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Sortides
SORTIDES I ACTIVITATS A
BATXILLERAT

volució. L’era de les tecnologies convergents” i
a més, van realitzar un taller.
El 15 de gener, tot l’alumnat de 1r de batxi-

Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat, com cada

llerat va participar un any més en una de les

any, han complementat les seves activitats a

jornades d’orientació de recerca que organitza

l’aula amb sortides i activitats fora del centre,

el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, amb

algunes d’elles de caire acadèmic i curricular i

l’objectiu d’encaminar la tria i desenvolupa-

d’altres, de convivència.

ment dels Treballs de Recerca que hauran de

La primera, el 31 de novembre, va ser la sorti-

fer durant els seus estudis. La jornada incloïa

da de modalitats. Tot l’alumnat de batxillerat es

visita i explicacions a la mateixa seu del CECI,

va desplaçar a Barcelona per, segons la moda-

a la Biblioteca Central d’Igualada i a l’Arxiu Co-

litat de batxillerat cursada, realitzar una visita

marcal.

a un lloc d’interès. Els alumnes del batxillerat

El 7 de febrer, els alumnes que cursen la ma-

social van anar a la Borsa de Barcelona; els del

tèria d’Història de l’Art van poder veure i viure

batxillerat humanístic al Museu d’Història de

l’art català, des del Romànic fins al segle XX en

la Ciutat on van fer una ruta per la Barcelona

la visita efectuada al MNAC.

romana; els de 2n de batxillerat científic, van

L’1 de març, la visita va ser a l’Antic Escorxa-

realitzar una visita als laboratoris de l’Hospital

dor d’Igualada, on es presentava la Fira Igua-

Clínic; i els del batxillerat tecnològic i 1r de

lada Universitària i on els alumnes van poder

batx. científic van anar al Cosmocaixa on van

informar-se sobre possibles sortides acadèmi-

seguir les exposicions “Epidèmia!” i “Tecnore-

ques un cop acabats els estudis de batxillerat.
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PASSEIG PER LA BARCELONA
ARTÍSTICA

Dies després, i de manera particular, alguns
alumnes van poder ampliar i contrastar aquesta informació en el Saló de l’Ensenyament de
Barcelona.

El dia set de febrer, els alumnes de segon dels

El 8 de març, des de l’àrea de llatí, l’alumnat

batxillerats social i humanístic van gaudir d’una

de 2n de batxillerat va participar en el Projecte

visita per alguns dels racons més artístics de

Neptú, juntament amb alumnes de batxillerat

Barcelona. La sortida, guiada pel professor

d’altres centres de la comarca.
La setmana del 18 al 22 de març (agafant també el cap de setmana previ i el posterior), es va
realitzar el viatge d’estudis de batxillerat que
s’organitza biannualment. Enguany, el destí
escollit ha estat ser Roma. Alumnat de 1r i de
2n de batx., acompanyat per quatre professors, va poder trepitjar els carrers de la Ciutat Eterna i contemplar in situ obres d’art com
el Partenó, l’Ara Pacis, la plaça de St. Pere, la
Capella Sixtina,... Tant el viatge d’anada com
el de tornada es va fer en vaixell, i les anècdotes i experiències viscudes quedaran ja en
l’imaginari d’aquests alumnes.
El 10 de maig, els alumnes de química de tot
batxillerat van anar a l’Escola Universitària
d’Igualada a fer una visita i un taller a les
instal·lacions d’aquest centre universitari igualadí.

d’Història de l’Art, Josep Ferrer, va permetre

Finalment, des de l’àrea d’Educació Física s’han

als alumnes d’aquesta assignatura obtenir una

organitzat dues activitats-sortides per als alum-

visió més pròxima i familiar de les obres que

nes de 1r de batx. El 29 i 30 d’abril es va fer

havien d’estudiar durant el curs.
La sortida va començar amb una ruta que incloïa la visita a l’església de Santa Maria del
Mar, i un passeig pel barri de la Ribera –Fossat
de les Moreres, antic Mercat del Born, palaus
medievals del carrer Moncada- i pel barri Gòtic
–Plaça del Rei, catedral, Plaça St. Felip Neri i
Palau de la Generalitat-, i va acabar amb la
visita de les diferents exposicions artístiques
que ofereix el Museu Nacional d’Art de Catalunya, a Montjuïc.

una anada a INGRAVITA, un centre d’Igualada,
per realitzar activitats d’escalada diverses. I el
13 de maig, es va dur a terme, un any més,
la Jornada Esportiva on els alumnes de 1r de
batx. fan el monitoratge d’activitats esportives
a Can Titó per a alumnes de 1r d’ESO del nostre centre i alumnes de 6è de Primària dels
centres del municipi.
Pep Carol, Coordinador de Batxillerat
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En conclusió, l’experiència va resultar ser molt

Joan Martorell, Tirant lo Blanc, lectura, per cert,

profitosa i pràctica per aproximar els alumnes

obligatòria a 1r de batxillerat de l’assignatura

a allò que havien de veure i estudiar, i fer-los

comuna de Llengua i Literatura Catalana.

tenir una visió més real del que és l’art i els

Fou una representació força ben feta que apro-

seus estils.

pà a l’alumnat aquesta obra del segle XV en
la qual s’entrellacen el tema bèl.lic i l’amorós.
El que sobta potser més als nostres alumnes

Carla Sànchez, 2n BTX

és la part en què l’obra s’acosta a l’erotisme
i ens ofereix una sensualitat divertida i plenament oberta, lliure de prejudicis. Realment
alguns alumnes se sorprenen de la modernitat
de certs episodis i la veritat és que , segons
m’han comentat, els agrada força.
En definitiva, el gran clàssic de Martorell, mostra de l’evolució de la novel.la cap models
més versemblants (personatges humanitzats,
manca d’elements fantàstics, espais coneguts,
etc), rebé una molt bona acollida per part dels
nostres estudiants de batxillerat.

Departament de Català

SORTIDA AL TEATRE DE
L’ALUMNAT DE
BATXILLERAT PER ASSISTIR A
LA REPRESENTACIÓ DE
TIRANT LO BLANC
Com cada any, el Departament de Català organitza una sortida al teatre per a l’alumnat de
batxillerat. És una forma, al nostre entendre,
d’apropar unes obres que algun cop poden resultar complexes i fer-les més entenedores,
entre altres objectius. Enguany, durant el segon trimestre, vam anar a veure el clàssic de

5

VIATGE FI DE CURS 2013

següent vam tornar a València per acabar de
visitar l’Oceanogràfic i conèixer una mica més

Entre els dies 18 i 22 de març els alumnes de

aquella bonica ciutat amb una visita guiada

4rt d’ESO vam realitzar el viatge de fi de curs a

pel casc antic.

València. Durant aquets dies vam visitar Gan-

L’últim dia del viatge, sense adonar-nos-en ja

dia, la meravellosa Ciutat del Foc.

havien passat gairebé cinc dies i em sembla

Vam començar visitant i descobrint Gandia,

que a ningú li feia gràcia tornar a casa. Durant

assistint al casal Jaume I i al Museu Faller.

tot el matí vam estar visitant l’entorn natu-

L’endemà de bon matí ens vam aixecar amb

ral de Gandia , on vam fer una caminada per

unes espectaculars vistes a primera línia de

conèixer de primera mà l’entorn . I que millor

mar. Aquell mateix migdia vàrem escoltar i

que agafar forces amb una deliciosa paella per

olorar la famosa mascletà, acompanyats pels

acomiadar-nos d’aquell viatge inoblidable.

espectaculars Ninots. Al vespre vam anar

a

És evident que s’ha de donar les gràcies a tots

l’esperada nit de La Cremà, on tots vam ob-

el professors que ens van acompanyar i supor-

servar com aquelles obres d’art passaven a

tar durant cinc dies: el Toni, la Gemma ,l’Hugo

ser unes simples cendres.

i sobretot el Salva per fer aquest viatge pos-

El dimecres, des-

prés d’una nit plena de noves sensacions, ens

sible.

vam dirigir cap a la capital per tal de visitar el
famós Museu de les Arts i les Ciències. El dia
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Arnau Gracia, 4t ESO

SORTIDES 3R ESO

tre cop a les pistes. I, en acabar, vam visitar
Puigcerdà.

Aquest curs els alumnes de 3r d’ ESO vam rea-

El tercer i últim dia, vam llevar-nos també d’hora

litzar diverses sortides i un viatge a la neu. En

i vam fer les maletes. Després d’esmorzar vam

primer lloc, vam fer una caminada fins al Puig

tornar a pujar a les pistes per acabar de passar

Aguilera per gaudir de les vistes que ofereix

l’últim dia. Definitivament, va ser una expe-

aquest indret i també vam anar a la Tossa, on

riència molt bonica i inoblidable.

vam poder admirar el paisatge i la natura. I,

Johanna Agustín i Mònica Cerro

en segon lloc, vam poder anar a esquiar durant tres dies a la Masella, la sortida que més
ens va agradar, on alguns van iniciar-se en el
món de l’esquí i altres van poder practicar el
que ja sabien.
El primer dia, vam anar directament a les pistes; ens van dividir en grups i ens van presentar els monitors que ens acompanyarien
durant tota l’estada. Després d’una jornada
esgotadora, vam dirigir-nos a l’hotel on vam
poder descansar.
El segon dia, ens vam llevar ben d’hora i, després d’un bon esmorzar, ens vam dirigir un al-
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Xerrades i Tallers
ACTIVITATS 1R ESO

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra ha
completat les xerrades reflexionant sobre el

Els alumnes de 1r d’ESO van fer una sortida a

civisme, tant a nivell teòric per conèixer la le-

Capellades per visitar l’Abric Romaní i el Museu

gislació vigent , com a nivell pràctic mostrat

Paperer. Van treballar en petit grup per realit-

exemples reals d’actes d’incivisme a Vilanova.

zar els tallers i posar en pràctica els coneixe-

Com a punt final han participat en una xerra-

ments apresos a l’aula. L’experiència va ser

da- taller de dansa contemporània

molt enriquidora.

mentant l’àrea de Música. El ballarí Toni Jodar

A l’Abric Romaní van observar de primera mà

els ha explicat, amb molt moviment i entusias-

com vivien els homes primitius, quines tècni-

me, que és la dansa, com ha sorgit i com ha

ques de supervivència empraven i com va anar

evolucionat , i els ha fet sentir els sentiments

evolucionant; al Museu Paperer van conèixer

que aquest art desconegut comporta. Tots hem

l’origen i el procés de fabricació del paper , per

gaudit d’uns moments molt especials.

aprendre aquest mètode tradicional de produc-

comple-

Coordinació 1r ESO

ció tant important a la nostra comarca.
Per altra banda i dins del Programa Salut- Escola, han participat en les xerrades d’alimentació

ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES 2N ESO

i tabaquisme per prevenir aquestes conductes
no saludables. Una bona informació és la millor prevenció.

En el marc de donar una formació el més harmònica i integral possible s’han organitzat al
llarg del curs tot un conjunt d’activitats complementàries que tenen com objectiu ampliar
els elements de reflexió dels alumnes al voltant
de qüestions que poden ser del seu interès.
Algunes d’aquestes activitats estan estretament lligades amb les àrees curriculars que
es treballen a l’aula. Així durant el primer trimestre d’aquest curs 2012-13 es va realitzar
la sortida al Castell de La Pobla com a complement del treball curricular de l’àrea de ciències socials. És un castell que representa una
excel·lent mostra per treballar l’edat mitjana
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tant a nivell general com per reflexionar al

durant l’època de l’adolescència. S’han fet xe-

voltant d’alguns aspectes de la relació social,

rrades amb col·laboració amb personal sanitari

econòmica i política que durant l’època feudal

de la localitat sobre sexualitat (riscos i preven-

hi havia entre la població de la nostra comar-

cions); la policia local

ca. Desenvolupar activitats de camp de com

sobre civisme i com mostrar en les nostres re-

vivien, de què vivien, qui els governava,... pot

lacions amb la comunitat actituds i compor-

ajudar a una reflexió més vivencial dels con-

taments de bons ciutadans. En general s’ha

tinguts que es treballen a l’aula.

intentat que els alumnes tinguin una actitud

ha realitzat xerrades

participativa i que se sentin protagonistes de
Altres activitats complementàries s’han realit-

les situacions que s’han plantejat.

zat en el mateix institut. En el marc del proJaume Farré, Coordinador 2n ESO

grama “Teatre en l’Educació” s’ha fet una obra
de teatre per reflexionar sobre actituds davant
les drogues, l’alcohol i la relació amb els pares

EXPERIÈNCIES DE
L’AULA TARONJA
Aquest curs s’ha dut a terme una activitat relacionada amb els mitjans de comunicació:
l’Aula Taronja. Es tracta d’un projecte interdisciplinari per conèixer la televisió. Aquest taller,
a càrrec del Grup Taelus (Canal Taronja) s’ha
emmarcat dins de les optatives Ràdio Moreres
i Blogging English de 3r d’ESO.
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Amb aquesta activitat l’alumnat ha reforçat com-

nar un motivació extra i ganes d’ esforçar-nos

petències com ara la comunicativa, l’autonomia

encara més.

i iniciativa personal, la social i ciutadana ,i les

Des del principi, la idea de convertint-nos en

TAC. A través del treball cooperatiu, cada alum-

periodistes, presentadors, estilistes... per un

ne ha tingut un rol dins del grup. Les tasques

dia, ens va cridar l’atenció, però també vam

han estat diverses, però cal destacar les pro-

treballar molt, i tot i que van sorgir algunes

postes dels alumnes i la feina de cercar infor-

dificultats, el dia de la gravació va sortir tot

mació per tal de preparar un debat i una entre-

perfecte. Amb nervis o sense, tots ens vam es-

vista que es gravarien en un programa a Can

forçar perquè el treball final fos el millor pos-

Papasseit.

sible. També vam tenir el suport de professionals que ens va facilitar i ens van ajudar que la

Alguns d’aquests alumnes ens expliquen com

feina sigui mes amena i divertida.>>

han viscut aquesta experiència:
Layla Zaoui, 3r ESO

<<Per a mi, aquesta experiència ha estat única i enriquidora. L’Aula Taronja m’ha donat

<<Fer aquesta optativa ha sigut una expe-

l’oportunitat de conèixer el funcionament d’un

riència molt positiva i molt bona. Les classes a

programa en directe (cosa que no és gens fàcil),

l’aula han sigut molt divertides i es parlaven de

entrevistar gent amb experiències i coneixe-

temes diversos i interessants.

ments, i parlar de temes que ens preocupaven

Vam treballar molt dur per aconseguir gra-

i compartir-ho amb els companys. El fet de que

var un programa de televisió. Estàvem molt

el nostre treball sortís a la televisió ens ha do-

nerviosos el dia de la gravació, perquè no ens
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imaginàvem sortir per la televisió. Era una ex-

sobre el Càncer, que és la malaltia per a

periència nova per a nosaltres. Jo feia el rol

qual es recaptavendiners. Aquesta exposició

de directora, la persona que més parlava i la

va començar amb un vídeo que recollia en-

que dirigia el grup. Reconec que al principi em

trevistes a oncòlegs i diferents vivències de

vaig posar molt nerviosa, però vaig decidir

víctimes d’aquesta malaltia que avui dia és

que m’havia de centrar en la presentació i vaig

tan freqüent. Seguidament, ens van posar un

oblidar-me de tota la gent del públic, i això em

PowerPoint i ens van explicar alguns tipus de

va ajudar a calmar els nervis. Vam sortir molt

càncer i quines teràpies es realitzen en els di-

contentes del programa i, a més, els nostres

ferents casos.

companys ens van felicitar.

la

XERRADA SEXUALITAT

A tots ens agradaria tornar-ho a fer.>>

L’alumnat de 4t d’ESO va poder gaudir d’una

Ainoha Pascual, 3r ESO

extensa i entretinguda xerrada sobre la sexualitat al centre sanitari de Vilanova. Una doctora amb molta experiència va parlar-nos, bàsi-

XERRADES 4T ESO

cament, dels mètodes anticonceptius i de les
malalties de transmissió sexual. I, a partir de

MARATÓ

l’explicació de diferents experiències, ens van

Com cada any,se celebra la Marató de TV3 amb

conscienciar molt sobre el tema.

la intenció de recaptar diners per a la investigació científica de malalties que actualment no

XERRADA DE BATXILLERAT

tenen cura. Per això aquest curs han vingut

Aquest any pels alumnes de 4 d’ESO, és a dir,

al nostre institut un dels voluntaris d’aquest

per nosaltres, és l’últim. Com a conseqüència

projecte i un infermera fer-nos una xerrada

hem de plantejar-nos què volem fer l’any que
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ve. Per això, el cap d’estudis va venir a exposar-nos el PowerPoint sobre el batxillerat al
nostre institut. A part d’informar-nos sobre les
diferents assignatures depenent del batxillerat
que es cursi, va respondre els nostres dubtes i
ens va assessorar. A més, es va complementar amb l’experiència de diferents alumnes
que actualment estan cursant primer i segon
de batxillerat, que van ser molt amables responent totes les nostres preguntes, i ens van
aconsellar molt bé per tal de seleccionar millor
i tenir en compte alguns aspectes per poder
realitzar un batxillerat més fructuós.

