. La rentadora sempre té feina,
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Cèlia Diaz, 2n ESO

Fem Ciència
COLTAN,
PERQUÈ ELS VERITABLES
CULPABLES SÓM NOSALTRES.

cosa perjudica alguns països, però el que es

Un article informatiu i d’opinió amb la
intenció que se sàpiguen les
penuries originades pels nostres
capritxos.

dat, ha comportat diversos conflictes bèl·lics,

veu clarament més afectat és el Congo, amb
un 80% d’aquest mineral a les seves terres.
Aquest índex tan alt d’un material tan deman-

Poca gent coneix l’existència del material denominat Coltan i de tots els problemes que
ocasiona, en canvi, tots el fem servir més del

explotació en semiesclavitud de nens i població
local, desastres mediambientals que han afectat de forma notòria la fauna autòctona, problemes de salut en els “treballadors”, ja que
s’ha demostrat que pot contenir restes d’urani
i altres materials radioactius.

que ens pensem.
Aquest material no és realment un mineral
establert, procedeix de la combinació de Columbita (òxid de niobi amb ferro i manganesi
(Fe, Mn, Nb2O6)) i de Tantalita (òxid de tàntal
amb ferro i manganesi (Fe, Mn, TA2)). D’aquí
el nom; ColumbitaTantalita.
Amb unes característiques concretes com són
la super conductivitat, la resistència a temperatures molt altes, l’emmagatzematge d’energia i
el seu alliberament a lliure disposició i la resistència a la corrosió entre d’altres factors, el fan
fonamental per al desenvolupament tecnològic
(present en quasi tots els aparells electrònics

El valor del Coltan s’ha posat a l’altura del de

d’ús quotidià, com el mòbil, etc.), i fins i tot,

l’or o els diamants, i això seria beneficiós pel

és utilitzat per l’Estació Espacial Internacional

país econòmicament parlant, si no fos perquè

(en maquinari o elements que han de sortir de

moltes de les explotacions són il·legals i de

la Terra).

trasllat contrabandista.

Les principals productores mundials són Aus-

Un dels conflictes que tot això ha causat és

tràlia, Brasil, Canadà, República Popular del

la Guerra del Congo, iniciada al 1998 i que va

Congo, Ruanda i Etiòpia.

perdurar fins al 2003 gràcies a les subvencions

En ser un material molt escàs, tothom en vol

d’altres potències mundials.

treure benefici i explotar-lo al màxim, la qual

Va ser una guerra entre les forces del govern

39

i la FDLR (Fuerzas Democráticas para la Libe-

diners per poder aconseguir-lo; és realment

ración de Ruanda) que afectava directament la

una forma eficaç de veure el que costen les

població local, veient-se sotmesa a les cruel-

coses, i de donar-li el valor que es mereixen.

tats prèviament descrites. Més d’un milió de

Per últim, m’agradaria dir que prioritzar allò

persones en van fugir, i 4,5 milions van ser

material està afectant les relacions socials,

assassinades.

cosa realment trista si tenim en compte que és
allò que li dóna alegria a la vida, la gent que hi

Ara que saps tot això, que n’opines
del consumisme?

ha en ella.

(a continuació, veurem l’opinió de la

Mar Vallès Vilomara, 4t ESO

nostra reportera d’investigació)
Segons la meva opinió, estem vivint en una so-

“LA MEVA AMIGA PESADA”

cietat excessivament consumista. No en tenim
prou de tenir un producte, volem sempre allò

Avui el director del diari “Científics de les mo-

que marquen les tendències, independentment

reres” m’ha demanat que investigui una malal-

de si l’aparell que tenim funciona o no. Amb

tia que em sigui propera. És a dir, que vol que

aquesta actitud, de comprar comprar i com-

destaqui la part sentimental sobretot, ja que

prar sense mai arribar a satisfer-nos i sempre

sempre es queda en un segon pla. Diuen ben-

voler més coses materials, estem fomentant

volguts lectors que el primer pensament és el

conflictes, tant ètics, com mediambientals,

que compta i el meu ha estat entrevistar una

com bèl·lics. Realment som, en gran part, cul-

persona molt propera a mi, la meva mare.

pables de la Guerra del Congo i d’altres desgràcies. Si no hi hagués aquesta demanda tan
exagerada, no caldria cobrir-la ni explotar-ne
d’aquesta manera els recursos.
Jo crec que això és a causa del fet que no ens
preguntem si realment ho necessitem, no li
donem cap mena de valor, ni pensem en les
conseqüències dels nostres actes.
Això passa de forma evident entre l’actual joventut. Ho tenen tot sense gaires problemes

Hola mare; volia fer-te unes preguntes
per al diari en el qual treballo. Sé que és
estrany, però vull parlar sobre la teva
malaltia.
Endavant, cap problema. Pots preguntar el que
vulguis.
Entesos, quina malaltia pateixes.
Sóc malalta de fibromiàlgia.

i per aquest motiu tot ho menyspreen com si

Millor que cap enciclopèdia, pots explicar

caigués del cel i s’autodestruís al deixar-ho de

en què consisteix?

banda.

