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Passat el curs 2014-15 en què

ALUMNES

PROFESSORS

vàrem dedicar molt esforços a fer

Ariadna Rdz.

el llibre “ 25 anys junts”, retornem

Maria Barrantes

a la revista del centre “Vilanews”.

Judit Borràs

Jaume Farré
Fina Castells
Sara Pons
JMª Domínguez
Domènec Garrido
Gemma París
Elena Ramon
Fermín Zardoya
Emili Morales
Francesc Monclús
Pep Carol
Marta Bartrolí
Josep Pons
Fina Termens
Toni Bonet
Felip Barber
M. Carme Barbero

Un tema important en la societat
actual és la participació. La par-

Adrián García
David García
Mario Gasco

ticipació és un dret i un deure de

Aida Nisa

totes les persones en les societats democràtiques.

Alba Palomo

La participació dels pares i mares en el procés es-

Javier Pérez

colar dels fills és un dret però també és un deure.

Aina Serra
Layla Zaoui

Avui en dia són molts els estudis que associen l’èxit

Marina Olmedo

acadèmic dels joves amb actuacions que depenen

Jordi Martín

de l’acció i la participació de la família en el procés

Nerea Ramos
Laura Gasco

escolar.
Les famílies i la institució escolar hem de compartir
el projecte educatiu i actuar de forma complementària. Els pares i mares poden participar en la vida
de centre de formes i graus molt diversos.
Participant en el seguiment del procés escolar del seus fills, les famílies són les prime-

Rebeca Mendiola

MAQUETACIÓ
Francesc Saura
PORTADA
Laura Caro, Anna de la Torre,
Bianca Lorente i Pep Carol

res responsables de l’educació i la formació dels
fills i, per tant, els han d’acompanyar durant tota
l’escolarització.
Participant com a representants de les famílies en el funcionament de centre, ja sigui en la
Junta de l’AMPA o en el Consell Escolar de l’institut.
La finalitat de l’AMPA és la de facilitar la participació dels pares i mares en el projecte educatiu .
En aquests moments, em vull referir

EDITA
Institut Pla de les Moreres
C/ Cristòfol Colom, s/n
08788 Vilanova del Camí
IMPRIMEIX
Imprès4, sl
C/ La Granada, 43
08720 Vilafranca del Penedés
DIPÒSIT LEGAL
B-26.513-2016

a la parti-

cipació en l’AMPA perquè en els darrers anys ha
baixat el nombre de pares o mares que col·laboren
i formen part de la Junta i ara es troben amb la
impossibilitat de poder continuar.
A tots els pares i mares us demano que participeu
com a membres actius en la Junta i que no deixeu
desaparèixer una entitat amb més de 25 anys de
funcionament. BON ESTIU !
Josep Pons Trepat
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Sortides
SORTIDES PEDAGÒGIQUES
I D’ORIENTACIÓ AL BATXILLERAT

titute for Bionengineering of Catalonia) i el de
Tecnologia Industrial, la indústria Verdés de
Vilanova del Camí. Per acabar el curs, des del
departament d’Educació Física, s’ha organitzat

Aquest curs les sortides de modalitat de batxi-

una sortida de dos dies a Tamarit per practicar

llerat van començar amb la visita a la Borsa de

esports d’aventura i aquàtics.

Barcelona per part dels alumnes d’Economía

Pel que fa a les sortides i activitats d’orientació

i Empresa, al novembre. Una activitat que se

acadèmica, es van visitar com cada any la Fira

sol organitzar bianualment i que és de gran

Igualada Universitària, el Campus Universitari

interès per als estudiants d’aquestes matèries.

d’Igualada, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. També va
ser organitzada una xerrada al nostre centre
sobre la Universitat Oberta de Catalunya, per
donar a conèixer aquesta opció d’estudis universitaris.
Josep Carol, Coordinador BATX.

SORTIDES 1R ESO
Per tal de completar la formació integral dels
alumnes durant aquest curs, s’han realitzat un
conjunt d’activitats complementàries que han

Abans de les vacances de Nadal, l’alumnat
d’Història de l’Art del batxillerat humanístic va

ajudat a tenir una visió més àmplia dels con-

tenir l’oportunitat de poder observar i estudiar

tinguts curriculars que s’han treballat en les

in situ les obres que s’exposen al Museu Na-

diferents matèries. És important assenyalar

cional d’Art de Catalunya, a Barcelona. Per als

que totes han tingut un lligam amb una àrea

alumnes del científic i tecnològic hi va haver
una xerrada molt interessant sobre criptogra-

curricular si bé és cert que, quan es tracta de

fía, relacionada amb l’àmbit de les matemàti-

sortides del centre, és interessant remarcar el

ques. Una visita i tallers de física i química al

seu vessant lúdic i socialitzador.

Campus Universitari d’Igualada va comple-

En el transcurs del primer trimestre vam fer

mentar les matèries que estudien els alumnes
d’aquestes modalitats. L’alumnat de biologia

una sortida molt propera, però força interes-

ha tingut l’oportunitat de visitar l’IBEC (Ins-

sant. En una mateixa jornada es va visitar el
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SORTIDES 2N ESO
Els alumnes de segon d’ESO han realitzat fins
ara les següents sortides:
El 27 d’octubre, una sortida al massís de
Montserrat, on van pujar al funicular de sant
Joan; després van fer un itinerari guiat pel
parc natural i de tornada cap al monestir van
poder gaudir escoltant l’escolania amb el cant
de la Salve i el Virolai.
Εl 7 de març,

una visita guiada al monestir

Món Sant Benet seguit d’un taller de cuina i
història medieval a la Fundació Alícia.

Museu del Traginer i Railhome (Museu del
tren) a Igualada. Aquesta activitat va ajudar
a completar la visió de l’evolució de diferents
mitjans de transport que al llarg de la història
han tingut una importància rellevant per a
l’activitat humana.
Durant el segon trimestre, i continuant amb
l’estudi de l’evolució humana, es va fer una visita a l’Abric Romaní i al Museu Moli PapeAquests últims dies de maig han gaudit fent

rer de Capellades. De vegades costa fer un salt

activitats al rocòdrom i escola d’escalada IN-

en el temps i anar fins a 60.000 ó 70.000 anys

GRAVITA.

enrere i fer una estudi teòric dels neandertals
Sara Pons, Coordinadora de 2n ESO

que van habitar la nostra comarca. Aquesta
activitat va ajudar a veure l’entorn natural on

GIMCANA PEL BARRI GÒTIC
3R ESO

van viure. La sortida es va completar amb un
treball sobre el paper i les diferents tècniques

A més de diverses xerrades, l’intercanvi amb

que s’han utilitzat en el temps per a la seva

Amilly i la sortida a la neu, aquest curs els

fabricació.

alumnes de 3r d’ESO han pogut conèixer una
mica més el barri Gòtic de Barcelona. Repartits en grups, van realitzar una gimcana pels

Jaume Farré, Coordinador 1r ESO
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diversos punts que conformen aquest indret

segaríem tot el dia, però en aquella ocasió, el

amb tant d’encant de la ciutat comtal.

nostre destí eren els Pics d’Europa. Pujats al
telefèric, vàrem gaudir d’unes vistes privile-

VIATGE A CANTÀBRIA

giades, ja que feia un dia radiant. En arribar

Un viatge inoblidable!

a dalt de tot, vam aprofitar per a fer milions

Amb tot perfectament planificat, el catorze de

de fotografies i, fins i tot, jugar amb la neu

març pujàvem a l’autocar de la mà d’una feli-

com si fóssim nens petits que l’observen per

citat que ens envaïa completament. El primer

primera vegada. Un cop finalitzada la visita,

dia va anar sobre rodes, i mai millor dit! Vam

vàrem fer un tomb pel petit poble on dinaríem

passar gairebé tot el dia a la carretera, però no

poc després, a un restaurant d’allò més maco i

vam perdre ni un segon del notre temps; en-

rústic, tot just al costat d’un riuet i a pocs mi-

tre les nombroses parades que vàrem fer, ens

nuts del Monestir de Santo Toribio de Liebana.

esperava la magnífica ciutat de Vitòria, on vam

Després de visitar l’antiga construcció d’estil

passar les primeres hores de la nostra aventu-

gòtic-romànic, vam fer una paradeta per a

ra.

conèixer el procés de fabricació del licor més

En arribar al nostre hotel a Suances, vam

famós d’aquelles terres: l’orujo. Aquell vespre,

aprofitar per descansar uns minuts abans de

vam visitar, també, el poble de Santillana del

continuar escrivint el primer capítol del nostre

Mar, on vam comprar petits regals per a les

fantàstic viatge; no podíem acabar el dia sen-

famílies. Per acabar, després de sopar, vam fer

se visitar el bonic municipi nascut entre mar i

unes partides de billar i futbolí, cosa que havia

muntanya. Vàrem passejar pel poble fins que

esdevingut habitual a l’hotel.

