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En aquest escrit i com a director
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Mireia Nieto

sideracions sobre el paper com-
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petencial que hi ha entre família
i l’escola.

Alba Pérez
Lidia Bergés
Marina Abad

L’escola, com a institució social és

Irene Briongos

responsable de l’educació formal, té com a funció

Ivette Carricondo

atorgar a tots els alumnes les competències i els
coneixements necessaris per esdevenir ciutadans
qualificats i capaços de conviure amb responsabilitat i compromís en una societat plural.
Per la seva part, la família té dues funcions bàsiques respecte als seus fills: la de proveir-los de
mitjans de supervivència (alimentació, habitatge,
salut...) i d’un sistema de valors que els faci persones honestes, autònomes, responsables i lliures.
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Eric Borràs
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Azahara Rodríguez
Raül de la Torre
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D’entrada, els pares i mares han de garantir

Aina Carrillo

l’assistència diària dels fills al centre escolar i propi-

Cristina Moreno

ciar l’aprofitament de les activitats educatives que

Marc Carrillo
Laila Zaoui

s’hi desenvolupen. Cal que les famílies garanteixin

Sergi Sánchez

que els seus fills assisteixen cada dia a l’escola i

Núria Gandia

amb bones condicions, és a dir, amb una actitud

Alba Fernández

positiva, respectuosa i responsable que els permeti
aprofitar els aprenentatges.

Óscar Muñoz
Irene Lozano
Azucena López

La família també ha de fer el seguiment i
l’acompanyament del procés escolar dels fills. La
família ha de poder transmetre als fills les millors
expectatives envers els aprenentatges, i potenciarlos l’autoestima, la capacitat d’autonomia, el valor
de l’esforç i la responsabilitat per dur a terme els
seus objectius.

Eli Calleja
Cris Familia
Javier Perez
Aida Nisa
Amb la
col·laboració especial d’en Laurence
Hussain.

Per tot plegat es fa necessari que escola i família
treballin plegats en un objectiu comú, l’èxit educatiu de l’ alumnat.
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Josep Pons Trepat
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Sortides
sortides 1r eso
Abric Romaní – Museu Molí Paperer
El passat mes d’abril els alumnes de 1r. D’ESO,
com a complement de les activitats curriculars
que es desenvolupen al centre, van realitzar
una sortida força interessant a Capellades que
va servir per completar de manera més vivencial l’adquisició de coneixements.
La jornada va tenir dues vessants. Per una ban-

La segona part de la sortida va consistir en una

da es va organitzar una petita recerca dels nos-

visita guiada al Museu Molí Paperer i la realit-

tres orígens a la comarca i es va visitar l’Abric

zació d’un taller de paper. En la visita es va

Romaní. Aquesta activitat, que es va coordinar

fer un seguiment a tot el procés d’elaboració

des del departament de C. Socials, va suposar

del paper des de la manipulació inicial de les

la presa de contacte amb la forma i condicions

matèries primeres fins el producte acabat. El

de vida dels grups d’homínids que van habitar

taller de paper va ser molt vivencial ja que tots

el nostre entorn fa 60.000 – 70.000 anys i re-

els alumnes van elaborar diversos fulls de pa-

flexionar conjuntament en el procés evolutiu

per seguint tècniques pràcticament artesanals

de l’espècie humana. Els alumnes van seguir

que després es van poder emportar cap a casa

les explicacions teòriques dels monitors i van

com a record.

poder practicar algunes tècniques de cacera

Coordinació 1r ESO

semblants a les d’aquells temps.

sortides 2n ESo
A primers de novembre tots els segons d’ESO
van visitar la Fundació Alícia i l’espai Món Sant
Benet. Allí varen realitzar dues activitats: la
visita medieval guiada “Mil anys d’història d’un
monestir” i el taller sobre trastorns alimentaris
“Alícia davant del mirall”.
La setmana del set a l’onze d’abril els alumnes de segon d’ESO van gaudir tot fent esport
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esquiada 3r eso

al rocòdrom i escola d’escalada INGRAVITA
(Igualada). Van poder practicar l’escalada amb
corda en una paret vertical, i el boulder indo-

El dia 24 de febrer de 2014, els alumnes de

or que es practica sense cordes, en uns grans

3r d’ESO vam sortir de Vilanova del Camí per

blocs artificials de poca alçada i amb la caigu-

anar a les pistes d’esquí de La Masella.

da assegurada per uns matalassos.

Després de dues llargues hores a l’autocar,

Properament visitaran el museu Cosmocaixa

per fi vam arribar. Una vegada allà vam llogar

de Barcelona, on faran una activitat al plane-

l’equipament d’esquí i ens vam posar en marxa.

tari i veuran l’exposició “Mediterrani. El nostre

Les dues primeres hores van ser molt dures,

mar, com mai l’has vist”.

ja que la majoria no havíem esquiat mai. Estàvem repartits en tres grups i cada grup tenia

Sara Pons, Coordinadora 2n ESO

un monitor. Després d’aquelles llarguíssimes
dues hores, vam anar practicant més, ens va
començar a resultar més fàcil i vam començar
a gaudir de l’activitat. Ens van deixar practicar
lliurement fins a les 17:00h., i ja vam anar cap
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a l’hotel, a Alp. En arribar, vam pujar cadascú

grup fins al poble i des d’allà els excursionis-

a la seva habitació i vam tenir un temps per

tes van iniciar un itinerari circular que va pas-

instal·lar-nos. A la nit, després de sopar, ens

sar per indrets com l’ermita de Sentfores, la

van preparar una gimcana d’orientació pel po-

Masia de l’Eucaria i el paratge de La Fou. Pels

ble. L’endemà vam continuar amb les classes

alumnes de l’Optativa de Biologia i Geologia, la

d’esquí. Aquell mateix dia, a la tarda, vam anar

sortida no era només lúdica ja que les profes-

a visitar i a fer un tomb per Puigcerdà, que és

sores de la matèria, Montserrat Roca i Mònica

la capital de la Cerdanya, i està a 30 minuts de

Solà havien elaborat una guia per tal de poder

La Masella. Una vegada sopats, els monitors,

observar sobre el terreny els canvis geològics

ens van entregar un diploma i vam tornar a

que han anat modelant el terreny. Per la resta

Puigcerdà per anar a un Pub, on hi havia un

de companys, la sortida no només va servir

futbolín i teníem opció de prendre una beguda

per a conèixer paratges de l’entorn que no co-

gratuïtament.

neixem, sinó que va ser la primera activitat

El dia 26, vam estar esquiant les dues hores

grupal en un ambient distès i en plena natura.

amb el monitor i després ens van deixar temps

El bon temps va acompanyar, llàstima que la

lliure fins a les 16:30h., que vam emprendre el

sequera ha deixat La Fou sense aigua i, per

camí de tornada a Vilanova.

tant, vam trobar a faltar la màgia que el lloc té
sempre en temps de pluges.

Mireia Nieto, Maria Nieto, i Alba Pérez, 3r ESO

Donem les gràcies a Xavier Badia que va tenir
la bona voluntat de fer de guía!.
Montserrat Roca, professora de ciències

sortides 4t eso
DESCOBRINT L’ENTORN: LA FOU DE
SANT MARTÍ DE TOUS

VIATGE FÍ DE CURS A CANTÀBRIA

El dimarts 12 de novembre, noranta-quatre

El dilluns 7 d’abril a les 6:00 de la matinada

persones de 4r d’ESO del nostre institut, entre

vam sortir amb l’autobús camí de Cantàbria.

alumnes i professors van fer una interessant

El viatge va durar unes 8 hores o més. Cada

matinal a La Fou. Els autocars van portar el

vegada el camí es feia més llarg fins que vam
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parar a Sant Sebastià a la platja de La Concha on vam esmorzar i gaudir del paisatge, ja
que era molt bonic. Després vam anar cap als
hotels de la localitat de Suances: Vivero Playa
i Vivero II -uns carrers més enllà-. Els hotels
eren senzills però ben cuidats i bonics, i sobretot la gent que hi treballava era molt simpàtica i amable. Vam descansar fins a l’hora de
sopar en què ens vam reunir en un sol hotel
per poder estar tots junts. Al matí següent ens
vam aixecar a les 7 per esmorzar i el primer
viatge va ser cap a Cabárceno, un parc natural
ple d’animals salvatges on vam veure un fascinant espectacle d’àligues ensinistrades. Després vam a anar a Santander, bonica capital de
Cantabria, on vam donar una volta i vam fer

dia. Aquella nit, alumnes i professors vam anar

una mica de turisme; a la tarda vam tornar a

de festa a un pub on ho vam passar molt bé.

Suances. El dia 9 d’abril vam anar a Comilles

L’últim dia cap a Bilbao, a visitar el museu Gu-

per visitar el poble de Santillana i més tard vam

ggenheim, dinar en un bon restaurant i iniciar

anar a veure les Coves d’Altamira. Aquest dia

el retorn a Vilanova del Camí. Per a mi, aquest

vam anar a l’hotel a dinar i després vam anar

viatge de fi de curs ha estat increïble, tornaria

direcció San Vicente de la Barquera a visitar el

a viure aquells moments amb els meus com-

Capricho de Gaudí. El següent dia, dijous, vam

panys sense pensar-ho dues vegades. Ho vam

anar a veure els Pics d’Europa on vam mun-

passar genial. Agrair als professors que ens

tar en telefèric i vam gaudir del paisatge i la

van acompanyar -Ana Chamorro, Ricard Case-

neu; allà vam menjar pícnic i vam passar tot el

llas, Mònica Solà i Xesca-, així com al guia Iván
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Batxillerat. I el darrer àmbit són aquelles activitats fora del centre amb un caràcter més
lúdic, que permeten potenciar la relació entre
els estudiants.
En l’àmbit de les sortides relacionades amb
continguts de les classes, al novembre els
alumnes d’Història de l’Art de 2n de Btx van fer
una visita al MNAC (Museu Nacional d’Art de
Catalunya) a Barcelona; i l’alumnat de 1r i 2n
del Batxillerat científic i tecnològic van visitar
l’accelerador de partícules ALBA al Parc Tecnològic del Vallès de la Universitat Autònoma de
Barcelona, a Cerdanyola del Vallès.
El passat gener els alumnes de 2n de batxillerat de Biologia van anar al Centre de Regulació
Genòmica de Barcelona a fer un taller experimental. El CRG és un institut internacional de
recerca biomèdica d’excel·lència, la missió del
qual és descobrir i fer avançar el coneixement
en benefici de la societat, la salut pública i la
prosperitat econòmica. Els estudiants van po-

pel seu esforç i la seva paciència. Va ser una

der realitzar un experiment al laboratori i des-

experiència fantàstica.

prés participar en un debat amb un investigaLidia Bergés, 4t ESO

dor del programa.
El 26 de març, des de l’àrea d’Economia i Empresa es va organitzar una visita per a alum-

Sortides de Batxillerat
2013-14

nes de 1r de Btx al magatzem d’ABACUS, on
van poder observar com s’organitza a nivell de
logística una empresa d’aquesta tipologia.

Les sortides didàctiques que han realitzat els

De cara a orientar el Treball de Recerca que

alumnes de 1r i 2n de Batxillerat durant aquest

cal fer durant el batxillerat, l’alumnat de pri-

curs s’agrupen en 3 àmbits diferents. El primer

mer curs va realitzar una visita al CECI (Cen-

són aquelles sortides que, organitzades des

tre d’Estudis Comarcals d’Igualada) el 14 de

dels departaments, complementen continguts

gener. Allà van ser atesos per professionals de

de les matèries que els alumnes treballen a

les branques acadèmiques que s’estudien a ba-

classe. El segon àmbit inclou sortides destina-

txillerat, els quals van assessorar els alumnes

des a orientar l’alumnat de cara a l’elaboració

sobre maneres de plantejar el TdR, metodolo-

del Treball de Recerca i també a després del

gia de recerca, recursos i materials per poder
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ser consultats,... Posteriorment, els mateixos

futur.

alumnes de primer van anar, el 21 de febrer

Ja a les acaballes del curs, el 27 de maig, des

a la Fira Igualada Universitària a l’Antic Escor-

del departament d’Educació Física es va orga-

xador d’Igualada on van poder tastar el ven-

nitzar una sortida lúdico-esportiva a les illes

tall d’ofertes d’estudis tant universitaris com

Medes, on tant alumnes de 1r com de 2n van

de Cicles Formatius que hi ha més enllà del

poder gaudir d’una intensa jornada d’activitats

batxillerat.

subaquàtiques.