Li diuen la malaltia invisible, perquè tu la sents

Personalment, com que trobo en aquesta etapa

però ningú la veu, ni tans sols els metges.

de la vida, entenc aquesta actitud, però no la

Aquesta malaltia consisteix a tenir dolor mus-

veig correcta; així doncs, quan jo vull qualse-

cular durant tot el dia i sentir-se cansat. No

vol “capritx” electrònic, estalvio amb els meus

pots amb el teu cos...
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I és una malaltia crònica?

a mi. Fins que et comencen a fer proves per

Sí.

algun indici i et diagnostiquen aquesta malaltia. En el meu cas, vaig caure i em feia molt

O sigui, que no es pot curar, peró hi ha al-

mal el cos. Caminava quatre passos i em can-

guna mena de tractament per fer la malal-

sava. Semblava una vella i era una noia de 33

tia més amena?

anys. Després de la caiguda, a l’anar al metge

Sí, antidepressius i calmants.

la doctora em va dir que es tractava de fibromiàlgia.

I per què aquest medicament?
En teoria és perquè estigues més trànquil, la

Com és el teu dia a dia amb aquesta malal-

musculatura es relaxi i així poder adormir-te a

tia?

la nit, ja que els dolors no t’hi deixen dormir.

Ha canviat molt la meva vida. Sempre he si-

Però aquest medicaments són per a tractar-ne

gut molt activa, i mai m’havia cansat tant com

alguns símptomes, però no per curar-la, ja que
no té cura. A vegades et poden funcionar més,
però tampoc solucionen massa.

em canso ara per no res, ni havia patit tan
mal al meu cos. Un matí em vaig llevar i vaig
dir-me a mi mateixa que no em mereixia no
tenir una vida normal i passar-me el dia al llit

Com et diagnostiquen aquesta malaltia?
Comences amb dolors músculars i quan vas al
metge et pot dir que són nervis, que tu mateix ho provoques, que és el que em va passar

i que tampoc s’ho mereixien les persones que
m’estimaven. Llavors em vaig plantejar que
havia d’aprendre a viure amb aquest mal i a
continuar una vida com la que tenia abans,
però amb aquests dolors. La meva decisió va
ser anar al psicòleg després de veure que no
podia solucionar els problemes de pensar negativament, perquè això encara em perjudicava més. Tothom pot si vol, jo em vaig dir que
podia i he pogut.
I què et va fer decidir d’anar al psicòleg?
Que en aquesta vida no pots estar patint sempre pel mateix ni patir abans que les coses
passin. Que havia de ser més optimista i treure
forces de mi mateixa per afrontar el dia a dia.
Aquesta malaltia afecta el teu caràcter o
les teves emocions?
Sí, a tot.
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Com?

que passi. “Si tu quieres puedes”, sempre tinc

El dolor em fa tenir ràbia i em crea mal humor.

aquesta frase a la ment, podem aprendre molt

Hi ha dies, quan tot et fa més mal, que tens

de totes les malalties.

molt mal humor. I a la vegada em fa estar més
Noèlia González Díaz, 1r BTX

sensible. Moltes vegades, les persones que pateixen fibromiàlgia acaben deprimides.
I per què?
Perquè no pots fer molts cops vida normal o
la vida que tu t’agradaria portar. I et sents inútil.

FUGAÇ VISIÓ DE LA REALITAT
CÓSMICA
Quan aquell migdia tothom, mirant la tele, va
assabentar-se de la notícia, es va estendre per
tot el món un estat d’apocalipsi immediat. Què

Et sents incompresa?
Sí, hi ha metges que no creuen en aquesta
malaltia. I molts cops per la gent que tens al
voltant, ja que n’hi ha poca que vol estar al teu
costat quan no tens ganes de festa.

esperaven, que amb un univers format a partir
d’una explosió, i sabent que contínuament xoquen cossos en algun lloc de la seva extensió,
no ens arribés mai aquest dia? Que cecs i ingenus hem estat sempre els humans! Creiem
que vivíem aïllats de tot perill! I com es va