la foscor de la nit va desfer-se sobre nosaltres

El temps no ens acompanyava pas el tercer

i, una vegada finalitzada la passejada, el sopar

dia però, nosaltres, disposats a no perdre una

i una bona dutxa ens esperaven per a ajudar-

oportunitat de passar-ho bé, vam encaminar-

nos a estar com nous al dia següent.

nos a una de les aventures més memorables

Mai podria trobar un adjectiu per a descriu-

d’aquell viatge: les canoes! Va ser un matí

re el segon dia, ple d’emocions. Tornàvem a

ple de drames causats pel fred que feia però,

ser dins l’autocar combatent la son que arro-

no obstant això, alguns ho vam passar veri-

5

tablement bé. Per no trencar amb els esports

vam sopar a un restaurant que resultava ser la

d’aventura i les emocions fortes, un parc de

penya de l’Athletic Club de Bilbao. Poc després,

tirolines, tir amb arc i escalada ens esperava

donant per finalitzat el nostre quart dia, vam

aquella mateixa tarda, també acompanyada

tornar a l’alberg per a descansar.

d’alguna que altra caiguda. Però el nostre dia

No podia ser... El viatge s’acabava! Tots es-

no va acabar aquí; encara que estàvem real-

tàvem feliços però tristos alhora i, carregats

ment cansats, teniem una mica més d’energia

amb les voluminoses maletes, sortíem de

per a passar una nit d’allò més entretinguda a

l’alberg per a conèixer el famosíssim museu

la discoteca del poble!

Guggenheim. D’allà, vam sortir amb moltes

Al dia següent, començàvem la segona part del

anècdotes per explicar però, desgraciadament,

viatge. No eren encara les nou del matí quan

era hora de tornar a casa. No obstant, encara

deixàvem l’hotel per a escoltar una nova ses-

teníem temps, forces i ganes per a una última

sió d’acudits del nostre professor Emili men-

parada i, aprofitant que havíem de dinar, vam

tre anàvem cap al Parc Natural de Cabàrceno.

parar unes horetes a Logronyo.

En arribar-hi, ens van fer una visita guiada,

Us mentiria si digués que el viatge de tornada

que, evidentment, no hauria estat el mateix

no es va fer llarguíssim, encara que els acudits

sense el nostre excel·lent conductor, el sen-

dels professors seguien volant per l’autocar. La

yor Pedro, a qui no se li resistia el més mínim

nostra gran aventura havia arribat al seu final,

obstacle. Vam dinar al restaurant del parc i, en

tot i que cap de nosaltres ho volia. Les bones

acabar, vam fer una visita a la ciutat de San-

sensacions i emocions d’aquell viatge eren in-

tander. Continuàrem el nostre trajecte en au-

finites i continuen sent-ho, com totes les ria-

tocar d’una forma d’allò més divertida: jugant

lles i les històries que ens vam emportar amb

al bingo! I és que l’Emili, el Jordi, el Ricard i

nosaltres. Un viatge increïble, inoblidable, on

la Montse no permetien que ens avorríssim ni

ens vam conèixer més, tant alumnes com pro-

un minut.

fessors, on vam riure, on vam plorar, però, per

I poc després, per fi erem a Bilbao! Aquella nit,

sobre de tot, on vam gaudir plenament cada

després de fer una mica de turisme per una

segon.

de les ciutats més conegudes del País Basc,

Ariadna Rodríguez, 1r BATX
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Altres Activitats
TEATRE A L’INSTITUT
El terme “teatre” prové del grec theatrón que
pot traduir-se com l’espai o el lloc per a la contemplació. També s’ha anomenat l’art de les mil
cares, on totes les expressions són possibles.
Sigui com sigui, el teatre és un complement
insubstituïble per a consolidar la formació del
nostre alumnat.

i participat en el debat educatiu del Teatre en
l’Educació: “Jugo Jo” per a 1r d’ESO; “No em
ratllis” per a 2n d’ESO; “Ja n’hi ha prou” per
a 3r d’ESO i “Teatre per a la prevenció de la
violència” per a 4t d’ESO. El resultat ha produït
una reflexió intensa i alhora educativa sobre
molts valors socials.
A més a més, els alumnes de Batxillerat han
assistit a la representació de les obres literàries
“Tirant lo Blanc”, d’en Joanot Martorell, i “Tres
sombreros de Copa”, de Miguel Mihura, on han
pogut

analitzar el significat que les escenes

més significatives volen transmetre.
Per últim, tots els alumnes del centre han gaudit escoltant i comprenent els actors nadius
anglesos en les dues representacions del teatre en anglès: “Mary Frankestein” per a 1r, 2n
i 3r d’ESO i “The final answer” per a la resta

L’institut Pla de les Moreres fomenta diferents

de grups.

propostes teatrals amb la col.laboració de

Sens dubte, el teatre forma part de l’activitat

l’AMPA, l’Ajuntament de Vilanova del Camí i la

del Pla de les Moreres.

Mancomunitat de la Conca d’Òdena.
Enguany tots els alumnes d’ESO han assistit

Fina Termens, Coordinadora Pedagògica

7

CLUB DE LECTURA A
L’INSTITUT

en un marc de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Vilanova
del Camí. Es tracta d’un projecte d’escolaritat
compartida que ens permet ampliar les estra-

Setembre: L’últim lapó d’Oliver Truc

tègies d’atenció a la diversitat de què disposa

Desembre: Billy Budd, el mariner de H. Melville

el nostre centre perquè els nostres joves amb

Març: Joc Brut de M. Pedrolo

dificultats puguin seguir l’itinerari escolar nor-

Abril: La tesis de Nancy de Ramón J. Sender

malitzat. L’entorn extern s’entén com la rea-

Juny: Gràcies per la propina de Ferran Torrent

lització de tasques en una empresa o entitats
del municipi per tal de conèixer o aprendre un
ofici.
Des de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, cal
destacar la col·laboració de la tècnica de recursos humans i de l’alcaldessa de la nostra
població, que ens han donat tot el seu suport
en aquesta iniciativa; tenint en compte tot el
que pot representar per a un jove realitzar un
tastet d’oficis tant en el seu creixement personal com en l’educatiu.

PROJECTE MORERA

Aquest

any,

les

entitats

i

empreses

col·laboradores han estat: Escola Joan MaraAquest curs 2015-2016, com els darrers, en

gall, Escola Marta Mata, Escola Pompeu Fabra,

el nostre institut s’ha dut a terme el Projecte

la Llar d’Infants la Baldufa i el Supermercat

Morera. Aquest és una experiència de cores-

Sebastian. Cal agrair-los la seva obertura i

ponsabilitat de l’educació dels nostres joves

col·laboració en la socialització i responsabili-
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tat del nostre alumnat, el qual valora molt po-

La nostra metodologia de treball és per pro-

sitivament l’experiència i manifesten que se’ls

jectes, mitjançant els quals treballem totes les

fa més viable el desenvolupament dels seus

matèries. Aquest curs hem fet: l’Anoia, l’aigua,

aprenentatges.

els víkings, l’alimentació...

Des del Departament d’Orientació, desitgem
que l’any vinent altres companys puguin gaudir d’aquest projecte que els ajudarà a adquirir
noves experiències.
M. Carme Barbero, Cap Departament d’Orientació

LA NOVA USEE
Com ja sabeu, el nostre centre disposa des
del curs passat d’un nou recurs. Es tracta de
l’USEE, que és una unitat de suport a l’educació
especial. En aquesta unitat tenim enguany 13
alumnes, 11 nois i 2 noies, que estan repartits

També tenim un hort a Ecovilanova que ens

entre 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO. En aquesta unitat

l’ha cedit l’Ajuntament. A l’hort hi anem nor-

treballem dues psicopedagogues, una a jorna-

malment tots els dimecres una hora al matí, ja

da sencera i l’altre, a mitja jornada. També hi
treballa una educadora d’educació especial.
Aquests alumnes treballen a l’USEE les assignatures instrumentals com el català, el castellà, l’anglès i les matemàtiques i fan les altres
assignatures a l’aula ordinària, tot i que també
en reben suport a l’USEE per ajudar-los a assolir els continguts bàsics.
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sigui tots junts o en dos grups separats, depe-

Del 21 d’abril al 6 de maig estaran exposades a

nent de la feina a fer. De moment, ja hem po-

la Biblioteca d’Igualada i, després, les podrem

gut menjar escaroles, alls tendres, espinacs,

veure a la biblioteca de Vilanova del Camí , de

bledes i cols. Us hem de dir que tot era bonís-

l’11 al 21 de maig. De totes les bruixes pre-

sim! Ara tenim les faves maquíssimes i estem

sentades haurem de triar «la Gran Bruixa»

a punt de plantar de nou!

que presidirà la Convenció de les bruixes de

Un altre aspecte que treballem són les festes

l’Anoia.

i tradicions, com per exemple la castanyada o

Us convidem a tots a visitar-la!

