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Sortides
sortides 1r eso

El dimarts 25 d’abril vam gaudir de les coves

El dilluns 19 de desembre del 2016 tres grups

alumnes, repartits en quatre grups vam anar

de primer vam sortir a veure els Esgavellats

baixant a la mina en diferents torns. També

acompanyats de dos guies del grup excursio-

vam visitar el que queda del Pou de Maria Te-

nista de Vilanova. L’endemà, havien d’anar-hi

resa.

de sal de la muntanya de Cardona. Uns cent

la resta d’alumnes de primer, però no va poder ser per culpa de la pluja. Aquesta segona
sortida no es va dur a terme fins al divendres
7 d’abril. També ens va acompanyar de guia el
senyor Paco Viera.

Per finalitzar el dilluns 5 de juny vam esplaiarnos al Canal Olímpic de Castelldefels. Cap a
noranta nois i noies de primer van fer caiac de
dos persones i van saltar i botar en un parc
aquàtic d’inflables. Llàstima que el temps no
va acompanyar massa.
Sara Pons, Coordinadora de 1r ESO
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sortides 2n eso
El tret de sortida de les excursions de 2n d’ESO
va ser el 7 d’octubre. Aprofitant que s’estrenava
als cinemes l’adaptació cinematogràfica del llibre que llegiríem a llengua castellana durant
el primer trimestre, vam anar fins als cinemes
Mont Àgora de Santa Margarida de Montbui
per tal de veure-la. El hogar de Miss Peregrine
para niños peculiares, dirigida per Tim Burton,

espectaculars vistes de la Conca d’Òdena des

ens va fer volar la imaginació, portant-nos a

de la torre de l’homenatge.

un univers paral·lel ple d’aventures i intrigues

El 31 de març va tenir lloc l’excursió més espe-

protagonitzades pel Jacob i els seus amics.

rada del curs: la visita al 35è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Després d’un bon
esmorzar al peu del Museu Nacional de Catalunya, vam endinsar-nos en el món del còmic.
Al Saló van poder visitar els diferents stands i
exposicions: Còmic en vol, Gaudí entre vinyetes, Lucky Lucke, el centenari del TBO...
Després d’una visita lliure pel Saló, vam passar al pavelló de tallers i conferències per escoltar Javier Santaolalla, el youtuber de Date
un voltio, que ens va sorprendre amb una carismàtica exposició de per què els superherois

La primera setmana de novembre el departament de Ciències Socials va organitzar una
excursió al Castell de la Pobla de Claramunt.
Amb una anada en tren i una tornada a peu,
els alumnes de segon van viure una jornada
on van gaudir dels paisatge del nostre voltant
i van descobrir la història del castell que veiem
cada dia des de l’institut. Després d’una visita
guiada gràcies a la qual van veure les diferents
parts del castell i van imaginar com seria la
vida en ell a l’Edat Mitjana, van poder passejar
lliurement per les dependències i gaudir de les
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són superherois des d’una vessant científica.

vestits i polaines de protecció sanitària i fent el

Seria possible que una aranya radioactiva ens

trajecte en un petit trenet. La matinal va ser

convertís en Spiderman? Podríem ser Super-

molt profitosa ja que vam poder veure el per-

man? Hi hauria alguna circumstància física que

sonal de les diferents seccions en plena feina.

permetés l’existència de Hulk? Ciència i humor

La mateixa cooperativa ens va convidar a dinar

per acabar una excursió molt especial.

en el bufet que té obert a l’àrea de Jorba, cosa
que tothom va valorar molt positivament.

Jennifer Godrid, Coordinadora de 2n ESO

Esperem que aquesta no sigui la primera
sortida d’aquest tipus ja que activitats com
aquesta ajuden a conèixer l’entorn i sectors

SORTIDES DE DESCOBERTA
PER ALS ALUMNES DE 3r

tan importants com Grup Alimentari Guissona que compta amb una àmplia experiència
en el sector agroalimentari i desenvolupa to-

Dues són les sortides que s’havien programat

tes les activitats ramaderes, industrials i co-

per als alumnes de 3r, una al primer i la darre-

mercials necessàries per arribar al consumidor

ra al tercer trimestre: la visita al Grup Alimen-

sense intermediaris.

tari de Guissona i la Gimcana pel Barri Gòtic. El

GIMCANA AL BARRI GÒTIC DE BARCELONA

motiu d’ aquesta decisió va venir marcat per
les dues altres activitats que es fan de manera

La darrera activitat del curs es va dur a ter-

tradicional: l’esquiada i l’intercanvi per als nois

me a la ciutat comtal perquè creiem que els

de Français , de les quals us en parlem també

alumnes han de conèixer la capital catalana i

en aquesta revista.

saber espavilar-se pels barris. Un cop arribats
a la Plaça de Sant Jaume, els grups van rebre

VISITA A GUISSONA: ZONA ARQUEOLÒGICA I COOPERATIVA

els diferents itineraris que havien de seguir tot

Gràcies al bon saber fer dels responsables de
la botiga local de l’àrea de Guissona, tots els
alumnes i l’equip de tutors del curs vam ser
convidats a participar en aquesta sortida d’un
dia amb dinar inclòs.
En arribar a Guissona, vam comptar amb una
guia local que ens va acompanyar a descobrir
el poble i les importants restes arqueològiques
que parlen de la presència dels romans . Vam
visitar el museu i veure les peces que s’han
anat recuperant durant les diverses campanyes d’excavacions que s’hi van fent. Posteriorment, ens vam dirigir a l’ immens complex industrial i vam visitar-ne les instal·lacions amb
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fent fotografies en els indrets que se’ls demanava. D’aquesta manera, i tot passejant, van
recórrer els racons més bonics del Gòtic.
A la una del migdia, ens vam trobar i, passejant, vam baixar fins a la zona del Maremagnum on els alumnes van poder dinar en un
ambient distès i simpàtic
Marta Bartrolí, Coordinadora de 3r ESO

viatge a madrid 4t eso
El viatge de final de curs a Madrid de 4t d’ESO
ha permès que l’alumnat hagi pogut conèixer
els indrets més rellevants de la ciutat, així com

més lúdiques com patinar sobre gel, jugar a

les rodalies. La ciutat de Madrid, el parc natu-

minigolf o sentir l’emoció d’estar suspesos en

ral de Navacerrada, Torrejón d’Ardoz i Alcalà

els arbres. Tot i el cansament acumulat de la

de Henares han estat alguns dels llocs esco-

setmana, les diferents jornades ens han pas-

llits. Així doncs, hem visitat el Parc del Retiro,

sat volant (i les nits també). Tot plegat, una

la Porta del Sol, el Museu Reina Sofía i la Casa

molt bona experiència!