Com has afrontat tu aquesta malaltia?
Després de moltes proves i medicament, vaig
començar a anar que em fessin acupuntura i
m’ha funcionat molt bé. Ha estat molt gratificant trobar una solució en la medicina alternativa. També aquí he trobat a persones que
m’han ajudat a veure-ho tot d’una altra manera. A mi m’ha tocat una amiga pesada i he

formar la Terra? A partir d’impactes de meteorits! Què pensaven, que ja s’havien acabat?
Era obvi que arribaria el dia en què en vindria
un altre, era obvi que la nostra espècie tindria
un final, igual que va tenir un principi.
Aquell 8 de desembre, a punt d’acabar un altre any, anar pel carrer era pitjor que les primeres hores de les rebaixes d’hivern després

d’aprendre a estimar-la encara que arribi a ser

de reis. Tothom volia acomiadar-se de tothom,

molt i molt pesada. Ara mateix em llevo dia a

fer allò que sempre havien volgut fer però que

dia amb motius per aconseguir portar una vida

mai havien tingut prou valor per fer-ho. Ara

normal i crec que ho estic aconseguint.

sabien que en un parell de dies tot el que una

Aquí va concloure l’entrevista que vaig fer.

civilització havia format es reduiria a res, i en

Com a filla d’una malalta de fibromiàlgia sé el

comptes d’admirar allò que podríem veure per

que senten les persones que tenen al voltant.

últim cop, la gent es dedicava a col·lapsar les

Has d’intentar comprendre aquesta persona

carreteres i destruir una mica més el nostre

per sobre dels mals moments i sobretot donar-

fatigat ecosistema.

li ànims. Vaig aprenent moltes coses sobre la

Aquell 8 de desembre, precisament diumenge,

gent, i de ma mare he après que si vols sortir

a les dues del migdia, hora de major audiència

endavant només t’ho has de proposar, passi el

televisiva, la NASA va fer un tall a totes les ca-
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denes per anunciar el catastròfic impacte que

sar que durant aquells dies la televisió va tenir

patiria el nostre planeta en breus dies. El cau-

uns nivells d’audiència mai vistos, poder córrer

sant: un meteorit anomenat Hasel que, atret

a ficar-nos al petit búnquer de guerra que mon

per la força gravitatòria del Sol, es dirigia a una

avi, encara aquells dies, amagava sota de la

velocitat alarmant directament al nostre petit

seva modesta casa.

astre. Possibles solucions: ficar-nos als bún-

Va ser divendres següent, dia 12, quan va arri-

quers que restaven encara estables i confiar

bar el moment. Van repetir el comunicat 15

que la nostra atmosfera, terriblement debilita-

vegades amb intervals de separació de 15 mi-

da per la pol·lució, pogués desintegrar aquell

nuts, nosaltres al segon ja érem al búnquer.

meteorit. Sense ser cap especialista en la ma-

El temps va passar molt lentament en aque-

tèria i tenint en compte les mesures aproxi-

lla habitació, però quan va arribar el moment

mades que els astrònoms havien donat de la

tot va ser molt ràpid. Primer vam notar com

roca espacial, més o menys dues vegades més

augmentava la temperatura, després un gran

petit que la Terra, podia deduir, sense por a

soroll, comparat amb res que hagués pogut

equivocar-me, que cap dels sis mil milions dels

sentir abans, i fortes sacsejades que ho mo-

habitants que en aquell moment ocupaven la

vien absolutament tot. Tot seguit, l’única bom-

Terra veuria mai més el mes de gener.

beta que teníem es va trencar i ens vam que-

I així van anar passant els dies, amb el ma-

dar sense llum. Vaig agafar-me el cap amb les

teix caos i la mateixa agonia dominant el món.

mans i me’l vaig ficar entre els genolls i allà

Nosaltres, tant jo com tota la meva petita fa-

va ser on sense adonar-me’n vaig començar a

mília, ens vam mudar a casa dels meus avis,

ensumar aquell gas.

al bell mig de la ciutat de Berlin, per quan la

No sé si van ser hores o dies el que vaig tri-

NASA emetés el comunicat d’alerta. Cal supo-

gar a despertar-me, però quan ho vaig fer vaig
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trobar-me ple de pols a un forat immens, tot

COM ACONSEGUIR L’ÈXIT:

era fosc, però podia notar com no hi havia cap
paret al meu voltant. Vaig intentar aixecar-me,

A (èxit) = X (treball) + Y (joc)

totalment inútil. Vaig obrir la boca amb inten-

Albert Einstein

cions de cridar un nom que algú, per casualitat, pogués reconèixer però no em sortia la
veu. Vaig intentar empassar saliva però no hi
tenia res a la boca, ni un tímid rastre d’humitat
així que vaig decidir, finalment, continuar dormint. Fins que, tocat per una gota d’algun líquid fred vaig desvetllar-me. Amb ajuda del
lot que portava a la butxaca, vaig aconseguir
il·luminar escassament aquell indret, i vaig deduir que em trobava a una bossa de gas subterrània que, amb les fortes sacsejades que