Sant Jordi.

Equip Docent USEE

LES BRUIXES DE ROALD DAHL
Aquest any se celebra el centenari del naixement de Roald Dalh, l’autor del llibre «Les
Bruixes». És per aquest motiu que el Centre
de Recursos Pedagògics de l’Anoia, amb la
col·laboració de les diferents biblioteques de la
comarca, han decidit tirar endavant una Convenció de Bruixes on totes les escoles i instituts de la zona estàvem convidats.

El projecte consistia a llegir el llibre en català,
castellà o anglès amb els alumnes i construir
una bruixa.
Des de l’USEE, vam decidir participar-hi. Vam
llegir el llibre en castellà i vam fer dues bruixes:
una, els alumnes de primer; i una altra, els de
segon i tercer. Les nostres bruixes són aquestes i es diuen Piruja i Brujilda.
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Festes i Tradicions
DIADA DE SANT JORDI 2016
Cada any els departaments de llengües de
l’institut treballem un tema o autor diferents
durant les setmanes prèvies a Sant Jordi. Enguany, però, pel fet de commemorar el quart
centenari de la mort del gran poeta i dramaturg William Shakespeare, els departaments
d’Anglès, Castellà i Català ens vam posar
d’acord a treballar exclusivament l’obra del literat anglès.
L’alumnat del centre ha anat coneixent la vida
i l’obra d’un dels grans mestres de la literatura universal. S’ha fet un repàs a les seves
obres més importants, com ara Hamlet,Romeu
i Julieta, Macbeth,El mercader de Venècia, El
rei Lear, els seus sonets, etc. Els temes intemporals que habiten en les seves obres han
estat objecte d’una posterior reflexió per part
de l’alumnat i inspiració per a les seves composicions literàries. La venjança, l’odi, l’ànsia
de poder, l’amor impossible i tràgic, el dubte, i
tants d’altres temes tractats per Shakespeare,
que han estat reelaborats de forma permanent
tant pels escriptors posteriors com pel cinema
i l’art en general.
Per acabar, si haguéssim de definir l’autor anglès diríem, en paraules del crític literari nordamericà Harold Bloom, que fou “l’inventor de
l’humà”, ni més ni menys.
Quant a l’espectacle literari que se celebra
cada any a Can Papasseit, cal destacar-ne el
nivell de qualitat que tingué. Acompanyats de
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música en directe i d’imatges projectades so-

En llengua anglesa

bre l’escriptor, una sèrie d’alumnes ens oferi-

1r ESO Noemí Pérez

ren unes recitacions excel.lents de diferents

2n ESO Emma López

fragments de l’obra del geni anglès. Fou un

3r ESO Jordi Martín

acte d’una gran bellesa i sensibilitat, que de-

4t ESO Helena Pérez

mostrà un cop més el poder que té l’art de

1r Batx Àlex Esteban

provocar uns intensos sentiments en el lector

2n Batx Adrián García

i/o espectador. Si una de les funcions que té la
literatura és la fer-nos veure la realitat d’una
altra manera, el cert és que l’actuació del nostre alumnat ho aconseguí.
Ens agradaria acabar donant les gràcies per
la bona feina feta als departaments d’Anglès,
Castellà i Català. Esperem que l’any vinent es
pugui repetir!
José María Domínguez i Domènec Garrido

Premiats Concurs Literari Sant Jordi
En llengua catalana
1r ESO Arnau Cano “La carícia de les ones”
2n ESO Clàudia Cárdenas “Per sempre”
3r ESO Xènia Sallan “La nit següent”
4t ESO Ariadna Rodríguez “Tot perdut”
1r Batx Rubén Martínez “Les mans tremoloses”
2n Batx Aina Serra “Un dia com qualsevol altre”

En llengua castellana
1r ESO Sara Cordente
2n ESO Laura Gasco
3r ESO Marc Martín
4t ESO Daniel Doncel
1r Batx Marc Carrillo
2n Batx Adrián García
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Apunts de Batxillerat
TREBALLS DE RECERCA 2015-16

“Domòtica: automatització d’una
casa”
de Maria Barrantes Montilla
(Tutor: Ricard Casellas)

Dels treballs de recerca que han elaborat
aquest curs els alumnes de segon de batxillerat, una desena ha obtingut una qualificació
de 9 o de 10. D’aquests, alguns d’ells s’han
presentat a diversos concursos de TdR convocats per les universitats de Catalunya. De moment, podem felicitar Mario Gasco Durán, que
va ser guardonat amb un accèssit al concurs
Igualada Recerca Jove del Campus Universitari
d’Igualada.
Des d’aquí encoratgem aquests deu joves a
continuar treballant amb constància i eficiència en els seus futurs estudis.
A continuació mostrem extractes d’aquests
treballs que deixen entreveure breument el
seu contingut.

“L’electricitat ens ha permès elevar el nivell de
confort a les nostres cases i ha donat pas a
l’entrada d’electrodomèstics com són la rentadora o la nevera. Màquines capaces de realitzar feines quotidianes de forma gairebé autònoma, augmentant així la comoditat dels
habitants del domicili. Aquestes màquines no
existirien sense el desenvolupament continu
de l’electrònica que ens ha permès realitzar
les programacions que regulen cada procés. El
següent pas en aquest llarg procés durant els
anys ha estat l’aparició d’una nova tècnica, la
domòtica. Arribats a aquest punt les cases ja
són capaces de “sentir” i reaccionar per si so-

Josep Carol, Coordinador BATX.

les.(...) És a partir d’aquest moment quan em
vaig preguntar si seria possible intentar donar
ordres a la casa, des d’una targeta, sobre determinades funcions que la facin més segura i,
alhora, confortable.”

“Càncer de mama: l’obesitat, un factor rellevant”
de Judit Borràs Melero
(Tutora: Mireia Llorens)

“Aquest treball consta d’un marc teòric sobre
el càncer de mama i, alhora, d’una part pràctica, emprada de manera estadística pel que fa
a la malaltia i la seva relació amb el sobrepès.
L’objectiu principal és introduir els conceptes
bàsics de la malaltia per tal que s’entengui amb
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precisió aquest càncer, i demostrar (o desmen-

braç robòtic de quatre graus de llibertat amb

tir) si l’obesitat té a veure amb l’aparició del

el microprocessador Arduino constitueix el

càncer de mama.”

cos del meu treball. (...) M’han estat necessaris coneixements de mecànica pel disseny i

“Cerquem relacions!”
d’Adrián García Pérez
(Tutor: Antonio Sánchez)

la construcció; nocions d’electrònica per poder
realitzar les connexions i els circuits auxiliars; i
per últim conceptes d’informàtica per a la pro-

“El meu treball s’emmarca dins les ciències so-

gramació. (...) L’objectiu final del treball era

cials i jurídiques, però toca essencialment tres

que el braç robòtic fos capaç de detectar la

àmbits: la geografía, la política i la història es-

presència d’objectes i transportar-los autòno-

panyola. Té com a principal objectiu establir

mament.”

una relació entre l’orígen de la població dels
municipis de la Conca d’Òdena i els resultats
electorals. Aquest propòsit, però, no es pot as-

“Dotze litografíes del París del segle
XIX”
d’ Aida Nisa Fortuño
(Tutora: Marta Bartrolí)

solir sense fer referència a la història recent
del país o sense tractar altres temes com els

“Aquestes dotze litografíes del segle XIX van

estrats socials de la població anoienca.”

ser trobades de forma accidental en un antic

“Modelatge 3D del centre polivalent
de Can Papasseit”

molí paperer de la comarca de l’Anoia. Van

de David García Prieto
(Tutors: Eva Allué i Pep Carol)

aparèixer publicades en diverses edicions a revistes de moda parisenques durant la segona
meitat del segle XIX. El treball es divideix en

“El tema que he escollit per fer el meu treball de

tres parts: l’examen organolèptic, la descripció

recerca consisteix a implementar un modelat-

iconogràfica i,

ge en 3D en un edifici. (...) El repte era mode-

endinsat en el món dels dibuixants i en les pu-

lar una infraestructura real de la zona on visc,

blicacions d’aquell moment, per veure com els

a partir dels plànols arquitectònics de l’edifici

canvis socials i les maneres de viure queda-

en qüestió: el centre polivalent de Can Papas-

ven reflectits en l’obra d’aquells artistes que

seit de Vilanova del Camí. (...) L’aprenentatge

dibuixaven models vestides segons el gust de

del programari informàtic, la seva aplicació en

l’època.”

uns plànols reals i l’obtenció d’un entorn virtual amb possibilitats de ser utilitzat a nivell

“Psicoanalitzant Sigmund Freud”
d’Alba Palomo Nevado
(Tutora: Carme Algaba)

municipal, estructuren el meu treball.”