Cervantes, entre d’altres indrets molt interessants. Però també han pogut gaudir d’activitats

Gemma París, Coordinadora de 4t ESO
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SORTIDES AL BATXILLERAT

va realitzar a Praga just abans de setmana

Dins de la programació del batxillerat, les sor-

les activitats a fora del centre que s’han fet

tides tenen un paper rellevant. Aquesta impor-

aquest curs acadèmic.

santa i que representa la part més lúdica de

tància ve donada per dues vessants diferents:
per una banda l’aprofundiment en el currículum amb visites a llocs d’interès singular i que

Fermín Zardoya, Coordinador de Batxillerat

VIATGE A PRAGA

solen estar relacionades amb les modalitats
del batxillerat, i per l’altra, complementar la

Dos d’abril, dos quarts de deu. Seixanta alum-

part dedicada a l’orientació de l’alumnat en els

nes, quatre professors i més d’una trentena de

seus posteriors estudis.

pares i mares envolten un autocar que en pocs

Durant el curs acadèmic que tot just ara s’acaba,

minuts sortirà. Direcció: Praga. Després d’un

s’han fet un bon grapat de sortides, algunes de

parell corredisses i tripijocs a l’aeroport i un

les quals, anomenem didàctiques, com la sor-

vol amb un parell de turbulències, arribàrem

tida al Teatre Nacional per veure la representa-

a Praga. Allà ens esperava un temps fred. Ja

ció de “La Celestina” o “La senyora Florentina i

instal·lats a l’hotel, el sopar, a unes hores que

el seu amor Homer” o a l’Ateneu Igualadí amb
“La plaça del diamant” i “Últimas tardes con
Teresa”,

o la representació a Can Papasseit

de Sherlock Holmes (teatre en anglès). S’ha
visitat la Barcelona Romana i el MNAC (sortida del batxillerat humanístic). Com cada any,
també s’han fet xerrades d’emprenedoria que
serveixen com a punt de partida perquè els
alumnes realitzin un Pla d’empresa, que serà
presentat a final del curs

a l’Ajuntament de

Vilanova, on s’acaben premiant les millors
propostes. Hem visitat el Campus Universitari
d’Igualada on els alumnes han pogut experi-

a casa tot just berenem. I per coronar el pri-

mentar en les seves instal·lacions, el Sincrotró

mer dia, el nostre guia personal, expert en la

Alba a Bellaterra, o la visita a l’Empresa Verdés,

matèria i conductor de cadires de rodes (el Ri-

o una xerrada sobre criptografia feta al propi

card), ens va conduir per una Praga nocturna i

centre. Tot això, dins del batxillerat científico-

misteriosa, com a preludi de què ens esperava

tecnològic. Dins de l’apartat d’orientació, s’ha

els pròxims dies.

visitat el Campus d’Igualada, la Fira Igualada

Iniciem el segon dia amb noves energies i ens

Universitària i s’ha visitat també la Universitat

dirigim en tramvia a la ciutat vella, on un pa-

Autònoma de Barcelona.

rell de guies ens expliquen la història i curiosi-

Ja per finalitzar, el viatge de fi de curs que es

tats de cada carrer, plaça, cartell i botiga. Un
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una catedral. Com que el primer ministre jurava el càrrec, no vàrem poder veure el canvi de
guàrdia del migdia, una llàstima!, Una vegada
vist el mur de John Lennon, ja a baix, vàrem
ser alliberats fins a les sis de la tarda.
Vàrem passar el quart dia a Dresden, Alemanya. Dues hores de viatge en autobús amenitzades pels roncs dels que havien dormit poc o
gens. Si haguéssim de descriure la ciutat en
una paraula, aquesta seria “inusual”. Tot ho
era: una ciutat alemanya amb arquitectura
italiana i grega; una catedral cristiana en zona
ortodoxa; un restaurant italià on no es serveix

grapat de meravelles: la Torre de la Pólvora, el

menjar italià i canonades d’aigua que traves-

Rellotge astronòmic (impressionants mecanis-

sen mitja ciutat pels aires. No oblidem, però,

mes!), el Pont de Carles amb les seves està-

l’impressionant palau, amb els seus jardins es-

tues de pedra i la plaça principal. Després d’una

til Versalles i un mosaic gegantí únic al món.

parada per menjar i aconseguir corones, visi-

No sembla gens que ha estat reconstruïda fa

tàrem el barri jueu. L’arquitectura i l’ambient

quaranta anys.

són impressionants. A la sinagoga espanyola,

Cinquè i últim dia. És hora de fer maletes,

tot i ser plena de gent, hi regnava una calma

gastar les últimes corones i marxar. Si pregun-

admirable. El cementiri, al bell mig del barri,

téssim a cadascun dels seixanta-quatre que

semblava una illa aturada en el temps. Nosal-

érem, coincidiríem en què se’ns ha fet curt. Ha

tres gairebé no vàrem poder aturar-nos.

estat una gran experiència i una gran alegria

El tercer dia el temps no ens va acompanyar

per a tots, ja sigui pel viatge o per l’absència

massa. El tramvia ens pujà fins al Castell. Hi

de classes…

entrem després d’un escorcoll exhaustiu. Allà
també hi ha la residència del primer ministre i

Àlex Esteban 2n. BTX
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Altres Activitats
l’hort de l’usee

Després adobem la terra, posem els tubs del

Una de les activitats que fem a l’USEE és

mençar a plantar.