Gran fórmula d’Einstein. L’esforç és imprescindible per obtenir bons resultats, però cal passar-s’ho bé treballant. Ser creatius, desperts
i obrir la ment per possibles resultats incomprensibles.
Tot això no és possible sense un bon equip de
treball. I aquest ha estat el resultat de l’alumnat
de 1r de Batxillerat. Agraeixo de tot cor el seu
esforç amb l’inventari del laboratori de química. Han classificat, ordenat i netejat els arma-

havien acompanyat al meteorit, s’havia buidat

ris de reactius a les hores del pati. D’aquesta

per l’escletxa per la qual el vaig ensumar.

manera podem trobar cada element o compost

Com hi vaig arribar? No ho sé. Podré mantenir-

als 7 armariets que hi tenim (A,B,C,D,E,F I G).

me amb vida fins que trobi una forma viable

Ha estat una feina feixuga, però l’han feta amb

d’aconseguir aliment? Tampoc. De moment

humor i bona voluntat.

estic assegut a la paret escrivint això, amb

De vegades les accions desinteressades donen

l’esperança de sortir a fora i poder trobar algú

molta satisfacció i un gran èxit

que encara tingui els membres units al cos.

Aquesta química FUNCIONA!

Carla Sánchez Cerón, 1r BTX
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Xesca Vela, professora de Química

SETMANA DE LA CIÈNCIA
2011, ANY DE LA QUÍMICA
EL PLA DE LES MOLÈCULES
El curs va començar com acostuma a fer-ho,
amb normalitat.
Però a partir de l’octubre van començar a
succeir coses insòlites: els alumnes a l’hora
de laboratori proposaven experiències noves
i com a experimentats científics les realitzaven mentre que un altre company els anava

S’acostava la Setmana de la Ciència i pensant

filmant, altres ho feien a casa i d’altres en llocs

en el que deia Marie Sklodowska, més cone-

més inversemblants. Què els passava? Nosal-

guda pel cognom de Curie, vam pensar que “a

tres, els professors del Departament de Cièn-

la vida no s’ha de tenir por a res, només s’ha

cies, vam recollir totes les gravacions, alguna

de comprendre” i per tant en vam treure profit

cosa en faríem, valia la pena!

del vídeos realitzats pels alumnes i els conver-

Aquí no va acabar tot, van començar a aparèixer

tirem en un concurs: Sou capaços d’explicar

per tots els llocs de l’ institut molècules de to-

quins fenòmens són els que ens mostren els

tes les mides, models atòmics, tot realitzat

experiments?. En una bústia els alumnes van

amb material reciclat. Les molècules ens en-

començar a donar les respostes . Hi van haver

voltaven, aquí en teniu una mostra:

moltes respostes i a més moltes eren correctes. Al guanyador de cada nivell se li va donar
un premi. Però nosaltres creiem que tots hi
van sortir guanyant. Encara podeu trobar les
filmacions a la pàgina web de l’ Institut.
Del dia 21 al 28 ens van començar a visitar
persones que es dediquen a la ciència, cada
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dia una sorpresa, cada dia per a un curs, era

En LLUÍS EEK, químic i membre de la platafor-

l’explosió dels fets insòlits que van començar

ma Ciència i Societat, va oferir als alumnes de

a l’octubre.

4t els seus anys d’experiència per transmetre

El primer en venir va ser el catedràtic emèrit

l’aventura de la ciència.

en enginyeria química CLAUDI MANS, que va

La ROSA PÀMIES, professora de l’UPC en bio-

explicar als alumnes de batxillerat , com la cui-

mecànica, va engrescar a un altre grup de 4t

na de casa pot ser un laboratori químic.

per fer de la recerca científica el seu futur i així

L’ADOLF CORTEL, catedràtic de física i química,

poder millorar el de tothom.

va fer posar els pèls de punta als alumnes de

L’últim dia ens va visitar en LLUÍS NADAL, pro-

2n.

fessor de física i química,va ser un acabament

La MARTA SEGURA, professora i divulgadora

sonat i mai millor dit, a més dels alumnes de

científica,ens va omplir l’aula fosca de llum i

1r tot l’ Institut va sentir les explosions encara

color pels alumnes de 3r.

que no van poder veure els colors i les formes
que va anar creant.
I així va ser com la química ens va envair i va
canviar, per una setmana, el nom de l’ Institut
i esperem que per sempre la vostra visió del
món.
Departament de Ciències
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Llengües Estrangeres
HAVING EVERYTHING YOU
WISH IS IN YOUR HANDS

lity. In this book you can find the way to learn
how to deal with those moments without the
need of herculean efforts. Nevertheless, it is a

The very last book I’ve read is called “The Secret”. It doesn’t matter who you are, how old
you are or where you are from. Everyone can
find the key to happiness. You just need to
know something: the secret.