El 14 de març l’alumnat de segon curs va anar
al Saló de l’Ensenyament de Barcelona amb

Coordinació de Batxillerat i Montserrat Roca

l’objectiu d’accedir a la màxima oferta informativa pel que fa a opcions acadèmiques de
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Altres Activitats
teatre a l’institut
SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU
El passat mes de maig un grup d’alumnes de
4t d’ESO van fer una excel.lent representació a
Can Papasseit de l’obra “A Midsummer Night’s
Dream (“El somni d’una nit d’estiu”).
L’obra va ser escrita per William Shakespeare
pels volts de 1590. És una comèdia que trancorre, com el seu nom indica, durant una nit
estiuenca, una nit plena de màgia en què els
personatges, immersos dins el bosc, veuran
com la seva realitat canvia constantment per
obra de la fantasia.
El somni d’una nit d’estiu és una obra enormement popular, plena de moments tan reals
com fantàstics, que s’ha representat moltíssimes vegades en múltiples idiomes.
Els alumnes Marta Duran, Andrea Egea, Fran
Expósito, Nerea Fontseca, Adrián Garcia, Janna
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González, Sheyla Laguna, Oscar Muñoz, Juan A.

la venjança de la seva filla revelarà la veritable

Ramírez i Marina Rosillo van preparar el seus

cara de cadascú.

papers, amb molt esforç tots els dimecres a la

Abans de vacances de Nadal varem llegir “El

tarda, sota la direcció d’en Víctor Borràs del

viatge de l’elefant”, de José Saramago. Una

Teatre Nu d’Igualada. El resultat va estat una

novel·la que parteix d’un fet històric com és el

obra on el joc, la ironia i l’alegria ens va fer

regal que Joan III de Portugal va fer a l’arxiduc

passar una molt bona estona a tots els assis-

Maximilià d’Àustria amb motiu del seu casa-

tents.

ment amb Maria d’Àustria filla de l’emperador
Carles V. En tota la obra hi ha constants reCoordinació Pedagògica

flexions sobre tot allò que veuen i viuen la comitiva, durant el viatge de Portugal a Àustria,
i que serveixen a l’autor per fer reflexions so-

club de lectura a
l’institut

bre temes d’actualitat amb una fina ironia i
mordacitat. Va donar lloc a un debat bastant
apassionat.

Un curs més i seguim endavant amb el nostre

Al mes de febrer amb “Elegància de l’eriçó” de

club de lectura per a mares i pares de l’institut.

Muriel Barbery. És la història de dues lluites

Ens trobem els dijous a les 7 de la tarda per

interiors, de dues persones atrapades per la

compartir una bona estona a partir de la lec-

seva intel·ligència en un món protagonitzat pe

tura d’un llibre. Enguany hem llegit i debatut 5

rics esnobs. Les protagonistes són una vídua i

novel·les diferents.

una nena que, malgrat l’estatus social que les

Varem començar a l’octubre amb “El ball”

separa, s’aniran acostant gràcies a un cabdell

d’Iréne Nemirovski. Una forta crítica de

de pensaments que es desenredaran al llarg

les

conseqüències d’un matrimoni que passa de

de la història.

la pobresa a l’opulència de la nit al dia, i on

Després de vacances de setmana Santa varem
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llegir un clàssic de la literatura anglesa :“Orgull i prejudici” de Jane Austen. L’acció es situa
al segle XIX a Anglaterra. Tot comença amb
“és una veritat universalment coneguda que
un home jove en possessió d’una bona fortuna
ha de voler una esposa”. Amb el seu estil objectiu i irònic Jane Austen descriu una família
provinciana amb cinc filles per casar, i els personatges i fets que es mouen al seu voltant. El
seu títol ho diu tot.
I per acabar el curs, una novel·la actual d’una
escriptora belga: “Estupor i tremolors” d’Amèlie
Nothomb. Una obra que fa una crítica del món
empresarial del Japó. Mostra els costums rígids, el tradicional masclisme de la societat
japonesa, els abusos de poder dels superiors
envers les seves treballadores subordinades,...
Aquesta visió de l’empresa japonesa va provocar moltes crítiques en aquest país.
Com veieu una oferta ben variada i molt ben
dirigida per les directores del nostre club Ana
Rica i Carme Romo amb el recolzament d’unes
participants molt fidels.

Enguany, el tema de la trobada va ser: “COM
PODEM MILLORAR EL NOSTRE ENTORN”, per
això totes les activitats que es van fer van girar al voltant del reciclatge.
Els centres van presentar diferents experiències que havien fet al llarg del curs per conscienciar l’alumnat de la importància de cuidar
el nostre entorn.
Després es van fer tallers de reciclatge i finalment la cloenda va anar a càrrec del percussionista Kike Cuadros.
L’alumnat va gaudir molt de l’ambient de la
trobada, que va ser amenitzat pel grup de mú-

Us convidem a participar-hi!

sica de l’Institut Pla de les Moreres.

BON ESTIU A TOTHOM!

Elena Ramon, Coordinadora Activitats i Serveis

Fina Castells, Responsable Biblioteca

jornades de convivència

RÀDIO MORERES
L’optativa de 3r RàdioMoreres té com a objectius reforçar i millorar diverses competències:

Dijous 22 de maig, es va celebrar la V Trobada

la comunicativa, l’autonomia i iniciativa perso-

de Joves per a la Convivència de l’Anoia a Can

nal, la social i ciutadana, i les TAC. Les tasques

Papasseit de Vilanova del Camí.

han estat diverses, però cal destacar les pro-

Un centenar d’alumnes van representar als

postes que han fet alumnes i la feina de cercar

instituts (Mercader, Pere Vives, Montbui, Molí

informació en grup per tal de preparar diversos

de la Vila, Pla de les Moreres, Salvador Clara-

gèneres comunicatius, com ara l’entrevista, la

munt i Alexander de Riquer) de l’Anoia.

notícia i el debat. De manera que, a més de
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saber trobar informació, l’alumnat ha hagut de
refer, triar i redactar tot tipus de textos i, com
a pas final , ha après a expressar-se davant
d’un micròfon.

l’assistent d’anglès. Curiosament ens va explicar que ell ja havia fet un programa de ràdio
quan estudiava a la universitat, a Anglaterra.
En relació amb l’anglès, l’alumnat també s’ha
De totes les activitats dutes a terme, desta-

interessat per saber més sobre els projectes

quen sobretot les entrevistes. Per diversos i

Comenius i PILE. Per això es va convidar a Fran-

diferents motius, l’alumnat ha escollit perfils

cesc Saura, professor de visual i plàstica, que

molt variats per tal de conèixer millor els en-

va subratllar la importància d’aprendre llen-

trevistats. A més a més, tots els personatges

gües. Continuant amb les llengües estrange-

escollits tenien en comú lligams amb el centre,

res, es van dur a terme entrevistes en què els

ja sigui treballant-t’hi o bé participant en al-

protagonistes han estat alumnes participants

guns projectes o activitats. Els nostres “perio-

al Comenius i a l’intercanvi amb Amilly. Altres

distes”, entre d’altres, han entrevistat Lauren-

alumnes, davant els micròfons, han explicat

ce Hussain, que durant aquest curs ha estat

l’esquiada de 3r, el viatge de 4t a Cantàbria i
el Projecte Morera. També va passar pel nostre
estudi Jaume Farré, coordinador de 1r i professor de ciències socials, que va comentar la
seva trajectòria en l’àmbit educatiu. Gràcies a
la curiositat periodística, un altre entrevistat va
ser Bilal El Fahal, que ha fet les pràctiques del
PQPI d’auxiliar administratiu al nostre institut.
A part d’aquest gènere periodístic, l’alumnat
ha realitzat informatius i magazins relacionats
amb l’actualitat del centre i l’entorn.
Ester Feixas, professora Ràdio Moreres
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TU TAMBÉ POTS SER DELEGAT!
Els delegats representants de
les aules de l’institut Pla de les

Quines qualitats ha de tenir un
bon delegat?

Moreres us proposem una sèrie

Ha de ser el més graciós?

de requisits a tenir en compte:

El més “gamberro”? o el més estudiós?

Segur que alguns de vosaltres teniu aquestes qualitats i moltes més, de manera que us
animem a participar de cara a generacions futures.
Núria Morraja, delegada de 2n BATX-A
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més activitats

2n ESO

1r TRIMESTRE

3r ESO

Xerrades sexualitat.

Teatre castellà “La Celestina” a l’Ateneu Igualadí (4t ESO i BTX).

Xerrada dels Mossos i la Policia Local

sobre

Riscos.
4t ESO

Xerrades de la Marató de TV3 a l’ESO i BTX.

Xerrada sexualitat al CAP de Vilanova.

1r ESO

Tallers de sensibilització a l’emprenedoria.

Teatre en l’Educació “Jugo jo”.

Xerrada dels Mossos i la Polícia Local sobre

2n ESO

Riscos.

Visita – taller a la Fundació Alícia.

BTX

Teatre en l’educació “No em ratllis”.

Xerrada “Sensibilització a l’Emprenedoria” (1r

3r ESO

de BTX).

Teatre en l’Educació “Ja n’hi ha prou”.

Sessions

4t ESO

de

“Pla

‘Empresa”

(alumnat

d’Economia 2n BTX).

Xerrada sobre violència de gènere.

3r TRIMESTRE
2n TRIMESTRE

Xerrada per a pares i alumnes “Per què el

Xerrada per a pares i mares “Adolescència i

BTX”

drogues” a càrrec d’en Xavier Vaquero.

Divendres 27 de juny. Festa de lliurament de

Teatre d’anglès a tota l’ESO i BTX.

diplomes (4t ESO i 2n BTX) i premis excel·lència

Proves Cangur de matemàtiques per ESO i

educativa.

BTX.

1r ESO.

1r ESO

Xerrades “Prevenció Tabaquisme”.

Xerrada dels Mossos i la Polícia Local sobre Ci-

Teatre alimentació “Nyam-Nyam” a Can Pa-

visme.

passeit.
Sortida a l’ermita de Collbàs.
2n ESO
Xerrada de ciberassetjament.
Sortida al Cosmocaixa.
3r ESO
Xerrades orientació itineraris 4t ESO.
4t ESO
Visites i xerrades d’orientació professional.
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Festes i Tradicions
postal de nadal

seus companys per demostrar els seus “talents

Aquest curs la postal de Nadal va ser dissen-

Cuadros que va fer un espectacle a partir de

yada a partir de les diferents postals guanya-

tot un ventall de sons realitzats només amb el

dores:

cos (mans, peus, colzes, pit, boca,...). Espec-

Azahara Rodríguez (4t ESO), Judit Panadés (3r

tacular!

ocults”. Després van veure l’actuació d’en Kike

ESO), Paula Calle (2n ESO) i Nayara Serrano
(1r ESO).

FESTA DE NADAL
El dia 20 de desembre, com és tradició, es van
organitzar diferents activitats per a l’alumnat
per tal de celebrar l’arribada del Nadal.
Els alumnes de 1r i 2n ESO van gaudir a Can
Papasseit de diferents actuacions fetes pels
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En acabar van tornar a l’Institut on els alumnes de 1r BATX els havien preparat una gimcana ben divertida.
Pel que fa als alumnes de 2n cicle (3r i 4t
ESO), primer van fer un “concurs de talents”
a l’Institut i després van anar a Can Papasseit per tal de veure també l’actuació d’en Kike
Cuadros.

sant jordi 2014
Enguany hem tornat a celebrar la diada de Sant
Jordi a Can Papasseit, malgrat que ha estat el
primer dia després de les vacances de Semana
Santa.
Els temes que s’han treballat han estat: “La
mirada” -departament de castellà-, “Les vi-
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vències de la guerra” -departament de català-

4t ESO “Petjades silencioses” de Layla Zaoui

i “Finish the story” -departament d’anglès-.

1r Batxillerat “La guerra també és vostra” de

A Can Papasseit hem gaudit escoltant i visio-

Sergi Sánchez

nant fragments, poemes, reflexions i cançons

2n Batxillerat “La vermella fosa de l’amor” de

dels diferents tòpics.

Marc Graells

La representació ha estat molt lluïda i felicitem
molt especialment als departaments de català
i castellà per la seva implicació en l’acte, així
com a tots els alumnes que hi han participat.
Tot seguit teniu la relació dels guanyadors en
les diferents modalitats.
Moltes felicitats a totes i a tots!

En llengua castellana
1r ESO “Robo en la catedral” de Víctor Larrache
2n ESO “Un recuerdo navideño” de Ariadna
Rodríguez
3r ESO “Lluvias de marzo” de Raúl de la Torre

En llengua catalana

4t ESO “Mirada delatante” de Mario Gascó

1r ESO “La guerra” d’Aina Carrillo

1r BTX “Fuego muerto” de Julio Schimbator

2n ESO “On és el pare” de Cristina Moreno

2n BTX “Un mundo solo nuestro” de Marina

3r ESO “Carta d’un soldat” de Marc Carrillo

Capitán
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En llengua anglesa
1r ESO “The Bottle” by Aina Carrillo
2n ESO “The little green monster” by Núria Gandia
3r ESO “Black moth” by Raúl de la Torre
4t ESO “Damon’s end” by Óscar Muñoz
1r BTX “The piece of paper” by Irene Lozano
2n BTX “A beginning with no end” by Azucena
López
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Apunts de Batxillerat
Treballs de Recerca 2013-14
El bagatge que han anat acumulant els alumnes
de 2n de batxillerat durant aquests anys d’estudi
a l’institut pren forma en l’elaboració dels Treballs de Recerca. La tria del tema, el seu enfocament, l’organització, la recerca d’informació,
el contrast de dades, l’experimentació, la pulcritud, concisió,... juntament amb la capacitat
de treball i certa dosi de creativitat, són ingredients necessaris per arribar a confeccionar un
bon Treball de Recerca.
Els 5 treballs que aquí ressenyem, han obtingut aquest curs 13-14, una nota de 10. Tots
ells aporten una mica més de llum als camps
que investiguen i tots ells han estat realitzats
amb un nivell d’excel·lència que honora els
seus autors. Publiquem un petit fragment de
cada un d’ells.

portant en estat salvatge però, la seva importància canvia en el zoo? (...) El comportament
d’un mascle dominant en captivitat coincideix
amb el comportament d’un mascle dominant
a la natura? Aquesta pregunta és l’inici de
l’estudi i a partir d’ella van sorgir els objectius
que omplirien el cos del treball.”
Marina Abad Almendro, 2n BTX

Coordinació de Batxillerat

“Aquest és un treball que obre les portes a

LA PAJARERA.
UN MERCAT MODERNISTA AL CENTRE
D’IGUALADA

conèixer aquest animal tan proper a nosaltres.