gota a gota i ja la tenim preparada per co-

l’hort.
Des de fa dos anys, l’Ajuntament de Vilanova
del Camí ens va cedir una parcel·la a Ecovilanova per poder fer aquesta activitat amb els
nois i noies de l’institut. Allà compartim espai i experiències amb d’altres hortolans que
ens aconsellen i ens ajuden en el dia a dia de
l’hort.
Normalment hi anem dos o tres cops per setmana, segons les necessitats del moment. Ens
dividim en dos grups per poder treballar millor.
Quan comencem el curs la primera feina que

Aquest hivern hem plantat espinacs, cols, es-

hem de fer és arrancar totes les herbes que

caroles, alls, bròquils i faves i abans de Setma-

han crescut durant l’estiu perquè el Ramon, un

na Santa ja vam poder recollir-ne la majoria.

senyor que té un petit multicultor, ens pugui

Quan arriba el bon temps plantem enciams.

venir a llaurar el terreny. Després ens mirem el

Aquest any no hem plantat tomaqueres per-

calendari de plantacions per decidir què plan-

què l’any passat va acabar l’institut i encara no

tem i fem una visita al Sindicat dels Pagesos

teníem tomàquets, ja que maduren quan no-

d’Igualada per comprar tot el que cal.
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saltres estem de vacances. Per això hem vist
que no val la pena plantar-ne.
Als alumnes els agrada aquesta activitat perquè surten de l’ institut i els hi toca l’aire, el
sol…i trenquen la monotonia de les classes. A
més, de tant en tant s’enduen alguna verdura
cap a casa i també els hi fa il·lusió poder-la
mostrar als pares i menjar-se-la.
Amb l’experiència de l’hort hem après que la
vida del pagès no és fàcil, ja que el fruit recollit
depèn molt del temps i de les hores que hi dediques. El que no falta és la il·lusió que tots els
nois i noies hi posen, i només per aquest motiu
ja val la pena arriscar-se i gaudir d’aquesta activitat que ens cohesiona com a grup i tantes
coses que ens aporta.

tots junts va ser un mini joc per conèixer tots
Equip Docent USEE

els companys.
Quan el mini joc va finalitzar, vam marxar a
diferents llocs repartits per tot Igualada. Van

REGALEM TEMPS!

haver-hi grups que van anar a escoles de pri-

El passat dimecres 11 de maig diverses escoles
de Vilanova, Igualada i Montbui vam quedar
a l’escola de música d’Igualada per regalar el
nostre temps. El primer que vam fer en estar

mària i a l’escola Àuria; altres, a la biblioteca
de la Plaça de Cal Font, a diferents ONGs i als
horts ecològics. També hi havia els que preparaven els esmorzars de la resta.
Finalment, abans d’acabar l’acte, va venir un
DJ a mostrar-nos el que feia a la seva feina.
Fins i tot, vam tenir l’oportunitat de provar de
manera molt bàsica el que es fa amb els discos
i amb la taula de so.
Pol Rey, 3r ESO

club de lectura a
l’institut
Octubre: El que hauria pogut ser de Julie
Kibler
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Desembre: Diario de una ama de casa desquiciada de Sue Kaufman
Febrer: L’illa de la última veritat de Flavia
Company
Abril: Tòquio Blues de Haruki Marukami
Juny: Una lectora poc corrent d’Alan Bennett

english theatre
Last January students were taken to Can Papasseit, where two English plays were performed. “GHOSTS IN LOVE” for 1st, 2nd and 3rd
ESO and “HOW TO BE A SHERLOCK HOLMES”
for 4th ESO and 1st and 2nd BTX. It was a
good way to watch English in action and have
a taste of the British sense of humour.

rewind festival
Aquest curs, el professor Emili Morales ha tornat a participar en una nova edició del festival
de internacional de curtmetratges de Vilanova
del Camí. Ja és la tercera edició d’aquest festival que, enguany ha comptat amb la presència
de l’actriu Íngrid Rubio com a estrella convidada i el locutor de Ràdio Flaixbac Andreu Presas com a presentador de la gala d’entrega de
premis.
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A Can Papasseit, els alumnes van poder gaudir de l’espectacle musical de la companyia
Barnabrass

subvencionat

íntegrament

per

l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Amb el curtmetratge Solitud, realitzat amb els
alumnes de 3r ESO, l’Emili va rebre el premi al
Millor Curt Educatiu d’aquesta edició.
A més a més, tot l’alumnat de l’institut va poder
gaudir de la projecció dels diferents curtmetratges seleccionats al centre polivalent de Can

A més a més, els alumnes de Batxillerat, com

Papasseit.

ja és tradició, van organitzar una gimcana i
l’AMPA va contribuir amb l’esmorzar de coca
amb xocolata.

festa de nadal
Els alumnes Lucia Maiorano, Paula Acedo i Marc
Alfonso, tots tres de 1r ESO, van ser els guanyadors del concurs de postals d’enguany.
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Festes i Tradicions
DIADA DE SANT JORDI 2017
Cada any, la celebració de “Sant Jordi” al nostre institut representa una nova oportunitat per
viure el món de les lletres des d’un vessant artístic diferent, col.lectiu, en què es convida a
participar a tot l’alumnat del centre a una festa
plena de música, dansa, imatges, paraules...
així com molta il.lusió i passió per retre homenatge, curs rere curs, a diferents personalitats
de l’art, o apropar-nos novament a motius que
acompanyen l’home des de sempre.
Enguany, la personalitat artística triada va ser
en Bob Dylan. Ser guardonat amb el Premi
Nobel de Literatura al 2016 va suposar l’excusa
perfecte per conèixer de més a prop aquest
músic i poeta. Així, des dels departaments de
Llengua Catalana, Llengua Castellana i Llengües Estrangeres es va treballar conjuntament
la seva figura i les seves cançons, i es realitzà
un treball literari a partir dels temes principals
que apareixen en les seves obres més emblemàtiques.