little bit repetitive and also short, but it takes a
long time to read it because it makes you think
a lot. As it is so repetitive, it could be hard to
read it if you don’t think it can help you or you
just don’t like the topic that it is dealing with.
I would personally qualify this book as astonishing and miraculous. I think it’s been made to
create happiness and that’s what it does and I
utterly recommend it. I have thoroughly read
it twice and I went down a treat when doing so.
It’s been a pleasure to understand how easy it
is to achieve all my dreams. I hope you reach
them too.
Adrià Fratila Torregrosa, 2n BTX

The author is Rhonda Byrne, the editorial here
in Spain is Urano and the book was published
in 2008. This book is about finding the way

PABLO ALBORÁN

to achieve your dreams not only with effort
but also with the right mentality. It deals with

Nowadays, there are a lot of musicians that

psychological aspects that are really easy to

record their own songs to make a CD, and then

modify or improve. What most people usua-

sell it. The problem is that people are not keen

lly don’t know (just a handful of people who

on the lyrics and the message that a song gi-

are fortunate) is how easy it is to be what you

ves, and lot of them like songs because of their

want. This great book teaches you how to rea-

rythm and a sticky part of it that becomes the

ch your goals using the power of your mind. It

recognizing sign of a song.

asks you to be as optimistic as you can, to be

But today, I’d like to recommend you all a great

thankful and, of course, to never lose hope.

music CD, as it has some of the best lyrics I’ve

It seems very straightforward, and it is, but in

ever listened to. The CD I’m talking about is

our lives we have a lot of tough times in which

the latest Pablo Alborán CD, named Pablo Al-

we, unfortunately, don’t use the right menta-

borán. It was released on January 28th, 2011,
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THREE IN ONE
Last January we went to see a play which was
pretty funny and enjoyable. As the title shows,
the play was divided into three stories. One
was about a lad who was in love with a girl, but
there was another guy who loved also her, the
richest boy in town. What a mess!
Nevertheless, one of the parts I liked the most,
is the story about a man who sent an envelope to a detective woman. She had to deliver it
to a specific place. However, a stranger started
to pursue her and a funny chase began. It was
absolutely hilarious! Finally, the woman got
and produced by Manuel Illán at the EMI Music
company. This CD brings you up to a feeling
that you can only feel with his music. His lyrics
always makes you remember of what he’s
singing. Actually, he does not only have love
songs, but it also contains ‘’forget’’ and ‘’for-

there, and as she was curious, the detective
girl decided to open the envelope. Surprisingly there was a photo of Justin Bieber! LOL!
Then the three characters began to mock him
and we laughed so much and practiced our listening skills, too!

give’’ songs as the song ‘Perdóname’, which is
Irene Lozano, 3r ESO

sung along with the Portuguese singer Carminho. This CD has a large variety of rhythms and
lyrics that makes you become thoughtful and
it even includes home videos where Pablo Alborán sings his new songs in an acoustic version.
As far as I’m concerned, Pablo Alborán’s latest CD is highly recommendable for all kind of
people; even our mothers would sing Pablo’s
songs in their cars. So, if you want to have a
nice time, give a present to someone or even

ENGLISH THEATRE
SOUTH BY SOUTHEAST
On 2nd February, the students of 4th of ESO
and Btx. went to see an English play.
The play was about a boy who was involved in
a criminal case without knowing it.
When he realised of the situation, lots of adventures and strange things started to happen
to him. The criminals try to kill him twice, but

surprise your parents, the right choice is Pablo

he finally escapes with the help of a nice girl,

Alborán’s CD. You’ll enjoy it for sure!

who is apparently his friend.
He really liked that girl, and did everything she

Alex García De la Rosa, 2n BTX

told him, but at the end of the play, he disco-
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vered that she was part of the criminal gang.

He’s a magic “teacher” and he works in a lot

As the girl was also in love with the main cha-

of shows.

racter, she betrayed her boss and stopped the

When he went to our school, he asked for many

evil plans.

voluntaries to help him with

Some students went to the stage as volunta-

the tricks, so children were happy.

ries to help the actors.

All of them enjoyed the show and said: “the

“We enjoyed ourselves very much because it

magic show has been interesting!”.

was quite fun. We laughed a lot with the story
Paula Muñoz, 1st ESO

and with some facts as the little teddy bear in
the role of the evil boss’, said one of the students.