“La Pajarera va ser un mercat que va estar en

Ens presenta al mascle dominant d’aquest grup

funcionament només durant 53 anys, pertan-

de mamífers i ens fa recórrer un camí que aca-

yent al corrent d Modernisme i l’estructura del

barà amb allò que diferencia l’estat salvatge i

qual estava feta de ferro. Per això el nom de

la captivitat. Tot a partir d’un treball de camp

La Pajarera que va rebre per part de la pobla-

viscut a flor de pell.

ció, a causa de la semblança amb una gàbia

Des del meu primer contacte, em vaig deixar

d’ocells.

portar pel paper del mascle dominant. Un

L’objectiu principal del treball és utilitzar les da-

animal que et sorprèn per la seva mida. Que

des extretes a partir dels documents originals

t’intriga per les seves accions. Un pilar molt im-

de l’època i respondre una sèrie de preguntes

EL GORIL·LA: UN GEGANT TRANQUIL
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que em vaig formular fent un primer cop d’ull
als documents de l’Arxiu Comarcal: per què es
va construir? quines van ser les complicacions
que es van presentar? per què es va enderrocar? per què va estar tan poc temps en funcionament?... D’altra banda, també volia fer

principals i els més comercials, alguns dels

una descripció del mercat, amb la complicació

quals apareixen a la novel·la; però mai m’havia

que ja no existeix i que només comptava amb

endinsat en cap dels carrerons que surten de

l’ajuda de fotografies en blanc i negre.”

les Rambles, ni m’havia fixat en els records i la

Irene Briongos Rica, 2n BTX

història que guarden aquells carrers i els seus
edificis. (...)
Dins la novel·la hi havia molts temes a tractar,

LA BARCELONA DE “L’OMBRA DEL
VENT”

així com l’anàlisi històric o l’estil narratiu de

“Quan vaig tancar el llibre L’ombra del vent,
de Carlos Ruiz Zafón, després d’haver llegit
l’última pàgina, un laberint de carrers borrascosos em va venir a la ment; era la Barcelona
del segle XX. Pel que fa al meu coneixement de

l’autor; però el que mes m’intrigava i la pregunta que feia temps m’havia decidit a respondre era si els espais que apareixen al llibre
existien realment o si en algun moment del
passat barceloní havien existit.”

la capital catalana, sabia distingir els carrers
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Ivette Carricondo Medina

EL NOMBRE D’OR I LA SUCCESSIÓ DE
FIBONACCI
“El nombre d’or i la successió de Fibonacci són
temes que donen molt de sí però que malgrat
això no entren com a contingut en cap estudi
posterior sobre matemàtiques. (...) Vull contribuir amb el meu granet de sorra a la comunitat matemàtica i científica comprovant si part
de l’extensa literatura sobre el nombre d’or és
certa.

També he intentat transmetre aquesta melodia
que sentia a l’hora de fer deduccions, formu-

Aquests tres volums amaguen, sota el títol de

lacions i demostracions; en essència transme-

“Expósitos” llargues llistes d’infants nascuts

tre aquesta màgia que tenen les matemàti-

a la comarca durant la segona meitat del se-

ques similar a la que pot despertar un lego

gle XIX que, deixats en portals o camins i un

en un infant, on tot pot ser, sols falta muntar

cop trobats per alguna bona ànima, arribaven

i desmuntar peces. En aquest cas les peces

a l’Hospital i eren conduits a Barcelona per a

són igualtats, xifres, taules, enunciats, diagra-

créixer a l’aixopluc de la beneficiència. Amb

mes,... idees.”

molta sort, podien sobreviure a la infantesa i
Marc Graells Ricardo, 2n BTX

ser adoptats. La immensa majoria, però, moria.”

FILLS DE VENTURA, EL SILENCI DELS
FEBLES
“Als catàlegs de l’Arxiu Comarcal em vaig aturar
en la col·lecció d’arxius procedents de l’antic
Hospital d’Igualada i concretament en tres llibres on es van consignar els nens que entraven
a la institució perquè havien estat abandonats
pels seus progenitors. Sempre m’ha agradat la
història i em va semblar interessant seguir la
petjada d’aquests nens.
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Núria Morraja Cadena, 2n BTX

L’Entrevista
kike cuadros
(exalumne)

Tu te’ls miraves els grans?
Penso que sí. Sincerament, no tinc massa records d’aquella primera època. Recordo bà-

Va ser alumne de l’institut
del 1996 fins al 2004.
Actualment té una empresa en el món del teatre i

sicament alguna cosa a partir dels setze o
disset anys. Dels anys de l’ESO recordo que
m’agradava una noia, vaig anar aprovant els
cursos sense massa dificultat i a 4t, jo encara
no tenia definida massa la meva personalitat,

de l’animació anomenada

buscava agradar a una determinada gent, i

PERCUriositat.

això em va fer cometre molts errors. Acadèmicament parlant, els meus interessos giraven al
voltant de la música, del ball...

Algun record dels teus anys a l’institut?
Hi vaig estar vuit cursos, quatre fent l’ESO i
quatre per fer el batxillerat que no vaig aca-

Et vas equivocar a l’hora de triar el batxi-

bar. Aquest és un tema pendent, he intentat

llerat?

reprendre’l en més d’una ocasió però s’ha anat

Malgrat ja existís aleshores el batxillerat artís-

posposant. No sé si ho acabaré, m’agradaria,

tic, jo no en tenia massa coneixement. Per tant

però una cosa et va portant a una altra i ara

el batxillerat era o ciències o lletres. A més, jo

mateix no penso en això.

sóc el petit de quatre germans, i tots havien

Aquest any faig trenta anys, vaig arribar a

estudiat ciències, i havia de seguir els seus

l’institut amb 12. Crec que la meva promoció

passos. Crec que jo no volia fer el batxillerat,

va ser el primer 1r d’ESO del centre. Trobo
que aleshores i ara els nois i noies són encara
massa petits per anar amb 12 anys a l’institut.
En aquesta edat encara ets molt nen i no tens
clar gaire coses. Abans quan s’allargava la primària fins als 14 anys, penso que era millor, els
nois i noies arribaven una mica més madurs a
l’institut. Actualment estic fent unes pràctiques

però m’hi vaig apuntar per inèrcia, volia ser
veterinari.
Pel que dius, et va costar saber què és el que
volies.
Sempre,

sempre

m’ha

costat.

A

mi

no

m’agradava estudiar, però si fer altres coses:
tocar percussió amb els amics, ballar, ...
Quina és ara la teva feina?
Sóc actor, professor de percussió corporal i

de teatre en una escola, treballo amb nens i

clown (pallasso).

nenes de 6è de primària, aquests en el proper

Els caps de setmana faig animacions amb nens

curs tindran com a referent els grans que ja

(dansar, cantar, jugar). Entre setmana faig de

fan altres coses...

professor de percussió corporal amb adults. I
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últimament he fet un curs de dinamitzador per

la manutenció). Després vaig marxar a Madrid

a treballar amb nens i estic fent les pràctiques

i allí al poc de ser-hi, vaig fer les proves per

en una escola.

entrar a la companyia israeliana MAYUMANA.
De gairebé 900 persones, van escollir-ne tres,

Des que vas deixar l’institut fins ara, has

i una era jo.

fet altres feines?
La veritat és que he fet moltes feines en

Què

aconsellaries

als

estudiants

de

aquests deu anys. En sortir de l’institut vaig

l’institut?

treballar en un parell de fàbriques. Sempre he

Jo els diria primer de tot que s’escoltin a ells

fet molt el pallasso, i un dia el meu encarregat

mateixos, això és el més important de tot: fer

em va comentar: “per què no estudies alguna

el que ells volen fer, no deixar-se influir per

cosa de teatre? La feina de la fàbrica no és el

altres persones. Però també un s’ha d’esforçar

teu.”. Vaig decidir-me, i primer vaig anar un

molt per aconseguir els seus somnis, no n’hi ha

parell de mesos a una escola de teatre que hi

prou en què t’agradi una cosa, s’ha de lluitar.

ha a Igualada, que no recordo el nom, i després vaig deixar-ho tot, la feina i la xicota, i

Com ho van viure els teus pares això de

me’n vaig anar cap a Barcelona tot sol. Vaig

que volguessis ser actor?

estudiar a l’escola de teatre La Casona durant

D’una banda em donaven suport, però per

dos anys (m´ho vaig pagar tot jo, els estudis i

l’altra ells són de la vella escola, no han tingut
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adequadament a cada alumne.
En el meu cas no vaig aconseguir aprovar el
batxillerat, senzillament aquell no era el meu
camí. Però, tot i això, vaig estar de molta sort
amb el professorat que vaig tenir. Alguna vegada no he pogut accedir a una feina per no
tenir el batxillerat acabat. Però penso que tot
té una raó de ser, com no tinc el títol de batxillerat m’he hagut d’espavilar molt més en
altres coses.
Què vols dir quan dius que vas estar de
molta sort a l’institut?
una vida fàcil, i si no volia estudiar una carrera,
havia de treballar. Els meus germans que són
uns “cracs”, sí que van anar a la universitat. Jo
els respecto molt el camí que van triar, però
cadascú ha nascut per fer alguna cosa. Un val
per a estudiar i l’altre val més per cantar. Penso que això és l’important que els diria als nois

Els professors són persones properes, la Marta
Bartrolí, el Pep Martí, el director, l’Ana Chamorro, el Francesc Monclús, el José Maria Domínguez (tot i que era molt estricte)... No acabaria
la llista.
Quan feia primària tinc molts bons records de
la Conchita Rojas.

i noies de l’institut: “tothom és especial en alguna cosa, tothom té alguna bona qualitat en

Què ha suposat el teatre per a tu?

la qual destaca”.

Doncs una porta que em va obrir molt a la gent,
i a partir d’aquí van canviar moltes coses. Per

Creus que el sistema actual d’estudis és
l’adequat?
No pas per als alumnes que no són acadèmicament bons. Cal canviar el sistema.
De mica en mica està canviant. Has sentit a

exemple abans sempre parlava en castellà,
ara no. El món del teatre em va aportar molt
creixement personal. En l’època de Mayumana
vull destacar a “Ramiroquai”. Aquest company
va ser per a mi un referent important.

parlar de les intel·ligències múltiples? Per
exemple les habilitats comunicatives són molt

Tornant a l’institut, quina assignatura

importants. En l’escola on estic fent les pràc-

t’agradava més?

tiques, fan l’assignatura de llengua catalana

Matemàtiques, física i química, educació física

a través del teatre, per tal de millorar aques-

i anglès. Recordo que pronunciava malament

tes capacitats comunicatives de l’alumnat. Cal

l’anglès expressament perquè tenia por que

potenciar tota mena d’habilitats. També seria

els meus companys se’n riguessin de mi.

molt important que es baixessin el nombre

Tant influeix el grup quan un és adolescent?

d’alumnes per aula, per tal de poder atendre

Sí, molt. Trobo que seria interessant a nivell
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escolar ensenyar a gestionar millor les emo-

exemple, vaig incorporar tres colors més a la

cions. Fer treball de grup a la classe, dinàmi-

meva paleta. I cada vegada tens la ment més

ques d’unió de grup. Això ho fan en moltes

oberta. És molt important viatjar. Ara els hi dic

empreses, potser estaria bé començar-ho a fer

als nois i noies de l’institut: “VIATGEUUUU”,

a les escoles.

conegueu molta gent i sobretot escolteu.

Explica’ns coses de l’època en què vas

Els artistes de MayuMana d’on són?

treballar a MayuMana.

Majoritàriament d’Israel, però n’hi ha d’un

Després que m’escollissin a Madrid, vam es-

munt de nacionalitats. Evidentment parlàvem

tar sis mesos a Israel preparant un especta-

en anglès. Molt important el tema idiomes, tant

cle. Vam tornar a Espanya, primer a Madrid i

de bo a l’institut també hagués fet francès. Els

després de gira per tota la península, a cada

idiomes són una finestra al món, és quelcom

ciutat podíem estar-hi una setmana, si era pe-

fantàstic anar pertot arreu i poder-te entendre

tita com Málaga, o bé mesos, si era gran com

amb la gent. Una vegada vaig anar de vacan-

Barcelona. Després Europa (Holanda, Bèlgica i

ces al Nepal, m’agrada molt el budisme i el tre-

Portugal), Amèrica del Sud (Argentina i Xile),

kking, allí vaig conèixer un noi del país que em

Amèrica del Nord (Nova York, en el New Vic-

va ensenyar tot Katmandú i d’altres llocs in-

tory Theatre) i el lloc més llunyà on he estat és

teressantíssims, i tot plegat gràcies a l’anglès

la Xina, vam actuar a Macao.

ens vam poder entendre perfectament bé.