IV JORNADA DE JOVES PER LA
CONVIVÈNCIA: LA COMUNICACIÓ PER CONVIURE
El dimecres 15 de maig el Centre Cultural Can
Papasseit va acollir la IV Jornada de Joves per
la Convivència amb l’assistència de diferents
instituts de la comarca: INS Montbui, INS Molí
de la Vila, INS Alexandre de Riquer, INS Joan
Mercader, INS Pere Vives Vich, SES Vallbona i
l’INS Pla de les Moreres.
Enguany les activitats van estar relacionades
amb el tema: “La comunicació per conviure”.
Els alumnes de cada institut van compartir les

XERRADA ENTITATS (INEM)
Els alumnes de quart vam anar a l’INEM on ens
van fer una xerrada sobre les modalitats que
poden cursar aquells que no faran batxillerat,
però que la seva intenció és seguir estudiant.
Ens van donar informació dels graus que hi ha
per tota la comarca, i també de quines ofertes
de treball –tot i que n’hi hagi poques- hi ha.
També ens van repartir fulls on explicava què
calia fer per buscar feina, on cercar informació
i informació sobre les proves d’accés. Va ser
molt interessant.

experiències que havien treballat a les aules al
voltant d’aquesta temàtica i van gaudir d’un esmorzar, gentilesa de les AMPA. El nostre centre
va participar mostrant el Projecte audiovisual
de comunicació Aula Taronja. A més, el grup
de músics de l’institut va amenitzar la jornada
amb molt èxit, i va interpretar la cançó del Lip
Dub que va tancar la trobada.
Aquest acte és la cloenda del treball realitzat
durant tot l’any pel seminari de professors representants de tots els centres educatius participants i cada any

Alumnes de 4t ESO

l’alumnat n’ha fet una

valoració molt positiva
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ja que comparteixen

fidelitat de totes les seves integrants així com
de les directores Anna Rica i Carme Romo.
Tardes de debats intensos, de descoberta
d’altres possibles interpretacions d’una mateixa novel·la, i també un “dinner” amb tastet
de postres casolans d’alt nivell.
Enguany ens hem trobat a mitjans d’octubre
llegint “Les bruixes d’Arnés” de David Martí ,
una història amb cor i esperança a la Catalunya del segle XVI.
El mes de desembre, “ Un món feliç” d’Adouls
Huxley, on s’exposava una utopia inversa per
experiències i prenen contacte directe amb jo-

criticar el present.

ves de diferents centres educatius de la co-

A mitjans de febrer, “La quartà mà” de John Ir-

marca.

ving, on veiem la seva visió pessimista sobre

El Canal Taronja, per la seva banda, va gravar

la comunicació humana.

un reportatge de la diada i va fer entrevistes

A l’abril, “Londres és de cartón”, d’Unai Elorria-

tant a l’alumnat com als professors, que pro-

ga, que va generar un interessant debat sobre

perament seran emesos en aquest canal.

visions molt diferents envers el seu missatge.

Comissió Convivència

I finalment el mes de juny, “Olor de colònia” de
Sílvia Alcántara, novel·la que descriu la vida
d’una colònia tèxtil.
Animem a pares i mares i professorat a apun-

CLUB DE LECTURA

tar-vos per al proper curs.

Un curs més, i ja en són cinc, de Club de Lec-

Bon estiu.

tura, amb noves incorporacions i una lloable
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Fina Castells, Coordinadora Biblioteca

Activitats PAC
EL PROJECTE MORERA

Són tasques que formen part de la rutina de
manteniment dels espais esportius i dels ves-

Durant aquest curs s’ha dut a terme una al-

tidors i espais complementaris. També acaben

tra edició del Projecte Morera. Recordem que

tenint els primers coneixements de la plani-

es tracta d’una experiència de corresponsa-

ficació horària i d’espais que es programa en

bilització de l’educació dels nostres joves en

una instal·lació com la de Can Titó, així com

un marc de col·laboració entre el Departa-

una pinzellada d’atenció al públic.

ment d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova del

El Servei d’Esports creu que pot ser una bona

Camí.

oportunitat, tot i que cada jove viu l’experiència

Aquesta vegada hi han participat cinc alum-

segons les seves aptituds i la seva predisposi-

nes: Noemí Delgado, del 3.4, que ha anat a la

ció a aprendre. Sovint els sorprèn la diferència

llard’infants La Baldufa; Andrelis Donatol, del

entre el món educatiu i el món laboral.

4.3, al Pavelló d’Esports, Hafida el Msebli, del

El Servei d’Esports, com la majoria de centres,

4.3, a la llar d’infants El Molinet; i Ivan Esca-

acullen alumnes des de fa temps però també

lante i Aaron Fernández, del 3.2 i del 3.5, al

intentem que se n’incorporin de nous, com és

CEIP Marta Mata.

el cas de l’Escola Marta Mata.

En l’edició de Vilanews del curs passat també ens vam fer ressò d’aquest projecte donant

La directora, Eva Bernadas, ens comenta:

veu a alguns alumnes, que ens van narrar les
seves vivències. Ara, però, pensem que és el

<<Aquest curs escolar, l’escola Marta Mata

torn d’alguns d’aquests centres acollidors per-

ha participat en el Projecte Morera acollint

què ens en donin el seu punt de vista.

alumnes al nostre centre. Hem encetat unes

Núria Fàbregas, tècnica del Servei d’Esports,

relacions amb l’entrada d’aquest alumnat al

ens en fa aquesta valoració: El Servei d’Esports

centre, ajudant-los i possibilitant-los un espai

de l’Ajuntament de Vilanova participa donant

diferent i ple de coneixement que els ha ajudat

suport al Projecte Morera gairebé des dels

en la formació permanent com a persones tre-

seus inicis. Conscients de l’experiència que pot

ballant unes noves habilitat que els pot perme-

representar per a un jove el fet de fer un tas-

tre situar-se en un futur en un marc de treball

tet d’ofici com el que s’ofereix, de seguida va

proper.

accedir a donar suport a la iniciativa.

La voluntat del centre ha estat la d’apropar

Concretament els joves que s’incorporen a la

als alumnes a un possible camí a la seva fu-

zona esportiva Can Titó desenvolupen les se-

tura vida professional. Han pogut conèixer de

ves tasques al costat de l’encarregat o dels

primera mà un ofici, estant en tot moment al

treballadors responsables de les instal·lacions.

costa d’un possible mirall a un nou camí de
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futur. Han participat, en primera persona, de

Amb els formidables i compromesos actors:

la realitat en l’organització i la gestió del dia a

Víctor Parra, Bea Cano, Laia Esquinas, Merie-

dia a l’escola des de la mirada de consergeria,

me Ghermaoui, Irene Lozano, David Velasco,

veient les tasques quotidianes i participant-

Judith Cobos, Lina Holgado, Carlos Latorre,

t’hi. Per tant han omplert la seva motxilla de

Anouk Màrquez i Aina Serra ens hem endinsat

coneixement d’experiències riques i vives des

en aquesta illa misteriosa plena de sorpreses.

d’aquesta vessant.Considerem a tots els in-

La intriga, les lluites de pirates particulars

fants com a agents actius en el seu propi pro-

i el gran sentit de l’humor dels personatges

cés d’aprendre, i aquests alumnes els hem po-

ens ha fet passar molt bona estona, als alum-

gut ajudar a desenvolupar-se de maner global

nes, mares i pares i professors. Tot un èxit en

en aquest realitat.

l’immillorable escenari de Can Papasseit.

Ens hem coordinat amb responsables del Pro-

Moltes gràcies a tots i totes i esperem repetir

jecte per intentar trobar el millor lloc dins del

el proper curs escolar.

centre per tal de poder tenir noves mirades
en l’educació d’aquests nois. Ha estat un plaer
participar en la formació de l’alumnat compartint i acompanyar-los en el procés educatiu.>>
Desitgem que el curs vinent altres alumnes puguin participar d’aquest projecte que els omplirà de noves experiències.

Ester Feixas, departament d’Orientació

TEATRE ESCOLAR: ” L’ILLA DEL
TRESOR”
Per tercer any consecutiu, el Víctor Borràs del
Teatre Nu d’Igualada, s’ha encarregat de dirigir l’obra del teatre escolar de 4t d’ESO tots els
dimarts a la tarda.
Una adaptació de “L’illa del tresor” de Robert
Louis Stevenson ha servit per treballar les tècniques teatrals i fer realitat una proposta dels
joves.
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Fina Termens, Coordinadora Pedagògica
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Festes i Tradicions
FESTA DE NADAL
Les imatges ho demostren: diversió i participació a la Festa de Nadal.
Concurs de talents a 3r i 4t d’ESO;

mosaic

humà de Christmas card pel Projecte Comenius fet pels alumnes de 1r d’ESO; realització
a les classes de 2n d’ESO, d’un original arbre
de Nadal i per a tots coca i xocolata gentilesa
de l’AMPA .
Per acabar, no podem oblidar la “gimcana nadalenca” amb proves espectaculars, organitzada pels alumnes de Batxillerat.
No hi ha millor manera de començar les vacances!

19

20

21

POSTAL DE NADAL
Com cada any, vam organitzar un concurs de
postals de nadal per tal d’escollir-ne una per
enviar com a felicitació oficial de l’Institut.
Aquest curs, la guanyadora va ser la realitzada
per Mario Gasco, alumne de 3r ESO.

Tot i així, volíem felicitar a tots els participants
i als respectius guanyadors: Irene Lozano
(4t ESO), Sara Delgado (3r ESO), Raül de la
Torre (2n ESO) i Paula Calle (1r ESO).
Encara que no veieu el color de les postals originals, de ben segur sabreu apreciar la creativitat d’aquests artistes.
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SANT JORDI

4t ESO “The true story of the three little pigs”
by Víctor Parra

Per no perdre la tradició, aquest any també

1r BTX “The sleeping beauty’s awakening” by

s’ha realitzat el corresponent Certàmen Litera-

Alba Domínguez

ri de Sant Jordi. Els guanyadors en les respec-

2n BTX “Changes” by Lídia Sánchez

tives modalitats són:

En llengua catalana
1r ESO “Les mil cares de la natura” d’Ivet
Gonzàlez
2n ESO “Tempus fugit” d’en Raül de la Torre
3r ESO “L’àngel de marbre” de Juliana Chisefef
4t ESO “Benvinguda i esperada mort” d’Irene
Lozano
Batxillerat “Sales Vadopriu” de Marina Abad i
“Dues promeses coixes” de Marina Capitán

En llengua castellana
1r ESO Poema “La sensación del mar” de Daniel Doncel
2n ESO Narración “Destinos cercanos” de Raül
de la Torre
3r ESO Narración “Naufragio” de Óscar Muñoz
4t ESO Narración “Contra viento y marea” de
Judit Borràs
1r BTX Narración “Metamorfosis marina” de
Marina Abad
2n BTX Narración “Políndea, puente hacia
Cieldeva” de Daniel Torrecillas

En llengua anglesa
1r ESO “The three modern pigs” by Sergio Daraban
2n ESO “The story of Tom Thumb and the ugly
duckling” by Cristian Plaza
3r ESO “Tinkerbell and the presents of the
sky” by Nerea Soriano
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FESTA LÚDICO – ESPORTIVA
“Divendres 7 de juny”: festa lúdico- esportiva. Diada per recarregar les piles abans de començar el Treball de Síntesi o el Projecte de
Recerca a 4t d’ESO.
Una primera part amb

gran quantitat i di-

versitat de TALLERS: cuina amb xocolata,
war hammer, blues, BTT, ping-pong, playstation, cinema, maquillatge, perruqueria, pintar
A més a més, també es van donar els diplomes

samarreta, fer el bocctap, xapes, jocs de taula,

als participants de les Proves Cangur.

ràdio Moreres, manualitats, pintura mural...
I la segona part amb el Concurs de Harlem
Shake per grups-classe i fi de festa amb actuacions i música en viu del grup oficial de
l’institut.
Tria, diverteix-te i participa al màxim!
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Apunts de Batxillerat
EL MARXANDATGE:
TÈCNIQUES DE COMPRA I LA
SEVA INFLUÈNCIA EN EL CONSUMIDOR

Finalment, em vaig decantar pel marxandat-

Fer un treball de recerca és una tasca que ne-

me en les cadenes de supermercats perquè en

cessita molt de temps i dedicació, però alhora
també és una bona experiència perquè et dóna
l’oportunitat d’estudiar un tema a fons. És per
això que vaig dubtar molt al triar el meu treball
de recerca ja que havia de ser un tema que
realment m’interessés.

ge perquè em va semblar interessant poder
descobrir el conjunt de tècniques que els establiments posen en pràctica per tal que els
consumidors comprem. Vaig decidir centrartractar amb més productes, també desenvolupen més tècniques de marxandatge. I en vaig
trobar moltissimes: els colors, que ens criden
l’atenció; la il·luminació, que dóna aparença de
frescor; la trajectòria del carretó, sempre desviada per obligar-nos a mirar les postades...
Vaig comprovar que cada racó del supermercat estava estudiat per fer-nos comprar sense
parar i delicadament estructurat perquè nosaltres, els consumidors, no ens n’adonéssim.
Aquest treball m’ha servit per descobrir que el
que veiem és una petita part del que realment
és i que com a clients, ja no prenem les decisions amb total llibertat, sinó que cada compra
té un estudi previ al darrere que ens ha motivat a fer-la.
Natalia Duarte, 2n BTX

APROXIMACIÓ A
L’EXPERIÈNCIA CONCENTRACIONÀRIA DES DE LA LITERATURA I EL CINEMA
Els objectius del meu treball eren donar a
conèixer aquest tipus de literatura a un públic més ampli (actualment, objecte d’estudi
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i lectura d’una minoria, al meu parer), veure

del pijama de Ratlles de Mark Herman.

les diferències i semblances entre les visions

A part de tot l’esmentat anteriorment, també

sobre

que

vaig anar fins a Barcelona a fer una entrevista

diferents autors, tant en la li-

a una de les persones que en saben més en li-

teratura com en el cinema, explicar per què

teratura concentracionària, en David Serrano,

els autors clàssics de l’anomenada literatura

professor a la Universitat Ramon Llull.

concentracionària romanen oblidats al nostre

Finalment, les meves conclusions van ser

país i no pas en la resta de països de l’Europa

aquestes:

occidental amb una llarga tradició democràti-

Aquest tipus de literatura ha estat força menys-

ca (on en alguns casos són objecte de lectura

tinguda en el nostre país a diferència d’altres

obligatòria en l’àmbit educatiu) i analitzar les

com França, Itàlia o Alemanya, possiblement

aproximacions modernes a l’experiència con-

a causa de l’anormal evolució de la societat

centracionària i intentar entendre el seu gran

espanyola durant el llarg període de dictadu-

èxit en comparació amb els clàssics.

ra. Aquesta seria una possible explicació de

Per

la poca presència dels clàssics de la literatura

l’experiència

ofereixen els

concentracionària

aconseguir el meu objectiu vaig haver

concentracionària a les nostres terres. Aquesta

de:
K.L.Reich de Joaquim

seria la conclusió pel que fa a la poca presència

Amat-Piniella, Si això és un home de Primo

d’aquesta literatura tant en els mitjans de co-

Levi i El nen del pijama de ratlles de John Bo-

municació com en el camp de l’ensenyament.

yne; a més a més, veure dues pel·lícules : La

LA MANCA D’UNA DEMOCRÀCRIA PLENAMENT

llista de Schindler de Steven Spielberg i El nen

CONSOLIDADA.