L’INTERCANVI AMB FRANÇA
Nuria Morraja i
Mar Vallès, 4th ESO

UNA AVENTURA HUMANA MÉS ENLLÀ
DE L’AULA
Just el dia de la represa de classes després de
les vacances de Setmana Santa, un grup de

JACK THE ENGLISH TEACHER

21 alumnes francesos van aterrar al Prat, en

Last Thursday on 26th April, 1st ESO students
came to watch a magic English show.
A magician called Jack, did a lot of magic tricks,
for example:
the red balls, the sticks, the rings, the purse
and the wallet ...
Jack’s a friendly and intelligent man and a really
good magician.

el marc del IIIr Intercanvi entre els instituts d’
Amilly i Vilanova del Camí, ciutats agermanades des de 2003. Es tracta d’una experiència
en què participen alumnes que estudien francès a Catalunya i castellà a França. La setmana a casa nostra va estar plena d’activitats,
planificades per tal que els aspectes pedagògics, culturals i lúdics siguin equilibrats i constitueixin per als nois estrangers una aventura
de descoberta. El primer dia vam fer un tour
turístic per Barcelona, amb dinar a la zona del
Port Olímpic i a la tarda vam visitar , al Caixaforum, la magnífica exposició de quadres de
Goya. L’ endemà hi va haver visita a l’institut
i una gimcana de descoberta d’Igualada. En el
decurs de la setmana, hi va haver una jornada
de dia sencer a Sitges, amb una visita al Museu Romàntic, una matinal a l’ Abric Romaní de
Capellades, amb taller de tir a l’arc, una excursió a Montserrat i la visita al Museu de la Pell.
La recepció a l’Ajuntament amb la presència
del Sr. Alcalde Sr Vich i de les regidores Sra
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Trullols i Sra. González així com el sopar de fa-

“Jo, Javi Gómez, crec que ha estat una mag-

mílies van ser els actes en què la implicació del

nífica experiència i a la vegada molt divertida,

municipi i dels vilanovins es va fer patent.

ja que tots els francesos eren molts simpàtics

Cal dir que l’ambient de l’intercanvi d’enguany

i simpàtiques.”

ha estat boníssim i que s’ha respirat una gran
complicitat i sintonia tant entre alumnes com
també amb les famíliesA l’hora de redactar aquesta notícia, ja falten
pocs dies per a emprendre el vol cap a París,

“Jo, Iván Rio, crec que aquesta experiència
va ser molt bona, perque hi va haver un gran
intercanvi de cultures i de formes de ser, per
això jo repetiria experiència”.

Hi ha planificades un munt d’activitats: visi-

Anouk Márquez: “És una experiència per a re-

ta a la Tour Eiffel, creuer pel Sena, excursió a

petir”.

Guédélon i a Fontainebleau, Visita al Panthéon

Aina Serra: “Aquesta experiència ha estat im-

i a Montmartre. Estem segurs que la il.lusió,
el bon humor i les ganes de retrobar els amics
francesos faran la resta!

pressionant, tot ens ha vingut de nou, m’ha encantat i sobretot tinc molt clar que m’encantaria
repetir-ho, hem fet un munt d’amistats noves,

Aquí teniu l’opinió d’ alguns dels participants:
“Jo, Patricia Gómez, crec que l’expèrencia ha
estat bé, perquè hem pogut practicar l’idioma
tant nosaltres com ells, a més ha estat divertit, l’única cosa negativa que trobo és que els
primers dies tenia molts nervis i em sentia in-

i hem après moltes coses a part de la llengua
estrangera.”
Victor Parra: ”Hem format un grupet molt
maco, ens hem divertit molt, hem quedat tots
els dies, no hagués estat millor, perquè ha estat espectacular!!”.

còmoda”.

Marta Bartrolí, professora de Francès
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Diversitat Cultural
MERCAT DE SANTA LLÚCIA A
BARCELONA

i per l’altra, les possibilitats i recursos de què

Al desembre els alumnes de l’Aula d’ Acollida

tatgeries plenes de llibres per aprendre com

van visitar el mercat de Santa Llúcia de Barce-

es cataloguen i com s’ha de fer una cerca. Per

lona. Van poder veure i respirar l’ambient que

acabar, van fer una petita pràctica per posar a

es viu als carrers

prova tot allò que els havien explicat.

disposen com a socis de la mateixa. Posteriorment, van fer una visita guiada entre les pres-

durant aquests dies i van

entendre millor i de primera mà com es viu el
Nadal a Catalunya: les paradetes plenes de fi-

SANT JORDI

guretes del pessebre, el caga tió, les llumetes,
Per la diada de Sant Jordi els alumnes de l’aula

els arbres nadalencs, etc.

d’ acollida van visitar les tradicionals paradetes de llibres i roses a la plaça de Can Font,
d’Igualada. Van poder experimentar, una vegada més, quines són i com es viuen les tradicions a Catalunya. En aquesta ocasió, van
aprendre la llegenda de Sant Jordi i així van
poder entendre d’on prové la costum de regalar roses i llibres. Paral·lelament, van poder
D’altra banda, es va aprofitar la sortida per vi-

veure els gegants d’Igualada i van poder sentir

sitar els llocs més emblemàtics d’aquesta

algunes de les melodies més típiques d’aquesta

zona: la catedral, la plaça Sant Jaume, etc., i

diada. Van acabar el dia ben contents i enamo-

així fer-se una idea del passat d’aquesta ciu-

rats!

tat. Els alumnes van viure un dia fantàstic i el
vincle entre ells es va reforçar.