Has viatjat molt!

Projectes de futur?

Mira, quan vivia aquí a Vilanova era com si la

Sííí. Estic intentant ubicar-me en el món del

meva paleta de colors sols tingués el vermell,

teatre amb la meva empresa PERCUriositat.

tot el que feia era vermell. En viatjar a fora vaig

Tinc a punt un espectacle de percussió corpo-

descobrir el blau, en conèixer algú d’Àfrica per

ral per a infants, amb ell m’agradaria treballar fent actuacions i tallers per a escoles. Si
em pogués guanyar la vida amb això, deixaria
les animacions dels caps de setmana per així
poder passar més temps amb la meva parella
actual, i algun dia un fillet...
Un altre projecte és seguir formant-me en tots
els aspectes professionalment i créixer com a
persona.
Moltes gràcies Kike. Esperem que tots aquests
projectes es facin realitat ben aviat. Molta
sort.
Sara Pons, Coordinadora 2n ESO
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Racó de la Història
En aquest espai de la nostra revista hi troba-

plaça i el seu enderrocament. L’anterior emis-

reu l’extracte d’un dels Treballs de Recerca que

sió, de 150.000 pessetes, de l’any 1905 havia

s’han presentat aquest curs, el que ha realit-

estat un gran fracàs per falta de postors.

zat Irene Briongos. El treball versa sobre la

Els motius pels quals es va decidir construir

curta història -poc més de cinquanta anys del

el mercat van ser tres: millorar les condicions

passat segle XX- que va tenir el petit mercat

d’higiene i salubritat, centralitzant la venda

d’arquitectura metàl·lica situat a la plaça de

de carn en un lloc tancat i no a l’aire lliure

l’ajuntament d’Igualada, destinat a la venda

o en cases particulars que no reunien aques-

de carn i peix. Avui en podem contemplar una

tes condicions; obtenir beneficis de l’impost de

reproducció de la seva silueta en el terra de la

consums, evitant la venda il·legal de carn i,

font que brolla a l’esmentada plaça.

per últim, embellir i donar prestigi a la ciutat

Josep Ferrer, professor d’Història

d’Igualada.

LA PAJARERA
La Pajarera va ser un mercat modernista situat
al centre d’Igualada, a la Plaça de l’Ajuntament,
i va estar en funcionament durant 53 anys, des
de l’any 1910 fins l’any 1963.
Crida l’atenció la seva poca durada ja que altres mercats construïts en la mateixa època
encara segueixen funcionant. La construcció
d’aquest mercat va presentar moltes dificultats des d’un bon començament. Aquesta idea
ja venia des de l’any 1902, quan es pretenia
construir juntament amb l’Escorxador. El projecte del mercat era de 1905, però a causa
de la forta crisi que estava travessant la ciutat
d’Igualada no va ser possible dur a terme la
seva construcció.
Finalment l’any 1910 es va aconseguir construir
el mercat gràcies a l’emissió d’un emprèstit de
110.000 pessetes que va fer l’Ajuntament, que
també havia de servir per pagar l’expropiació
de l’illa de cases que ocupava el centre de la

26

El projecte del mercat de 1905 va ser ela-

parades per a la venda de carn, que donaven a

borat per dos coneguts arquitectes a la zona

l’exterior, i a l’interior hi havia una taula per a

d’Igualada: Pau Salvat i Espasa i Isidre Gili i

la venda de peix i 6 per a la venda de gallina.

Moncunill.

Els clients de les carnisseries no podien accedir
municipal

a l’interior per comprar la carn i havien de fer

d’Igualada des de l’any 1907 fins l’any 1911,

la compra des de l’exterior, tan sols protegits

encara que els primers anys va exercir aquest

de les inclemències del temps per un voladís.

càrrec sense remunerar.

Aquest va ser un del motius pels quals es va

Pau

Salvat

va

ser

l’arquitecte

Isidre Gili, a més a més de col·laborar de nou
amb Pau Salvat en la construcció de l’escorxador,
va ser un arquitecte clau en l’àmbit modernista
d’Igualada amb el projecte de sis obres des de
l’any 1903 fins l’any 1911, entre les quals destaquen “Ca la Mamita” i “Cal Ratés”.
El mercat de “La Pajarera” seguia les tendències
arquitectòniques i decoratives dels mercats de
l’època. Pel que fa a l’exterior era modernis-

decidir enderrocar el mercat, el fet que les
parades estiguessin a l’aire lliure. Quan es va
construir, el principal motiu va ser millorar la
salubritat, però això no succeïa en aquestes
condicions. De la mateixa manera, es veia afectat el prestigi de la ciutat. I així trobem que els
motius pels quals es va construir el mercat,
són els mateixos pels quals l’any 1963 es va
enderrocar.

ta, ja que es van utilitzar rajoles decoratives
i teules vidriades, materials molt emprats en
altres mercats de Barcelona. D’altra banda, la
seva estructura era de ferro, fet que fa que
es pugui incloure dins de l’arquitectura del ferro, seguint l’estil de la majoria del mercats de
l’època. D’aquí va sorgir el nom de La Pajarera,
que va rebre de part de la ciutadania perquè
recordava una gàbia d’ocells.
La Pajarera tenia una planta octogonal, amb
unes dimensions de 18m x 18m i una superfície de 260 m quadrats. L’alçada del mercat era
de 3 metres, que arribaven a 7 gràcies a una
cúpula de 4 metres de diàmetre que deixava
entrar la llum. Si el comparem amb mercats
de les grans ciutats, veiem que tenia unes dimensions molt petites, ja que l’alçada d’altres
mercats podia arribar als 30 metres i la seva
superfície fins als 6000 m quadrats.
Quant a la seva distribució, el mercat tenia 30
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Irene Briongos, 2n BATX

Racó Literari
a propósito de la memoria

1927 - 2014

En uno de los pasajes iniciales de Cien años
de soledad, seguramente la obra más emblemática de Gabriel García Márquez, a los habitantes del imaginario Macondo les sorprende
una rara enfermedad denominada la peste del
insomnio. Esta se transmite de manera rápida
a través de los animalitos de caramelo vendidos por Úrsula Iguarán y que todos chupan. La

La vida no es la que uno vivió.
Sino la que uno recuerda
y cómo la recuerda para contarla.

sorprendente enfermedad, además de impedir
el sueño de los personajes del mítico pueblo,
acarrea otra temible consecuencia en ellos: el

sus libros –seguramente el mejor homenaje

progresivo olvido de todas las cosas, de las per-

que se le pueda hacer sea leerlo–. Con esta

sonas e incluso de la propia identidad. En ese

revista, en cierto modo, también intentamos

mundo figurado donde los hombres no pueden

sintetizar en unas cuantas páginas el paso por

dormir ni recordar, Aureliano idea la manera

este curso para luchar, como en la ficción los

para continuar funcionando con normalidad en

habitantes de Macondo, contra el progresivo

el pueblo. Y así, en una primera fase de esa

olvido. Tengo mala memoria y, al revisar re-

amnesia, con el fin de recordarlos, irán escri-

vistas de años anteriores, me es inevitable

biendo en cada uno de los objetos y anima-

esbozar una sonrisa al recordar de nuevo las

les su nombre con tinta (“vaca, chivo, puerca,

múltiples actividades y trabajos realizados, las

gallina, yuca,...”); más adelante, cuando la

palabras y las caras de entonces. Me imagino

desmemoria se manifieste agudamente, será

que no seré el único.

también necesario escribir en carteles las uti-

Y voy ya con los textos que forman este aparta-

lidades de todas las cosas para luchar contra

do de lengua castellana, una pequeña muestra

el olvido (“Esta es la vaca, hay que ordeñarla

de lo mucho que han escrito los alumnos del

todas las mañanas para que produzca leche y

Instituto también durante este curso. Aunque

a la leche hay que hervirla para mezclarla con

trabajamos las distintas tipologías textuales,

el café y hacer café con leche”).

aquí transcribimos fundamentalmente narra-

Para presentar esta sección de lengua caste-

ciones, más sugerentes que otras modalida-

llana, no quería perder la ocasión de referirme

des para una revista como esta. Algunos de

al gran autor colombiano, aunque solo fuera

los textos ya han sido publicados en el blog

rememorando este breve episodio de unos de

Letras por entregas, y la mayoría, aunque no

28

aparezcan aquí o allí, han servido para seguir

compañía de don Quijote.

aprendiendo, que no es poco. Incluimos tam-

Su atuendo era un tanto

bién dos de los ganadores del concurso litera-

original… Iba vestido con

rio de Sant Jordi, que este año giraba entorno

una amplia camisa blanca

a la temática de la mirada (fantástico recital,

con los puños ajustados y

por cierto), acompañados de ilustraciones que

repleta de unos extraños

algunos alumnos de cuarto de ESO realizaron

broches que él mismo de-

con el mismo motivo. Volviendo al asunto de la

cía que le había otorgado

memoria, un relato sobre el recuerdo encabe-

un marqués de Valencia.

za los escritos; es un ejercicio de principio de

Lucía unos pantalones por

curso, y de eso, ya, hace algún tiempo.

encima de las rodillas, de

José Mª Domínguez

un color rojizo tirando a
granate. En los pies llevaba puestos unos pantuflos muy gastados y también se podían ver
unos calcetines altos de color azul que le lle-

MI MÁS ANTIGUO RECUERDO
Era temprano. Sonó el despertador de mi padre, como cada mañana, pero esta vez quise
despertar con él. Sentía que estaba preparado. Llevaba demasiado tiempo esperando y
quería entrar en una nueva etapa. Mi madre
lo sabía. Teníamos una conexión muy fuerte.
Sus pensamientos eran los míos, así como sus
sentimientos y emociones. Éramos uno. De
este modo ella me comprendió y apoyó mi decisión.
Hizo todos los preparativos para la ocasión.
Avisó a mi padre y le comunicó la noticia. Partimos juntos. Llegamos y nos instalamos. El
momento había llegado. Por fin, estaba listo
para nacer.

gaban hasta las rodillas. Su pelo estaba alborotado y lleno de canas, y en sus oscuros ojos
había dibujadas unas grandes ojeras que se
podían ver a distancia.
Según don Quijote, su hermosa doncella Dulcinea estaba perdida por Barcelona y yo tenía
que ayudar a buscarla. Don Quijote no conocía
nada de la ciudad, pero me dijo que lo llevara
a los lugares más importantes y conocidos.
Primero fuimos a dar una vuelta por el centro y
el pobre estaba tan desesperado que todas las
mujeres robustas que veía, hermosas para él,
le parecían Dulcinea. Le llevé por los lugares
más famosos de Barcelona: el Parc Güell, la
Sagrada Familia… ¡incluso fuimos al zoo!
Mientras recorríamos Barcelona, en lo alto de

Abel Teba, 4t ESO

la montaña de Montjuic vio a una mujer que
gritaba su nombre. Obviamente todo era fruto
de su imaginación, pero el caballero andante

DON QUIJOTE EN LA BARCELONA DEL
SIGLO XXI

fue hasta allí. Entonces me desperté y comprendí que había sido un sueño.

Aquella noche tuve un sueño realmente curioso. Iba paseando por el centro de Barcelona en
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Ariadna Rodríguez Silvestres, 2n ESO

EL ASESINATO

consolada y NOSTALGIA estaba recordando

Hace mucho tiempo, tanto que ni el mismísi-

amargamente los recuerdos felices que habían

mo Sol se acuerda, una mañana calurosa de

vivido juntos. Entonces, JUSTICIA preguntó

verano los sentimientos se despertaron de un

junto a IRA, quién había asesinado a CARIÑO.

sueño profundo. De pronto, se oyó un gran gri-

De repente, apareció MALDAD con una gran

to de MIEDO. Todos los sentimientos fueron lo

mancha carmín en el pecho. Los sentimientos

más deprisa que pudieron a ver qué le sucedía

ya sabían quién había sido: MALDAD.

a MIEDO.

El asesino salió corriendo y llorando a la vez.

“MIEDO se asusta con todo lo que no es nor-

Era tal la velocidad, que tropezó con una gran

mal para ella y, siempre que grita, vamos a

roca y se rompió el tobillo. Nadie fue a ayudar-

ver qué le pasa, por si es grave. Sin embargo,

lo. Desde ese día, nadie quiere ni ver a MAL-

esta vez, cuando entramos por la puerta, nos

DAD.

quedamos petrificados y horrorizados. Había

Eric Borràs Melero, 2n ESO

encontrado a CARIÑO tirado en el suelo”, explicaron los sentimientos.
Lo habían asesinado. Le habían asestado una
puñalada en el corazón. TRISTEZA lloraba des-

EL HOMBRE INVISIBLE
Hola, me llamo Kevin y tengo treinta años.
Desde pequeño me gustaba hacer pequeños
experimentos, pero un poco más difíciles a
medida que crecía. Un día me propuse descubrir una fórmula para ser invisible.