Llegir-me tres llibres:
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Quant a l’objectiu d’entendre per què els clàs-

el meu treball.

sics d’aquesta literatura resten desconeguts

Després de tota la investigació i amb els resul-

mentre obres actuals com ara El nen del pija-

tats de les pràctiques de laboratori, he arribat

ma de ratlles han obtingut un èxit tan consi-

a la conclusió que no totes les substàncies són

derable, sobretot de públic, arribem a la con-

eficaces, però que l’all, la mel i el pròpolis, en

clusió que els relats clàssics donen una visió

comparació amb els altres aliments, sí que en

molt més aprofundida del patiment humà,

són bastant. A més he tingut la sort que una

s’endinsen en la barbàrie que suposà el règim

altra noia d’un altre institut feia una pràctica

nazi despulladament i sense caure en el melo-

amb bacteris però amb antibiòtics de farmàcia

drama fàcil, a diferència d’obres més properes

i vaig poder comparar els seus resultats amb

en el temps, en què el tractament de l’horror

els meus. I, clarament, hi ha una gran diferèn-

és banalitzat pel fet de tractar-lo de forma su-

cia entre l’eficàcia dels fàrmacs amb la dels

perficial i de biaix.

aliments. Per tant, si tens una infecció bacteriana, per molt all, mel o pròpolis que utilitzis,
Judith González, 2n BTX

no se te n’anirà si no prens un antibiòtic.
La valoració general que faig sobre el treball
de recerca, ara que han passat uns quants

ELS ALIMENTS, ELS FUTURS
ANTIBIÒTICS?

mesos, és positiva; perquè m’ha permès realitzar una petita investigació sobre un tema
que m’agrada i he pogut aprendre molt. Tot i

Molta gent coneix els famosos remeis de l’àvia,

que no enganyaré a ningú i no diré que no és

els típics de quan tens mal de gola, de panxa, …

estressant (ho és molt), però tot és organitza-

i et prens, per exemple, una cullerada de mel.

ció i planificar-se bé.

Però, aquestes substàncies naturals són efectives contra les infeccions bacterianes? Aquesta
és la pregunta que he intentat contestar amb
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Mònica Gutiérrez, 2n BTX

A STEP TO THE FUTURE

account all the aspects that I had previously
analyzed, as well as the lips movements and

My research work called Analysis of the English
and Spanish version of a film is based on the
analysis of the syntactic, lexical and formal differences between the original English version
of the film Pretty Woman and its translation
into Spanish. The main objective that I had
when I began the work was to learn more and
more deeply about the job that a translator
has to do, but as the work was taking form I
realized how different the English and the Spanish are and I intended to make this huge difference more visual so as to aware the people

the facial expressions in order to fit the dialogues with the image. With the help of some
friend I dubbed the scene that I had analyzed
incorporating my translation into the image.
Despite the hard and concise work I had to do
to finish the work I finally can say that it has
allowed me to familiarize me with the world
of translation, in which I want to work in the
future. The help and knowledge that teachers
and experts of this field have given to me has
transformed the work into a very useful and
enriching experience for the future.

who read my work about how useful the translations are, and the large amount of work that
it had to be done to make one.
As a general conclusion of the work I did a
translation of the scene into Catalan taking into
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Carla Sánchez, 2n BTX

L’Entrevista
MARTA TRULLOLS
(EXALUMNA)

em va marcar molt, després de la selectivitat
vaig optar per fer un mòdul de grau superior,
i així acabar de decidir si després continuava

La Marta Trullols és exalumna de l’institut. Ara fa
de mestra al CEIP Marta
Mata i està de regidora a
l’ajuntament

de

Vilanova

del Camí

amb INEF o amb magisteri.
El que m’agrada d’aquesta professió és el tracte amb els nens, et fa recordar la infantesa.
Quan tenia 14 anys ja treballava als estius de
monitora de lleure. Aleshores sentia quelcom
especial quan ensenyava als nens un esport,
però ells a mi també m’ensenyaven molt.

Guardes un bon rècord de l’institut? Te’n
recordes d’alguna anècdota divertida?

I és aquest conjunt d’ensenyar i aprendre que
m’enriqueix molt com a persona.

Bon records en guardo molts i anècdotes també
perquè cinc anys a l’institut donen per moltes

Recordes alguna excursió o festa...

experiències. Suposo que sempre n’hi ha de

llarg de l’ESO. Et va passar alguna cosa

més divertides i de més avorrides. Nosaltres

interesant o emocionant?

teníem un professor de filosofia que ens feia

Excursions, sortides, colònies viatges... són

riure molt, una de les coses que ens deia era

coses que es guarden al teu cor. Recordo les

“ veieu aquesta paret doncs no hi és, si voleu

sortides a esquiar, recordo quan vam anar de

la podreu traspassar”. Recordo a la Sara Pons

fi de curs a Madrid, Sevilla, Granada, Còrdova.

que també donava molt joc a la classe i ens

Vaig cantar sevillanes que mai n’havia cantat i

feia riure... , però que feien les matemàtiques

a més amb accent català. El primer dia ja em

més divertides aprenies amb més il·lusió. Des-

vaig quedar sense veu, completament muda,

près teníem a l’Otis que era el d’història, tenia
sempre unes paraules molt claus amb les que

al

vaig passar cinc dies parlant amb gestos.

rèiem molt.
Coincideix la teva assignatura preferida
Quan vas sortir de l’institut vas tenir clar

amb la que dones ara?

que volies estudiar magisteri? I que et va

Evidentment que coincideix, a mi m’agradava

cridar l’atenció d’aquesta professió?

molt l’educació física, el món de l’esport sem-

Quan vaig sortir de l’institut tenia molt clar que

pre m’ha tibat molt. Ara sóc mestra d’educació

volia ser mestre, el que si que no tenia clar era

física. Encara que ara ensenyo tant educació

si volia ser de primària o de secundària. Això

física com altres assignatures.
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Com

compagines

l’ajuntament

amb

es clar que es noten, no només els mestres,

l’escola?

vosaltres també: els nens de l’escola han pas-

Amb molt patiment i amb molt poc temps lliu-

sat de tenir sisena hora a no tenir-la. No és no-

re. Bé, quan vaig decidir entrar dins d’una llis-

més un tema de sou, hi ha un tema de recur-

ta per formar part de l’ajuntament, ho vaig fer

sos i d’alumnes per classe. Te n’adones que a

amb un objectiu, m’estimo Vilanova, he nas-

vegades no arribes on voldries arribar. Jo per-

cut aquí, la sento molt dins. Tinc l’exemple del

sonalment procuro treballar amb les mateixes

meu pare, ha treballat fins ara a l’ajuntament,

ganes de sempre, m’agrada molt la meva pro-

i sempre ha estat una persona molt participa-

fessió.

tiva al poble.
Cal pensar que sol són quatre anys i penso que

Que en penses de les retallades? Creus

de moment ho estic compaginant bé.

que es una bona idea per arreglar la crisis?

Quin consell donaries als alumnes d’ara?

No, ni molt menys, retallar en educació. Crec

Que posin seny, estem en moments molt difí-

que és el pitjor que es pot fer i el problema

cils i han d’ aprofitar cada dia tot el que tenen

està en que aquestes retallades probablement

i valorar-ho, perquè tot plegat no sabem com

acabaran afectant en un futur.

acabarà.
Els adolescents us heu de preparar bé per ser

T’agrada treballar més amb llibres o amb

adults.

fitxes ?
El tema de les fitxes i els llibres, a mi perso-

Com esteu portant tot això de les retalla-

nalment, m’agrada més el sistema de no tre-

des? Us afecta a l’hora d’ensenyar?

ballar amb llibres, bàsicament perquè el llibre

El tema de les retallades l’anem portant, però

et marca un nivell. Amb les fitxes el que fa el
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mestre és intentar arribar a tots els nens, uns

Quan anava a la universitat, em van robar

perquè poden molt més i els altres perquè els

l’examen, un company del davant es va girar

hi costa una mica més.

i em va treure el examen per copiar-se’l, jo

La veritat és que porta molta més feina, cal

estava més nerviosa que ell, evidentment.

preparar-ho tot. Així també t’esprems el cap:
com arribaré allà? Com prepararé això?

Creus que l’aprenentatge

També penso que jugant es poden aprendre

facilitar-te la vida?

moltes coses.

Si, forma part d’una riquesa personal. Jo tinc

d’idiomes pot

una assignatura pendent amb l’anglès.
T’escrivies paperets a les hores de classe amb amigues? I “xuletes” a l’hora del

Et veus en algun futur com a directora de

exàmens?

l’escola?

Jo era molt bona nena, alguna sí, però ara us

No ho sé, pot ser estar sols a l’equip directiu,

dic que no s’ha de fer i sobretot és important no
fer-ho en el moment important de l’explicació.
També penso que forma part d’una experiència
dins de l’adolescència.
I de les “xuletes” recordo en una ocasió que
em vaig fer una, no sé per a que, però me la
vaig fer. El que va passar, és que no la vaig
treure, perquè fer-la m’havia ajudat a estudiar.

no?
De tota manera no descarto poder intentar fer
aquesta feina tant important que realitzen les
direccions de les escoles, però no es una prioritat a dia d’avui. Algun dia estar en un equip
directiu, poder viure la docència des d’un punt
de vista diferent i entendre les persones que
han estat en aquest lloc.

Penso que utilitzar-les és ser poc honest, ho
estudies o no estudies.

Cristina Moreno i Núria Gandia, 1r ESO
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Racó de la Història
DUES HISTÒRIES PROPERES

en tota l’extensió d’aquesta doctrina, que inclou, evidenment, el nazisme. L’escrit del Da-

Qui coordina aquesta pàgina de la nostra re-

niel, tracta d’aquells homes que una vegada

vista, aquest Racó de la Història, està molt sa-

acabada la guerra espanyola, amb el triomf del

tisfet i alleugerit. És evident que una de les

feixisme, no van resignar-se a la pèrdua dels

pretensions que s’incloïen en l’inici d’aquesta

principis que s’havien posat en marxa amb la

secció era que les seves pàgines es nodrissin

Segona República - principis democràtics, de

de les col·laboracions del nostre alumnat, i ho

llibertat, d’igualtat, de justícia social, que sem-

estem aconseguint.

blava que podien fer desaperèixer per sempre

En el número que teniu a les mans podreu llegir dues síntesis de dos dels Treballs de Recerca presentats enguany pels alumnes Daniel
Marchena i Oriol Nieto. Dos escrits que ens
parlen d’un passat molt recent en el temps i
molt pròxim en l’espai.
Quan llegim,escoltem o veiem relats sobre
l’horror dels camps d’extermini nazi,acostumem

més aquella Espanya negra de la qual parlava
el poeta- i van continuar la seva lluita.
Parlo d’històries properes perquè ho són. El dia
que van matar un d’aquests últims lluitadors,
recordo perfectament el meu avi fent saber la
notícia, amb tristesa i desesperança, als veïns
del carrer del meu petit poble: Han matat al
Quico Sabaté.

a contemplar-ho com quelcom remot, que va

Josep Ferrer, professor d’Història

passar lluny de casa i que afectà a persones
distants. Però quan ens assabentem que entre els milions de morts de l’holocaust hi ha-

Un igualagí mort a Mauthausen

via milers d’espanyols i catalans, i que entre

En aquest artícle destacarem i donarem a

aquests últims hi havia homes de pobles de

conèixer la vida del senyor Salvador Vidal

la nostra comarca –de Valbona, de Cabrera,

Claramunt, un dels deportats igualadins als

d’Igualada…- la perspectiva canvia. L’article

camps de concentració nazis més coneguts.

de l’Oriol tracta sobre un d’aquests morts, so-

Veurem com malgrat els nombrosos obstacles

bre Salvador Vidal, nascut a Igualada i mort al

que el Salvador va haver d’afrontar durant tota

camp de Mauthausen.

la seva vida des de la seva infància, encara li

L’article del Daniel té molts punts de coincidèn-

van restar forces i ànims per lluitar contra el

cia amb el de l’Oriol: la mateixa època –Guerra

feixisme amb tota la valentia de món, fins a

Civil Espanyola i Segona Guerra Mundial- l’exili

la mort, sense plantejar-se la rendició en cap

republicà per llocs comuns –Pirineus, França

moment.

…- i el més important: la lluita i el compromís

El senyor Salvador Vidal Claramunt va néixer

d’unes persones en la lluita contra el feixisme

el 6 de desembre de l’any 1917, a Igualada.
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Fill de Martí Vidal i Mar-

qual es reclamava la seva presència en les ofi-

tí, i d’Àngels Claramunt i

cines de la República per dur a terme tasques

Junyent, uns honrats tre-

administratives i de gestió.

balladors de la terra.

Posteriorment a aquestes tasques que el Sal-

En Salvador Vidal Clara-

vador va haver de complir al front, i passats

munt patia una malaltia

aquests dos mesos des que el Salvador havia

genètica que li afectava a

deixat el seu càrrec a la Unió de Rabassaires, el

tot el sistema ossi del cos.

Salvador Vidal Claramunt va exiliar-se a França

Aquesta malaltia li afectava a tot el conjunt de

i va anar a parar a un camp de refugiats de la

l’esquelet, però especialment a la tíbia dreta i

costa sud francesa, a Agde (Herault). Dona-

a un petit os del peu. La malaltia que patia li

des les terribles condicions que es donaven en

va marcar la resta de la seva vida. Durant la

aquells camps de refugiats de la costa france-

seva joventut, Salvador Vidal Claramunt va ser

sa, i el mal tracte que van rebre els “Rouges

intervingut quirúrgicament dues vegades pel

Espagnols” per part de la població i les autori-

cirurgià Dr. Josep Trueta i Raspall, gràcies al

tats franceses, el Salvador Vidal Claramunt va

qual va poder salvar la cama. Malgrat la salva-

saber de seguida que calia trobar una sortida

ció de l’amputació, el Salvador va ser declarat

d’allà... calia fugir.

inútil total per realitzar activitats físiques, i òb-

Més tard, en Salvador va rebre una oferta per

viament, aquest fet també li va suposar que no

marxar a Mèxic, però va refusar-la ja que te-

realitzés el servei militar ni participés a la Gue-

nia l’esperança de rebre una millor oferta que

rra Civil. Per això, el Salvador Vidal va dur a

havia de provenir de la capital, París. Allà, el

terme diverses activitats auxiliars al costat de

Salvador hi tenia l’oncle de la seva promesa,

la República durant la Guerra Civil Espanyola,

un home que s’havia casat amb una ciutadana

però mai va poder agafar les armes per com-

francesa, i el qual era propietari d’una perru-

batre directament contra els seus enemics.

queria al centre de Paris i de diverses terres

Malgrat totes aquestes dificultats, la seva

també en territori francès. El Salvador, dona-

malaltia no va impedir que el Salvador fos un

da la privilegiada situació econòmica i social

personatge important i amb pes dins el seu

d’aquest conegut, tenia l’esperança de rebre

entorn, ja que com a conseqüència de la seva

algun tipus d’oferta per treballar a les terres

malaltia, el Salvador es va poder dedicar plena-

de les quals em parlat. Així doncs, quan el

ment a la lectura de llibres i a l’estudi, esdeve-

Salvador va decidir que no podia passar més

nint un notable autodidacta. A causa d’aquest

temps en aquell camp de refugiats de la costa

alt nivell intel·lectual del qual disposava, des

mediterrània i l’oferta no arribava, va perdre

de molt jove va començar a prendre càrrecs

l’esperança i va desestimar aquesta possibili-

importants dins d’algunes de les associacions

tat. Malgrat la decepció, el Salvador continua-

més importants de l’època.

va tenint present la necessitat de fugir, i per

Dos mesos abans del seu exili cap a França,

això va allistar-se a una companyia de treball

en Salvador va rebre la trucada del front, en la

francesa que operava als Alps i es dedicava

35

dragar rius. Amb la captura de la zona per part

ELS MAQUIS,
LA LLUITA SILENCIADA

de les tropes de Hitler, el Salvador Vidal Clara-

Caracremada (Ramon Vila Capdevila), Quico

munt va caure presoner dels nazis, juntament

Sabaté, Marcel·lí Massana o Josep Lluís Face-

amb la resta de tots els seus companys, i va

rias són alguns dels qui van protagonitzar una

anar a parar a Mauthausen.

lluita silenciosa contra el franquisme, que avui

Allà, els SS, durant les seves famoses selec-

dia ha esdevingut una lluita silenciada. Parlem

cions de presoners en les quals es decidien els

dels maquis.

treballadors aptes i els no aptes, i on també es

Per poder parlar d’aquest fenomen ens hem

decidia el nivell de càrrega física que cadascun

de remuntar, en primer lloc, a dos esdeveni-

dels deportats podia suportar tenint en compte

ments que resulten claus: d’una banda, la fi de

la salut i les condicions físiques de cadascun

la Guerra Civil espanyola l’1 d’abril del 1939,

dels presoners, en Salvador Vidal Claramunt

d’altra banda, l’inici de la Segona Guerra Mun-

no va ser considerat útil ni per tan sols realit-

dial l’1 de setembre d’aquell mateix any i, més

zar les tasques amb una exigència física més

concretament, el 22 de juny del 1940, data

baixa, i per això va passar molt poc temps des

de la signatura de l’armistici entre França i

que el Salvador entrés a Mauthausen, fins que

l’Alemanya nazi que estipulava que la part nord

l’executessin al castell de Hartheim. Molt pro-

i la part oest de França quedaven en mans dels

bablement, el Salvador va ser víctima d’algun

nazis, mentre que el terç que restava quedaria

tipus d’experiment, ja que el castell de Har-

en mans del francesos.

theim era un lloc conegut per l’experimentació

Aquests dos (o tres) esdeveniments tenen una

que es feia amb els presoners, amb l’objectiu

estreta relació en referència als maquis, ja que

d’investigar en l’elaboració de nous medica-

la fi de la Guerra Civil va suposar l’inici de l’exili

ments, gasos mortífers per exterminar a pre-

de republicans espanyols i catalans, principal-

soners als camps, i altres productes que aju-

ment cap a França. La gran majoria dels exi-

dessin als nazis en la Segona Guerra Mundial.

liats van ser internats en camps de refugiats

El que sempre quedarà en el record malgrat

que el govern francès va disposar per poder

el pas del temps, és la lluita encarnissada que

acollir una quantitat tan gran d’immigrants, i,

aquest igualadí va haver de suportar durant

posteriorment, en el moment en què esclata la

tota la seva vida, i el ferm pols que va mantin-

Segona Guerra Mundial, són convidats a unir-

dre amb el feixisme... un pols que nomès van

se a l’exèrcit francès per combatre el nazisme.

poder apagar amb el seu assassinat.