BIBLIOTECA DE VILANOVA
DEL CAMÍ
Durant el segon trimestre els alumnes de l’Aula
d’ Acollida van fer una visita a la biblioteca del
municipi de Vilanova, on se’ls va explicar, per
una banda, el funcionament de la biblioteca,
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Núria Robles, Aula d’Acollida

Esports
TROBADA ESPORTIVA A
VILANOVA
Per segon any consecutiu el nostre institut
ha organitzat amb l’ajuda del departament
d’educació física i els alumnes de 1r de batxillerat, una trobada esportiva de tots els centres de Vilanova, amb els alumnes de 6è del
Joan Maragall, Marta Mata i Pompeu Fabra i els
de 1r d’ESO de l’institut.
La trobada es va celebrar durant el matí del
14 de maig al camp de futbol de Vilanova, on
els equips formats per nois i noies de les diferents escoles van poder jugar a futbol, handbol, hockey, ringo i mate. Va ser un matí molt
agradable, amb bon ambient i calor, que es va
suportar amb un bon ruixat d’aspersors entremig de la jornada.
Una bona manera de començar la setmana
amb energia!
Natalia Duarte i
Carla Sánchez, 1r BTX
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Passatemps
Tens seguretat en tu
mateix/a?

3. Quan algú fa un comentari desfavorable sobre tu:

Fins a quin punt tens confiança en tu mateix?

a. Li dones molta importància i t’acostumes

Et sents incòmode en moltes ocasions i no saps

a sentir molt malament, tot i que t’adones

com actuar ? Dubtes amb molta freqüència?

que no es tracta de res important.

En les qüestions que es plantegen a continua-

b. Acostumes a pensar o dir que les opi-

ció, elegeix la resposta amb què et sentis més

nions d’aquella persona no valen la pena,

identificat.

però et sents irritat/da i ofès/a.
c. Consideres si pot tenir raó o no. En cas

1. Quan algú exposa una opinió diferent a la teva:

afirmatiu, intentes corregir les causes i,
en cas negatiu, t’oblides fàcilment del que
ha passat.

a. Li dones la raó, encara que pensis que
està equivocat/da, per evitar quedar malament o crear una situació tensa.

4. Quan alguna cosa surt malament:

b. Discuteixes amb aquesta persona i de-

a. Quasi sempre penses que ha estat cul-

fenses enèrgicament la teva postura, pas-

pa teva, encara que moltes vegades els

si el que passi.

altres et diguin que no hi ha motius per

c. Escoltes els arguments de l’altre i, si

considerar-se responsable, i et costa molt

et semblen encertats, reconeixes que té

superar aquesta situació.

raó.

b. Sempre penses que és culpa dels altres.

2. Quan has de prendre una decisió:

c. Analitzes el que ha passat per descobrir si es deu a algun error personal. En

a. Li dones moltes voltes, però no acon-

aquest cas, ho acceptes i procures que no

segueixes trobar la solució més encertada

torni a passar.

i, una vegada t’has decidit, sovint penses
que t’has equivocat.
b. Fas el primer que et ve al cap sense

5. Si has de realitzar alguna activitat
de molta responsabilitat:

més, i no admets que et puguis haver
equivocat.

a. T’angoixes pensant que no seràs ca-

c. Valores les diferents opcions que tens,

paç de fer-la correctament, tot i que els

et decideixes i t’oblides de les altres alter-

altres opinin el contrari i, si és possible,

natives possibles.

l’evites.
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b. Sempre acceptes, perquè saps que ho

Majoria de respostes c: Tens suficient segu-

faràs millor que ningú.

retat en tu mateix/a i, probablement, ets una

c. Acceptes, considerant les dificultats

persona equilibrada.

que puguis tenir, pensant simplement que

Mireia Domínguez, professora de Matemàtiques

procuraràs fer-ho el millor possible.

L’ENQUESTA

6. Quan has d’escollir alguna cosa:

El Departament d’Ensenyament ha decidit

a. Sempre demanes consell a tothom, tot

que, a partir d’ara, les recuperacions extraor-

i això no sols saber què fer. Moltes vega-

dinàries siguin al mes de setembre i no al juny

des prefereixes que els altres escullin per

com fins ara. Per saber què n’opinen els/les

tu.

alumnes del nostre centre els hem fet una en-

b. Prefereixes no consultar amb ningú per

questa i n’hem entrevistat uns quants.

evitar que puguin confondre’t.