Comencé a hacer este experimento cuando tenía veinte años. Al principio, pensé que no sería
Nerea Fontseca

muy difícil encontrar la fórmula para acabarlo,
pero luego me di cuenta de que era más com-
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plicado de lo que yo me imaginaba. Primero
empecé a probar con una hormiga y, cuando
vi que la podía hacer invisible, continué experimentando con animales más grandes. Continué con un ratón y también tuve éxito. Esto
me sirvió para dar el paso siguiente: hacer invisible a una persona.
Repasé todo los cálculos anteriores y ajuste las
proporciones adecuadas a mi peso para modificar la fórmula. Me sentía ilusionado. Cogí
un vaso y vertí la pócima en él. Tenía un poco

sotros, algunos podemos sufrir varias embolias

de miedo a las consecuencias. Finalmente, me

simultáneas. Que dejemos el móvil en casa di-

decidí a tomármelo y rápidamente fui a mi-

cen ¿acaso nos hemos vuelto todos locos?¿De

rarme a un espejo. ¡No me veía, era invisi-

veras creen que una simple norma logrará tan

ble! Lo había conseguido, había hecho realidad

siquiera que nos planteemos el hecho de re-

mi sueño. Estaba agotado y me fui a acostar.

nunciar a sentir ese “zum-zum” al recibir un

Cuando me desperté, todo seguía igual. Ahora

“whattsapp”, a ese subidón de adrenalina? Y lo

debía buscar la manera de que todo volviese

que es más, ¿cómo sobrevivirían muchos es-

a la normalidad. Ya han pasado siete años y

pecímenes sin hacerse una foto con morritos

sigo buscando la fórmula para dejar de ser in-

de pescado más de siete horas seguidas? iMe-

visible.

nuda insensatez!.
Toni Barrantes, 2n ESO

¡Compañeros, compañeras! ¡Alcémonos para
reivindicar nuestro derecho a usar el móvil,
puesto que nos falta tiempo para hacerlo de
dos y media del mediodía en adelante! ¡Por la

LA PROHIBICIÓN DE LLEVAR MÓVIL
AL INSTITUTO

libertad!

Cuenta la leyenda que existió una norma, una

Nerea Fontseca, 4t ESO

norma diseñada para ser totalmente ignorada por prácticamente todos los estudiantes del
Pla de les Moreres, una regla tan poco eficaz,
ca se convirtieron en los valientes colosos que

¿Y SI AQUEL DÍA HUBIERA SALIDO
DE CASA CINCO MINUTOS MÁS TARDE?

custodiaban nuestros aparatos: La prohibición

Aquel día salí de casa un poco antes de lo nor-

de llevar móvil al instituto…

mal. Mi madre me había levantado más tem-

Es un hecho que, hoy en día, el teléfono móvil

prano porque el reloj no funcionaba bien. El

es una extremidad más del adolescente espa-

día parecía perfecto. El sol de abril comenzaba

ñol, una parte más de nuestro cuerpo. Y es

a calentar. Al pasar por el parque, reparé en

que, si nos arrancan esa pequeña parte de no-

las primeras flores que comenzaban a abrirse.

que incluso los profesores de Educación Físi-
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De los arboles, brotaban hojas verdes. Los pájaros alegraban la mañana con su
canto.
A lo lejos, acompañado de
su hermano pequeño, vi a
mi amigo Diego. Aceleré el
paso para caminar juntos.
Diego es un chaval muy inteligente y sociable. Le gusta ayudar a sus compañeros y se preocupa por
ellos. Es uno de mis mejores amigos. Cuando
me encontraba cerca de él lo llamé:
-¡Diego! ¡Buenos días!
- Hola Raúl, no te había visto.
-¿Dónde vas con tu hermano? ¿No tiene clase?
-Mis padres han ido a Barcelona y lo llevo a
casa de mis abuelos.
Estábamos cerca de la casa de los familiares
de Diego. Su abuelo, que nos había oído, salió
a la puerta a recibirnos. Jaime, el hermano de
mi amigo, al verlo corrió hacia él sin prestar
atención a la hora de cruzar la calle. De pronto, por el rabillo del ojo vi que un coche venía
a gran velocidad. Instintivamente corrí hacia
el niño y tiré de él con todas mis fuerzas para
evitar la tragedia. Afortunadamente reaccioné
a

tiempo, porque el conductor no

lo había

visto.
Así fue. La tragedia no se produjo, porque
aquel día había salido cinco minutos antes.

Azahara Rodríguez

masiado estrecha para caminar. Supe entonces
que una sombra se arrastraba por el asfalto de
la carretera y era yo, precisamente, su claro
objetivo. Nadie más parecía verla ni percibirla.
Los coches pasaban por encima. La sombra no
se inmutaba. La luz quemaba su rostro, pero
de inmediato resurgía. Sus ojos eran dos cuervos negros que intentaban alzar el vuelo; mas
eso no era posible, estaban atados al suelo.
Un golpe de viento me quitó las gafas, y se
fueron volando hacia una terraza. Maldita mi

Mario Gasco Durán, 4t ESO

suerte, ahora ya no divisaba. Me adentré en
un bosque a causa de mi vista desenfocada.
La madreselva cubría la superficie gélida de

LLUVIAS DE MARZO

aquel lugar. Miles de sombras trepaban hasta

Advertí una mirada entre el silencio de aquella

las copas de los árboles, para allí desvanecerse

multitud. Pronto la vereda se había hecho de-

en la claridad del día. De la nada surgió una
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tormenta. La primavera aparecía con retraso.
Brotaban lágrimas del cielo; un relámpago detonó en un trueno inaudito. El estallido agrietó
mis pupilas, la centella disfrazada de oro se
aferró a mis pulmones, las gotas del aguacero
abrieron las cicatrices de mis adentros… Y entonces tropecé.
Con la misma puta piedra me volví a dar de
bruces contra el suelo. Recorrí la tierra bocabajo, no lograba comprender. Yo era la sombra, tenía el cielo a mis pies; la sombra era yo,
ella se sostenía en pie. Mi rastro palidecía, el
camino se desgastaba, mi mundo se desmoronaba y no entendía el porqué. La oscuridad de
la noche acalló mis gritos. El alambre de espino que amordazaba mis labios ayudó también.
Yacía bajo mi propia sepultura, allí dentro se
corroía mi ser. Estaba perdido en el interior de
mi propia alma. Aún no sé cuándo volveré.

Alba Palomo

batalla campal), Fawn había mostrado ese temor en sus ojos de color rojo intenso. Miedo
a lo peor, en ese caso, la muerte. Alice la había dejado viva varias veces, porque le gustaba esa expresión de terror y quería verla más
veces. Pero eso, obviamente, no podía ocurrir
para siempre. No podía soportar aquellos ojos
llenos de fuego ardiendo intensamente, llenos
de esperanza y decisión. Quería acabar con
ese fuego, y además ver cómo se extinguía
en la más profunda desesperación. Pero cuan-

Raül de la Torre, 3r ESO

do Alice fue a clavar su espada, el fuego ya
estaba muerto. Fawn casi ni opuso resistencia
ante su verdugo, y el rojo de sus ojos era ya

FUEGO MUERTO

sólo un rastro, consciente de su inevitable e

Una mirada de desesperación, de profundo

inminente muerte. Alice estaba furiosa. Debía

miedo e infinito sufrimiento. Una mirada que

averiguar quién o qué había matado ese fuego

estremezca al más insensible, congelándole

antes que ella, y destruirlo por privarla de tal

los huesos y quemándole el corazón. Una mi-

glorioso placer. Era así de caprichosa. Así había

rada llena del más puro sentimiento.

sido siempre.

Esa era la mirada que Alice había querido de
Julio Schimbator, 1r Batx.

Fawn, pero esta, atravesada por la hoja púrpura del estoque de Alice, le proporcionó en cambio una mirada de sorprendente e inesperada
serenidad, incluso algo de decepción. Todo esto

CATALÀ

ponía de los nervios a la asesina, que pensaba
ahora que para tan triste recompensa más le

Aquest any per Sant Jordi

valdría no haberla matado. Pero era extraño.

de Català va decidir de treballar el tema de la

En todas las ocasiones en las que las dos se

presència de la guerra en la literatura. Es van

habían encontrado (la mayoría en situación de

llegir i analitzar diversos poemes i fragments
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el Departament

narratius perquè l’alumnat s’introduís en aquest

bon principi, ja vaig em vaig adonar que no es

món que mostra la crueldat, el patiment i la

tractava d’una única història, sinó d’un con-

barbàrie que comporta qualsevol conflicte bèl.

junt de textos breus, de temàtica diversa, gai-

lic. A continuació reproduïm els textos guanya-

rebé tots il.lustrats amb estranys i enigmàtics

dors del concurs literari d’enguany, uns escrits

dibuixos, molt primaris, com si els hagués fet

plens de sentiment i d’esperança per un futur

algun nen. D’entre aquests fragments, em va

en pau (es poden llegir més textos literaris es-

sorprendre trobar-ne un que semblava trac-

crits al llarg del curs pel nostre alumnat al blog

tar de la guerra. Em va agradar especialment

l’escriptura silenciosa (adreça web: dgarrid2.

i vaig pensar de reproduir-lo sense fer-hi cap

blogspot.com)

esmena, tal com el vaig trobar. Porta el títol de

Abans, però, he decidit incloure-hi una narra-

“Cendres de la barbàrie” i és signat per un tal

ció que té un curiosa història. Deu fer ja ben bé

Antoni Lluís de Codina, autor sobre el qual no

dos mesos i mig vaig anar a casa de la meva

he pogut esbrinar res.

mare a dinar, i encara no sé per quin motiu

“Ninots de fantasia ballen al son de la músi-

-haig de reconèixer que feia anys que no ho

ca bèl.lica. Veus aquell cel negre que amenaça

feia- vaig pujar a les golfes. Allà em vaig retro-

tempesta? No t’has adonat del cementiri celes-

bar amb un munt de records, amb tots aquells

tial al qual serem comdemnats? Abraçades im-

estimats llibres

que m’havien acompanyat

possibles, intents desesperats d’unió fraternal,

d’adolescent. També hi vaig veure apunts i

futilitat de la vida. Colors brillants, esclats de

llibretes de quan estudiava la ja desaparegu-

lluminositat, però no veus com s’oposen al cel

da EGB. Regirant papers, em va cridar força
l’atenció una vella i gastada llibreta, amb la
tapa negra mig estripada. M’hi vaig apropar i
l’obrí. Hi devien haver una trentena de pàgines
escrites amb llapis acompanyades de diversos
dibuixos. Vaig decidir endurme-la i l’endemà,
ja a casa meva, vaig començar a llegir-la. De

que anuncia el tràgic esdevenidor?
Titelles en una representació monstruosa, titelles dansant sota el poder infinit d’un maligne
Déu. Caminem sense rumb, no ho veus? No
t’adones que volen arribar a tocar-se, que es
volen donar la mà? No veus el paisatge apocalíptic al teu darrere? Per què rius? Per què
estàs tan content? No entenc res. Em dius que
res ja no serà el mateix. Germans amb sang
a les mans. Que tot serà diferent, un nou començament, amarg, això sí, però al cap i a la fi
un començament. Per això rius? Per què t’has
adonat de l’estupidesa de l’home? Em dius que
sí, i tornes a riure ara, però, de forma amarga.
Me’n vaig, et dic. On? No ho sé, potser lluny
d’aquest cel cendrós i d’aquest paratge desolat. Véns? Et pregunto. I només sento la remor
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d’una rialla llunyana, una rialla que cada cop

No saber mai si es posarà fi a les morts, als

es va fent més somorta. Titella enmig de la ca-

bombardejos i a les destruccions que les ar-

tàstrofe, aniré pregonant pel món el final. Ells

mes han ocasionat.

em miraran estranyament, riuran, i se n’aniran

Les ferides físiques es curaran però sempre els

pels camins dolços i amorosos sense pensar en

quedarà marcada a la retina la por, el dolor i

el futur.

veure el seu poble en runes, sentir la impo-

A la llunyania veus un home amb el cap cot

tència de no haver pogut fer res, simplement

que s’apropa a la ciutat. Quan sou a punt de

fugir.

creuar-vos, aixeca el cap i somriu. El terror

El pitjor de tot és veure com militars i polítics

t’envaeix. S’ha arrencat els ulls.”

es feliciten per haver guanyat aquesta guerra.
Guanyar, què, a quin preu...

Domènec Garrido, professor del Departament de
Català

Grans batalles al llarg de la història.
Unes ha marcat més que les altres.
Esperança és l’únic que els queda després de
perdre-ho tot.

Rancúnia contra qui no els ha tingut en compte i els ho ha pres tot.

Ràbia continguda per por a perdre el poquet

Aina Carrillo 1r ESO

ON ÉS EL PARE?
Em dic Pau i tinc sis anys. Estic assegut a
la falda de la mare, que m’explica un conte
d’aventures. Sento la por i la tristesa en la
seva mirada. No sé per què. El pare ha marxat
amb una motxilla molt gran, m’ha dit que se
n’ anava a una aventura i que quan tornés em

que els queda.

portaria una bicicleta nova. Jo vull que torni

ble de les pobreses i desesperació per patir

a faltar, sí, segur que sí. Jo estic trist també

tant sofriment i tant dolor. No tenir cap més

perquè no m’ha dit quan tornarà i tampoc po-

sortida que l’èxode de tot un poble cap a un

drà explicar-me històries d’aventures.

lloc desconegut.