La representació final a Can Papasseit el dia
de la festivitat suposa un colofó excepcional a
tot aquest treball. Aquest curs, com que el 23
d’abril queia en diumenge, vam celebrar-ho un
divendres, però el resultat va ser, igualment,
d’una altíssima qualitat. Els balls, els versos,
les cançons... es van succeir amb la participació de molts alumnes durant una bona estona,
per donar pas a l’esperada i tradicional entrega de premis literaris que reconeixen les creacions literàries més reeixides de cada llengua.
En resum: intensos i emotius moments viscuts
per tots els integrants del Pla de les Moreres al
voltant de la creació artística.
Domènec G. i José M. D.
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En llengua castellana
1r ESO

1r premi: Berta Lluis
2n premi: Anna Checa

2n ESO

1r premi: Gisela Bocache
2n premi: Laura García

3r ESO

1r premi: Claudia Cárdenas
2n premi: Marta Tapiolas

4t ESO

1r premi: Xènia Sallant
2n premi: Josep Llopart

1r Batx.

1r premi: Daniel Doncel
2n premi: Núria Gandia

Premiats Concurs Literari
Sant Jordi

2n Batx.

En llengua catalana

En llengua anglesa

1r ESO

1r ESO

1r premi: Irene Olivenza

2n premi: Alex Esteban

2n premi: Lizet Maté
2n ESO

1r premi: Lorena Marín
1r premi: Marta Tapiolas

2n ESO

1r premi: Ana de la Torre

3r ESO

1r premi: Ariadna Rodríguez

4t ESO

1r premi: Alex Esteban

1r premi: Josep Llopart
2n premi: Ana de la Torre

1r Batx.

2n premi: Nerea Ramos
2n Batx.

1r premi: Marc Sarret
2n premi: Laura Gasco

2n premi: Fatima el Amrani
1r Batx.

1r premi: Irina Bocache
2n premi: Pau Cortés

2n premi: Xavier Pérez-Vico
4t ESO

1r premi: Anna Checa
2n premi: Mario Viñas

2n premi: Marina Pulido
3r ESO

1r premi: Irene Abad

1r premi: Cristina Moreno
2n premi: Pau Pérez

2n Batx.

2n premi: Judit Borràs
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1r premi: Alba Pérez
2n premi: Alex Esteban

Apunts de Batxillerat
Treball de recerca 2016
(curs escolar 2016-2017)

Recomano escollir un tema d’interès, ja que,

Tot i que oficialment es presenta com una ma-

terme una tasca sobre un tema que t’agrada,

com he dit anteriorment, és un treball que requereix molt de temps. Considero que dur a

tèria més, amb la particularitat que s’inicia a
meitat de primer de batxillerat i s’acaba dins
de la primera avaluació de segon, el treball de
recerca és quelcom més. Són nervis, és un repte, és allò que ens acompanya, amb qui anirem a dormir tantes vegades, i fins i tot que no
anirem a dormir per ell. El cert és que amb una
mica de perspectiva el treball de recerca esdevé més aviat una oportunitat. De què? Bé, bàsicament de que el nostre alumnat reivindiqui
qui són, què han aprés i què volen fer. I és que
darrera de tant de treball, esforç i fins i tot, a
vegades, patiment, alguns troben una manera
oberta de treballar i aprendre. S’endinsen en
una manera de treballar metòdica, competencial i amb un sentit pràctic i aplicable, i no és
estrany trobar-nos amb alumnes als què el treball de recerca els ha donat una bona empenta
per decidir què volen fer en aquesta vida.
A continuació us mostrem una pinzellada dels
treballs presentats a aquesta darrera convocatòria.

sempre és més motivador o atraient.
A més, crec que és molt important tenir clar el
que vols fer, és a dir, el tema, l’enfocament i
els objectius.
Un altre fet a destacar és mantenir el contacte
amb el tutor/a. Crec que molts alumnes no donen gaire importància al seu paper, quan realment t’ajuda molt en el procés.
El meu TDR tractava sobre les intel·ligències
múltiples, un concepte que correspon a la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard
Gardner. La meva elecció és va basar en el fet
que, en un futur, m’agradaria estudia la carrera de psicologia.
He de dir que vaig tenir molts inconvenients
per escollir un tema d’interès i trobar un enfocament que pogués desenvolupar sense complicacions. A més, la tasca de proposar-me uns
objectius també va ser complicada.
Durant tot aquell temps, em vaig dedicar a fer
una profunda investigació sobre la intel·ligència.
Vaig descobrir fets que no m’havia platejat anteriorment, ja que, abans de començar el treball, mai havia sentit a parlar sobre la teoria de

Intel·ligències múltiples
Personalment, la realització del treball de re-

les intel·ligències múltiples.

cerca por arribar a ser dura i exhaustiva. És

Tot i així, vaig aprendre molt amb la realització

una tasca que comporta dedicació, paciència

del TDR. Encara que va ser una dura tasca, he

i molt de temps. Malgrat això, he d’esmentar

de dir que vaig gaudir i treure profit de la meva

que aprens molt sobre el tema tractat i que

recerca.

pots arribar a gaudir en el procés.

Kora Nevado
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Les Lleis de Mendel en la drosophila
melanogaster
El meu treball tenia com a objectiu principal
la comprovació de les lleis de la genètica de
Mendel. Va consistir en fer creuaments amb la
Drosophila Melanogaster, la mosca de la fruita, entre mosques salvatges (les ”normals”) i

cions dels anomenats influencers, tot i que

d’altres que tenien mutacions (com per exem-

sempre havia pensat que darrere dels seus

ple les ales petites). Encara que la major part

posts s’amagava alguna mena de publicitat,

de la feina era pràctica, hi havia una part teòri-

no va ser fins que vaig llegir la notícia titulada

ca on explicava coneixements fonamentals de

“¿Se les está acabando el chollo a las blogge-

la genètica i d’altres necessaris per entendre

ras?” que vaig sentir a parlar de la publicitat

el treball. Així com informació sobre la Droso-

encoberta que, juntament amb l’enganyosa,

phila, el seu manteniment, problemes sorgits

forma en part de la publicitat il·lícita.”

durant la part pràctica... A l’annex hi havia un
Judit Panadés

diari de laboratori, amb el seguiment del que
feia cada dia.