El següent gràfic mostra els resultats obtinguts

c. Sols consultar amb algú a qui li tinguis

de l’enquesta:

confiança i que entengui el problema, en
cas de tractar-se d’alguna cosa important.

7. Quan vas a una festa o a algun lloc
amb molta gent:
a. Procures passar el més inadvertit/da
possible, estàs en tensió, et comportes
amb timidesa, i evites cridar l’atenció.
b.

T’agrada

destacar,

ser

el

centre

S’observa que la major part dels alumnes, un

d’atenció, i que tothom es fixi amb tu.

38%, creuen que és igual quan siguin les re-

c. Et comportes amb naturalitat i espon-

cuperacions, ja que qui vulgui estudiar ho farà,

taneïtat, sols estar relaxat/da i passar-ho

tant si són al juny com al setembre. Un per-

bé.

centatge similar d’alumnes, un 35%, opinen
que les recuperacions al setembre no són mi-

Valoració

llors que al juny. Finalment, només un 24%

Majoria de respostes a: Tens poca confiança
en tu mateix/a, ets massa insegur/a. Probablement et valoris menys del que ets en realitat.

dels alumnes creuen que fer les recuperacions
al setembre serà millor que fer-les al juny ja
que disposaran de més temps per estudiar.

Majoria de respostes b: Encara que sembli
que ets una persona molt segura, en el fons és
probable que siguis tot el contrari.
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L’Estirabot
CATALINGLISH?

Els homes no utilitzen calçotets, sinó slips o
boxers, i després d’afeitar-se es posen after-

Des que les insígnies es diuen pins, els àpats
freds lunch, els locals de ball on es pot anar a
fer un drinking, after, i, els repartiments de
cinema càstings, aquest país ja no és el mateix: ara és molt, molt més modern.
Antigament, els nens llegien tebeos en lloc de
còmics, jugaven a pilota i no a la Play o a
la Wii. Els estudiants penjaven pòsters convençuts que eren cartells, els empresaris feien
negocis en lloc de bussiness i els treballadors
guardaven el dinar a la carmanyola i no al
Tupper-ware.
Jo, a l’escola, molts dies feia aerobic en lloc
d’educació física… I és que, avui dia, ningú és
modern si no diu cada dia una pila de paraules
en anglès…
Evidentment, no és el mateix dir bacon que
cansalada, encara que tinguin la mateixa grassa, ni vestíbul que hall, ni inconvenient que
handicap… Ja no diem pastís, sinó cake, ni
tenim sentiments, sinó feelings. Treiem tickets, comprem compacs, mengem sandwiches, anem al pub, practiquem rappel,
rafting, trekking, bicing, kit boxing, zapping, shopping, i fins i tot panxing!!; en lloc
d’acampar anem de camping i fem picnik en
lloc d’un berenar a l’aire lliure… Quan ens sonem ens netegem el nas amb un kleenex, que
és més suau que el mocador... Tot plegat fa
que ens sentim més “progres”, és a dir, més

shave, que deixa la cara molt més hidratada
que el bàlsam.
Els estudiants fan masters, tenen iPhones o
iPads per on

consulten

els “i-mails”,

l’

“i-wheather”, l’iTunes, l’ibooks i per on juguen, per dir-ne alguns, a l’iBasket Free o
a l’Angry Birds. Es comuniquen amb mails,
sms, whatsApp, twitter i facebook. Utilitza
pen-drives, CD’s i s’instal·la softwares als
seus PC’s.
Els ciutadans moderns ja no corren, perquè
córrer és de covards, però fa foofting. Quan
arriben a un destí amb cotxe mai poden aparcar però sempre troben un pàrking. Quan es
volen organitzar elaboren timings i quan estan cansats de treballar fan un break: marxen
de week-end a eliminar l’stress en un hotel
amb zona de wellness, que és més efectiva
que la zona de relax.
Alguns d’aquests cuitadans són yuppies de la
jet que fan meetings VIP acompanyats de dones que practiquen gim-jazz, body-fitness i
es fan liftings per assemblar-se a les top-model que apareixen als magazines de moda...
I, així, podríem omplir unes quantes pàgines
més. Espero haver-vos fet somriure i haver
aconseguit un bon feed-back entre cadascú de
vosaltres i el text. M’acomiado amb l’única paraula que els catalans han exportat amb èxit a
la resta de l’Estat i als països llatins d’Amèrica:

moderns, actuals i internacionals…

“PLEGUEM!”

Les dones no es posen mitges, sinó panties,

Apa col·legues, happy holidays !

i no mengen iogurs descremats, sinó light.

55

Núria Robles

Ajuntament de Vilanova del Camí

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”