Tot just s’ha sentit un soroll molt gran. La mare

Ansietat per estar immersos en la més temi-

aviat. Potser la mare està així perquè el troba

m’agafa molt fort i comença a plorar. Se senten
crits al carrer, potser fan una festa, el soroll tan
gran es torna a repetir moltes vegades, deuen
ser focs artificials. Li pregunto a la mare si hi
podem anar, ella plora encara més i m’ esclafa
tant que gairebé no puc respirar, començo a
espantar-me, les festes no són tristes.
Avui estic content, la mare i jo sortirem al carrer després de molts dies. M’ha dit que anirem
a buscar menjar, però jo deixaré que mengi
ella i guanyaré el joc. El joc es diu “Els jocs de
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CARTA D’UN SOLDAT
Avui, ja fa tres anys que estic lluny, defensant
un país que no és el meu, lluitant colze a colze
amb companys que com jo no saben que estem fent aquí.
He vist caure companys mal ferits i morir-ne
d’altres. Veure com traslladen els seus cossos
fins a casa et fa pensar si aquesta serà l’única
manera de sortir d’aquest infern en el qual estem immersos per culpa d’uns quants que esla fam” i guanya qui mengi menys, només està
permès menjar pa. Jo guanyaré la mare com
sempre, però tinc molta gana, potser la deixo
guanyar.
Acabem de sortir i fa fred, molt fred, hi ha poca
gent al carrer, tot és trist, molt trist, les cases
estan enderrocades i destrossades; si les hagués construït el meu pare, això no passaria.
Com casa meva, que està perfecta, només s’ha
cremat una mica el jardí. Diu la mare que és
perquè creixin noves plantes. També m’ha dit
que el soroll tan fort que se sent cada dia al
carrer són bombes, però jo no sé que són i no
m’agraden, em fan por.
Hem tornat a casa, la mare torna a plorar com
fa sempre, troba a faltar molt el pare. Jo vaig
a la meva habitació a jugar. Acaben d’ entrar

tan tant tranquils a casa seva amb les seves
famílies.
Ahir vaig parlar amb una pobra dona que em
va dir que ja no li quedava res, que s’ho van
treure tot; ha perdut dos fills en aquesta guerra. Ella i el seu marit estaven a casa quan va
ser derruïda per les bombes que queien sense
parar fins que tot va quedar en runes i el marit
va morir als seus braços. Els seus ulls desprenien temor, temor al que havia passat i al que
pogués venir.
M’explicava que estava vella i sola i es preguntava qui li donaria refugi. Plora tots els dies i
resa perquè nosaltres “Les Forces De La Pau”
no marxem mai. Em diu que si nosaltres hi
som almenys tenen un tros de pa per endur-se
a la boca.

dos senyors a casa vestits amb uniforme i discuteixen amb la mare. Jo els espio com un
agent secret. Li diuen que no parli en català
i diuen paraules molt estranyes com bombardeig i camp de concentració. No els puc veure
gaire bé. La mare plora i els homes marxen
darrera d’un soroll molt fort. Vaig a veure la
mare. La mare dorm al terra. Jo m’ estiro al
seu costat i m’adormo també.
Cristina Moreno, 2n d’ESO
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Explica amb llàgrimes i amb

l’ai al cor que

una vegada van ser feliços, que són un poble
amable i bondadós, i que encara no saben con
s’han vist immersos en aquesta cruel batalla,
i si tant sofriment haurà servit d’alguna cosa.
Ells vivien bé i no entenen el motiu d’aquesta
matança sense raó.
M’hagués agradat visitar aquesta ciutat abans
de la guerra. Era una ciutat gran i plena
d’encants, segons expliquen, els pocs habitants que es van negar a seguir els passos dels
seus compatriotes en un èxode que va deixar
aquesta ciutat com la pitjor de les postals.
Marc Carrillo, 3r d’ESO

de suportar. Feia molt que m’havia abandonat,
que havia après a evadir-me d’aquest món. Ja
no m’esperava ningú a casa.

PETJADES SILENCIOSES
Era una nit fosca, els carrers freds de la ciutat es trobaven inundats de pluja, llàgrimes i
sang, de por; d’inquietud i temor. Feia molt
que el sol havia deixat d’aparèixer. Potser
s’havia espantat en veure tals abominacions
i havia fugit, o només, potser només, seguia
apareixent cada dia però ningú ja no el podia
veure. Els crits no havien cessat, però jo ja
no els escoltava. Ningú els escoltava ja. Caminava a l’uníson com un cos sense ànima, buit,
sense esperança ni escapada. Fa temps que
vaig deixar d’escanejar rostres i cossos mentre
caminava, buscant les respiracions irregulars,
els moviments de parpelles, alguna cosa que
em suggerís que la gent llençada al terra estava simulant estar inconscient. Fins ara totes
les respiracions eren uniformes i totes les parpelles estaven quietes.
La cara em cremava pels talls superficials, però
els meus ulls estaven secs. Aquestes morts no-

Havia aconseguit escapar de la persecució dels
nazis,; en canvi, no sabia si la meva família
havia tingut la mateixa sort. El meu subconscient sabia que no podien seguir vius, però jo,
simplement, no volia pensar-hi més. Durant
aquest temps, la soledat havia estat la meva
companya i el meu coixí a les nits fredes al dur
terra.
El dia que estava esperant va arribar. Va ser
una tarda plujosa. Jo em trobava ajupit en un
racó consumit per la gana i el cansament. Uns
soldats es van apropar a mi, alçant violentament les seves armes. Possiblement les mateixes armes que van matar milers de persones
o fins i totes les mateixes que van amenaçar
la meva família. Seguidament van cridar unes
paraules ja inaudibles per a mi i a continuació el fred metall en el clatell que anunciava
la fi del sofriment, l’arribada de la llibertat i la
tranquil·litat eterna.

més eren una altra càrrega que no era capaç
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Layla Zaoui El Aggari , 4r d’ESO

LA GUERRA TAMBÉ ES VOSTRA

si tot sortirà bé, o estàs sent forçat a observar

Quan t’adones que tot el que t’envolta és carn,

com la teva família pateix mentre sents la im-

restes de parts humanes mutilades i budells

potència de no poder fer-hi res.

dels teus companys escampats per terra ja és

Ja és tard per penedir-se, tots aquells que has

massa tard. Estàs involucrat en allò per al que

matat no tornaran, les famílies que has deixat

havies estat entrenat.

sense pare viuran en la pobresa, com a esclaus,

Tothom t’ha tractat com un arma i tu ho has

en el carrer, o com a bagasses a les cantona-

acceptat, i no només això, no has tingut en

des de cada escola destruïda per les bombes

compte les repercussions de cap de les teves

que la teva nació ha llençat per a “protegir” el

accions. Has executat persones que demana-

que és vostre.

ven clemència, has cremat ciutats senceres

Sou propietaris de tot allò que podeu destruir,

per a “protegir” la teva nació, has massacrat

ja siguin persones en el camp de batalla o ca-

escoles amb bombes, i després has explicat les

ses en els pobles i ciutats. Us apropieu de tot

teves batalletes als companys que ,admirats

allò que veieu, com si en temps de guerra no

per la teva maduresa, et proclamen com el mi-

existís la dignitat o l’honor. Discrimineu per la

llor d’entre els millors, i n’estàs orgullós.

raça, per la nacionalitat, per la manera de ves-

Però tot canvia quan ets tu el qui està dema-

tir, per l’ idioma, per la manera de caminar, de

nant clemència, o ets dins d’una escola a punt

parlar, d’existir...

de ser bombardejada i els nens et pregunten

Per això cal saber per un mateix que si una
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monis armats fins als ullals, vell Llucifer, germà petit, t’has caigut del teu tro per a la resta
de l’eternitat. Violència com una flor sulfurosa i pudent d’aquelles ànimes que entre sang,
crits suplicants, van fer el somriure, en senyal
d’una pura efervescència de plaer a cada súplica negada, a cada mutilació creada, a cada
fosa d’amor i humanitat cavada. Falsos cavallers, guerrers de les mans distants. Sàdics de
la ignorància, entre la neu de la vanitat de tan
degradant acte com matar.
nació vol guerra és perquè els seus habitants
la volen, i ja que és la seva guerra ho seran
també les conseqüències, perquè no hi ha cap
guerra que no acabi sense morts en cap dels
dos bàndols. Potser tots estem predestinats a
lluitar fins a la mort.

Una maquiavèl·lica simfonia del més diabòlic
monstre, del més fosc i malèvol compositor.
Plaga fantasmal de cadàvers arrecerats pel
vent i la devastació, món inversemblant. Guerra, fi sense presència, vermella fosa de l’amor
entre cadàvers.

Sergi Sánchez García, 1r de Batxillerat

LA VERMELLA FOSA DE L’AMOR
Una imatge vermella. Una cançó bella. En un
mar de sang jeien les notes i els cossos que
queien, desplomats en el fred i l’indiferent terra. Era aquell infinit i diabòlic núvol de pólvora i maldat, el que infonia l’odi en aquells
cors perduts pel dolor i la misèria. Era el cel el
llenç que lapidava l’esperança a cada pinzellada alada, a cada sonora explosió de membres
desfragmentats, com magranes, entre la gris
runa. Plors perduts, rostres desolats, mirades
a un terra fet infinit per l’asfixiant impotència,
germinada a cada victòria dels exercits de llàgrimes. Mirades sense paraules, que predicaven la fi d’aquell maniquí amat transmutat en
una vana pesa d’una grotesca i visceral partida
d’escacs.
Infernal malson entre les boges rialles dels di-
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Marc Graells, 2n Batx

Fem Ciència
Setmana de la Ciència 2013

cipar activament donant a conèixer els seus

Any de la cooperació a l’esfera de
l’aigua.

llers i exposicions i on també van participar

Durant el primer trimestre d’aquest curs vam
celebrar, com és habitual al centre, la setmana
de la ciència. Aquest any teniem entre mans
una proposta prou oberta com és “l’any de la

treballs a altres companys en una sèrie de tadels tallers dels seus companys. Tot plegat una
jornada molt intensa on poder compartir coneixements i experiències en un total de 27
propostes entre tallers i exposicions.

cooperació a l’esfera de l’aigua” amb dos eixos
molt clars i molt importants com són: l’aigua i
la cooperació. Amb l’objectiu de treballar sota
aquests dos eixos, vam treballar, primer, buscant relacions entre l’aigua i les diferents àrees
que formen part del nostre departament: la
biologia, la química, la geologia i la física, amb
un ventall de propostes pràctiques molt àmplia: l’origen de l’aigua al nostre planeta, la
biodiversitat marina, els efectes de l’aigua sobre el relleu, el cicle de l’aigua o els geissers,
les propietats fisico-químiques de l’aigua com
l’electòlisi o la pila d’hidrògen, o fins i tot un
laberint quàntic que posava a prova la nostra
imaginació i la nostra capacitat de relació, i fins
i tot d’altres propostes vinculades amb altres
àrees com la tecnologia on se’ns van explicar
màquines que utilitzaven l’aigua com font energètica, o l’àrea de socials on es va reflexionar
sobre l’accès i l’ús de l’aigua al tercer món.
En segon lloc vam voler treballar la cooperació, buscant metodologies que permetèssin a
l’alumnat fer tasques conjuntes, col·laborar,
i compartir els resultats, els coneixements i
l’experiència viscuda.
El resultat va ser un dia d’activitats molt intens
i molt interessant, on els alumnes van parti-
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Fermín Zardoya

TALLERS PER APRENDRE
Amb motiu de la Setmana de la Ciència, a
l’Institut Pla de les Moreres, el dia 20 de novembre, es van fer una sèrie de tallers organitzats pels alumnes del centre i coordinats pels
professors de ciències. Ens van mostrar experiments per fer-nos pensar sobre les propietats i usos que té l’aigua. Estaven distribuïts
per totes les dependències del centre. N’hi havia 20, dels quals en van destacar dos: “La
Càmera Quàntica”, organitzada per alumnes
de 1r BATX., i “Sota l’Aigua”, un passadís marí
organitzat pels alumnes de 2n ESO.

tatiu per a la Setmana de la Ciència. Quatre
encarregats de cada curs van explicar-les amb
tot detall. Els de primer les van fer sobre com
l’aigua canvia el paisatge.
També vam poder observar diferente vídeos
sobre l’aigua o gaudir-ne llegint a la biblioteca.
Durant tot el matí vàrem anar preguntant als
alumnes sobre l’interès que els havien despertat aquests tallers. La majoria, un 87% van
N’hi havia sobre la salinitat de l’aigua als dife-

contestar positivament mentre que només un

rents mars (Mediterrani, Roig, Bàltic…). També

13% de manera negativa.

ens van ensenyar com fabricar una depuradora
o entendre les propietats de l’aigua. Què és
un guèiser i com funciona, la vida en una gota
d’aigua o com s’usa l’aigua al S.XXI.
També vàrem gaudir de les explicacions de
les maquetes dels alumnes de primer i segon

No és el primer any que es celebra la Setmana
de la Ciència, però la novetat ha estat treballar
tot el tema mitjançant tallers. Nosaltres trobem que és una bona manera d’aprendre coses noves i volem que es torni a repetir.