Un cop França ja està en mans d’Alemanya,

a produir carbó, construir camins forestals, i

Oriol Nieto, 2n BTX

s’inicia el moviment de Resistència francès, a
partir del qual una part de la població francesa s’organitza en petits grups clandestins, que
posteriorment s’anomenarien guerrilles, que
protagonitzen moviments i accions de sabotatge contra les forces nazis per tal de produir
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un desgast en la seva estructura. Aquestes

Gran part dels republicans que no van acon-

accions s’emmarquen dins de l’estratègia de

seguir exiliar-se es van haver de refugiar a les

guerrilles, popularitzada pel famós guerriller

muntanyes, coneguts com a huídos, els fugits

argentí Ernesto “Che” Guevara. És en aquest

únicament lluitaven per la seva vida sense cap

moment en què prenen part els exiliats espan-

tipus d’oposició regular contra el règim. En

yols i catalans, que van contribuir de manera

vèncer els nazis, l’ànim del republicans espan-

decisiva en el moviment de Resistència, a cau-

yols i catalans que van participar a la Résis-

sa de la seva experiència en el camp de batalla

tance els va portar a planificar un moviment

(venien d’una guerra civil). Per posar de mani-

d’atac per reconquerir la seva terra, l’operació

fest el paper que va exercir la nostra gent, po-

coneguda com la “Invasió de la Vall d’Aran”,

der esmentar un fet que va marcar la història

que va consistir a la prèvia infiltració de pe-

mundial: l’alliberament de França de les mans

tits grups de guerrillers per connectar amb els

del nazisme, ja que les primeres persones que

fugits de l’interior (huídos), i poder estructu-

van trepitjar el sòl parisenc foren republicans

rar i organitzar la resistència des de l’interior.

espanyols i catalans, i els primer carros que

Després d’aquestes infiltracions, es va portar

van desfilar pels carrers de la capital francesa

un atac directe contra la Vall d’Aran per tal de

portaven el nom de diverses batalles de la Gue-

fer-se amb el seu control i poder establir un

rra Civil espanyola, com, per exemple, “Gua-

govern republicà a l’interior de l’Estat espan-

dalajara”, tots ells integrats dins de la Divisió

yol. Malgrat les primeres victòries, la manca
de planificació, així com la mala sort i els forts
temporals, van deixar fortament desfermada l’operació, que es va saldar amb la pèrdua
d’un gran nombre de republicans espanyols
i catalans, així com també soldats del règim
i guàrdies civils. La intenció dels guerrillers

Leclerc, que va formar part de la Résistance i
que estava formada gairebé de manera íntegra
per aproximadament 150 espanyols.
Paral·lelament, a Espanya s’estava forjant un
moviment de resistència semblant al francès.
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republicans era la de poder protagonitzar un

dístiques per tal de provocar la reacció de

moviment prou impressionant per encendre la

la població, tot i que també protagonitzaven

flama que donés lloc a una sublevació popular

accions més espectaculars com la col·locació

envers el règim. Sens dubte, l’ocupació d’un

d’explosius en les institucions del règim. A di-

territori com la Vall d’Aran, que estava en una

ferència de la guerrilla rural, la vida dels gue-

situació estratègica excepcional, ja que la seva

rrillers pertanyents a la guerrilla urbana era

manca d’accessos provocaria un aïllament to-

molt més normalitzada.

tal de la resta de l’Estat espanyol i evitaria

En el territori català, els quatre maquis esmen-

possibles enfrontaments amb les forces fran-

tats anteriorment són els personatges més sig-

quistes, era aquesta acció impressionant, però

nificatius del Maquis català o guerrilla catalana.

la misèria que vivia el poble espanyol no va

Quico Sabaté va pertànyer a la guerrilla urba-

permetre cap insurrecció.

na i va ser conegut per les seves accions pro-

Després del fracàs, els guerrillers que van po-

pagandístiques, arribant a escampar fulletons

der van tornar al país veí, a la França ja Lliure,

pels carrers de Barcelona que denunciaven la

i els que no ho van fer van seguir a les mun-

tirania de Franco un dia en què estava previs-

tanyes. Així neix la guerrilla rural, en la qual,

ta la visita de “el Caudillo” a la ciutat Condal.

petits grups de guerrillers, tots amagats sota

També pertanyent a la guerrilla urbana, Josep

un sobrenom, lluiten contra el règim. Tot i que

Lluís Facerias és possiblement el maqui cata-

aquest tipus de guerrilla no és l’única que pro-

là més controvertit, conegut com l’Apol·lo de

lifera: a Catalunya també sorgeix la guerrilla

la Fai, sota el seu aspecte elegant, de dandi

urbana.

anglès, s’amagaven impressionants voladures,

Les accions que protagonitzaven els guerrillers

per mitjà d’explosius, de diverses institucions

a les muntanyes eren diverses: els sabotatges

que col·laboraven amb el règim. D’altra banda,

a les torres d’alta tensió eren els més habituals, però també els sabotatges a les línies
de comunicació, les emboscades a les forces
del règim o la presa de casernes de la Guàrdia
Civil. Pel que fa a la vida, podien passar dies
sense menjar ni el més ínfim tros de menjar i
passaven gran part del dia caminant per evitar ser descoberts, tot i que, en alguns casos,
muntaven campaments i s’hi establien durant
un curt període de temps. A més, no podien

pertanyent a la guerrilla rural, Marcel·lí Massa-

tenir higiene perquè això suposava un clar in-

na constitueix un cas singular, ja que va refu-

dici de la seva presència a la zona, fet que ac-

sar l’ús de la violència per aconseguir els seus

centuava les dificultats per viure.

objectius. I, finalment, Ramon Vila Capdevila,

Quant a la guerrilla urbana, la seva acció es

Caracremada, l’últim maqui català.

reduïa bàsicament a les accions propagan-

La història d’en Caracremada podria ser digna
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de qualsevol pel·lícula, ja que va decidir fer el
camí tot sol, sempre allunyat de tot tipus de
reconeixement, va participar en la Résistance
i li van concedir la Legió d’Honor com a reconeixement dels mèrits que va fer per la nació
francesa, reconeixement que va rebutjar. Posteriorment va participar en el Maquis de Catalunya i la seva figura va esdevenir un mite a
causa de les accions que protagonitzava i de la
dificultat de ser vist i atrapat. Però va haver-hi
un fet que va marcar la seva vida: un malentès amb una parella d’anglesos que viatjava
amb cotxe per la Collada de Toses va fer que
en Passes Llargues, com també era conegut en
Caracremada, els assassinés. Aquest incident
va tenir una repercussió mundial, fet que va
obligar en Caracremada a romandre a l’ombra,
sense actuar, durant deu anys. Després de deu
anys, torna a aparèixer, provocant la voladura
d’unes torres d’alta tensió a prop de Manresa.
Aquest cop, però, ja no és el mateix guerriller.
La seva manera d’actuar canvia, repetint perillosament els mateixos llocs d’actuació, esta-

Ell i molts altres van constituir la guerrilla que
va fer llegendes, l’anomenada guerrilla llibertària. Ell i molts altres van lluitar fins a la mort
per uns ideals. Ells i molts altres es van deixar
la vida per poder lliurar un poble de la desgràcia i la tirania, de Franco. I en aquest sentit
cal retre un homenatge a tots els que van caure per la mateixa causa, i per causes similars,
per tal d’evitar que la seva història sigui una
història oblidada i la seva lluita, una lluita silenciada.

blint així accions força rutinàries i predictives.
La nit del 7 d’agost del 1963 una parella de
guàrdies civils va abatre un maqui a la Creu
del Perelló, a vint quilòmetres de Manresa.
Després d’haver estat tota la nit en el lloc en
què va caure, sense moure’s, el cos de Ramon
Vila Capdevila va ser aixecat per les autoritats,
ja sense vida. Moria així l’últim maqui català,
que, fins i tot moribund, va alimentar la seva
llegenda i continuar atemorint els franquistes,
ja que, segons diuen, els dos guàrdies civils
que el van abatre no es van atrevir a anar a
veure l’estat en què es trobava durant la nit i
van esperar que es fes de dia a causa del gran
temor que els provocava.
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Daniel Marchena, 2n BTX

Racó Literari
PATIO DE LETRAS

YA NO ESTÁS
Cae el invierno y tú te vas,

Es inmensa la cantidad de ejercicios de expre-

blanca la tierra

sión escrita que se acumulan durante todo un

y oscuras las noches

curso escolar. Son más que habituales en sus

en mi honda pesadumbre.

diferentes modalidades (descripciones, narraciones, diálogos, poemas... ) y necesarios para

Desflorece nuestro amor,

el aprendizaje y el dominio de la competencia

como las rosas se marchitan,

lingüística en todas sus dimensiones. Por eso

tan delicadamente...

se practican con bastante periodicidad y, aunque de calidad muy heterógenea, todos ellos

Porque el invierno es tuyo

son útiles en la formación que se pretende al-

y la tristeza mía

canzar en la educación secundaria.

espero a que amanezca

Además, los ejercicios de creación literaria son
actividades que fomentan la práctica de aquello a lo que se debe en parte la acción educativa: el “conócete a ti mismo” y el “piensa por ti
mismo”. En tiempos como los actuales, tan de
consignas, no son precisamente estas las que
tienen mayor predicamento, aunque sin duda
debieran resonar en cualquiera de las actividades docentes.

algún día.
Ni crueles palabras
ni celosos daños,
solo me queda este dolor
vagabundo solitario...
Frío invierno, volviste a llegar
cubriendo mis sueños
y mis ganas de amar.

Del volumen imaginario que podríamos comLayla Zaoui, 3º ESO

poner si agrupáramos todos los textos de este
año, destinados a la singular lectura de algún
profesor, rescatamos algunos de ellos y os damos la oportunidad de leerlos en esta revista:
poemas escritos e ilustrados de alumnos de
tercero, textos narrativos con diferentes ficciones de alumnos de segundo y caligramas de
alumnos de cuarto. Es una ocasión para disfrutar con la sensibilidad y las buenas letras de
algunos alumnos del Instituto.

BROTA EN EL SILENCIO
Brota en el silencio,
como lágrima en la pena,
como luz en la penumbra,
susurrándome al oído.
Vive de las notas,
como amantes del amor,
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como tierra de los mares,

una estrella que brilla,

dominando mis sentidos.

que siempre su mirada ilumina.

Nunca, nunca muere,

Sus ojos verdosos,

como eterno sentimiento

como amores deliciosos.

que en mi mente siempre habita,

Ternura se respira,

alterando mis sentidos.

dulce y siempre viva.
Ainhoa Pascual, 3º ESO

Viste de azabache,
con rostro pálido y sereno,
se adentra en mi interior,

LA ROSA DE MI SUEÑO

es un beso en mi alma.

Y despierta esperaba
Ya acabado su trayecto

un sueño especial,

por mi mente y mis sentidos,

y así saber lo que me deparaba,

es el silencio que vuelve

mi vida real.

que inunda mis pensamientos.
Y tanto esperar se me hizo eterno,
Óscar Muñoz, 3º ESO

que para aguantar despierta,
necesitaba un sueño entero,

AMOR ETERNO
Al despertarme pienso,
mil sonrisas debo en verso.
Él me ayuda a regalarlas,
mientras que a mí me gusta dedicarlas.

para saber que esta historia era cierta.
Casi dormida, volví a esperar,
y con un ojo entreabierto,
quise mirar, espiar,
pero todo seguía igual, nada era cierto.

Felicidad, así supe definirlo,
era aroma dulce y perfumado.

Pero al fin llegó,

Era vertigo lo que tengo,

traía felicidad,

es adrenalina lo que siento.

y al entrar me miró,
sin rabia ni maldad.

Si la persona me sonríe,
melódicamente mi mente vive.

Entonces ya pude saber, entender,

Siempre delante de él, estoy viva.

lo que me deparaba,

Rápidamente me siento unida.

con esta rosa al leer,

Cuando la noche llega,

y con el sueño que tanto me amaba.

arriba hay una estrella,

Janna González, 3º ESO
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LA REALIDAD

sólo con abrir los ojos descubrió nuestro frío

Parece como si fuese ayer cuando jugábamos

mundo. Ahí va un fragmento de ella:

al escondite; mas esos tiempos ya son muy
lejanos… Perdón, ¿mi nombre? Inocencia. Soy

… En estos momentos hay mucha injusticia en

ese sentimiento que existe en tu infancia y se

nuestra dimensión. Se ha reproducido progre-

desvanece al cabo de los años gracias a la sa-

sivamente y ahora hay trillones de este tipo

biduría; ya que cuanto más sabes, más capaci-

de sensación. Te voy a relatar unos cuantos

dad tienes de manipular a los otros. Y yo con-

hechos:

sisto, al revés que eso, en ser pura, decir todo

La generosidad murió ahogada en un mar de

lo que pienso como lo pienso. Ignorancia me

deudas. La inteligencia vendió sus brillantes

envió… ¡Ah! aún no os había hablado de ella,

ideas por dinero. El valor del valor menguó

mi hermana gemela. Desde el día en que nació,

considerablemente. La avaricia encontró todo

ha estado sometida a un profundo descanso,

ese oro y esas monedas sin ningún valor, su-

una especie de coma… hasta ayer. Ayer recibí

perfluas, que tanto había andado buscando

una carta. Mi casa siempre ha estado apartada

bajo la tumba del triunfo. El orgullo fue traga-

del mundo, aislada por una burbuja. Pero ella

do por el subsuelo, engullido por el mismo in-

42

fierno. La locura resultó ser culpable de su pro-

LA ISLA DE LOS SENTIMIENTOS

pio tiroteo. Durante el entierro de la felicidad,

Cada año, en una isla quién sabe dónde, to-

a la gracia, le cambió la sonrisa súbitamente.

dos los sentimientos que te puedas imaginar

El amor enfermó. La ilusión soñó tan profun-

se reúnen a pasar un día juntos. Ese día es

damente que se perdió en el abismo de sus

muy diferente a los otros, tanto para las per-

sueños. La incandescente pasión estalló en mil

sonas como para los sentimientos. Las perso-

pedazos. Cuando por fin la libertad alzó el vue-

nas no tienen sentimientos ese día, pues no

lo, dejando su jaula en el suelo, se dio cuenta

hacen otra cosa que dormir. Los sentimientos,

que le habían roto las alas. El olvido olvidó su

en cambio, no paran de moverse, de jugar, de

paracaídas practicando paracaidismo. Encar-

hablar…

celaron al talento, para no ser descubierto. A

Un año, estaban todos los sentimientos juntos

la justicia, la condenaron a morir en la guillo-

en la isla y no sabían qué hacer, pues no se

tina. La esperanza, como el ave fénix no hace,

ponían de acuerdo. La DUDA estaba entre dos

no resurgió de sus cenizas. La verdad salió a la

juegos: el pilla pilla y el cara la pared; la PERE-

luz y se quemó por culpa de los intensos rayos
de crueldad. La fe pagó por sus pecados…
Perdón, me temo que ya pronto me desintegraré, ya que mi ignorancia se ha acabado. Recuerda: La INOCENCIA y la IGNORANCIA van
unidas de la mano.
Un beso, tu hermana
Así que, como yo, supongo que os habréis quedado muy sorprendidos. Reflexionando, he llegado a deducir que todas las malas emociones
también están en guerra. Tengo que frenarlas,
porque nuestro estado de ánimo es el juguete
de los sentimientos y personalidad.
Entonces, la venganza le devuelve el cuchillo
a la traición, que sigue apuñalando todo el mísero día. La mentira escupe fuego y más fuego
de su lengua, con la palabra. No hay razón para
esconderme, el momento ha llegado. Afrontaré con todas mis energías la batalla. Y, aunque
rompa el alba en el cielo y ya no me llame Inocencia sino Realidad, y de mi ser ya solamente
queden ascuas, permaneceré, os salvaré.