Els sistemes educatius a Vilanova
“Des de fa un temps hi ha una renovació constant del sistema educatiu, amb unes metodologies molt més pràctiques que poc a poc s’estan

A. Drosophiles adormides B. Drosophila amb la mutació
d’ales vestigials, a través de la lupa binocula C. Flascons
on vivien diferents mosques amb diferents mutacions

El treball em va servir per conèixer més sobre genètica i sobretot per aprendre a treballar
al laboratori, que era un altre dels objectius i
sens dubte el millor del treball.

introduint a més centres d’educació primària.
Alba Pérez

El meu treball de recerca tracta d’un estudi
comparatiu sobre les metodologies que utilitzen les diferents escoles de Vilanova del Camí:
el Joan Maragall, el Marta Mata i el Pompeu

Publicitat encoberta
“...Em vaig adonar que jo era una víctima més

Fabra.”

que constantment mirava les noves publica-
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Paula Muñoz

L’Entrevista
Laura sánchez bernal
(ex-alumna)

nuar estudiant i vaig fer el grau d’infermeria,
també a Lleida.

La Laura Sánchez Bernal va

I l’experiència de marxar de casa a estu-

estudiar l’ESO i el batxille-

diar fora, la recomanaries?

rat al Pla de les Moreres.

Del tot. És una experiència que et fa créixer
com a persona i t’obliga a espavilar-te. En el
meu cas, a Lleida em vaig trobar amb gent
molt diferent, una universitat més petita… Per
això, si es pot, recomano sortir, de la teva ciutat, de Catalunya, a l’estranger...

Quan has entrat a l’institut t’has vist a
l’orla de segon de batxillerat; quina pro-

Quan vas acabar els estudis, què vas fer?

moció?

Vas enviar currículums, vas fer pràcti-

Curs 2002-2003.

ques...?
Vaig enviar currículums a tot Catalunya però

Què vas fer després de Batxillerat?

vaig estar de mala sort i en un any no em van

No sabia gaire bé què fer i vaig estar un any

trucar per a fer d’infermera. Em van trucar

treballant. Havia aprovat la selectivitat però

d’un supermercat on ja havia treballat mentre

vaig aprofitar l’any per pagar-me el carnet de

estudiava i hi vaig tornar. L’any 2014 vaig co-

conduir, treballar i estalviar una mica. I cen-

mençar a fer d’infermera a la clínica Sant Jo-

trar-me a pensar què volia fer. Pensava en al-

sep durant un any i mig: uns mesos allà i uns

guna cosa de l’àmbit de la salut ja que havia

mesos a Amma, la residència de Vilanova.

fet Batxillerat científic.
La infermeria amb persones molt grans
I et vas decidir de seguida per la Infer-

i/o amb grans discapacitats deu ser di-

meria?

fícil. Ja hi portes tres anys. Penses que

No. Sabia que m’agradava molt la nutrició i la

l’experiència és positiva o negativa?

dietètica, però la diplomatura a Barcelona era

Molt positiva. Al principi costa, et preocupa,

privada i havia d’anar a Reus. Per això vaig

perquè penses que molta gent arribarà a aquest

fer el cicle superior a l’institut Milà i Fontanals

estat i potser tu o els teus familiars també, ja

d’Igualada i, mentrestant, havien ampliat pla-

que molta gent acaba amb dependència fun-

ces a la Universitat de Lleida i hi vaig fer el grau

cional. Ho assumeixes i la teva fita és dir-te

en nutrició. En acabar aquest grau vaig conti-

que estàs allà per cuidar-los i donar-los amor.
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una setmana a la residència? De fet ara
és obligatori que entre 3r i 4t d’ESO els
alumnes hagin de passar unes hores fent
treball comunitari (residència, banc aliments...)
Aniria molt bé per fer un acompanyament als
avis i perquè coneguessin la realitat, perquè en
aquesta edat es viu massa com en una bombolla. Als avis els anima molt el jovent i a ells
els fa tocar de peus a terra.
Té la residència places associades al mu-

És agraïda la feina que fas?

nicipi?

Molt.

N’hi ha de públiques –de la Generalitat- i n’hi

Malgrat les seves mancances cognitives,
són agraïts els avis?
Sí. Quan et fan un petó, compensa tota la tristesa per la mort d’un d’ells.

ha de privades i de socials de l’ajuntament que
es gestionen per part dels serveis socials.
Quants residents teniu?
Més de 150.

La nostra societat, aparta la malaltia, la
vellesa, la mort...?
A vegades crec que la societat valora les residències negativament, però ara són necessàries pel ritme de vida accelerat que portem.
El paper de la dona ha canviat molt i sovint a
casa no es poden cobrir les necessitats de l’avi.
Però mica a mica va canviant la mentalitat: alguns avis ja tenen clar que no volen ser una

En el teu torn, per exemple, quantes persones ateneu?
Va per plantes. Ara, a la meva, no arriba a les
50. A infermeria fem horari diferent d’11 hores
i alternem setmana llarga amb setmana curta.
Al matí hi deu haver al voltant de 5 auxiliars
per planta i hi ha tres plantes. A la planta de
semidependents hi ha més de 50 residents.

càrrega i accepten millor anar a la residència.
Hi va la gent jove a visitar els avis?
Trobo a faltar els nets. Hi ha avis que no veuen
mai la família, altres que massa, però les generacions més joves venen poc i donarien una
mica més de vida...
Creus que estaria bé que els alumnes de
l’institut visquessin l’experiència d’estar
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Professorat

Hi ha molts nois i noies de Vilanova treba-

cosins: especialitzar més l’ESO per al pas a

llant en algun àmbit de la residència?

Batxillerat perquè no es noti tant el canvi. Po-

Sí. La psicòloga, la meva companya infermera,

den triar matèries, hi ha grups de reforç... Sort

algunes auxiliars...

que hi havia professorat amb molta paciència.
Recordo en Xavi Marimon, la Teresa Rius...

Què recomanaries als nois/noies de 12 a
18 anys, com a aspectes imprescindibles

Tens contacte amb els teus companys de

per la vida?

batxillerat?

Acabada l’ESO recomano fer el Batxillerat o un

Sí. Han passat catorze anys i amb alguns en-

cicle i, si es pot, una carrera, perquè és molt

cara ens veiem; amb uns més, amb altres no

important la formació. Almenys cal intentar-

tant.

ho.
S’han anat situant?
Digues coses que recordis de quan esta-

Els que conec, sí, i més o menys en el que van

ves al centre.

estudiar.