ESO, que havien construït com a treball op-
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Núria Gandia i Alba Fernández, 2n ESO
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Llengües Estrangeres
St George contest

might read before she went to bed. Right there
on her shelf was something strange. It was a

THE BOTTLE
Today, Elisabeth is up late reading in the bed.
She finishes the book she is reading and now
she’s looking over to her shelves. Right there
on her shelf there is something strange. It’s a
blue bottle…
What’s this bottle doing on this shelf? It’d be a
magic bottle that inside it has got a genie, and
perhaps I can ask for three wishes. She starts
to think about what she can tell to the genie:
First, she asks for a lot of money. Her second
wish it could be very famous. And her last wish
could be not to grow old.
She spent a bit time looking at the bottle, if it
was a message of a castaway, and maybe he is
in a desert island with a treasure; she thinks.
I’d take a ship and I’d go to the island and as a
reward I’d keep the treasure, she thinks while
looking to the bottle. After thinking a lot, she

blue bottle.
This bottle contained some green liquid, that
made her suspect. Millie caught the bottle,
opened it and could not believe what she saw.
A little monster called MIKED appeared on the
top of the bottle. Millie was really surprised
and immediately she became friend of the little monster. Millie and Miked spent a good time
together they played football, read comics…
But one night, Millie couldn’t find Miked. She
looked at all the places but she couldn’t find
him. Finally, she saw the shelf where eight
nights before she had found the blue bottle.
Inside the bottle, she discovered a card where Millie could read: TO MILLIE: THANKS FOR
THESE DAYS WITH ME. Millie never knew what
happened to Miked and everything left was a
good friendship.
Núria Gandia, 2nd ESO

concludes that the bottle was only a blue bottle, and it didn’t keep any secret, and it wasn’t
magic.

BLACK MOTH

But she realized that in her hand she had a

It was a beautiful but cold day, with a white

treasure, whit each day and by reading, it

open sky. A day when anything could happen.

would be more valuable, and that with a little

Damon sat at the bus stop for two hours con-

imagination, a simple bottle can become the

sidering his options. He could continue to do

most amazing adventure.

nothing or he could get on the next bus and
Aina Carrillo, 1st ESO

change his life.
As the bus placed in front of him, he stood up

THE LITTLE GREEN MONSTER

and turned left. He said he was going straight

One night, millie was up late reading in bed.

to nowhere, but his subconscious mind followed

She finished the book she was reading and

somewhere else… There was something in the

looked over to her shelves to see what else

way the sun set that told him an interesting
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adventure was about to come.

THE PIECE OF PAPER

He found a black moth next to a streetlight,

She slipped out of the back door, the piece of

Damon entered in a dead-end street. Soon

paper was still in her hand. She swiftly set fire

he had realized it, he had to turn around and

to her shoes and wandered home barefoot.

leave. The air was getting thinner, he couldn’t

She thought she was going to cry, but instead

even breathe. Damon was now lying upon the

she laughed. A cold sound full of pain broke

floor, he eventually fell asleep.

the silence of the empty street. Her key was

He couldn’t live no more. So he started his own

barely in the door before she saw his face from

dream.

the window.

Raül de la Torre Bautista, 3rd ESO

- You’re late. –he said.
Her lungs stopped working for a second and

DAMON’S END
It was a beautiful but cold day, with a white
open sky. A day when anything could happen.
Damon sat at the bus stop for two hours considering his options. He could continue to do
nothing or he could get on the next bus and
change his life. When finally, the bus arrived,
Damon was ready. He took his bag and entered through the door that would make his
life change for ever. He was in the bus for six
hours. Suddenly, the bus stopped. Damon got
out of the vehicle and stared at the girl who
was in fornt of him. The woman looked at him
and she hit him on his face. Damon fell down.
When he woke up he was in a small, dark room.
He screamed, trying to get some help, but nobody answered. The days passed by but nohing happened. Damon was hungry and thirsty
when suddenly, a woman approached with a
gun in her hand. Damon opened his eyes and
the woman smiled. He knew what was about
to happen and he regretted getting on the bus
and trying to change his fate and save his life.
But now he would die even after getting on
that bus. He laughed. Damon became absolutely mad. Maybe he already was. However, the
woman laughed too and pressed the trigger.
Damon’s laugh stopped, as his heart did.
Óscar Muñoz, 4t ESO

the sweat ran down her face.
- Sorry Mr.Howard. I was…
- What has happened with your shoes? –He
asked angrily.
- Oh… They were broken…So…
- Ok. Come in. You know what have to do.
“Another dreadful day but this will end soon”,
she convinced yourself. Her worry was where
to hide the piece of paper. She decided to put
it on the little hole that she had made in the
garden. After that, she obeyed him. She went
down to where Howard was waiting for her, to
the garage. Her scars started to hurt, her legs
trembled though these weren’t new feelings.
He was smoking as he always did on the armchair. She sat on his lap. Sighted. Howard,
with his wicked eyes, began to raise up her
blouse. Then he touched his stepdaughter with
his cold hands, so slowly. His repugnant tongue licked her ear and then her cheek. She
dropped a tear. Howard caught the cigarette
and put out on her chest repeatedly. She no
longer felt any. Later, she went to her dark bedroom.
The silence invaded the house, the TV was turned off and she knew what it meant: Howard
was sleeping. She went to pick up the piece
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of paper from the hole silently and later she

feel worse after remembering what she had

came back to her room. For a long time, she

done that night. She still had that paper with

had been looking for her aunt, the sister of her

her. It was her secret and she had to protect

deceased mother, who would save her. She fi-

it from him or she would be the next target.

nally found where her aunt lived and what her

After all, it was better killing than being killed.

name was, Samantha. Suddenly, she smiled.

She went straight to bed. She had her usual

All the information was in the piece of paper.

dose of sleeping pills and, after a while, she

-

finally fell asleep. As usual, she had a dream

I will be free – She said.

She caught the bucket with petrol and poured

where she lived peacefully in a big house, with

it for all the house. Then, when she was out-

a green garden and a beautiful dog, where she

side the house, with the lighter which her ste-

was happy and, the most important fact, she

pfather used to light his cigarettes that he put

wasn’t an assassin and she didn’t return from

in her skin, set fire and said:

killing another innocent man in order to keep

-

Dear Howard you’re like my shoes, with

her boss happy. It all started because of him,

them I always drove away from freedom, so I

because he had saved her life one time and

got rid of them like I’m doing with you. Sweet

was using that as an excuse to keep her in

dreams sweetie.

that dark and gloomy room. She also dreamed

And she disappeared.

about him, her older brother and her first victim. At that moment he was also there telling
Irene Lozano, 1st BATX

her what to do while smiling. It was the beginning of her new life, a life filled with blood and

A BEGINNING WITH NO END
She slipped out of the back door, the piece of

sleeping pills.

paper was still in her hand. She swiftly set fire

Azucena López, 2nd BATX

to her shoes and wandered home barefoot…
She thought she was going to cry, but instead
she laughed. A cold sound full of pain broke

STUDYING IN BLACKPOOL

the silence of the empty street. Her key was
barely in the door before she saw his face from

The best decision I have ever made was de-

the window. “You’re late”. He said. “I’m home”.

ciding to leave for one year to study abroad.

She answered as she opened the door. It was

Nowadays I don’t regret having left my country

dark, the lights were off and she could barely

and leave my parents to go to another coun-

see the floor when he appeared with an oil

try.

lamp in his left hand and a towel in his right

My experience was in England, in the city of

one. “Your feet are dirty, clean them before

Blackpool. I remember my first day like it was

going to bed. You should get rid of the blood

yesterday. I was scared because everything

smell too. Go and have a shower”. He said as

there was new for me, fortunately I had a good

he put the towel on the floor, guiding her to the

host family and I made friends really fast,

bathroom. She didn’t feel better, she couldn’t

everyone there made my year better than I
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thought. I quickly adapted to the school, the

like all the students did. We had to choose our

teachers were nice to me and very friendly, al-

subjects at the beginning of the course. We

most all the students were kind and of course,

also had to sit exams, but less than here…

everyone was English, except me and another

It’s a unique and unforgettable experience; I

Italian girl.

have very good and happy memories of Blac-

Honestly this year has helped me to face my

kpool and its people. Living in a foreign coun-

fears and develop my skills; I had to cook, I

try, completely different than yours, is possi-

had to take the plane alone, clean, buy my

bly the best way of learning about new people,

own food...and without any help. Furthermore,

languages and different cultures.

I have improved my English so much.

Eli Calleja, 2nd BATX

In connection with the school I have to say
that it was very different compared to the Spanish school. First of all, there were a lot of stu-

SUMMER CAMP IN LONDON

dents and teachers in the same college, plenty
corridors, stairs and elevators. In

Last summer a friend of mine and I decided to

fact, there was a classroom for each specialty:

take a journey to London city, as our dream

of classes,

an art room, a photography room, a theatre,
and obviously traditional classes. More or less
in each class there were around 18 students.
The timetable was different too. Lessons were
not all in a row; I had a lot of breaks between
classes because I just had 5 subjects there,

since we were little was to travel around the
world and we had promised each other to share new experiences in other countries. We have
started with the city of London, which has given us the chance to practise our spoken English, meet new friends and visit one of the
most touristy cities in the world. We planned
a very cheap trip. As our budget was tight, we
thought the best option was the following one:
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being in a farm helping out with the fields and

What did you study and where?

the animals for food and accommodation. The

I studied a joint honours undergraduate BA in

experience was really positive. In the farm we

Drama and English and American Literature

were living with thirty people from different

at the Canterbury campus of the University of

countries, all special and wonderful people.

Kent, so I lived in Canterbury for three years.

With them, we learned about new cultures, we
shared unforgettable moments, we worked in
a team and we visited the most popular places
and corners of an exciting city. Our experience
was so positive that we decided to go to a different place every year and I recommend everyone who likes travelling to try it. Moreover,
being in a summer camp is a very economical
way to reach your dreams.

What are the biggest differences between
the place where you live and Vilanova del
Camí?
Canterbury is a small cathedral city, it felt
much more rural than Newcastle. I thought
Canterbury was provincial but it’s much bigger
than Vilanova del Cami or Igualada where I am
staying. One of my favourite things about this

Cris Familia, 2nd BATX

region is the surrounding mountains and rural
views so close to residential areas.
What have you missed from the UK and

INTERVIEW WITH LAURENCE
HUSSAIN

what have you discovered about our culture?

Where are you from?
I’m from Newcastle Upon Tyne in England but
my mum was born in Australia and my father
is from Bangladesh, they moved to the UK
when they were six and three respectively. My
grandmother is from Scotland and she met my
mum’s dad in Tanzania, although he was from
Australia. I’ve only ever lived in England, until
this year.
Why did you decide to be a language assistant?
I decided to be a language assistant because
one of my best friends had done it a couple of

I haven’t suffered terribly from homesickness,
although I have missed the long holidays of
uni which allowed me to go back to Newcastle
and spend lots of time with everyone. Now I’ve
had shorter holidays and two cities to visit, so
it was difficult to sqeeze everyone in. I have
enjoyed finding out about Catalonia and living
a semi Spanish lifestyle for a while, being so
close to Barcelona is a luxury.
What other places have you visited in
Catalonia? Which ones did you like the
most?

years ago and it sounded like a great experien-

I’ve been to Barcelona many times and it hasn’t

ce. I wanted to travel whilst I was young and

got old. I think it looks fabulous and I enjoy

this looked like a good way to go somewhere

staying in hostels and meeting lots of different

different without having to save/raise/marry/

people. My friends and I also visited Sitges du-

be born into loads of money.

ring Carnaval which was refreshingly relaxing.
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assist if you want to experience a new culture
in a comfortable way, but only if you also feel
you have some knowledge or experience that
you can share with your students.
Emili Morales, professor d’Anglès

5è INTERCANVI AMB AMILLY
Entre els dies 3 i 9 d’abril, vint alumnes de
Francès, acompanyats per Josep Pons i Marta Bartrolí van conviure, a Amilly, amb les famílies franceses. Efectivament, en el marc del
cinquè intercanvi amb el Collège Robert Shumann, els nostre alumnes van viure i participar en una de les activitats més profitoses de
l’agermanament entre els dos pobles.
Is our school very different from your secondary school? In what ways?
At the secondary schools I went to uniform was
compulsory, although we all used to wear it in
a fashion making it resemble the prescribed
attire as little as possible(fat ties, unbuttoned
shirts, short skirts etc.). I was also lucky to be
taught in slightly smaller classes than here.