“Braç robòtic amb Arduino”
de Mario Gasco Durán
(Tutor: Ricard Casellas)

per últim, la iconologia. M’he

“La meva hipòtesi és que l’estructura dinàmica
de la ment proposada per Freud existeix i es
pot corroborar observant la societat i, en con-

“El disseny, construcció i programació d’un

cret, diversos elements que han estat obra de
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l’ésser humà. Em proposo comprovar per mitjà
de l’anàlisi de diverses pel·lícules, sèries de te-

“Anàlisi i planificació d’un ball de fi de
curs americà”
d’Aina Serra Redolad
(Tutor: Francesc Monclús)

levisió, contes i marques comercials que l’Allò,
el Jo i el Superjo i l’inconscient existeixen; intento demostrar que elements quotidians a la
nostra societat es poden relacionar i comparar amb les teories que va formular Sigmund
Freud.”

“Qui no ha somiat mai de tenir un nit de
pel·lícula, per compartir amb amics i familiars,
que marqui un abans i un després, i que pugui
recordar com un dels millors moments de la

“El autor de ‘La vida del Lazarillo de
Tormes y de sus fortunas y adversidades”
de Javier Pérez Ramírez
(Tutora: Jennifer Godrid)

“Como amante de la lectura y gran aficionado
a los misterios sin resolver, decidí embarcarme
en esta temàtica al conocer que ordenando el
título de la obra de una manera peculiar se
podía leer el nombre de uno de los posibles autores. (...) El libro, hoy en día pese a que hay

seva adolescència? La meva finalitat principal
és aprendre tot sobre el concepte de ball de
final de curs, conèixer els seus orígens, la seva
història i la seva gran evolució. A més a més,
veure les diferents cultures que el practiquen,
la influència d’aquest esdeveniment dins de les
vides dels joves i arribar a produir un prototip
de planificació d’un Ball de fi de curs a l’estil
americà.”

“Análisis y continuación de la obra
‘Los Watson’ ”
de Layla Zaoui El Agary
(Tutor: José M. Domínguez)

muchísimas teorías que imponen el nombre de
un autor, se sigue considerando como anónimo. (...) Razonablemente, el autor quiso protegerse en el anonimato para no ser juzgado
por la sociedad, ya que en el siglo XVI, siglo en
que la obra fue publicada, no era muy corriente publicar una obra de crítica a la sociedad y
tampoco que no incluyese ninguna heroicidad
de un caballero.”

“El trabajo consta de un repaso de toda la vida
de Jane Austen, seguido de un pequeño retrato
de la sociedad y época en que ella vivió. A continuación, encontrareis un interesante análisis
de la relación existente entre las cuatro obras
más destacadas de la autora con su vida real;
finalmente, un breve estudio de la novela “Los
Watson” para rematar con su continuación. El
glosario último permite descifrar alguno de los
elementos estilísticos fundamentales destacados y constantes en la prosa de la novelista.
Este estudio de su estilo ha sido, sin duda, clave para aventurarme con cierto atrevimiento
a escribir una continuación, con la que tantos
buenos ratos he pasado.”
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L’Entrevista
ARIADNA RAMOS
(EX-ALUMNA)

del C.A.Igualada. Vaig compaginar la rítmica i
l’atletisme i després l’atletisme amb el futbol,
fins que, per sort i molt d’esforç, vaig arribar
una

a un nivell força alt tant a l’atletisme com al

exalumna del centre, que

futbol, ja que vaig ser membre de la selecció

actualment està als EEUU

espanyola en els dos esports. I la selecció de

estudiant

Organizational

futbol em va fer decidir perquè un dels entrena-

Supervision amb una beca

ments coincidia amb un Campionat d’Espanya.

completa d’atletisme.

Òbviament, la resposta és fàcil d’esbrinar...

L’Ariadna

Ramos

és

atletisme. No perquè m’agradi més o menys,
perquè m’agraden els dos esports per igual.
Quants anys fa que vas acabar l’ institut?

Però com a esportista femenina una carrera

Uff... ja fa uns anys. Em vaig graduar de batxi-

com a atleta era més segura que una al fut-

llerat al 2012, així que vaig marxar del Pla de

bol. I no em penedeixo de la meva decisió, ja

les Moreres ja fa 4 anys.

que l’atletisme m’ha portat a Campionats del
Món, Campionats d’Europa, Jocs Mediterranis

Explica’ns la teva trajectòria d’esportista,

i als Jocs Olímpics de la Joventut. I gràcies a

des dels inicis fins ara:

l‘atletisme he fet el meu somni realitat, viure

Vaig començar a fer esport des de ben petita.

als Estats Units.

Primer vaig fer rítmica als 3 anys. Més tard els
meus pares em van apuntar a natació com a
activitat extraescolar amb l’escola Joan Maragall. Després, als 11 o 12 anys si no recordo
malament, vaig deixar la rítmica per apuntarme a futbol, al C.F.Igualada, i vaig estar fent
futbol fins als 17 anys. Quant al meu esport,
l’atletisme, els meus pares des de ben petita em portaven als crosos escolars, a part de
portar-me als campionats escolars d’atletisme
amb dos noies més del Joan Maragall, la Judit
Gómez i la Noelia Grados. Un dia en un dels
campionats una entrenadora del C.A.Igualada
es va fixar en mi i em va donar l’oportunitat de
provar amb ells i des de llavors que sóc atleta
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Creus que la tenacitat, l’esforç, la perse-

que van viure a l’ institut, fins i tot voldran

verança són qualitats que avui no estan

tornar-hi. Doncs, quan estudiava quart d’ESO,

de moda?

honestament no és que m’impliques gaire, ja

És una bona pregunta... crec que no està tan

que per sort retenia el contingut de les as-

de moda com abans. Però sí que és veritat que

signatures fàcilment. Havia d’estar atenta a

només algunes persones posseeixen aquestes

classe, ja que no tenia les mateixes hores que

qualitats. La gent que realment vol en un bon

els meus companys per estudiar, perquè quan

futur i tenen objectius a la vida són els que

ells estaven estudiant jo estava entrenant i

realment tenen aquestes qualitats. Si que és

l’entrenament durava unes dues hores i mitja.

cert que la gent sobretot els joves, haurien de

Però la veritat és que he sabut sempre com

ser més ambiciosos i posar més interès en les

organitzar-me el temps. Sobre el que parla-

coses importants.

va anteriorment, vaig renunciar a força coses
perquè volia treure bones notes i pels entrena-

Quina o quines qualitats creus que són

ments i competicions. També haig de dir que

més importants per arribar a ser una es-

tinc la sort de tenir uns pares que mai m’han

portista com tu?

deixat despistar-me. Abans em queixava que

Crec que una de les millors qualitats que tinc

eren molt durs però actualment els agraeixo

és el no rendir-me mai davant els obstacles.

moltíssim que hagin estat així perquè, si no no

Òbviament el camí no ha estat sempre fàcil i

seria on sóc.

hi ha hagut dies que he hagut de ser forta de
cap per no deixar-ho tot. Però estimar mol-

Què els diries als nois i noies de l’institut

tíssim el que faig ha ajudat molt a no rendir-

Pla de les Moreres sobre tenir un objectiu

me. També és molt important per a qualsevol

de vida?

esportista el saber sacrificar-se i renunciar a

Quant a la vida, els aconsello que viatgin, que

coses que t’agradaria fer, però no pots. S’ha

somiïn en gran i que no es tanquin cap por-

de saber aguantar el dolor, s’ha de saber patir.

ta, que somiïn perquè tot és possible. Que

Sobretot, sobretot s’ha de ser pacient, perquè

agraeixin tot el que tenen. I si una cosa he

generalment les coses no surten a la primera,

après viatjant és a no jutjar ningú perquè mai

ni a la segona ni a la tercera i potser tampoc

saps la història que un té al seu darrere.

a la quarta. Però se n’ha de saber de ser pacient, seguir treballant perquè qui treballa tard

Vas estar algun any estudiant en una uni-

o d’hora aconsegueix els seus objectius.

versitat catalana; hi ha moltes diferències
amb una universitat americana? Alguna

Recordes quan estudiaves quart d’ESO

d’important?

quantes hores setmanals dedicaves a

Hi ha molta diferència, moltíssima, i si les ha-

l’entrenament físic? I ara?

gués d’anomenar totes no acabaria mai. Quan

I tant que recordo quan estudiava quart d’ESO!

estudiava a Catalunya els meus professors no

Tot i que els alumnes no ho creguin quan arri-

eren gens comprensius amb la meva situació

bin a la universitat recordaran cada moment

i no els importava si tenia competició o el que
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mal de cap. Aquí estàs cada dia ocupat amb
alguna cosa i no tens el cap per a altres coses.
I el menjar, òbviament. Sí, que és una cosa
que he trobat molt a faltar el tornar de classe
i trobar-me el plat a la taula, i la dieta mediterrània.
Anem als idiomes. T’agradava estudiar
fos. No em van posar cap facilitat per poder

anglès quan eres a l’ institut? Potser tam-

compaginar els estudis amb l’esport. Aquí tinc

bé vas fer francès? Amb la teva experièn-

un “personal advisor” que m’organitza les clas-

cia actual, què els diries als joves de l’

ses a partir dels meus horaris d’entrenament

institut respecte a aprendre una llengua

per a què pugui entrenar amb total llibertat i

estrangera?