ZA no quería hacer nada; la SOLEDAD quería
estar sola; la LOCURA deseaba hacer locuras…
y los sentimientos buenos se peleaban con los
malos. El COMPAÑERISMO, que quería hacer
algo todos juntos y no soportaba ver peleas,
decidió hacer una prueba por parejas. Hizo callar a todos y explicó:
-

Ya sé qué hacer – empezó diciendo–. Ha-

remos una prueba en la que un sentimiento
bueno irá con un sentimiento malo. La prueba
consistirá en hallar a la SOLEDAD, que se esconderá en algún lugar de la isla.
-

¿Podré estar yo sola? – preguntó la SO-

LEDAD.
El COMPAÑERISMO le dijo que sí pero con una
condición: cuando la encontraran, harían una
fiesta y ella tendría que participar. La SOLEDAD
aceptó y fue corriendo a esconderse. Mientras
tanto, en la playa de la isla, los sentimientos
buenos buscaban a uno malo para ir en busca
de la SOLEDAD. Cuando estuvieron todos emparejados, el COMPAÑERISMO dio la señal de
inicio y todas las parejas empezaron a buscar.

Raül de la Torre, 2º ESO

Al cabo de unas dos horas, el ODIO y el AMOR,
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a quienes les había costado hacerse amigos,

las prendas en una máquina. Lo que más me

hallaron a la SOLEDAD y se quedaron con ella.

molesta es que, después de lo que tengo que

Poco después, llegaron la GENEROSIDAD y el

soportar, digan que esa máquina seca mejor

EGOÍSMO, la VERDAD y la MENTIRA… Cuando

que yo porque no tienen que planchar la ropa.

todos estaban juntos, oyeron un ruido en la

¿Sabéis que os digo? Mañana me jubilo.

playa. ¡Era música! Inmediatamente se diriIrene Abad, 2º ESO

gieron todos hacia allá y se juntaron con el
COMPAÑERISMO a una divertida fiesta.
Desde aquel año, la SOLEDAD no se ha perdido ningún encuentro más y cada año hacen la

EL DICCIONARIO Y SUS PALABRAS

misma prueba.

Hola, soy un diccionario escolar que siempre
se pelea con sus palabras. Ellas se descolocan,
Paula Muñoz, 2º ESO

saltan, bailan y corretean. Lo peor de todo es
cuando Marta, mi dueña, me lleva al colegio
y no encuentra las palabras. ¡La pobre siempre
está media hora o más intentando buscarlas!

AUTOBIOGRAFÍA DE UN
OBJETO

Por eso he decidido hablar con las palabras.
-Disculpen, señoritas. Mi dueña está cansada

¿No habéis amado nunca a un objeto como
si de un ser vivo se tratara? ¿Habéis pensado
alguna vez que una maleta, un muñeco, un
monopatín… tienen vida y que os encantaría
conocer su peculiar visión del mundo? ¿Habéis
jugado a imaginar qué objeto seríais si fuerais
un objeto?

LA PINZA
Corrían los años…, no sé qué años corrían.
Creo que me ha dado tanto sol en la cabeza
que me he quedado sin memoria. Y os preguntaréis por qué me pongo al sol. Veréis, no
es que sea una adicta al sol ni que me gusten
sus efectos en la piel, sino que hay unos seres
que se empeñan en que yo sujete sobre una
cuerda sus ropas empapadas para que se sequen. Sin embargo, los días nublados – entonces no me importaría estar enganchada a esas
cuerdas- me meten en una caja e introducen
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de abrirme y no encontrar algunas palabras.

zadas en forma de diálogo.

Está pensando en comprar otro diccionario.

Esa conversación duró una hora entera. Al fi-

Las palabras, que eran muy juguetonas, me

nal, las palabras y yo firmamos un trato: ellas

contestaron:

podrían jugar al escondite pero, cuando Marta

-Es que nos encanta jugar el escondite y Marta

las necesitase, tendrían que hacer una carrera

nunca quiere. Es una niña… “muy poco niña”,

hasta su lugar correspondiente.

ya sabes, que es muy seria.

Judit Panadés, 2º ESO

Yo, un poco cansado de que ellas fueran un
poco arrogantes, les dije:
-Mirad, ya está bien, como cada una no se

BLANCANIEVES

ponga en su sitio, nos tirarán a la basura,

Cuando la madre de Blancanieves murió, su

¡basta ya de tonterías!

padre se casó conmigo. Desde el primer día,

La palabra diálogo dijo:

vi que Blancanieves era una maleducada. He

- Por favor, diccionario, no te alteres, utiliza

intentado ayudarla pero...

el diálogo, si no sabes lo que es, aquí te dejo

Un día, mientras intentaba hablar con ella, no

la definición:

sé qué dije que se enfadó y se fue corriendo

1. Intr. Hablar en diálogo.

hacia el bosque. En seguida envié a un cazador

2.Tr. Escribir o narrar algo con palabras civili-

a buscarla para que la trajera a casa, porque el
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bosque está lleno de peligros, pero se inventó

traron en el suelo y se inventaron que yo ha-

que yo había enviado al cazador para matarla.

bía envenenado la manzana para que muriera.

El cazador volvió sin ella, así que decidí ir a

A continuación, le construyeron un ataúd de

buscarla personalmente.

cristal y la llevaron en el bosque. Por el ca-

Para ahorrar tiempo, le pregunté a mi espe-

mino, se encontraron con un príncipe que les

jo mágico: “Espejito, espejito mágico, ¿dón-

acompañó; sin embargo, de repente, tropeza-

de está Blancanieves?” El espejo me dijo que

ron con un bache y el trozo de manzana salió

estaba en una casa del bosque, la casa de los

disparado de su garganta.

siete enanitos. Con el fin de que volviera, ela-

Poco después, el príncipe y Blancanieves se

boré una poción mágica que introduje en una

casaron y ya no se supo nada más de ellos.

manzana y, a continuación, me transformé en

Bianca Acatrinei, 2º ESO

una viejecita, porque ella nunca aceptaría nada
de mí.Al llegar al bosque, la convencí para que
se comiera la manzana, pero no se qué pasó

EL LOBO CALUMNIADO

que, cuando la mordió, se atragantó.

Desde que era pequeño todos me temían; sin

Al llegar los siete enanitos a casa, la encon-

embargo, yo quería tener amigos. Soy alto,
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fuerte y grande y todos piensan que soy el

se derrumbó en seguida, pero ahí no estaba. A

malo del bosque, pero no es así, los malos de

continuación, me acerqué a la de madera, hice

verdad son los tres cerditos. Siempre van a

lo mismo;

casas ajenas y roban todo lo de valor. A mí me

pero mi colmillo de oro tampoco se encontra-

intentaron engatusar varias veces, pero yo, di-

ba allí. Solo me quedaba una, la de ladrillos,

simuladamente, evité que me robaran. Hasta

la más fuerte. Intenté hacer lo mismo, soplar,

el día de hoy:

pero era tan resistente que no pude. Así que

soplé muy fuerte y la derrumbé,

por el bos-

decidí entrar por la chimenea, pero los cerditos

que y, de repente, me di cuenta de que me

vieron mi intención y encendieron el fuego. Yo

había dejado la llave puesta en la cerradura de

me quemé el culo e intenté escapar, pero me

la puerta. Corrí todo lo que pude, pero llegué

quedé atascado. Inmediatamente, los tres cer-

demasiado tarde, pues los cerditos me habían

ditos llamaron a las autoridades y les dijeron

hurtado lo más valioso de mi casa: el colmillo

que yo había intentado comérmelos. Evidente-

dorado familiar que había pasado de genera-

mente la policía los creyó y, a mí, me metieron

ción en generación.

en la cárcel. Desde ese día, mi familia tiene

Decidí ir a buscar lo que era mío, pero llegué

mala fama.

Yo iba paseando tranquilamente

tarde. Esos maliciosos cerditos habían consAlba Pérez, María Nieto y Leonardo Rodríguez,
2º ESO

truido tres casas individuales: una de paja,
una de madera y otra de ladrillos. Yo no podía
saber en cuál de ellas estaba. Así que decidí ir
a ver en la de paja. Soplé muy fuerte y la casa

QUAN L’ESCRIPTURA EXPLORA
ELS VIARANYS DE LA NOSTRA
REALITAT
En aquesta secció literària presentem un seguit de textos de temàtica i tipologia diverses,
escrits per alumnes de 1r de Batxillerat. El primer és un text ficcional producte d’una proposta feta a l’alumnat de Literatura Catalana de
Modalitat, en què se’ls demanava que creessin
un conte seguint l’estil de l’escriptor Pere Calders. Crec que la Núria hi ha reeixit plenament
i que l’humor, la ironia i l’absurd presents en
l’obra del contista són ben evidents en la seva
proposta literària. Crec que us farà esbossar
un somriure quan la llegiu.
D’altra banda, els altres dos textos inclosos
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que segueixen són de no ficció, producte tam-

vador Espriu, autor treballat aquest any a les

bé d’exercicis d’expressió escrita demanats a

aules. La mort, la pèrdua, la llibertat, el to ele-

l’alumnat. En aquest cas, ens traslladem al te-

gíac i nostàlgic, el mite del paradís perdut, la

rreny de l’assaig per reflexionar sobre temes

fidelitat a la pàtria ... motius i temes que con-

diversos de la nostra realitat. Un es proposa

formen l’obra d’un dels clàssics de la literatura

una anàlisi sobre la importància de les xarxes

catalana contemporània.

socials en la societat actual, i n’assenyala els

Nota: he decidit incloure a última hora un text

avantatges i desavantatges. Està clar que no

breu del Marc Graells sobre l’impacte que poden

podem mantenir-nos al marge d’aquesta revo-

tenir les noves tecnologies sobre l’escriptura.

lució que està creant unes noves maneres de
Domènec Garrido
(professor de Llengua i Literatura Catalanes)

relacionar-se entre la gent. L’altre s’acara a un
tema de plena actualitat en la nostra societat:
la possibilitat que Catalunya arribi a esdevenir
independent. Cal dir que no és una aspiració

REVOLUCIÓ EMPRESARIAL

nova, aquesta de la independència, que la cosa

L’altra nit, mentre dormia plàcidament, vaig

ja bé de lluny. Però sí que penso que hi un ele-

escoltar uns cops a la porta. Finalment, vaig

ment nou que no podem menystenir: la gran

acostar-m’hi per veure qui era. Va resultar ser

quantitat de persones que actualment es ma-

el veí del cinquè pis, un noi gras i jove que feia

nifesten obertament a favor d’aquesta opció.

poc que l’havien fet fora de la feina. Portava un

En aquest sentit, la manifestació del darrer 11

antifaç de color fúcsia i un pijama de mussols.

de setembre n’és un exemple clar. Hi ha molts
factors que explicarien aquest sentiment independentista entre la població, entre els quals
no cal menystenir l’identitari. En un món globalitzat com en el que vivim, s’estan donant
paradoxalment dos fenòmens de caràcter oposat: per una banda, una obertura cap enfora
–la lliure circulació de mercaderies, serveis,
persones...-, però alhora també un moviment
de replegament, cap endins –el que els estudiosos en diuen “replegament identitari”-, fruit
de la percepció entre la població d’una amenaça contra la seva identitat cultural. Veurem

Tot seguit, vaig exclamar:

en un futur no gaire llunyà com acaba tot ple-

- Ostres! On vas tan elegant?

gat.

- És l’uniforme de la meva nova feina, està

Per últim, he inclòs els dos textos guanyadors

pensat perquè no em reconeguin – va dir.

del premi Sant Jordi d’enguany. Estan relacio-

- I que ets agent del FBI? – vaig preguntar

nats amb l’univers literari de l’escriptor Sal-

sorprès.
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- No, m’estic entrenant per ser lladre! – va exclamar.
- Lladre? Últimament l’estudia molta gent,
aquesta carrera, oi?
- Sí, me l’han aconsellat perquè diuen que té
futur.
- Està bé! I què et porta a casa meva a aquestes hores?
- Havia pensat de fer el meu primer robatori a
casa seva, no li fa res, oi?
- Passa home, passa. I tant que pots robar
a casa meva. Emporta’t el que vulguis. Vols
prendre alguna cosa?
- D’acord, podria fer-me uns macarrons mentre tafanejo les joies de la seva muller?
- Sí, però vés amb compte. Podria despertarse, i acostuma a fer-ho de mal humor.
El veí es va emportar el que va voler. Aquella
nit vaig estar reflexionant i ,potser, jo també
volia dedicar la meva prejubilació a ser lladre.
L’endemà vaig trucar al meu superior per comunicar-li la noticia. Vaig dir-li que muntava
la meva pròpia petita empresa sense donarne gaires detalls, no volia donar idees i crear
competència.

Però a vegades el fet de la transformació d’un
país a un estat és plenament feta pel poble,
el qual no està d’acord amb el govern d’aquell
moment i, fins i tot, s’arriba a sentir utilitzat
per aquest. Això és el que li passa a Catalunya
en aquests moments, o més ben dit, això és el
que senten els catalans ara mateix.
El sentiment d’independència sempre s’ha trobat en les ments catalanes, encara que aquestes fossin una minoria en el conjunt de la població. Però a partir de la crisi i de les reformes
que ha fet el govern, suposadament per ajudar
a sortir-nos-en, aquesta mentalitat ha anat
augmentant en la població fins arribar al punt

Núria Morraja, 1r BTX

de trobar-nos en un dels moments en què la
independència es pot veure més propera. El
Centre d’Estudis d’Opinió ha fet un estudi de

HA ARRIBAT L’HORA DE CATALUNYA?
INDEPENDÈNCIA:
REALITAT O UTOPIA?

l’opinió política dels ciutadans catalans des del
juny del 2005 fins a la 3ª onada del 2012 i els
números mostren clarament aquest augment

Els mapes polítics han anat variant al llarg del

d’esperit independentista:

temps com totes aquelles coses imposades pels

un 13,6% volia la independència mentre que

humans. Tant per guerres, conquestes, casa-

a la 3ª onada del 2012 el percentatge va aug-

ments entre reis, unions de nacions... els es-

mentar fins al 44,3% . Però quan realment es

tats i el països s’han anat fent grans o desapa-

va percebre les ganes de lluitar per una terra

reixent, unint-se o tornant-se independents.

plenament catalana va ser en la manifestació
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el juny del 2005

de l’11 de Setembre del 2012, transformant-

d’usuaris a un ritme impressionant fins al punt

se en la diada més independentista vista fins

d’haver provocat un canvi en la nostra societat

llavors. Fou una jornada històrica, per les xi-

que ha revolucionat l’ús d’Internet. Es podria

fres i pel to marcadament independentista de

dir que és un recurs realment útil per als temps

la marxa. L’afluència de participants va ser

que corren, però el seu ús abusiu ha causat

massiva, amb unes estimacions d’assistència

molta addicció i dependència. La gran quanti-

que es troben entre 1,5 milió ,segons la Guàr-

tat d’avantatges i desavantatges ha creat mol-

dia Urbana i el Departament d’Interior, i uns 2

ta polèmica en els darrers anys.

milions, segons els organitzadors de l’acte.
Segons el diari El País, des de l’estiu del 2010
a Catalunya es va fent visible una

voluntat

independentista. Aquesta es veu reflectida en
els estudis d’opinió i en el dret de manifestació
(com l’esmentat anteriorment), en els llibres
i opinions expressades en el diferents mitjans
de comunicació i, últimament, en la declaracions i resolucions parlamentàries. Aquests
fets ens mostren també que la independència
de Catalunya ha deixat de ser un tema únicament d’àmbit polític i ha passat a ser un tema
social portat i mogut pel poble. Això és així
perquè els catalans cada vegada veiem més
clar que la nostra identitat està sent atacada
per la resta de l’estat, que econòmicament es-

Em semblen positives les xarxes socials ja que
ens permeten comunicar-nos de manera ràpida i fàcil amb els nostres amics i familiars, ofe-

tem sent desfavorits en donar molt i rebre poc,

reixen oportunitats per fer negocis i publicitat

que ens estan tractant com els dolents de la

a les empreses; a més a més, permeten que

pel·lícula,...

moltes persones amb dificultats per comuni-

En conclusió: els catalans volem deixar de ser

car-se puguin trencar el seu aïllament. Hi ha

els dolents i continuar escrivint la nostra pròpia

una infinitat d’avantatges que defensen que

historia, volem tornar a ser lliures per poder

les xarxes socials són molt beneficioses per a

prendre les nostres pròpies decisions, volem

la societat. Tot i així, com tot tema polèmic,

aconseguir una independència que dia a dia es

també hi ha desavantatges que provoquen

troba més propera.

desconfiança, com ara la falta de privacitat i el
fet que poden aïllar les persones de la comuniMarina Abad, 1r BTX

cació cara a cara. No obstant això, el fet que
hi hagi tants desavantatges és l’ús abusiu que

LES XARXES SOCIALS

se n’està fent, d’aquests recursos.