Com és normal, el viatge a França va ser intens, tant des del punt de vista de l’experiència
pròpiament humana com de la descoberta
d’un ric patrimoni històric. A banda de les activitats fetes al propi col.legi (Francès, Anglès,
Història i Esports) vam visitar la Tour Eiffel,
l’impressionant museu d’Art Modern Georges Pompidou i vam gaudir d’ un creuer pel
Sena. A banda de la capital, també vam visitar
el magnífic Château de Sully, el Pont-canal de

What are your plans for the future?
In the future I hope to find work in the theatre.
I am spending my free time applying for creative positions so I can save up for professional
training. Spending this time out of the UK has
given me a distance which clarifies my ambitions and has served as a transitional period
following my degree.
Would you recommend someone to be a
language assistant? Why?
I would recommend you become a language
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Briare i les ciutats de Montargis i Orleans.
Tot esperant el vol de tornada, vam demanar
als nostres alumnes que deixessin escrit el seu
testimoni. Aquí els teniu:
“Si saps aprofitar l’intercanvi, arriba a ser molt
divertit per la gent que coneixes i els amics
que fas” Mar Iborra
“M’ha semblat molt interessant. Aprens molt
Francès i també pots aprendre molt sobre la
vida en altres països” Irene Abad
“L’intercanvi és molt important per aprendre.
No només l’idioma sinó que aprens a conviure
i a relacionar-te amb els altres. Personalment,
m’ha encantat. A l’hora de marxar no ho he
passat malament perquè tinc l’esperança de
tornar-hi per retrobar els amics que he fet”
Aisha Lafuente
“Per a mi ha sigut molt divertit. És veritat que
el primer dia es passa una mica malament perquè no coneixes l’altra persona. Quan agafes
confiança, però, hi estàs molt bé per la família
i perquè practiques una llengua diferent” Maria Orellana

“És una experiència molt interessant perquè
hem pogut veure costums diferents, llocs i gent
nous. A mi no em faria rés tornar-hi!” Bianca
Acatrinei
“Ha estat divertit passar la setmana acollida
en una família francesa. El què coneixes és tot
nou: costums, persones, pobles i és una bona
experiència!” Lídia Rojas
“Ha estat una molt bona experiència. Hem conegut nous amics i ens ho hem passat molt bé.
M’ha impressionat la Tour Eiffel i el més difícil
de tot ha estat el comiat.” Paula Muñoz
“Una experiència fantàstica. El que més m’ha

“Aquest intercanvi m’ha agradat molt. Ha sigut
divertit, interessant i m’ho he passat molt bé”
Sara Drago
“Com vivim nosaltres és molt diferent de com
viuen els francesos. Tot i que hi hagi tantes coses diferents, per a mi ha estat una molt bona
experiència” Marta Riado
“Les famílies normalment són molt acollidores
i simpàtiques. L’intercanvi és com un petit repte per cadascú , ja que t’has d’adaptar a tots
els canvis” David Cobos
“L’experiència ha estat molt bona. Hem visitat
molts monuments i hem passat grans estones
amb els nostres companys” Laura Riado
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impactat és que, amb tant poc temps, puguis

VOLUM) i 2n d’ESO (matèria comuna VISUAL

fer tants amics i arribar-los a estimar tant”

ARTS), en el curs que ara s’acaba s’hi han afe-

Judit Panadès

git també dues matèries de 3r d’ESO (COMPU-

“Una experiència genial. Hem millorat el fran-

TER ART, optativa i VISUAL ARTS, comuna).

cès però el millor de tot és que hem fet un

L’experiència, tant per part de l’alumnat com

munt d’amics nous i ens ho hem passat molt

per part dels professors implicats, ha estat

bé tots junts” Alba Pérez

totalment positiva i engrescadora. Treballant

“Ha estat una oportunitat molt bona per

continguts d’altres matèries en llengua angle-

conèixer una forma de vida diferent a la nostra

sa s’aconsegueix perdre la por a utilitzar-la,

i per compartir moments inoblidables amb els

augmenta el nivell de comprensió tant escrita

amics vells i nous” Raül de La Torre

com parlada, i els alumnes s’adonen de la importància que té l’aprenentatge i ús de qual-

Marta Bartrolí, professora de francès

sevol llengua nova amb tot el que això implica d’obrir-se a d’altres cultures diferents de la

Segon any de PILE

pròpia.

El passat curs 2012-13 es va iniciar al centre

estat la presència al centre durant tot el curs

Un altre aspecte lligat a aquest projecte ha

un projecte PILE (Pla integrat de llengües estrangeres), consistent en impartir una àrea en
llengua anglesa. L’àrea a la qual s’ha aplicat
el PILE al nostre centre és Educació Visual i
Plàstica.
Si el curs passat es va implementar en els cursos de 1r d’ESO (matèria optativa SPACE &

d’un assistent lingüístic, un professor nadiu
anglès que ha estat una hora a la setmana en
cada grup d’ESO i Batxillerat assessorant i ajudant els professors a l’aula i en la preparació
d’activitats.
Paral·lelament a les classes, a mig maig es va
fer una exposició sobre aquest projecte amb
treballs d’alumnes i material didàctic a la sala
d’exposicions de Can Papasseit. Amb aquesta
mostra, tot aquest treball va sortir del centre i
es va fer extensiu al municipi.
El curs que ve el projecte PILE continuarà. A
les matèries impartides aquest curs 13-14, s’hi
afegirà la matèria optativa de 4t d’ESO, VISUAL ARTS.
Comissió PILE
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COMENIUS
art conceptual a tondela

TRIP TO SLOVENIA
We went to Slovenia last February; we were
five girls of different ages , from 1st to 4t ESO,
with three of our teachers. However we weren’t
in contact before, we spent a great time together in Ljubljana, the capital.
Our first day there, we didn’t have a lot of time
to be together because we arrived in Slovenia
around 6 pm , time to have dinner and to rest
with host’s families.

A principis d’octubre els alumnes de l’ Institut
Pla de Les Moreres van visitar Portugal a causa
de la cinquena trobada del projecte Comenius,
que es va celebrar a Tondela. Els alumnes van
compartir espai, a més dels portuguesos, amb
Alemanya, Turquia, Eslovènia, Polònia i Grècia. A més de fer turisme, van treballar en un
taller d’expressió escrita en el idioma que predomina, l’anglès. També vam fer una exposició
d’art conceptual al parc municipal de Tondela. Finalment vam gaudir d’una representació
teatral (Everywhen) realitzada pels alumnes
portuguesos, a partir de música en viu, dansa
contemporània i projeccions audiovisuals. Van
ser cinc dies molt intensos on tant alumnes
(Javier Pérez, Marta Durán, Laura Martínez,
Mireia Nieto i Cristina Moreno) com professors
(Francesc Saura, Josefina Termens i Emili Morales) han viscut una gran experiència i han
pogut comunicar-se genialment amb els components dels altres països.

During the week we were working in values,
the main topic of this exchange, although we
also visited the classic, little and charming
city of Ljubljana. We had a great time there
and we could see this beautiful city. With students from Turkey, Portugal, Poland, Greece,
Germany and Slovenia, we transformed an old
castle in a modern exhibition hall, where our

Javier Pérez, 4t ESO

project about values was shown to the public.
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We met people from all around the world and

introduced ourselves to our workmates and

we could have the pleasure to meet really

took on the bus road to Edirne. When we al-

charming people. Families in the houses, that

ready were in Edirne, everybody went to his

we stayed all the week, were lovely and gave

partners’ houses. The first day of the meeting

us everything we need. We were like a new

we prepared the main activity of the mee-

member of the family and we were all very

ting: a fashion show based on recyclable clo-

grateful about it.

thes that we made before leaving Spain. We

It has been an incredible experience and of

showed themselves and the school’s staff pre-

course, we would repeat all without any doubt.

sented themselves too. When the formal presentations finally ended we started to make

Aida Nisa, 4t ESO

the signs that we would hold while the fashion
show carries out. After a short break, we planted some flowers and a tree outside the school!

delights of edirne

In the afternoon we had a guided visit of the

Last May, Daniel Doncel from 2nd ESO, David
Cobos and Christian Mendoza from 3rd ESO
and Óscar Muñoz from 4th ESO, went to the
7th and last international meeting of the Co-

city. The following day we prepared the fashion
show, our coordination during the show and
what we had to do. After having lunch in one
hour break, we finally did our fashion show to
all the Comenius project teachers and some
students of the school. They loved it and we
enjoyed a lot carrying it out! The third and last
day of the meeting we went to Kiyiköy, Kirklareli a town by the Black Sea. We took on the
bus in early morning and we spent the whole
day at there. It was such a beautiful town! We
had lunch in a local restaurant. The fourth day
we couldn’t contain our tears of sadness because of our leaving. Although we all were sad
we took a taxi to the hotel with our teachers
and we spend the day visiting the most important places in Istanbul. We kept visiting it
until Sunday morning when we finally took our

menius TUN-Y project which was placed in the
city of Edirne, Turkey. The students went with
the teachers FinaTermens, Josep Carol and Josep Pons.

plane to Frankfurt and then from Frankfurt to
Barcelona.
We had loads of fun and we met amazing
people, it’s been such a good experience!

When we arrived at the airport of Istanbul,
every team was already waiting for us so we
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Óscar Muñoz, 4t ESO

Esports
Activitat esportiva de
l’Associació Esportiva
Escolar

de Vilanova del Camí, on han participat un to-

Aquest curs, l’Associació Esportiva de l’Institut,

res

tal de 212 nens i nenes, tant de 6è de primaria
del Marta Mata, Joan Maragall i Pompeu Fabra,
com de 1r d’ESO de l’Institut Pla de les More-

ha seguit promocionant la pràctica esportiva
dels nostres alumnes. Amb un total de 4 equips

Com a activitats ludico-esportives també es va

que participen als JJEE, dos equips d’handbol

realizar una sortida al Camp Nou per presen-

femení infantil i dos més de futbol sala, un

ciar un partit de Copa del Rei.

d’infantil i un de cadet. Cal destacar que 3 dels
nostres equips s’han classificat per la final a

Totes aquestes propostes esportives fan que

quatre de les respectives categories.

es promogui no només la pràctica esportiva
entre els alumnes del mostre centre, sinó que

Dins de les propostes també podem destacar

també es promouen relacions entre joves de la

la 4ª Trobada Esportiva de Centres Educatius

mateixa edat tot practicant esport.
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Cal destacar que la participación en aquest
tipus d’activitats creix any rera any, i és per
aquest motiu que es vol seguir oferint propostes per tal que tots els alumnes del centre puguin realitzar activitat física fora l’horari escolar.
Francesc Monclús, professor Educació Física
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Passatemps
Tot seguit et presentem una sèrie de qüestions

el seu nom és el teu...

per a que posis en funcionament el teu cer-

5. Havíem dit que tu eres el conductor, aleshores

vell...

4. Cap, no era Moisès. El de l’Arca va ser Noè.
3. Primer encendries el llumí, no?

En primer lloc, un

capdavall són ovelles.
2. 17 ovelles, encara que 9 estan mortes... però al

Si realment ets intel·ligent, has de demostrar-

més.

ho. Tot seguit trobaràs un test mental que has

1. 12 mesos. Tots els mesos tenen 28 dies o

de respondre ràpidament i a partir del qual po-

Respostes:

dràs avaluar el teu grau d’intel·ligència.
Si et consideres un setciències que presumeix dels seus coneixements generals, intenta respondre correctament les cinc preguntes
d’aquest test:

Qualificació:
- Si has contestat 5 bé: intel·ligent.
- Si has contestat 4 bé: mitjanament intel·ligent.
- Si has contestat 3 bé: no gaire llest.

1. Alguns mesos tenen 30 dies, altres, 31.
Quants mesos tenen 28 dies?

- Si has contestat 2 bé: estudia, si us plau.
- Si has contestat 1

bé: estudia molt, si us

plau.

2. Un granger té 17 ovelles. Se li moren 9.
Quantes ovelles li queden?
3. Has d’entrar en una habitació freda i fosca,
només tens un llumí. Hi ha una làmpada d’oli,
una espelma i una foguera que esperen ser

- Si no n’has contestat cap de bé: apte per a
polític.
I després d’aquesta dura prova, et convidem a
pensar creativament... Segur que et sorprendrà.

enceses. Què encendries primer?
Se’t planteja el següent
4. Quants animals de cada espècie va portar
Moisés a l’Arca?

Estàs conduint el teu cotxe una nit de tempesta terrible. Passes per una parada d’autobús

5. Si condueixes un autobús amb 43 persones

on es troben tres persones esperant:

des de Barcelona, pares a Vilanova on en re-

1. Una velleta que sembla a punt de morir.

culls 7 i en baixen 5, a Cervera reculls a 4 més

2. Un amic que et va salvar la vida una vega-

i baixen 8. A l’arribar a Lleida, 2 hores després

da.

d’haver sortit... Com es diu el conductor?

3. L’home perfecte o la dona dels teus somnis.
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A qui portaries al cotxe, tenint en compte que
només tens lloc per a un passatger?

2. Series capaç de contar el nombre de
punts negres que hi han a la imatge?

Pensa la resposta abans de seguir llegint...
Aquest és un dilema ètico-moral que una vegada es va utilitzar en una entrevista de feina.
Podries portar la velleta, perquè està a punt
de morir i, per tant, hauries de salvar-li la vida
primer; o podries portar l’amic, ja que et va
salvar la vida una vegada i tens un deute amb
ell. Tot i això, potser mai més tornis a trobar
l’amant perfecte dels teus somnis....
L’aspirant que va ser contractat (d’entre 200
candidats) no va dubtar en donar la seva resposta. A veure què us sembla...
Què va dir??? Simplement va contestar:
“Li donaria les claus del cotxe al meu amic, i
li demanaria que portés la velleta a l’hospital,

3. Mira fíxament els punts que hi han al
centre de la imatge durant 30 segons. Després, mira una pared blanca i parpalleja repetidament. Què hi veus?

mentrestant jo em quedaria esperant l’autobús
amb la dona dels meus somnis”
Lliçó: hem de superar les aparents limitacions
que ens plantegen els problemes, i aprendre a
pensar creativament.

jocs visuals
1. Podríes dir quin dels tres bombers és
més gran?

Pots trobar moltes més curiositats a:
http://braintricks.org
http://www.opticaliillusions.com
http://www.optical-illusionist.com
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L’Estirabot “fotogràfic”
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Ajuntament de Vilanova del Camí
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