sense haver de pensar que haig d’acabar ràpid

Uii! D’aquest tema n’haig de parlar! Sí que

perquè tinc classe. Si tinc alguna competició a

m’agradava estudiar anglès, sempre m’ha

la qual haig de viatjar i coincideix amb algun

agradat aquesta llengua i he tingut facilitat

examen, me’l deixen fer quan vulgui. Em pre-

d’aprendre-la. A més des de ben petita els

gunten com estic, com van les competicions.

meus pares em van apuntar a una acadèmia

La veritat és que es preocupen molt per mi.

d’angles cosa que agraeixo moltíssim. Sí que

Fins i tot quan va vindre la meva família a visi-

vaig fer francès però no em va agradar gai-

tar-me em van deixar faltar a classe sense cap

re i quan vaig tenir l’oportunitat vaig deixar

problema per a què pogués estar amb ells tot

d’estudiar-ho. Als joves els diria exactament

el temps possible. La veritat, aquí tot són faci-

el mateix que al meu germà. Que no siguin

litats. Aquesta seria la diferència més destaca-

mandrosos i que es posin seriosament amb

ble. Després les instal·lacions... són increïbles.

l’anglès, que és molt, molt important i apre-

A la biblioteca tenen més de 100 ordinadors i

nent aquesta llengua s’obriran moltes portes

uns 20 són Macs. Tenen un edifici només per

quant a treball.

a activitats de lleure i amb restaurants i àrees
per descansar per a què no hagis d’anar a casa.

Vas estar sis anys al Pla de les Moreres,

Com he dit, són tot facilitats per als estudiants.

tens algun record especial que vulguis co-

Tal i com es veu a les pel·lícules.

mentar, alguna anècdota?
Ara així en fred i estudiant per tots els exàmens

Ara ets molt lluny de casa, què és el que

finals no em ve a la memòria cap anècdota.

trobes més a faltar, què enyores més?

Però sí que em vaig emportar molts bons re-

Molta gent m’ha preguntat això i he parlat amb

cords de tots els meus professors. El que més

els meus pares sobre aquest tema. I és que

m’agrada de l’ institut és la confiança que em

realment, no trobo res a faltar. Lògicament la

transmetien els professors, eren molt propers

meva família i els meus amics. Però no és un

i això facilitava la comunicació amb ells.
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Algun professor/a del qual te’n recordis

completament tot pagat i tornaràs a casa amb

molt positivament parlant?

una carrera, un màster i parlant una llengua

Me’n recordo de força, dels que més: Jose Ma-

estrangera amb facilitat. Ara, ja més perso-

ria (Chema per a mi), de castellà; Ana Chamo-

nalment, et diré que no puc demanar tenir un

rro; Francesc Monclús; Sara Pons; Antonio, de

germà millor, que estic super orgullosa de tu,

socials; Mª Carmen Bermejo; Marta, de fran-

de tot el que estàs aconseguint i de la perso-

cès; Toni, d’història d’Espanya, i el director, Jo-

na en la qual t’estàs convertint. Que gràcies,

sep Pons. D’ells tinc records positius, em van

gràcies per ser com ets, per aguantar-me en

tractar molt bé i es van preocupar molt per mi

els meus pitjors dies, gràcies per estar al meu

i la meva carrera esportiva i van ser molt com-

costat en els moments més difícils, que ja saps

prensius. D’altres me’n recordo no tan positi-

que n’he tingut molts, gràcies per tornar-me la

vament, però no en diré els noms òbviament.

il·lusió per l’atletisme quan la vaig perdre. Sobretot gràcies per estimar-me com m’estimes,

Tens un germà petit que actualment està

incondicionalment. Gràcies per ser un germà

al centre cursant quart d’ESO, quin mis-

10, t’estimo, Héctor, i et trobo a faltar.

satge li donaries des d’aquestes pàgines?
Tot el que li diré, ell ja ho sap, perquè des que
els dos ens hem fet grans la nostra relació és
molt més propera que abans i sempre li he intentat donar els millors consells i ajudar-lo en
tot el que puc.
Però ja que tinc l’oportunitat li diré públicament
que és una de les persones més intel·ligents i
amb talent natural que conec. Per això, Héctor, et demano que no siguis tan gandul i que
estudiïs, estic segura que un dia podràs viure
la mateixa experiència que estic vivint jo. Jo
crec en tu al 100% i sé que pots aconseguir
tot el que et proposis. No serà fàcil, serà un
camí difícil on tindràs ganes de plorar, de no
estudiar perquè estaràs cansat, de rendir-te.
Però no ho facis, no ho facis perquè tens el potencial suficient per aconseguir qualsevol cosa
per difícil que resulti ser. Saps de sobres que
tens tot el meu suport. Aprofita la sort que tenim amb l’esport, segueix com fins ara o encara millor perquè un dia podràs dir que has
tingut la sort d’estudiar als Estats Units, amb

Per acabar, Ariadna, quins són els teus
projectes de futur?
Ara mateix estic estudiant i em graduaré l’any
que ve i després començaré a estudiar un
màster en Excercise Science perquè en un futur vull ser fisioterapeuta. De moment, seguir
entrenant per aconseguir els meus objectius
en l’atletisme i sobretot gaudir tot el que hagi
de venir. Vull que passi el temps i poder dir:
HE VISCUT.
Com et veus d’aquí a deu anys?
No en tinc ni idea. La veritat és que el meu
futur és molt incert. No sé on viure, no sé on
estaré. Però sí que m’agradaria veure’m amb
una família i vivint feliç amb els meus. Tenir
un treball que m’agradi i estable. És tot el que
demano. No em preocupo massa pel futur, la
veritat. Jo estic treballant i treballaré per tenir
una bona vida, és tot el que puc dir.
Moltes gràcies Ariadna, molta sort.
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Racó Literari
En aquest racó literari, presentem algunes de

beguda i un noi se’n va adonar; va aprofitar-se

les narracions que l’alumnat ha anat escrivint

d’aquell estat per endur-se’m a casa seva amb

al llarg del curs. Esperem que us agradin!

el cotxe. I la resta ja és història...
Records per oblidar, de Marina Olmedo.

Avui fa just un any que davant un agent de
policia totalment desconegut per a mi vaig haver d’explicar tot el que aquell pocavergonya
em va fer. Avui m’enorgulleixo de poder tornar
a relatar tots els aterridors fets que desgraciadament em van passar sense plorar, sense
pensar que tot va ser culpa meva, sense por
pel que pensaran?, què diran?...

Veig el caramel, l’agafo, torno enrere en el
temps.Mai ho oblidaré, mai t’oblidaré.
Desembolico el caramel, lentament, i és quan
m’agafes de la mà. Em pregunto perquè te’n
vas anar. Ja he desembolicat el caramel, llenço
l’embolcall a terra. Em fico elcaramel a la boca,
i sé que ets amb mi, al meu costat.
Milers de sensacions recorren el meu cos, també llàgrimes, gràcies a aquell caramel, gràcies
a aquell simple dolç. S’està acabant, però no
vull que s’acabi, mai. Ja no m’agafes de la mà,
la teva silueta va desapareixent, era com si els
núvols tapessin el sol, no el veus, però segueix
estant allà, amb tu, amb mi.
Llavors és quan comprenc que et vas submergir en un somni, un somni profund, que perdurarà per sempre. Però també sé que ets amb

Aquella experiència, sens dubte, em va marcar,
a mi i a tots els que m’envoltaven. Em vaig tancar en mi mateixa, no parlava, no confiava en
ningú, pràcticament era com si la meva ment
hagués fugit i nomes quedés el meu cos.
Jo era una noia molt sociable, fins i tot massa
i, sobretot, molt innocent; no veia maldat en
cap persona, greu error. M’agradava sortir de
festa amb els meus amics cada cap de setmana, ja que els meus pares m’ho permetien.
Però un cap de setmana em vaig passar amb la
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mi, al meu costat i que sempre hi seràs.

Tan sols volia evadir-me de la realitat, si havia

Agafo l’embolcall del dolç, el llenço a la pape-

de morir per aconseguir-ho, moriria.

rera. Adéu caramel, adéu àvia.