Les xarxes socials a Internet, com ara Face-

En conclusió, crec que la responsabilitat del

book o Tuenti, han incrementat el seu nombre

mal ús de les xarxes socials és de cada usuari
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i en cas dels nens petits, dels pares. També

m’aixeca els cabells mal retallats envoltant-me

penso que tant les escoles com el govern hau-

amb l’olor de la mar.”

rien de promoure el bon ús d’aquests recursos

I adonar-me que la noieta del clavell va ser

i prevenir dels possibles accidents.

paret de bales perdudes quan encara desconeixíem el motiu de tal esclat, que el pare i el

Ivette Carricondo, 1r BTX

germà han desaparegut en el front sense possible retrobada, que la Laia ja només pot rebre
clavells sobre una dura i freda pedra que ama-

SALES VADOPRIU

ga les seves dolces mans. I quan sembla que

El ball del terra comença després del cant de

el món se m’hauria de caure al damunt, que la

les sirenes. Música de cada dia on es combinen

nostàlgia i la pèrdua m’haguessin d’enfonsar,

els xiscles, plors i crits silenciosos amb l’aire

és quan més energia agafo, quan neixen les

de trista i desolada mort. Himne del dia a dia

meves ganes de lluitar. Lluitar per tornar a te-

d’una terra en què una vida val menys que una

nir la pàtria estimada en les mans del poble,

“perra chica”. I a poc a poc anem sortint com

lluitar per la llibertat que tant ens manca sota

cuques del cau que ens protegeix dels regals

terra, lluitar per demostrar que la vida de les

del cel i anem observant aquells pels quals va

persones no té preu i que quant més ens tan-

córrer massa ràpid el temps i anem buscant a
qui ajudar. Però les energies que queden ja són
febles i estan cansades, fartes de tant perdre
i poc guanyar. Desolades i buides mirades van
recollint els pocs objectes utilitzables d’actuals
difunts, i els nens sense somriures ajuden els
pares amb una maduresa impròpia de tal edat.
I recorda els vells temps en què la pàtria era
lliure i del poble:
“Els rajos del sol s’escolen per un foradet de les
cortines i anuncien l’arribada del dia i la fi del
descans. Les caramelles pròpies de la Pascua
Florida abracen el poble amb to de festeig i fan
aixecar-se amb més energia. Decidit, em vesteixo ràpidament, agafo un tros de pa d’ahir i

quin i enfonsin amb més forces ens aixecarem.
Decidit em dirigeixo a un banc supervivent de
l’antiga plaça on tantes sardanes havia ballat, i
del maletí ple de pols i foradat n’extrec un dels
pocs papers que em queden. I amb un bolígraf
robat d’entre les ruïnes d’una difunta oficina
hi escric. Perquè no només es lluita amb armes i força en les guerres, perquè les paraules
són més fortes que cap bombardeig. Escric per
recordar-li al poble per què lluitem, escric per
animar el poble a no perdre l’esperança perquè un poble amb esperança, un poble amb
ira, força i somnis de futurs és un gegant imparable.

me’n vaig rosegant-lo cap al taller del pare. De

Marina Abad, 1r BTX

camí al treball compro a una noieta del poble
un clavell blanc i vermell que deixo a la porta
de la Laia, i surto corrent al meu amagatall

DUES PROMESES COIXES

des d’on observo com obre la porta i l’agafa

Obro els ulls i sento un altre cop la mateixa

amb les seves dolces mans. L’aire net i pur

sensació de soledat, tristesa i gana barrejada
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amb un fil d’esperança. Giro el cap i veig el

De sobte escolto el meu nom. Sembla la Maria,

seu llit ben fet i el seu armari obert amb dos

la meva veïna, però no n’estic segur.

jerseis mal posats, com ells els van deixar fa

Vaig corrent, sembla preocupada, i quan hi

un mes. M’aixeco a poc a poc i, assegut, miro

arribo se’m glaça tot el cos. Dos guàrdies ci-

la foto d’en Joan, el meu germà bessó. El miro

vils a casa meva, la porta a terra trencada i la

als ulls, i ben bé es com si m’estigues mirant

mare que torna corrents, llençant els cistell a

al mirall, el mateix cabell negre rinxolat, els

terra i amb els ulls plens de llàgrimes. Un altre

mateixos ulls tristos del color de la mel, i el

cop el mateix malson, una hora per agafar el

mateix nas arquejat. On serà? Què li haurà

poc que tinc, una altra promesa coixa, i un al-

passat? A vegades penso que s’ha mort, i que

tre petó mullat.

mai més tornarà de la guerra, però altres cops

És estrany però no tinc por, em sento més a

m’il·lusiono, i em recordo de l’últim dia, l’últim

prop del meu germà. Sabia que tard o d’hora

petó mullat de llàgrimes i d’aquella promesa

això passaria; de fet, d’alguna manera ho es-

coixa que tant la meva mare com jo sostenim

tava esperant, el que em fa més mal és deixar

amb la poca esperança que ens queda.

la mare sola.

El pitjor moment del dia són els matins, quan
has de començar un nou dia però igual que
l’anterior, i has de suportar la gana de dies anteriors més la de bon mati; mentre entres a
una cuina buida i veus una mare amb un cistell que se’n va a rentar roba un matí sencer
per dos reals o un tros de pa dur.
Li dic adéu a la mare i me’n vaig al carrer, com

Fa pudor a cabra, efectivament, ens apropem
a un tren de bestiar. Un guàrdia

m’empeny

perquè pugi al tren, però, on anem? Miro al
meu voltant i, asseguts entre cabres i ovelles,
veig germans abraçats, pares amb fills plorant
i centenars i centenars més d’homes, alguns
tan joves com jo. Al meu costat, un pare de

sempre, a buscar alguna cosa que ficar-me a

família contempla una fotografia i no pot evi-

la boca. Agafo dues plantes de fonoll que trobo

tar que una llàgrima regalimi lentament per la

i m’assec a terra. Veig dos nens petits, sem-

galta, la primera dels pròxims mesos d’infern.

blen germans, i em recorden tant al Joan i a

Al cap d’unes hores, espantats i morts de gana,

mi que els meus ulls s’omplen de llàgrimes.

baixem del tren i ens vestim amb uns unifor-

Els dos nens s’apropen a una botiga de do-

mes que es troben apilats en un racó. Una

lços i sembla que esperen alguna cosa. Efec-

munió d’homes de totes les edats ens trobem

tivament, poc després surt la filla del botiguer

reunits, tots amb la mateixa roba, el mateix

menjant-se una magdalena i en llença un tros

sentiment i un rifle a la mà.

a terra. De sobte, els dos germans corren a

Tombat dins d’una tenda de campanya al mig

agafar el petit tros. Un d’ells l’agafa primer,

del bosc, l’arma a la mà i vigilat per 60 guàr-

i l’altre instantàniament li mossega la cama.

dies, m’imagino que el meu germà és en una

Em quedo amb la boca oberta, sense parpelle-

d’aquestes tendes i que com jo, demà no no-

jar . Com pot ser que un nen mossegui el seu

mes s’enfrontarà a l’habitual gana dels matins,

propi germà per un tros de magdalena? Com

sinó que també farà front a la pitjor por de

hem pogut arribar a aquest extrem?

totes, la mort.
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Un soroll fort em desperta. Sembla una bomba

ment? Vans pensaments que finalitzen en la

o el desagradable so d’un arma que anuncia

mort del pensador ? Potser sí, o potser no ,

que comença la batalla. Tots ens aixequem de

però la importància de la qüestió roman intac-

sobte, i ens col·loquem en les posicions acor-

ta: l’evidència de la necessitat d’un suport per

dades. Molts d‘aquets nois, com jo, no hem

tal de conservar de manera segura aquestes

agafat mai un arma, i ara amb les mans sua-

gràfiques amb significat, les paraules.

des i els dits temorosos, estem preparats i

Tot i que, realment és important el suport da-

ordenats per disparar en qualsevol moment.

munt del qual pren consciència la paraula es-

Comença la batalla. Nervis, soroll, pols, sang,

crita?

i por, mota por se sent en un mateix País. Em

pre que el suport garanteixi una llarga vida al

giro i veig com un noi, de meva mateixa edat

document; però, és clar, tan sols hem deter-

que jo, em mira i dispara. Em tiro a terra, i

minat el suport amb l’única finalitat de mitjà

milagrosament aconsegueixo esquivar la bala.

per transmetre i conservar la informació. Així

Vull desaparèixer d’aquest malson, tinc por,

doncs, considerant-t’ho des d’una altra pers-

molta por. De sobte escolto un crit de fons que

pectiva, crec que no es pot comparar el fet

em diu que dispari i jo, acovardit, em giro i

d’escriure amb un ordinador amb la sensació

amb els ulls tancats premo per primer cop el

d’un bolígraf que solca el paper, com un vaixell

gallet del rifle.

en un mar blanc on el pensament s’escapoleix

Obro els ulls i veig un cabell negre rinxolat, un

en una blava i irregular línia tot narrant l’ànima

nas arquejat, i uns ulls espantats del color de

del poeta o escriptor. Tot i que potser és més

la mel que es tanquen mentre el seu cos cau a

per costum, potser el fet de teclejar dels can-

terra. Resto immòbil, glaçat pel fred d’aquella

sats dits en la nit també té la seva màgia; no

maleïda guerra, d’aquella maleïda bala que

obstant això, potser la millor forma d’expressar

acaba de sortir del rifle, d’aquell maleït crit que

l’ànima i els pensaments en l’escriptura encara

m’ha ordenat que disparés i d’aquell maleït País

estigui per arribar.

Sincerament considero que no, sem-

que ha arribat a l’extrem que dos germans es
Marc Graells, 1r BTX

mosseguin per un tros de magdalena i que dos
germans es matin envoltats de cossos morts i
fam en una Espanya tintada de color vermell.
Marina Capitán, 1r BTX

LES NOVES TECNOLOGIES I
L’ESCRIPTURA

TEXT GUANYADOR
PREMI LITERARI DE
SANT JORDI
L’Àngel de Marbre

Les paraules arrelades en la societat en tant

Aquella freda tarda d’hivern vaig sortir de casa

que part d’aquesta no esdevenen estàtiques,

per anar a comprar diferents coses al centre

ja que la realitat que defineix l’existència de

de la ciutat. Aquell fou el trist dia en el qual el

la societat no l’és. Però, que són les paraules

meu pare va morir, d’això ja en fa un any. Els

sense un suport que les faci reals fora de la

núvols tapaven el cel i el fred arribava fins als
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ossos. No em sentia trist, perquè ja ho havia

bonic, molt blanc i somreia, mirant cap al cel;

superat, però tampoc estava content, tenia un

no estava de genolls, ni assegut, sinó que es-

sentiment bastant estrany, difícil d’explicar .

tava de peu.

Em sentia com melangiós, nostàlgic, enyorós,

Amb l’ajuda d’una grua i d’uns quants homes,

no sabria descriure-ho gaire bé, però el cert

entre tots, vam col·locar l’àngel damunt la

és que emocionalment i moralment no estava

cripta. La lletja gàrgola la vaig tirar al camp.

gens bé. Tenia l’estranya sensació que mai més

No va ser l’opció més ecològica, però llavors

seria un home alegre i optimista, amb l’ombra

poc m’importava.

de la guerra sobre meu i amb els mals temps

Les flors, les vaig col·locar davant la porta de

que vindrien, pensava que mai més seria feliç

la cripta juntament amb les espelmes. Un cop

com abans. Sense adonar-me’n, vaig arribar al
cementiri; jo tenia pensat anar al centre, però
ja que hi era, vaig decidir visitar la tomba del
meu pare.
Estava davant la cripta familiar. Vaig llegir-ne
els noms i vaig mirar les fotografies que hi havia sobre la pedra humida. Pensava en la mala
sort que tenia, quan alguna cosa em va cridar
l’atenció. Ho vaig mirar més detingudament i
vaig veure que al damunt de la cripta hi havia
una gàrgola. Quin avantpassat la hi devia haver posat? Vaig mirar les altres criptes i hi vaig
veure que hi havia àngels.
Vaig decidir anar-me’n. Em devia d’haver quedat uns segons més davant del cementiri, quan
una ràfega de vent va tancar les portes de ferro. Em sentia sol i desolat, un raig de sol va
caure sobre el cementiri. Pensava que alguna
ànima devia anar-se’n cap al cel, vaig plorar
una mica en silenci i, de cop, en un moment
de lucidesa , vaig tenir una idea: que podria
tornar-me la felicitat perduda. Vaig baixar el
turó on estava situat el cementiri, i vaig arribar
al centre.

vaig haver acabat això, vaig mirar al voltant i
vaig veure que els altres àngels estaven asseguts o agenollats sobre les criptes i ploraven
mirant la cripta. Llavors, em vaig sentir bé, em
vaig sentir alleujat, orgullós de la meva feina
i feliç. Vaig tornar a ser optimista i aconseguir
superar tots els problemes que tenia . Vaig entendre que la vida era bonica i que la mort ho
era encara més, perquè si et pren les persones
que estimes és per portar-les a un lloc millor.
On no existeixen patiments i on l’única cosa
que importa no són les coses materials, sinó
els sentiments que ens guien i ens fan actuar
d’una manera o d’una altra. En aquesta vida
he après moltes coses i he viscut moltes anècdotes, però la que més m’ha marcat ha estat
aquesta.
L’ultima cosa que us he de dir és que ja sóc
vell; ara mateix miro el foc de la llar i recordo
moments feliços i els escric aquí, espero que
no s’oblidin. L’única cosa que espero és anarme’n i per fi poder retrobar cares conegudes i
estimades.