Recordo alguns professors que a vegades en
moments de dubte em van recolzar o em van

Caldria potenciar més alguna matèria?

ajudar a decantar-me cap a les ciències. Recor-

L’anglès, sobretot durant el batxillerat. Estic

do la Fina Termens que era mestra a la meva

acabant un màster d’investigació en salut i la

escola i va entrar com a professora a l’institut

majoria dels articles que he de llegir estan en

el mateix any que jo. Quan la veia pels passa-

aquesta llengua i si has de publicar ha de ser

dissos no podia esborrar la imatge d’ella dis-

en anglès.

fressada de castanyera a l’escola.
Als 12 anys veus l’entrada a l’institut amb

Penses formar la teva família? Com la

molts nervis.

veus, en relació amb totes les experiències que has viscut en la teva feina?

Com un canvi massa dràstic.

Crec imprescindible educar els fills en el res-

Sí. Recordo que l’estiu abans d’entrar amb les

pecte a pares i avis, perquè veig en la meva

companyes només parlàvem de l’institut. Una

feina que sovint no passa així. Amb el temps,

companya em va preguntar: “I si ens obliguen

la relació ha canviat, però cal respecte, con-

a fumar?”. Érem molt innocents. Vèiem els de

fiança i molta estimació.

Batxillerat amb respecte i tan grans. Recordo
que es podia fumar al pati. Es fumava a la sala

Hi ha qui pensa que a l’institut només

de professors. Ha canviat molt, tot això.

s’hi ve a aprendre i potser oblidem que
l’institut també és un lloc de creixement

Alguna

cosa

que

diries

que

s’hauria

personal. T’hi vas sentir acompanyada els

d’haver canviat.

6 anys que vas ser-hi?

Ja s’ha anat fent, segons m’expliquen els meus

En aquella època l’ESO era molt nova i depenia
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molt del professor o del tutor. I a vegades et

Recomanaries als joves que viatgin?

trobaves sol. Ens han d’acompanyar però sen-

Sí, molt. Tenen noves experiències, coneixen

se que els professors hagin de fer de pares. Hi

noves cultures... Jo no vaig voler fer l’Erasmus,

ha coses que s’han d’aprendre a casa.

però les companyes que ho han fet no ho canvien per res. Ara me’n penedeixo.

Però hi ha alumnes que tiren endavant i
altres no tant. De què depèn?
Normalment de la persona, perquè en una família s’acostuma a fer el mateix per a tots els
germans. I alguns necessiten més ajuda. I si
no es motiven ho veuen com una cosa forçosa
i avorrida i no com a part de la seva formació.
Però quan s’és jove i immadur costa de
veure, no?
Molt. I amb els nois encara més, perquè edat
per edat són més immadurs. A la família no
s’han de fer comparacions. Ajudar-los, però no
forçar-los, encara que l’estudi se’ls faci molt
llarg i alguns marxin abans d’acabar 4t d’ESO.

I el màster, on el fas?
A Lleida. Algun dia hi he d’anar perquè es fan
classes presencials i treballs. Ara estic fent
el treball de fi de màster. Quan vaig acabar
ja vaig fer un postgrau de ferides cròniques i
espero estar animada d’aquí uns anys i fer el
doctorat. Portem estudiants d’infermeria d’aquí
d’Igualada i això és un gran avenç, tenir la
universitat aquí. Alguna vegada he col·laborat
amb la Universitat i m’agradaria també, a més
de l’assistència, fer algun seminari o classe.
Com és això de viure i treballar a Vilanova?
Fantàstic. És un privilegi tenir la feina a cinc
minuts de casa i només haver de passar un

Recordes alguna anècdota?

semàfor.

Sí, recordo que em vaig aprendre “las preposiciones de castellano” amb la Mª Carmen Ber-

Moltes gràcies, Laura, per tot el que ens

mejo, mai se m’oblidaran. També hi havia un

has explicat.

professor que es deia Rafa que deia als alumnes “anda maño salte un ratico fuera que te de
el aire”. Després tinc molt present al Toni Canosa, el meu professor de tecnologia. En acabar aquell curs va tenir un accident de moto i
va quedar paraplègic. A finals del curs següent
ens va venir a veure amb els de la fundació
Gutman, ens va impressionar molt.
També tinc molts records de bones experiències: colònies, esquiada i, sobretot, el viatge
de final de curs (a Londres a 2n de Batxillerat).
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Sara Pons, professora de Matemàtiques

Racó Literari
Amb freqüència, més de la que podria semblar

individus una mica insegurs de si mateixos, o

des de fora, trobem a les aules noves maneres

bé aparec en moments donats quan algú és

de sentir traduïdes en paraules, enmig de les

el centre d’atenció. Ara us preguntareu i què

nombroses redaccions que escriuen els alum-

faig? Doncs ho explicaré amb una de les situa-

nes al llarg dels diferents cursos al nostre ins-

cions en què més em trobo en els adolescents.

titut.

Dilluns, primera hora, classe de català i toca

Des dels departaments de Català i Castellà, es

una exposició oral davant de trenta-nou per-

treballa amb constància, ja des de fa temps, la

sones.

competència de l’expressió escrita com a eina
fonamental del llenguatge i del pensament, i
com a font d’on ha de rajar, sortosament, la
singularitat estètica, la mirada particular de
cadascuna de les persones que farà entreveure
racons amagats d’un mateix.
Així, des les nostres matèries, es promouen
oportunitats reiterades perquè cadascun dels
alumnes progressi en el descobriment de la
bellesa amb la paraula com a brúixola. Aquests
escrits que us presentem a continuació són
bons exemples dels valors individuals que cada

Li ha tocat a un alumne que és més aviat in-

alumne porta dins seu i que cal continuar po-

segur. Aquí manifesto la meva presència: el

tenciant, encara més.

primer que faig és treure una bomba de pin-

Domènec G. i José M. D.,
Caps de Dept.de Ll. Catalana i Ll. Castellana

tura vermella que esclata a les galtes i això ve
acompanyat d’una bomba de calor que recorre
tot el cos. Una vegada aquest individu decideix parlar, premo el botó que posa ‘bloquejar

SÓC...

les paraules’; i és comença a bloquejar. Després decideix continuar amb la presència del