I ara? Doncs ara tot rellueix distint. El sol brilla
més als matins, els ocells canten una melodia

El nostre caramel, de Jordi Martín

Què ha passat a la meva vida? Abans jo no era
així…
Abans anava pel carrer amb el capcot, no
somreia mai, per a què? Ningú sabia admirar el
meu somriure. Abans em tremolaven els llavis
i d’entre ells em relliscava una brisa molt fina
quan m’atrevia a articular paraula. Abans només feia que pensar, pensar sobre el sentit de
la meva existència en aquest món on havent-hi
milions de persones em queia a mi tot a sobre.
En aquest planeta on a vegades il·lumina més
una finestra que dóna a un pati de llums que
una altra que ho fa al carrer; on un euro és
millor que una carícia. Abans m’envoltava d’un
entorn on em sentia desplaçada i feia coses
de les quals segons després em penedia. No

preciosa i ara sí vull volar. Vull sentir aquesta sensació de llibertat i de tocar els núvols
amb els palmells de les meves mans. Ara, a
les fredes tardes d’hivern vull agafar la manta, arrupir-me al seu pit i inflar-me a plorar
amb Titànic. Ara quan plou vull sortir i córrer,
ficar-me xopa i saber que, quan arribi a casa,
hi haurà algú per abrigar-me. Ara estic desitjant llevar-me per poder llegir el missatge de
tots els matins, el mateix que em fa plorar de
bonic a les nits abans de dormir i que m’omple
d’alegria a les tardes. Ara em fan mal les galtes de tant somriure, i ara sé que em sortiran
massa arrugues de gran. I què? Mentre sigui
de riure ja me’n poden sortir centenars.
Ara estic plena per dins, ara m’he trobat. Ara
vull ser feliç, i és que ara, ara m’he enamorat.

admirava la bellesa de la nit quan cau i és pot

Ara, de Nerea Ramos

veure la Lluna trencant les onades del mar. No
observava els ocells volar ni desitjava fer-ho.

A principio de este curso, en septiembre de
2015, falleció Jennifer Barroso, alumna de
nuestro centro desde el año 2002 al 2007. Hacía ya tiempo que había acabado su paso por el
instituto, pero quería aprovechar la oportunidad de recordarla en este discreto rincón, en el
que con seguridad hubiera firmado algún texto
de haber existido esta revista cuando ella estudiaba aquí.
Además de las cualidades inherentes a la propia juventud, la recuerdo con una facilidad innata para la palabra escrita, una sensibilidad
literaria que brotaba con la naturalidad del
agua que nace de la roca. Recuerdo en más de
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una ocasión haberle preguntado por sus há-

zás no lo he buscado, tal vez solo exista en mi

bitos de lectura, o por el tiempo dedicado a

cabeza.

un determinado relato que presentaba. Toda-

- Sí, tal vez...- respondía sin mucho énfasis,

vía me sorprendo al evocar sus respuestas, y

pero con una mirada tan calada de penas que

sigo adivinando tras ellas el singular duende o

temí dañar sus flemáticas pupilas al toparme

ángel de quien consigue a tan temprana edad

con ellas. (...)

escribir con el corazón y con el talento a vuela
Jennifer Barroso Hornos, 2007

pluma.
Abren la sección de textos en castellano unas
palabras suyas del 2007, como pequeño homenaje. Es un breve fragmento de una narración que escribió para el Sant Jordi de aquel
año, un excelente relato del que quería que
leyerais, al menos, unas líneas.
También, como ya es habitual en la revista,
aparecen otros escritos relevantes de los muchos que han redactado los alumnos durante
este curso, una pequeña muestra del constante trabajo de la expresión escrita que se lleva
a cabo en el instituto.

La avaricia del viejo roble
En un pequeño bosque, próximo a un pueblecito situado en la falda de una gran montaña, la
vida transcurría con total normalidad. Las florecillas crecían, los pájaros cantaban, el agua
seguía su cauce y el viento mecía las hojas.
Todo en ese lugar se intuía feliz, pero desgraciadamente las apariencias engañan.
En una colina al lado del río, donde los niños
del pueblo iban a pasar sus tardes de verano,
se alzaba un viejo roble que destacaba entre

José M Domínguez

todos los árboles que por allí se erguían. Como
era el más antiguo inquilino del lugar, se sentía

“... Creo que fue entonces cuando me quise

el dueño y señor de todo lo que le rodeaba.

dar cuenta, estaba despierta ella también. In-

Con los años se las había ingeniado para que

tentaba articular alguna palabra sin demasia-

sus ramas ocupasen el espacio que correspon-

do éxito.
-Creí que estabas dormida- dije, dejándole calentar unos segundos la garganta.
- Buenos días. No. No he pegado ojo en toda
la noche. Aun así se me ha pasado volando.
Era demasiado desperdicio quedarme dormida
y no poder contemplarte. Debiste soñar algo
bonito, por un momento sonreíste. Las cosas

día al resto de árboles que lo acompañaban.
Sus abundantes y esplendorosas hojas no permitían que la luz del sol llegase al resto de sus
compañeros, de tal manera que desde el pueblo se podía apreciar su verdor, que contrastaba con el color amarillento de la vegetación
que lo rodeaba. Pero no sólo les hacía la vida
imposible arrebatándoles la luz, sino que también les impedía llegar al agua para que pudie-

fugaces tienen algo que las vuelve preciosas.

sen saciar la sed. Había extendido sus raíces

No creo que sea una propiedad del tiempo que

formando una red que resultaba prácticamen-

duran, ni algo que contraste su belleza al bri-

te impenetrable.

llar su ausencia. No encuentro el porqué, qui-

Durante los meses de calor el gran roble se
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Era un día de instituto, lunes, hace ya dos años.
Un lunes cualquiera, pero en el que sucedió un
algo que lo distinguió de los demás.
LLegaba la hora del recreo y, como de costumbre, cogí mi bocadillo de queso que mi madre
habría preparado con tanto cariño. Después,
me puse la chaqueta, ese día hacía bastante
frío, y me dirigí a la clase de al lado para buscar a dos “amigas” e irnos juntas al patio.
sentía orgulloso y satisfecho. Su sombra pro-

Todo marchaba bien. Empecé a bajar las esca-

tegía de sol y servía de descanso a todos los

leras del centro, tal como había repetido tan-

niños que iban a disfrutar bañándose en el río.

tas veces, tantos días... Mi bocadillo de queso

Se reía de los árboles de hojas mustias por-

ya fuera del envoltorio en una mano, el libro de

que bajo sus pequeñas siluetas no descansaba

Sociales en la otra.

ninguna toalla. También se había encargado de

Y fue entonces cuando me despisté. Un paso

levantar sus raíces cerca de ellos para incomo-

en falso, mi pie que tambalea y mi cuerpo que

dar a aquel que allí quisiera reposar.

se inclina por inercia. Intenté matenerme er-

Día a día el verano iba pasando. Cada uno so-

guida pero de nada sirvió. En menos de dos

brevivía como podía. Una noche de finales del

segundos estaba estirada en el suelo, el boca-

mes de agosto, una gran tormenta descargó

dillo desmantelado, las lonchas de queso en-

sobre el bosque. Los pequeños robles disfru-

tremetidas en las hojas del libro de Sociales y

taban bajo la lluvia. Por fin sus hojas recibían

mis “amigas” que no cesaban de reírse.

agua en abundancia. Cuando parecía que el

Pasó una profesora bajando las escaleras,

cielo se había calmado, un rayo, seguido de

quien me ayudó a levantarme y me aconsejó

un gran estruendo, iluminó todo el lugar. Algo

que mi bocadillo lo desenvolviera en el patio y

había pasado, el bosque seguía iluminado, un

que anduviera con pies de plomo.

extraño ruido se oía en el silencio de la noche

Después de aquello aprendí tres cosas: desen-

y un fuerte olor lo invadía todo.

volver mi bocadillo en el patio, bajar con cui-

De repente, lo árboles del bosque empezaron

dado las escaleras, y que las “mejores ami-

a murmurar entre ellos:

gas” son las que están riéndose contigo en las

-¡El viejo roble! ¡El viejo roble! ¡Se está que-

buenas, en las malas y cuando te caes por las

mando!

escaleras.

-¡El rayo ha caído sobre él!
Él, el gran árbol que se creía el más alto, el
más espléndido, el más bello, el que más sombra daba… Tal vez, debido a su avaricia, acabó
su vida quemado por un rayo.
Laura Gasco 2 ESO
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Rebeca Mendiola 4.1

Fem Ciència
SETMANA DE LA CIÈNCIA 2015
Any internacional de la llum i el sòl.
Un dels fets que marca el ritme vital de la part
més científica de l’institut

Pla de les More-

res és sense cap dubte la setmana de la ciència. Com un propòsit d’any nou, o l’encàrrec
d’última hora que saps que has de fer sí o sí. El
cert, però, és que aquest encàrrec no sempre
ens permet treballar de la mateixa forma; els
temes són sempre de caràcter científic, però
tal i com és la ciència, mai no saps ben bé per

sempre es repeteix: donar tot el protagonisme

on pot sortir i potser aquí hi ha el repte: inno-

a l’alumnat. Ells posen i disposen i serem els

vació i adaptació.

professors els encarregats de donar una certa
forma al projecte.
La llum és un tema interessant i és fàcil fer un
bon recull d’idees només començar: el sol, la
vista, els làsers, els leds, els colors, la transparència, les ombres, els eclipsis... un bon
grapat d’idees per posar-nos en marxa a la velocitat... de la llum.
Les propostes es van anar concretant amb petites orientacions per part dels professors i amb
una gran creativitat per part de l’alumnat. És
el moment de l’ambició, la imaginació, cal ser
creatius i deixar que les idees sorgeixin de la
ment i ens diguin en què ocuparem les mans.
Cal, doncs, fer grups de treball que plantegin
uns objectius i es posin en marxa.