Vaig comprar un ram de flors blanques i tres
espelmes. A la botiga de làpides vaig comprar
un bonic àngel de marbre,tan ben escolpit que
semblava de veritat. Era un àngel realment
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Juliana Chiselef, 3r ESO

Fem Ciència
UNIM-NOS

zant sinó que estaran treballant en condicions
infrahumanes perquè vosaltres pugueu guardar el vostre entrepà.
No seria més fàcil, en comptes de fer-li tan
mal, unir-nos amb la natura? És tan fàcil com
obrir els ulls i veure el meravellós món que ens
envolta: els arbres, les flors, el mar, els animals... i gaudir-lo des del respecte i l’amor.
Xesca Vela, departament de Ciències

A vegades els humans ens oblidem que nosaltres també som natura i fem mal al nostre
propi planeta, sense pensar que ens estem
fent mal a nosaltres mateixos. L’extracció i la
producció de l’alumini i el coltan són només
un petit exemple, entre tants, en què explotem i contaminem la natura.
I la veritat és que després de fer aquesta campanya contra l’alumini i saber la trista realitat de tot això, molts de vosaltres continuareu
embolicant els vostres entrepans amb paper
de plata, i molts de vosaltres, tot i que el vostre mòbil, portàtil, o la vostra consola estigui
perfectament, continuareu comprant el pròxim
mòbil o aparell que es posi de moda.
Però també altres, quan arribi l’hora del pati
i estigueu desembolicant el vostre entrepà,
potser pensareu que nens com vosaltres, en
aquell precís moment, no estaran pas esmor-
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DESALUMINITZA’T

han recorregut pels passadissos del sistema
circulatori. Però no tot són artèries que porten

Noves il·lusions he vist dipositades en l’alumnat

a les aules matèries noves, paraules dansant

de primer de batxillerat en participar en la cam-

o nombres grimpant. També tenim venes que

panya de reciclatge que han engegat aquest

recullen la brutícia que creem, tant importants

últim trimestre. Han obert la caixa dels somnis

com les artèries i com el nostre propi cos. Fan

i de la creativitat per poder traslladar a la resta

una feina importantíssima per a la nostra sa-

de l’alumnat certes inquietuds. Allà ha sortit de

lut. Per això, cal tenir cura d’elles i respectar-

tot: prezis ingeniosos, cartells provocatius i re-

les, no embrutant el pati, no creant residus i

flexius, instal·lacions d’horts al cor de l’institut.

buscant alternatives. Perquè d’allò que ens en-

Cares, mirades de complicitat i somriures en-

voltem en serem part.

vaeixen la paret de l’artèria Aorta del nostre

Xesca Vela, departament de Ciències

centre. Facebooks, twiters, bocctaps, vídeos
artístis, eslògans ocurrents i logotips xocants

QUÈ MENJAVEN ELS NOSTRES
AVIS?
Els nostres avis ens han dit que quan eren com
nosaltres:
•	

     Menjaven	

     plats	

     com	

     les	

     “migues”,	

     “gaxes”,	

    
“cocido”,
•	

    Menjaven	

    menys	

    carn	

    i	

    més	

    llegums.
•	

    No	

    prenien	

    iogurts	

    ni	

    natilles...
•	

    Les	

    postres	

    eren	

    la	

    fruita	

    del	

    temps	

    o	

    fruits	

    
secs.
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•	

     La	

     xocolata	

     i	

     els	

     dolços	

     per	

     alguns	

     eren	

     un	

    

preparar un taller ”Ciència i energia” així com

luxe.

l’exposició “Quin món volem?” on s’exposa el

Hem pogut veure que no tenien tanta diversi-

compromís necessari de responsabilització del

tat de menjars com tenim ara, ja que el menjar

consum i del tractament dels nostres residus.

l’obtenien de l’hort i dels animals que tenien a

També s’ha donat una visió de la ciència més

casa o bé el compraven en el mercat, on els

actual, amb una exposició sobre partícules,

pagesos de la zona venien els seus productes.

antimatèria i energia fosca.

En general ens ha semblat que potser els fal-

I com en altres ocasions el concurs fotogràfic

tava algun nutrient com les proteïnes, però els

sota el lema “l’Energia que ens mou” va fer

aliments eren més sans, no estaven tan mani-

que tant professorat com alumnat participes-

pulats com ara, ni tenien tants additius.

sin activament.
Totes aquestes activitats han estat comparti-

Alumnes del 3.4.

des amb alumnes de Primària de les tres escoles de Vilanova: Joan Maragall, Marta Mata i
Pompeu Fabra.
Moltes gràcies a tothom i esperem poder cele-

UNA SETMANA DE LA CIÈNCIA
SOBRE L’ENERGIA SOSTENIBLE

brar amb la mateixa il·lusió la Setmana de la
Ciencia el proper curs.
Departament de Ciències

La Setmana de la Ciència 2012 ens proposava
treballar l’energia des del punt de vista de la
seva sostenibilitat. La feina ha estat diversifi-

MÉS SETMANA DE LA CIÈNCIA

cada segons nivells i cursos apuntant a diferents objectius. Entre les activitats que s’han

A l’institut vam dedicar una setmana per la

portat a terme hem pogut pensar i veure:

ciència, en aquesta setmana

La terra com un planeta habitat al mig de la

van col·locar tots els treballs de les classes, a

Via Làctia que té amb el Sol el seu estel que li

1er d’ESO vam fer uns murals sobre el que era

dona llum i calor, fa possible la vida i permet

la clorofil·la, que és un pigment que tenen les

la producció de matèria orgànica pels vegetals

plantes per captar energia del sol i la passen a

que formen la base dels nostres ecosistemes.

la xarxa tròfica; sense elles no hi hauria vida.

Hem exposat l’ús de l’energia per part de l’home

els professors

Durant la setmana de la ciència, ens van venir

des de la prehistòria fins als nostres dies.

a visitar les escoles de Vilanova, els alumnes

Com és habitual hem tingut xerrades com la

de primer vam fer de guia a alguns grups i vam

del Victor Pérez (El repte de l’energia al segle

explicar el recorregut de l’energia, va quedar

XXI), i tallers com el de la Marta Segura (La

molt bé!

física i la química de la llum i els colors) o el del

Apart de tot això, vam fer un concurs de foto-

Manuel Belmonte (Ciència sorprenent).

grafia que consistia en que cada alumne havia

Aquest any els alumnes de 4rt i Batxillerat van

de portar una foto feta per ell mateix, en la
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qual es pogués veure l’energia que ens envolta

única condició era que l’aigua tenia que ser

i una frase relacionada amb la ENERGIA. Al cap

d’una bassa.

de uns dies van donar el premi, i el guanyador

Vaig posar la preparació al microscopi i la vaig

de 1r va ser Adrià Garcia de la classe 1.1.

enfocar a 400 augments i... era sorprenent! un
munt de vida que amb els meus ulls no podia

Fotos del Concurs

veure.

Les plantes necessiten la energia de la llum del
sol per fer la fotosíntesis.

Aquests són alguns dels organismes que vaig
poder observar:
1. Dues Vorticel·les ,fixades a una alga, que es
movien

Els animals necessiten les proteïnes del seu
menjar per poder tenir energia i poder moure’s
tot el dia.
2. Euglenes que es movien en totes direccions

Nora Mahmoudi, 1.1

EN UNA GOTA D’AIGUA!

Era com un bosc en miniatura i aquàtic: les

Quan mires pel microscopi és com si entressis
en un altre mon. Una pràctica que vam fer al
laboratori em va cridar especialment l’atenció.

algues, els herbívors i els carnívors. Potser encara era més maco que el món que veiem amb
els nostres ulls.

La preparació era fàcil, posar una gota d’aigua
entre el portaobjectes i el cobreobjectes, la
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Míriam Martínez, 1r ESO

Llengües Estrangeres
ST GEORGE FAIRY TALES

are scared, and they run to their big brother’s
house “Please help us! Out there is a wolf!”.

THE THREE MODERN PIGS

But the pig says “Don’t worry, this house is

Once upon a time, there were three pigs. One

reinforced, he cant’s destroy it”. The wolf sees

pig, that is the smallest one, wants to make

that he hasn’t anything to destroy the metal

a wooden house. Another pig, that is the me-

house, but he has seen that the house has a

dium one, wants to make a brick house. And

smokestack, so he decides to get in the house,

the last pig, that is the biggest one, wants to

by entring in the smokestac. But the pigs were

make a metal house.

clever and they lit fire under the smokestack.

The smallest pig, separes from his brothers

The wolf, is burnt and he gets out the house

and he decides to search trees and cut up

running, so the three pigs are in peace and

the wood. The medium pig, makes

they live happy ever after.

a com-

mand with his iPhone and he wants 400 kilos

The End

of bricks. And the biggest pig, sends a whatsapp to his friend, that works in a metal factory

Sergio Vasile, 1st ESO

and he asks if he can bring him 500 kilos of
metal. The little pig, has recollected 120 kilos
of wood, but he’s lost, and he has an idea. He
uses the GPS to find his brothers.
Finally, he finds his brothers and together, start
to build their houses. After an hour, they only

The story of Tom Thumb and the Ugly
Duckling
Once upon a time, there was a really poor town
located among a green forest. In this town, it

build the half of their houses, so they call some

lived a very poor family with seven children to

builders to make the work easier. In half an

feed. As they couldn’t take care of them, they

hour, the work is finished, so they relax in their

left their children in the woods. One of them,

new houses.

felt very scared and left the other six to go to

But a hungry wolf, sees the three pigs, and

another place. This one was the smallest one,

he thinks “I’m going to have a good lunch!”.

and was also smaller than a little thumb. This

He has a lighter, and he burns the little pig’s

was called Tom Thumb.

house “I’m going to eat you!” says the wolf.

He was walking, when he found a large lake in

The little pig, scared, runs to the medium pig’s

an old farm in the middle of the wood.

house. “Please help me! Out there is a wolf!”.

In this lake lived a duck family. What he didn’t

The little pig and the little pig, hide under the

know was that...

bed. The clever wolf, has a demolition ball, and

Mother Duck had had seven new eggs. One

he destroys the medium pig’s house. Both,

morning, six of these eggs hatched and came
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out six yellow ducklings. A seventh one was bi-

lost among this forest. My parents couldn’t look

gger than the rest, and it didn’t hatch. Before

after me and my six other brothers, so, after

Mother Duck had thought about it, the last egg

talk during an instant, they decided to leave

finally hatched. A strange grey duckling that

us into these woods. When my brothers were

should have been yellow came out. Along the

lost in the forest, I decided to leave them, but

time, it became unhappier. Its brothers didn’t

now I’ve lost.

want to play with it and everybody laughed at
it. It felt sad and lonely and escaped thinking

–Really? I also have six brothers… but they’re

that nobody wanted it.

by far much prettier than me.. –said the ugly

Tom Thumb was walking around the lake, and

duckling sadly.

suddenly, he saw a very ugly and grey duc-

–Don’t worry. Don’t be sad.

kling that was swimming towards the edge of

After a while, thoughtful, Tom said:

the lake, where Tom was. It looked to be very

–I got a great idea!

sad. He was impressed.

–Which idea?
–Listen: we can get friends!
–Oh really? That’s great! –Said the duckling
more happily than ever.
Sooner said than done, they became good
friends and lived a whole lot of adventures.
Along the time, the weird and ugly duckling,
started to grow, and it finally became a very
beautiful swan, even more beautiful than all of
its old brothers.
One day they found a farm where a family of
swans lived and where they also had hosted
to Tom’s brothers. They stayed to live there
happily.

–Hello, little duckling. Are you OK?–, said

THE END

Tom.
–Not very fine…–, answered that weird grey

Cristian Plaza, 2nd ESO

duck,
–So… What happens? Why are you like that? I
mean… so lonely?
–No one loves me… In the farmyard, everybody laughs at me. I thought I could escape and

TINKERBELL AND THE PRESENTS OF
THE SKY

not to return anymore. – was its answer. – And

One night Tinkerbell was looking at the stars.

you? You also look a little sad.

She thought a star would be a perfect present

–Yes, I do. I am from a little town over there,

for her mother. In one week it would be Wendy’s
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birthday, Tinkerbell’s mother. But Tinkerbell
thought it was a big problem because the stars
were in the sky and all of them were very high.

With this short spell

She explained her problem to her friends and

And my wooden wand

all of them wanted to help Tinkerbell. Sarah,

You will start to swell

her best friend, said she would catch all the

And wallow into a pond

trunks of the forest and do a high ladder but
Tinkerbell wasn’t strong enough to be the leader. Another of Tinkerbell’s friend said she’d fly
to the star and catch the star. But Tinkerbell
was very little and didn’t have enough power
to get to the star. Tinkerbell very sadly went

Suddenly, the three brothers started to change

to her grandma house. She explained the pro-

into pigs. And the witch started to laugh, and

blem to her and her grandma said the stars

she told them – who’s laughing now?–. After

were the treasure of the sky, and every night

that, a wolf which was looking for a little girl,

the sky had a present for us; show all the stars

saw the three pigs and he shouted at them –

to the all the people of the world. Tinkerbell

wait pigs, I need to talk to you – but when the

finally drew the stars on a paper and gave to

pigs heard that, they started to run back home.

her mother. Finally, Tinkerbell understood the

Once indoors, they locked the door, but the wolf

presents of the sky.

started to blow and tried to get it down. After
10 minutes, when they saw the wolf finally tiNerea Soriano, 3rd ESO

red, the little brother went out of the house
with a shovel and in the moment he was about
to hit the wolf, a small girl with a red hood
shouted – STOP! – .The pig turned around and

The true story of the three little pigs

asked little red riding hood – This wolf wants to

Long ago in a ruined cottage lived three poor

eat us, why must I stop? – The exhausted wolf

orphaned brothers who loved looking after

explained the pigs that he knew how to change

their garden so much. One day, while they

them into men again, and they apologized to

were picking up flowers, they came across an

him. Then the wolf told them that they had to

old woman crying beside a river. One of the

look for TinkerBell’s magic powders.

brothers approached quietly and asked the wo-

They were searching the powders for a long

man - Why are you crying here alone? – And

time, but they didn’t find them. Finally they

she answered –Nobody loves me- so the boy

gave up, but they were happy with their appea-

took her to his other two brothers, but when

rance and with their two new friends and they

they saw her, they started to laugh. Unfortu-

all lived happily ever after as pigs.

nately, the woman was a witch, and she cast a
spell on them:

Víctor Parra, 4th ESO
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The Sleeping Beauty’s awakening

rella?- asked Little Red Riding Hood.

Once upon a time there was a dear little girl

-Yes - she answered.- It’s quite difficult be-

who was very pretty and lovely. She was Little

cause I don’t know when Sleeping Beauty will

Red Riding Hood and while she was walking

wake up.

through the forest she suddenly stopped and

-We can test it!- said one of the Dwarfs.-Follow

looked around her. She had noticed some pre-

me.

sences near her, but she didn’t see anything

And all of them went into the Sleeping Beauty’s

so she continued walking.

bedroom.
-I have heard that if you kiss someone

After a while the Seven Dwarfs appeared in
her path singing and smiling:

who has been sleeping for a long time he or

-“Hi Little Red Riding Hood, where are you

she will wake up instantly.

going? Where are you going? Hi Little Red Ri-

And after saying that he kissed her and… no

ding Hood, tell us and we’ll come”

one couldn’t believe their eyes, Sleeping Beau-

-Hello my friends. Now, I’m going to see my
cousin Cinderella. Recently I have heard that
she has to clean up the house every day and
night while her awful stepmother is sleeping
the full day and nobody has woken up yet. Do
you know who I am talking about?
-No! – answered with one voice the Seven
Dwarfs.
-The Sleeping Beauty is called. But I haven’t
seen her yet. Do you want to come and help
Cinderella?

ty had woken up! Her first words were:
-Where have I been? Oh my dear, I love
you, you are my sweetheart- said to the Dwarf
and kissed him again.
Everyone was shocked.
Two days later all had changed: Little Red Riding Hood was living now with her cousin Cinderella, who was free and with no housework
anymore, and with the six Dwarfs in the chocolate house. And, yes, I have said six because
the seventh was looking for new adventures
with the Sleeping Beauty and traveling around

-Of course! – said one Dwarf

the world.

-Yep! Here we go! – said another one.
They walked for an hour till they arrived to

THE END

Cinderella’s home. It was a huge and sweetie
house, made of chocolates and sweets…It was

Alba Domínguez, 1st BTX

amazing.
Little Red Riding Hood knocked at the door and

A SPECIAL ACTIVITY

Cinderella opened it:
-Hello cousin! How are you? Come in but please keep quiet, I don’t want to wake up my ste-

This term, in the English subject, we did a very

pmother…

interesting and funny activity. As we were stu-

They came into the house and contemplated it

dying the food in the class, in pairs, we had to

for a few minutes.

make a recipe of food that we like. Then, we

-You must have a lot of work, don’t you Cinde-

cooked it at home. The next step was to bring
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litat de traducció d’un text Francès que van haver de traduir al Castellà, emprant únicament
el diccionari i sense utilitzar, en cap moment,
un mitjà informàtic. Cada país de la UE té un
únic guanyador que, en el cas de l’estat espanyol, va recaure en Jaime Bas, un alumne de Las
Rozas (Madrid). Tot i així, els organitzadors del
concurs van fer arribar una menció especial als
nostres alumnes reconeixent la qualitat de les
seves traduccions i fent especial esment en els
punts pels quals destacaren: domini excel·lent
de la llengua, molt poques omissions, creativi-

it to the class and to eat it all together .
There was delicious food and we all tried of
every dish. This activity went very well and all
the students participated and enjoyed themselves.

tat i fidelitat a l’original.
Felicitem els nostres alumnes i agraïm la
col·laboració de la professora del Departament
de Llengua espanyola Sra. Mari Carmen Bermejo que va assessorar els nostres concur-

Alba Pérez and
María Nieto, 2nd ESO

sants en qüestions d’estil i terminologia.