Monòleg de la vergonya:
“Ei! Que sóc aquí. Estava amagada. Us podeu
imaginar qui sóc? Doncs bé, ho diré en veu
baixeta, així ningú m’escoltarà. Sí, sóc la vergonya.
M’agradaria començar comentant a les perso-

meu cosí Nervi, però constantment vaig donant clics al botó, fins que la professora diu al
següent de la llista. Una vegada seu, em torno
a amagar i em desperto quan el subjecte em
reclama.”

nes on em trobo. Bé, estic ubicat en aquests
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Alba Semedo

La primera vegada

Sangre de inocentes, manos de culpables

No puc més! Porto més d’una setmana intentant fer la redacció de català, però no hi ha
manera. Ha de tractar sobre la nostra primera
vegada, i la Gemma, la professora de català,
ja ha deixat clar que no vol saber res sobre les
nostres experiències amoroses o sexuals.
Com ens coneix! I és que és normal, sent adolescents com som, sol ser la primera cosa que

Un nuevo reguero de sangre fluye por las calles
de la ciudad, esta vez es mía. El dolor se abre
paso entre todos los huecos de mi boca; chillo
y trago... el amargo sabor de la traición. Los
cobardes solo atacan a personas sin rostro, sin
nombre; así solo soy otro muerto, otro número, otro cuerpo en la fosa. Pero ellos no son
los culpables; no son los iniciadores del gran

se’ns passa pel cap. Però aquesta opció ja que-

cataclismo; este poder recae sobre otro tipo

da descartada, per tant, estimat cervell i esti-

de desalmados que “no merecen la sangre que

mada imaginació, ja podeu posar-vos a pensar

corre por sus venas”. En sus despachos baña-

sobre què pot tractar la meva redacció. (Un

dos en oro, esperan ver cumplidos sus crueles

intent, dos intents, tres quatre...) no hi ha ma-

caprichos, indicando a la muerte dónde segar

nera. Totes les idees que se m’ocorren són pel

con su desgastada guadaña y lavándose las
manos con el agua de ríos teñidos de rojo, intentando borrar la poca culpabilidad que sienten. “Vengan señores de la guerra”, vengan al

meu gust, massa absurdes. Em sembla que és
la primera vegada que no puc inspirar-me en
una redacció. Espera un moment, què acabo
d’escriure? Estic a punt de posar-me a ballar,
olé! Per fi, ja ho tinc.
Doncs bé, estimada Gemma, aquí la tens: la
primera vegada que no me’n surto amb una
redacció.
Per cert, gràcies a Déu que era lliure, perquè
sinó, no sé com te l’hauria pogut fer.
Fàtima El Mail
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frente de batalla; recoged con vuestras manos

Gracias por estar a mi lado siempre, por ha-

el precio de vuestro dinero; bebed las lágri-

cerme reír y por llorar conmigo cuando más lo

mas de las rotas familias; tomad las manos de

he necesitado. Ni siquiera he tenido que pedir

los huérfanos; consolad las desoladas viudas;

nada cuando lo he necesitado. No he buscado

reconstruid los ruinosos hogares; devolved la

una increíble charla o un gran consejo y, sin

vida a las inocentes víctimas; salid de vuestros

embargo, tú siempre has estado dispuesta a

lujosos escondites de paz y degustad el sabor

dármelo. Gracias por seguir siendo mi mejor

de la supuesta victoria.

amiga, aun después de descubrir lo rara que

Ahora para mí ya es tarde. La arena de la vida

soy, y animarme a seguir a tu lado después de

se escapa entre mis dedos. Se acabó el tiem-

enterarme de que tú eres aún más rara. Gra-

po. El último grano cae; el último recuerdo se

cias por decirme las verdades que no quería

evapora en el caluroso día. La paloma muere

oír, por ponerme los pies en la tierra cuando

manchando su blanco plumaje, muere sin saber que es fénix.

decirme lo que necesito y cuando lo necesito
Irene Abad

escuchar. Gracias por esas tardes de viernes,
de chocolate caliente y croissant, de confidencias y de risas infinitas. Gracias por ser como

A mi mejor amiga

eres, por convertirte en mi otra mitad, por no

No te busqué, tampoco te vi venir y, cada vez
que miro al pasado, no sé en qué momento
te convertiste en mi mejor amiga; pero ahora,
cuando oteo el futuro, no puedo imaginarlo sin
ti. Hoy quiero decirte muchas cosas. Cosas que
no te he dicho nunca por falta de costumbre y
otras que estás harta de oír. Quiero agradecerte, quiero pedirte perdón, quiero aconsejarte…

quise tocar el cielo. Gracias por no juzgarme y

faltarme nunca pase lo que pase y por hacerme sentir que no soy hija única, porque tú eres
como una hermana para mí.
Permíteme dejar mis agradecimientos a un
lado (porque no acabaría nunca) para pedirte perdón. Siento haberte hecho sentir mal y
siento no haberte dado la razón cuando la tenías, pero ya sabes lo cabezona que soy. Siento todas y cada una de nuestras discusiones,
pero en ese sentido me quedo tranquila porque no han servido para nada más que para
fortalecer nuestra amistad. Siento no haberte
dicho determinadas cosas en su momento y,
sinceramente, te agradezco también que finalmente me obligaras a contártelas.
Como siempre, quiero aconsejarte: no cambies nunca, de verdad. Sé tú misma, porque
vales mucho más de lo que todos piensan que
vales. Lucha por lo que quieres, esfuérzate y
no te rindas jamás, verás cómo al final acabas
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cumpliendo tus sueños. Deja de llenarte la ca-

¿Vida sin muerte?

beza de temores e inseguridades por culpa de

Todo lo que cambió,

un imbécil, a falta de mejores palabras.

tras vuestra marcha.
Nuria y Melanie

Por último, quiero decirte que aquí me tienes
para lo que haga falta y que, aunque para ti

El paraíso

quizás sea una tontería, que no lo será si te

la feliz hermosura

quita el sueño por las noches, puedes contar-

que siempre pintan.

me lo que sea. No me faltes nunca y ten por

Anna y María

seguro que yo tampoco lo haré.
Sin detenerse

Claudia Cárdenas

pasa la vida justa
sin revivir.