La feina que en diuen “transversal” ens porta a

Una primera part ens va portar al sol, la posta

treballar amb altres departaments, i en aquest

de sol i els eclipsis; també van fer una simu-

punt els companys de tecnologia sempre es-

lació de l’arc de Sant Martí, la composició dels

tan a punt per col·laborar en el procés i apor-

colors i una aplicació molt interessant amb una

tar un punt de vista diferent, i una idea que

exposició de forns solars. Continuem el camí

24

amb efectes visuals basats en la Llei d’Snell
(reflexió i refracció), les propietats òptiques de
l’aigua, els hologrames, l’espectre o les iridis-

Vam continuar amb un punt de vista més quí-

cències.

mic: la presència del color en la detecció del

Paral·lelament també hi havia altres activitats

pH, la fluorescència o el color d’una flama

més visuals, més espectaculars i amb un trans-

quan cremem alguns compostos. La part més

fons científic, com per exemple els dibuixos

fisiològica, amb el funcionament de l’ull, les

amb sorra, les fotografies amb llum, el llibre

il·lusions òptiques i els problemes de visió.

fosforescent o d’altres que ens plantejaven

Una part més pràctica en la qual vam veure la

una pregunta inquietant: és el blanc un color?

composició del color pigment versus el color

Què en penseu?

llum i una de les seves aplicacions: el pixel.
També vam poder veure alguns ginys que utilitzaven l’energia de la llum del sol per funcionar, i d’altres aplicacions més clàssiques com
el telescopi, el caleidoscopi i el periscopi.
Un taller ens explicava els diferents colors que
té el cel, des del blau fins els vermells, taronges i verds i per acabar alguns experiments
més moderns que volien explicar-nos el complicat concepte de la llum durant el segle XX:
és la llum una ona, o són partícules?
Una edició amb una participació molt alta, en
què hem pogut treballar amb moltes, moltes
idees i en què hem pogut trobar un espai per
a tothom.
Fermín Zardoya, Departament de Ciències
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Llengües Estrangeres
MOLT BON INTERCANVI AMB
AMILLY

Pel que fa al nostre viatge a França,el grup

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE

ganes i al bon ambient que hi havia entre tots.

constituït per 18 alumnes i dues professores,
vam viure una bona experiència gràcies a les
Vam ser dos dies a París i, a banda de recórrer

Del 10 al 17 de març es va dur a terme la se-

a peu molts dels indrets coneguts de la capital,

gona fase de l’intercanvi amb Amilly, el retorn

vam pujar a la Tour Eiffel i vam navegar pel

del viatge que els alumnes francesos del Collè-

Sena en un dels tradicionals “Bâteau mouche”.

ge Schuman van fer-nos a principis d’octubre.

També vam visitar Orléans i a Nançay, la radio-

A casa nostra, els nois d’Amilly

van fer un

estació més gran d’Europa. Els nois del nostre

munt d’activitats: visites gastronòmiques com

institut van poder participar en algunes classes

la dels torrons d’Agramunt o l’empresa de

al collège mateix i en un taller d’esmalts de

productes làctics “El Pastoret”, culturals com

Briare.

la del recinte modernista de l’Hospital de St.

Esperem que el record perduri i que això ampliï

Pau i plenes d’història com la del recorregut

la visió de l’alumnat i obri portes als nois dels

guiat pel Barri Gòtic de Barcelona o la gimcana

dos cantons de la frontera. L’agermanament

de descoberta pels racons més emblemàtics

entre Vilanova i Amilly ha trobat en els alum-

d’ Igualada. Les famílies i nois vilanovins es

nes i, des de fa anys, la seva raó de ser.

van encarregar que el cap de setmana fos ple
d’activitats interessants i lúdiques que, segons
els visitants, costaran d’oblidar.
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Marta Bartrolí i Romeu, professora de francés

Esports
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
ESCOLAR

dem destacar la 6ª Trobada Esportiva de Cen-

Un curs més, l’Associació Esportiva de l’Institut

6è de primària del Marta Mata, Joan Maragall

ha seguit amb la promoció de la pràctica es-

i Pompeu Fabra, com de 1r d’ESO de l’Institut

portiva dels nostres alumnes fora de l’horari

Pla de les Moreres.

escolar, amb un total de 4 equips que partici-

També hem participat en la 2ªTrobada esporti-

pen als Jocs Escolars de l’Anoia i Baix Llobre-

va cadet comarcal, que aquest curs s’ha realit-

gat, dos de futbol sala i dos d’handbol. Amb tot

zat a l’Institut Joan Mercader d’Igualada, amb

això, aquests esportistes tenen la possibilitat

els alumnes de 2n d’ESO.

tres Educatius de Vilanova del Camí, on han
participat més de 200 nens i nenes, tant de

de practicar esport de forma continuada i alhora promoure la relació entre els joves de la
mateixa edat.

Cal destacar també que la participació en
aquest tipus d’activitats creix any rere any, i
és per aquest motiu que volem seguir oferint
propostes per tal que tots els alumnes del centre puguin realitzar activitat física de forma
continuada.

Com a activitats lúdicoesportives, també s’han
dut a terme dues sortides a Barcelona, com
a espectadors, a dos partits del Barça, un de
futbol de copa del Rei i un altre de bàsquet
de lliga europea. En aquests tipus d’activitats
també s’ofereix la possibilitat que els familiars
dels nostres alumnes hi puguin participar.
Dins de les propostes esportives, també po-
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Totes aquestes activitats que du a terme

l’esquiada a 3r d’ESO i una sortida a Tamarit

l’Associació Espotiva de l’Institut es poden rea-

amb Batxillerat. A la sortida a Tamarit, que és

lizar gràcies a la col·laboració del propi Ins-

el primer cop que es realitza, els alumnes de

titut, del Servei d’Esports de l’Ajuntament de

1r i 2n han posat a prova les seves habilitats al

Vilanova del Camí i de l’AMPA del Centre.

mar, tot fent snorkel, piragüisme i padle surf.
Han estat dos dies d’intensa activitat aquàtica

Una visió personal

amb temps lliure per apreciar una zona de la

L’esport en etapa escolar ha estat una expe-

costa daurada amb molt encant.

riència molt bona en la meva vida esportiva.
Vaig començar a jugar a futbol sala a 1r d’ESO,
i ho he fet durant 4 anys (en etapa infantil i
cadet). Certament, tot l’esport (ja sigui com a
escolar o com a federat) és productiu a nivell
personal ja que fas amics i aprens; aprens a
jugar i a respectar, aprens a perdre i a guanyar,
aprens a caure i a aixecar-te, i també aprens
valors.
No obstant, la col·laboració entre membres
de l’equip i rivals és molt més pura i forta en
l’esport escolar que en el federat; el grau de
competitivitat és menor i això beneficia aquest
bon ambient. Ara exerceixo com a entrenador, tant amb un equip federat com amb un
d’escolar, i tots aquests aspectes que acabo de
comentar els percebo molt més clars.
Javier Pérez Ramírez

Activitats en el medi natural
El Departament d’EF ha seguit amb la promoció d’activitats que ofereix als nostres alumnes tenir un contacte directe amb la natura,
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Francesc Monclús, professor Educació Física

Passatemps
TEST: ETS CREATIU?

ment.
a) No desperta el meu interès. b) Sento molta

Considerem la creativitat com una qualitat de

curiositat i vull conèixer-ne més. c) Em pot

l’esser humà, ja que està present en tots no-

resultar interessant.

saltres, però a la vegada està condicionada per
dos elements clau en el desenvolupament del
nen com són el medi i els vincles relacionals i
afectius. La creativitat es manifesta en cadascú de nosaltres en diferents nivells o graus,
que es poden considerar progressius en funció
de la complexitat dels processos que hi intervenen, tant a nivell intern de l’individu (base
biològica) com a nivell extern (condicionants
ambientals i relacionals). Algunes persones
neixen amb aquesta capacitat més desenvolupada -és el cas dels nens que, ja des de molt
petits, mostren una imaginació desbordant i
són molt ocurrents-, però també hi ha la possibilitat de millorar-la amb l’educació i amb la
pràctica.

2. Quan he de prendre una decisió o resoldre un problema.
a) Se m’ocorren idees noves i úniques. b) Trio
l’opció de sempre. c) Proposo alguna alternativa.
3. Les coses s’han de fer.
a) Sempre de la mateixa manera. b) Seguint
unes pautes generals. c) Adaptant-se a les noves circumstàncies.
4. La meva capacitat per trobar relacions
entre diferents àrees de coneixement.
a) És nul·la. b) És molt elevada. c) És bastant
mediocre.