LA UE ATORGA MENCIÓ ESPECIAL A DOS ALUMNES CONCURS IUVENES TRANSLATORES
Dos alumnes de 2n de Batxillerat , Fran Guillén
i Carla Sánchez, en representació del nostre
centre, van participar en el Concurs de Traducció Juvenes Translatores organitzat per la
Comissió Europea i destinat a centres de secundària de tota la Unió . La prova es va realitzar el dia 27 de novembre de 2012, de manera
simultània, en els vint-i-sis Estats membres i,
en dues hores, els joves havien de traduir un
text de llargària considerable i enviar-lo per
correu certificat a l’acabament.
Els nostres alumnes van concursar en la moda-
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Marta Bartrolí, Professora de Francès

L’AVENTURA PERSONAL D’UN
INTERCANVI PLA DE LES
MORERES-COLLÈGE ROBERT
SHUMAN D’AMILLY

Es van dur a terme activitats a l’institut com
la visita guiada preparada pels nostres alumnes, la gravació del programa de ràdio, la descoberta sobre Montserrat a partir d’un video i
classes de prerapació prèvies a cada sortida.

A hores de redactar aquest article serem, amb
tota probabilitat, a Amilly. Vint-i-dos alumnes
de 3r i dos professors. Per tant, no podem parlar-vos de la nostra experiència a França que
de ben segur serà tan positiva com la dels altres anys.
Sí que volem fer-vos cinc cèntims de com
va anar la primera fase de l’intercanvi, en la
que nosaltres vam ser hostes de la delegació
d’Amilly. Van ser a casa nostra del 13 al 20 de
març, temps que va coincidir amb els viatges
de 4r i de Batxillerat. El programa que vam
dur a terme va ser intens i molt complet i, a
banda dels pares i alumnes, vam comptar amb
la generosa col.laboració dels grups de Francès de 4r i de 1r de Batxillerat, dels alumnes
de l’optativa de Ràdio coordinats per Esther
Feixes i dels professors de Llengües Estrangeres. Sense ells i sense la paciència I bona predisposició de tots els companys de claustre, un
intercanvi seria molt difícil de desenvolupar-se
amb èxit. A tots, doncs, volem fer explícit el

Els alumnes francesos van fer una Gimkana
per Igualada, un taller de paper fet a mà que
completà la visita al Museu Molí paperer de Capellades, la visita al magnífic Espai Xocolata de
Sant Sadurní i una jornada a Sitges. A més,
dedicaren dos dies a Barcelona, amb itineraris
pel Barri Gòtic, Rambles i Boqueria, Port Olímpic i Born. A la ciutat comtal també visitaren
el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Parc
Güell i La Pedrera, indrets emblemàtics del ric
patrimoni català.
Estem molt satisfets d’aquesta primera part
en què la responsabilitat d’organització requeia
sobre el nostre institut perquè creiem que
l’acollida que vam oferir als alumnes francesos i el desenvolupament de totes les activitats
del programa van donar testimoni que , com a
professionals, creiem en el valor dels intercanvis. Molt més enllà d’un viatge d’estudis per a
la millora de la llengua, hi ha l’experiència per
uns nois que estan creixent i han d’oferir el
millor d’ells mateixos.

nostre agraiment a tothom.

Marta Bartrolí, Professora de Francès
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DO YOU FANCY ART?

big arms, a bunch of flowers,… at Visual Arts
class.

This year, our school has started a very challenging Project for our students and for teachers too. This Project consists in teaching Visual Arts in English. We have started in 1st
ESO with the subject of

Space and Volume

and in 2nd ESO (Visual Arts subject).
Next year we are going to do the same in 3rd
ESO in Visual Arts and Computer Art subjects.
Finally, we will finish this project teaching Visual Arts subject in 4th ESO, so we’ll teach all
ESO levels in English: from 1st to 4th ESO.

Illustration Other groups did 3 different illus-

To help Art teachers getting success with this

trations about the tales of the book called “Ta-

project, English teachers are helping them

les of Arabian Nights” (read in English class

sharing some activities:

too) as if they were their book covers.

How did I do my landscape? In this activity,
students did a figurative or abstract landscape with some paper craft elements and, once
they’d done it, they had to explain this activity
in the English class in front of a video camera.

COMENIUS Board Game Finally, our students
did a Board Game about the different countries
that are involved in our Comenius TUN-Y Project. They had to paint the board in Visual Arts
class and they had to make their own quesTheatre. “Frankenstein at school” In this

tions in order to play a card game in English

activity, students from 2.1 class performed a

class.

play about the book which was read

in En-

We hope this project will help our students to

glish class. So they had to make some attrez-

improve their English and to realize how im-

zo elements for this play such as a big head,

portant foreign languages are.
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COMENIUS
Aquest curs 2012-2013, l’Institut Pla de les
Moreres ha volgut sumar-se als projectes COMENIUS que es realitzen dins el marc de la
Unió Europea, per potenciar l’intercanvi i la
realització d’activitats educatives molt concretes de manera conjunta entre escoles de diferents països.

ferents trobades (IPM – International Partnership Meeting) a cadascuna de les ciutats de
les escoles participants. Indubtablement, una
gran experiència per tots aquells alumnes implicats (2n, 3r i 4t ESO).
Podeu seguir tota la informació d’aquest projecte i les trobades que es van realitzant a
l’adreça següent:

El projecte que hem escollit s’anomena TUN-Y:

http://www.comeniuspladelesmoreres.org

A TUNING CHALLENGE FOR TEACHERS en el

Coordinació COMENIUS

qual hi participen, a part de nosaltres, les escoles de les ciutats de: Blachownia (Polònia),
Edirne (Turquia), Ljubljana (Eslovènia), Tondela (Portugal), Volos (Grècia) i Wiesbaden (Alemanya).

VOLOS, ATHENS & GREECE
The last 4th of November (in 2012), Andrea
Egea, Irene Lozano and I, started our Comenius trip. We travelled with Fina Termens, Pep
Carol and Francesc Saura (the teachers, our
support there). I was already amazed during
the flight, but it was only the beginning of the
adventure. After some hours, we arrived at
the Athens airport, during the sunset. Streets
were a little strange, but on the other hand,
there was something peculiar in the way the
candles burnt. It was like a beautiful romantic
atmosphere. We got lost and found in the city,

El projecte TUN-Y està vinculat a les àrees de

so we walked a lot. The next morning, we were

Visual i Plàstica i Anglès i el seu objectiu és

visiting the Acropolis!

saber com aprenen els joves d’avui fent acti-

That same day, we met our family partners in

vitats que potenciïn la creativitat i la vessant

Volos. (I have to tell it was hard to hold five

artística dels adolescents.

bus hours…) I was very nervous… but all the

Aquest projecte es desenvolupa al llarg de tot

week was plenty of fantastic and funny mo-

aquest curs i el proper, acabant per tant, el

ments. I met new friends there, and I reali-

2014. Durant aquest temps, es realitzen di-

zed how, so many cultures mixed up together
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could co-live pretty nicely. Each one was kind

point of view of the future, if we saw a solu-

and different from the others. I’m really happy

tion to this situation, what gadgets would be

with the opportunity given to us. It had been

invented or used, how the World will evolve…

unforgettable.

That afternoon we went walking around Vila-

I don’t care if it wasn’t perfect, when I look

nova and we went to have a “night tea”. Al-

back at those times I’ll be able to say it was

most everyone could attend, because they had

special.

extra activities at that time.
On
Raül de la Torre, 2nd ESO

Wednesday, we went to Can Papasseit, to

discuss our ideas and make them through using
the video art. Each group chose some components of different countries to act and they record the ideas of the future. It was awesome.

COMENIUS TUN-Y
VILANOVA INTERNATIONAL
PARTNERSHIP MEETING
Comenius guests arrived in Vilanova on 14th
of January, on a cloudy day; it was Monday.
All the countries (Poland, Slovenia, Portugal,
Turkey, Germany and Greece) came together,
and we, the Spanish partners, were very nervous. They finally came and each one went to
their house, with their partner. The following
day (Tuesday 15th) the entire Comenius group
made a discussion in the auditorium about our
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That afternoon we went to a gig and listened to
some music by the School Band, who made us
have a great time. After that, in the evening,
we went to a fase food restaurant, something
indispensable in exchanges…

very tired, but there wasn’t time to relax; so-

Thursday was a great day, and very desired

mething special was going to happen that eve-

by everyone. We went to Barcelona! We visi-

ning. We went to the school, because teachers

ted the Ramblas, from Colón to La Pedrera. We

ordered us. And when we arrived, Moltaxam-

entered into La Pedrera and it was awesome.

ba, a Vilanova’s percussion band, made us an

We had a great day there. After that, we went

splendid goodbye. Then we entered into the

to Maremagnum. We had a break and spent

school and there were all the parents, all the

some money shopping. Everyone got back

teachers and everyone who was related to the
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POLAND
On 11st March, Maria Nieto (2nd ESO), Marina
Rosillo (3rd ESO) and Victor Parra and Judith
Cobos (4th ESO) went to Blachownia, Poland.
The first day we took the plane very early and
the first stop was in Zurich. After a few hours
we flew to Warsaw. Once there, we had to get
some foreign currency because in Poland they
don’t use the euro, only the zloty. While we
were making the exchange, we met the GreeComenius Project. We watched our videos and
we had a great time laughing and applauding.
The last day, the 18th, was the worst day. We
woke up very early, becuase we had to prepare
the laggage: they were leaving to their countries. Almost everyone cried, but I’m sure,
everyone was sad, because we had such a lovely time in Vilanova del Camí, and I hope that
is going to happen in all the meetings in the
countries of our partners.

ks and Portuguese. We came to find a minibus
and we moved to Blachownia , which was 3
hours away! The sights were spectacular with
lots of snow all over the streets!
The next day we met with the members from
the other countries of our Comenius Project
(Germany, Slovenia, Turkey, Poland).
During the three days of activities we made a
debate about cinema. We also went to a film
studio in Katowice. With professional makeup
artists and many costumes we made our own

Javi Pérez, 3rd ESO

films.
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The third day there was a gala where the winners of the videos that every country prepared
were announced. Each country could win a prize. We won the award for best edition!
We made all these activities in the school ...
but in the afternoon we also had lot of fun!
We went to a bowling alley, we did wars with
snow, we went shopping ...
Finally, our perfect week in Poland came to an
end, and on Friday it was nearly impossible to
hold back tears. Knowing all those people is an
experience which we will never forget. We still
talk with them!
On Friday we took a plane to Munich, where we
spent a lot of hours. We took the second plane
to Barcelona much later. We hope to repeat
the experience because we have practised our
English so much!!!
Judith Cobos, 4th ESO
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Esports
3A TROBADA ESPORTIVA DE
CENTRES DE VILANOVA

realitzar al camp de futbol municipal, situat
a Cant Titó. Els equips participants, formats
per grups mixtes amb alumnes de diferents

Igual que en els dos darrers anys, el nostre

centres, van poder practicar diferents esports,

Institut ha organitzat una exitosa trobada es-

com futbol, handbol, hoquei, ringo i mate, du-

portiva que va unir a alumnes de 6è de primària

rant tot el matí. El temps es va comportar i va

del CEIP Joan Maragall, Marta Mata i Pompeu

proporcionar a la diada un sol radiant que va

Fabra i els alumnes de 1r d’ESO de l’Institut

permetre, fins i tot, una remullada sota els as-

Pla de les Moreres. L’objectiu de l’activitat era

persors del camp.

fer gaudir als participants d’una agradable jor-

El somriure dibuixat a la cara dels participants

nada plena de diversió mentre es practica es-

i la suor de les seves samarretes va fer saber

port, amb tots els beneficis que això comporta

a tots els organitzadors que l’objectiu estava

a la salut.

més que complert.

La data escollida va ser el 13 de maig i es va

No seria just acabar sense reconèixer i agrair
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l’esforç i el treball dels alumnes de 1r de Batxillerat, que es van involucrar de valent perquè
l’event fos tot un èxit.
Francesc Monclús, Pla Esport Escola

PARTICIPACIÓ DELS EQUIPS
DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
Quan s’és constant i es treballa molt i molt
bé, l’esforç té recompensa. Això és el que els
ha passat als nostres nois de l’equip de futbol
sala infantil de l’Institut, que han sortit campions dels Jocs Escolars de l’Anoia. Entrenats

respectives temporades, i que estan millorant

pel mític Fran Perez, ex alumne del Centre, els

moltíssim. Segur que la pròxima campanya re-

nostres cracks que han estat treballant molt i

compensarà la seva dedicació.

molt dur durant tota la competició, així que to-

La nostra ambició no té sostre, així que el pro-

talment meritori aquest títol, que és ideal per

per curs , més i millor.

tancar una fantàstica temporada. Moltíssimes
felicitats CAMPIONS!!

Romans Carrillo, 1r BTX

D’altra banda, cal reconèixer també el gran esforç dels equips de bàsquet, handbol i voleibol
del Centre, que tot i no aconseguir cap títol han
realitzat un treball brutal al llarg de les seves
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Passatemps
POSSA A PROVA EL TEU
CERVELL!

següent (ho has de fer sense assenyalar amb
el dit i sense tatxar amb el llapis, fes-ho tan
ràpid com puguis):

Tot seguit us presentem una sèrie de proves
curioses i que potser us sorprendran... De vegades el nostre cervell ens juga males passades.
Preparats? Llestos? Endavant!

“FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS
OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS”
Quantes?

1. Psicomotricitat.

Segueix llegint si ja les has contades...

Mentre estàs assegut/asseguda, fes cercles

3? 4?

amb el peu dret en el sentit de les agulles del

...

rellotge (sense tocar el terra).

...

A la vegada, intenta dibuixar el número 6 a

La resposta és: 6

l’aire amb la mà dreta.
El peu canvia de direcció!

El cervell molt difícilment aconsegueix proces-

És difícil fer-ho bé, oi?

sar la paraula OF; no pateixis, és normal que
no les hagis contades totes...

2. Exercici de càlcul mental.
Aquest exercici s’ha de fer mentalment i ràpid,
sense calculadora, ni paper i llapis. Ep, sigues
honest/honesta!

4. Pensament únic.
Creus que tots pensem diferent? O al contrari,
tots pensem el mateix? Anem a fer una petita
prova...

Tens 1000, suma-li 40, suma-li 1000 més.

Respon les següents qüestions:

Afegeix 30 i altre cop 1000.

15+6

Suma-li 20. Suma-li 1000 i afegeix-ne 10.

3+56

Quin és el total?

89+2

...

12+53

...

75+26

El resultat és 5000?

63+32

No! La resposta correcta és: 4100!
Si no t’ho creus, verifica-ho amb una calcula-

Aquests càlculs no són gaire difícils, oi?

dora...

Una mica més...

3. Un de ràpid i impressionant...

Ara, MOLT RÀPID, PENSA UNA EINA I UN CO-

Compta quantes lletres “F” apareixen en el text

LOR!

123+5
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PASSATEMPS / LUDI

...
Martell vermell????
És aquesta la teva resposta?

1. Descobreix en aquestes cares misterioses el

Si NO és així, pertanys al 2% de la població que

nom (alfabet grec) d’un déu del panteó olím-

és prou diferent per pensar una altra cosa.

pic.

El 98% respon “martell vermell” quan respon
aquest exercici. Curiós, oi?

5. Rapidesa mental I.
Molt, molt ràpid, respon la següent pregunta:
Què poses a la torradora?
...
La teva resposta és: torrades?
Molt malament! A la torradora hi poses pa, les
torrades surten després...

2. Tria les paraules d’origen grec:

Vigila i no siguis tan impulsiu/impulsiva en les
teves respostes; pensa abans de respondre!

6. Rapidesa mental II.

Herbívor

Aquari

Biologia

Software

Biblioteca

Psicòloga

3. Tria les paraules que deriven del nom d’un

Som-hi, a veure si aquest surt millor...

déu grec o romà:

Digues “pet” cinc vegades.
Ara, lletreja la paraula “pet”

Dimarts

Volcà

Respon: què beuen les vaques?

Pantalla

Dissabte

...

Afrodisíac

Veneri

La teva resposta és llet?
Altre cop t’equivoques! Les vaques beuen aigua!

4. Escull els noms relacionats amb la llegenda
de Ròmul i Rem:
Mart

Argos

Com ha anat? Si no te n’has sortit gaire bé,

Ulisses

Numitor

no pateixis, pots passar aquest qüestionari als

Rea Sílvia

Aquil.les

amics, amigues i familiars i així veuràs que el
teu cervell no és tan diferent al dels altres...
Teresa Palomas, Professora de Clàssiques

Sandra Castellanos, psicopedagòga

4. Mart, Rea Sílvia, Numitor.

Ànims!

3. dimarts, afrodisíac, volcà, veneri.
2. biologia, biblioteca, psicóloga.
1.	

    αφροδιτα,	

    απολο,	

    ατενεα.

SOLUCIONS
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L’Estirabot	

   “fotogràﬁc”
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