La creativitat permet innovar i trobar solucions

5. Quan algú em planteja elaborar un pro-

diferents encara que es tracti dels mateixos

jecte nou.

problemes. Tot i que la creativitat es considera

a) Necessito pensar molt per saber què vol.

una qualitat, i més en els temps que corren,

b) Capto immediatament la idea. c) Tinc lleu-

pot ser que tu siguis dels que es troben molt

geres nocions sobre com començar.

a gust en un entorn conegut i predictible, i no
vulguis arriscar-te a assajar coses noves.

6. A l’hora de vestir-me.

Si vols esbrinar si ets creatiu o, al contrari,

a) El meu estil és bàsic i vaig sempre igual.

els canvis et maregen i prefereixes continuar

b) El meu estil és bastant normal, però intento

amb els teus costums, respon a les preguntes

incloure algun complement. c) M’agrada vestir

del test següent:

roba original.

1. Quan em parlen sobre algun tema del

7. La meva imaginació.

qual no havia sentit a parlar anterior-

a) És molt rica, i està molt present en tots els
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aspectes de la meva vida. b) És moderada.

7) a=2

b=1

c=0

c) Brilla per la seva absència.

8) a=0

b=1

c=2

9) a=1

b=0

c=2

8. Quan he de comprar un regal.

10) a=2

b=1

c=0

a) No se m’acut res, habitualment pregunto.

11) a=0

b=2

c=1

b) Si puc, intento variar per sorprendre. c) Va-

12) a=2

b=0

c=1

rio molt, i se m’ocorren regals completament
inesperats.

Suma totes les puntuacions obtingudes
en el test anterior i consulta la interpretació

9. Quant a la decoració de la meva llar.

associada al teu resultat per comprovar si ets

a) És bastant senzilla i la copio d’alguna revista

creatiu. Aquestes són les claus:

per donar-li el meu toc personal. b) Acostuma
a ser bastant funcional. c) És bastant original,

0-8 punts (Persona gens creativa) La teva

i reflecteix diferents aspectes de la meva ma-

imaginació brilla per la seva absència. Per això

nera de ser.

prefereixes no complicar-te gaire la vida i es-

10. Quan em donen la responsabilitat de
crear un treball nou.
a) Gaudeixo creant. b) Intento introduir-hi alguna coseta d’invenció pròpia. c) Copio el que
ja existia d’un altre de similar.

et van funcionar. Si tu estàs a gust, això no és
un problema, però si no és així, prova a saltarte els convencionalismes de tant en tant.
8-16 punts(Persona poc creativa) De tant
en tant decideixes arriscar-te, però algunes

11. Quan convido algú a sopar.
a) Aniré on sé que els agrada. b) Acaben sorpresos per l’originalitat del menjar. c) Intento
fer coses noves, tot i que admeto que tinc poca
varietat.

collir aquelles opcions que ja en el seu moment

vegades encertes i d’altres, no. És el normal.
Per això, segueix així, sigues genuí, i gaudeix
realment amb el que t’agrada.
16-24 punts (Persona creativa) Ets una

12. Els convencionalismes.
a) M’aterren. b) Em tranquil·litzen.
c) M’orienten.

persona que crea el seu estil, la seva moda, les
seves decisions i forma de viure. Ser creatiu
és un tret de personalitat excel·lent, però vés
amb compte i no oblidis que en ocasions és

Claus i resultats del test Ets creatiu?
1) a=0

b=2

c=1

2) a=2

b=0

c=1

3) a=0

b=1

c=2

4) a=0

b=2

c=1

5) a=0

b=2

c=1

6) a=0

b=1

c=2

necessari adaptar-se a circumstàncies en què
s’exigeix complir certs convencionalismes.
M. Carme Barbero, Cap Departament d’Orientació
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L’Estirabot “fotogràfic”
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Festa 25è Aniversari

Festa 25è Aniversari

Festa 25è Aniversari
DISCURS DIRECTOR
Avui celebrarem dos fets: el comiat del curs
del 25è aniversari de l’institut i, a la vegada,
la cloenda del curs 2014-15, en què repartirem
els diplomes als alumnes de 4t d’ESO i als de
2n de BTX que acaben el seu camí a l’institut;
també

donarem els premis Excel·lència i el

premi a l’Emprenedoria, per fer un reconeixement a l’alumnat que pel seu esforç, dedicació
i treball al llarg de l’any obtè el millors resultats acadèmics en els seus cursos.
Què lluny queda el setembre del 1989, quan
aquest centre obria portes per oferir estudis de 1r de BUP i 1r d’FP de les branques
d’Administratiu i Electrònica, amb 9 professors
i 132 alumnes , 1 administratiu i 1 conserge.
Alguns de vosaltres de ben segur que recordeu l’edifici de darrere meu, com l’antic col.
legi Pompeu Fabra.
Actualment en aquest centre hi ha 530 alumnes i hi treballen 49 professors i 5 persones
del PAS.
Sabem que 25 anys és un quart de segle i podem preguntar-nos: Són molts o pocs anys?
Podem dir que no és res, o bé que és molt, segons sigui la nostra perspectiva al mirar-ho.
Però estaríem d’acord a afirmar que és el temps
suficient perquè hi puguin haver canvis.
Citaré 3 esdeveniments ocorreguts en el món
durant aquests anys
9 de novembre de 1989: LA CAIGUDA DEL
MUR DE BERLÍN; feia 2 mesos que funcionava
l’institut. Moltes persones van veure satisfet el
seu anhel de llibertat.
ANY 2002: IMPLANTACIO DE L’ € COM A MONEDA EUROPEA. Unes noves relacions econòmiques s’estableixen.
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ANY 2004: NAIXEMENT DE FACEBOOK I LES

fer balanç i mirar cap al futur. Estem immer-

XARXES SOCIALS. S’obre una perspectiva co-

sos en una societat que va molt ràpid, sembla

municativa d’un món sense fronteres

no tenir espera, i sovint falten moments per

En el camp educatiu, també hi hagut canvis a

parar-se i contemplar el que passa al nostre

nivell legislatiu i organitzatiu; l’institut va néixer

voltant.

amparat per la LODE de 1985, però l’any 1992

Davant

s’aplica la LOGSE, que va comportar un canvi

d’oportunitats, que constituiran reptes perso-

significatiu que representà l’escolarització obli-

nals, us vull animar que els agafeu amb il.lusió

gatòria fins als 16 anys amb la implantació de

i realisme. El futur us exigirà formació, treball,

l’ ESO i el BTX. De canvis i lleis educatives n’hi

dedicació i entusiasme. La millor alegria que

ha hagut més.

podreu tenir serà la superació dels reptes per-

Però en els centres hem hagut de preparar

vostre

tindreu

un

panorama

ple

sonals. Que tingueu sort i sigueu feliços.

l’alumnat per a la societat actual, que demana

Com a director de l’institut vull aprofitar per

una educació no sexista, una educació en lli-

destacar, que les bones relacions humanes en-

bertat , en responsabilitat, en tolerància, en el

tre totes les persones (professors, PAS, alum-

respecte a les diferències i en el que defugim, o

nes, pares i AMPA) i la confiança establerta

sigui la violència, el racisme i la xenofòbia. Ha

han permès un bon funcionament i una cohe-

de ser basada en la cultura del treball, l’esforç,

sió que s’ha mantingut en el temps i que for-

l’interès pel saber, la creativitat i el treball en

ma part dels valors, que en aquests “25 anys

equip. Són aquests valors els que donen sentit

junts”, ens han permès créixer.

al nostre Projecte Educatiu.

Em sento molt satisfet de la feina feta i com-

Per celebrar aquest 25 anys durant aquest

partida amb moltes persones.

curs, les diferents classes d’alumnes, els pro-

Per tant, vull agrair a tothom que ha fet possi-

fessors, el PAS i l’AMPA ens han obsequiat amb

ble, durant 25 anys, portar a terme un Projecte

25 sorpreses. Al mes de novembre es va orga-

Educatiu coherent i assentat en el compromís i

nitzar una trobada d’exalumnes, al febrer una

que garantitza la continuïtat de l’institut.

altra amb exprofessors. Hem fet una exposició

Moltes gràcies !!!

fotogràfica retrospectiva dels 25 anys.

S’ha

gravat un body dup amb alumnes, professors i
pares i que podreu veure avui. I hem acabat el
curs editant el llibre “25 anys junts”, que presentarem després.
Per acomiadar aquests joves de 4t d’ESO i BTX
espero que tinguin un bon record del seu pas
per l’institut.
A partir d’ara les vostres vides agafaran camins diferents, el curs que ve ja no estareu
tots junts. És un bon moment per reflexionar,

Josep Pons Trepat
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