HAIKus

Marc y Marc

El haiku és una composició tradicional japone-

Ya solo estoy,

sa que intenta plasmar en paraules un instant,

la casa está vacía,

una sensació fugaç, normalment produïda per

las horas pasan.

la contemplació de la natura. En català i caste-

Claudia y Pol

llà, els ideogrames japonesos s’han adaptat en
una estrofa de tres versos, sense rima.

Miquel

¿Es o no es
Alba

el tiempo que pasó
desde que te fuiste?
Laura y Adrián
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Fem Ciència
SETMANA DE LA CIÈNCIA

El Dídac Pastor ens va fer una xerrada per

Com cada any, l’Institut Pla de les Moreres no

una bona alimentació i els beneficis dels lle-

ha faltat a la cita amb la Setmana de la Cièn-

gums des del punt de vista nutricional i la pa-

cia, enguany dedicada als llegums.

gesa Maria Descarrega va venir a explicar-nos

conscienciar-nos de la importància de seguir

Dels llegums sabem que són un aliment de
gran valor nutricional, molt beneficiosos per
a la salut, fomenten l’agricultura sostenible i
contribueixen a la mitigació del canvi climàtic.
Els alumnes de 1r d’ESO es van encarregar de
recollir aquestes característiques en un mural
que vam exposar en el hall.

el motiu que els va fer canviar l’agricultura tradicional per agricultura ecològica, la seva manera de treballar i les varietats de llegums i de
cereals que cultiven.
Com a colofó de la Setmana de la Ciència 2016,
es van repartir els premis del concurs de fotografia. La participació va ser molt elevada i la
qualitat de les fotografies va fer difícil escollirne les guanyadores. Per aquest motiu es van
acabar repartint premis extres i una menció
especial.

Va ser per aquest motiu que vam voler enfocar
el tema des de diferents punts de vista i vam
proposar un seguit d’activitats i xerrades

a

l’alumnat.

Laura Corbeto, professora de Ciències

Per apropar-nos als llegums des del punt de
vista culinari ens va visitar en Pere Castells. Va
explicar-nos la ciència de la cuina i els alumnes de batxillerat van poder crear i tastar una

ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

escuma d’hummus de cigrons.

Al departament de ciències ens hem engres-

També vam treure suc als llegums proposant

cat a ensenyar algunes de les activitats realit-

un recull de receptes en paper i la gravació de

zades pels alumnes. A 1r d’ESO van preparar

vídeos on els alumnes van demostrar els seus

claus dicotòmiques i petits jocs per aprendre a

dots culinaris davant la càmera.

identificar roques i minerals.
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diferents materials, sobres, purpurina...
Va ser divertit ja que no es tractava de llegir,
resumir i explicar, sinó que era important tenir originalitat i capacitat de saber explicar el
tema de manera divertida.
Vera González i Ariadna Mendoza, 3r d’ESO

També ens han ensenyat com són les cèl·lules
animals i vegetals.

Les cèl·lules
A la classe de ciències de 1r d’ESO vam treballar els tres tipus de cèl·lules: la cèl·lula eucariota animal, l’eucariota vegetal i per últim la
cèl·lula procariota. Per treballar i conèixer les
funcions de les diferents cèl·lules vam fer maquetes, per treballar les seves parts. Per saber
la funció de cada cèl·lula vam fer diferents tipus d’esquemes de cada una.

I aquest últim trimestre estan aplicant el mètode científic a l’estudi de com els canvis de determinats paràmetres afecten al creixement
de les plantes.

Aina Rodríguez 1.1

L’experiment final de 1r d’ESO
Els alumnes de 1r d’ESO, aquest últim trimestre hem plantat llegums durant la Setmana
Santa per fer un experiment a l’assignatura de
Naturals. En grups de quatre hem buscat preguntes sobre la funció de nutrició i relació de
les plantes. Per trobar les respostes a aquestes
preguntes, haurem d’experimentar.
Quan els llegums hagin germinat canviarem
alguna condició en la cura del seu creixement,
per exemple, la quantitat de llum que rep la
planta, el tipus de substància amb què la re-

Tot seguit l’alumnat us explica les seves experiències.

guem, etc.. Setmana a setmana anirem seguint
aquest procés i observarem la diferència entre
la planta de control i la d’experimentació. Fi-

OPINIÓ DEL LAPBOOK

nalment esbrinarem la resposta a les pregun-

Fa unes setmanes se’ns va encarregar un tre-

tes que ens havíem fet.

ball diferent als altres. Consistia a plasmar tota
la informació del tema dels àtoms en un lapbook, és a dir, una cartolina divertida, amb jocs,

26

Paula Garcia 1.1

Llengües Estrangeres
MOLT BON INTERCANVI AMB
AMILLY

hi moltes ganes, cosa que va afavorir la bona

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE

un final feliç per a la matèria, perquè realment

entesa entre tots.
L’anada a França a principis de juny ha suposat
els alumnes han esperat el moment de marxar

Tal com diu el proverbi, els viatges obren la

i s’han esforçat tant com han pogut per prepa-

ment i formen els joves. En el cas de Francès,

rar-se bé per al viatge que ha tingut lloc del 8

podem afirmar que cada curs procurem que

al 15 de juny. Ha estat una gran experiència,

això sigui veritat fent possible dues setmanes

enriquidora tant a nivell humà com pedagògic.

plenes de vivències per als nostres alumnes.
Enguany, la vinguda del grup de nois francesos
va tenir lloc abans de les vacances de Setmana
Santa i va ser una primera part d’intercanvi
molt reexida, tant per les activitats preparades com, sobretot, per l’acollida de famílies i
alumnes.

Hem visitat el Palau de Versailles, la ciutat i la
catedral d’Orléans, hem fet un creuer pel Sena
en els típics Bateaux-Mouche i hem pujat a la
Tour Eiffel. A més, hem pogut veure com s’ho
El grup francès va visitar el Barri Gòtic i el subsòl

feien els constructors medievals per a poder

romà de Barcelona, el Parc Güell, la Sagrada

alçar magnífics castells sense l’ajut de la tec-

Família, Sitges i les empreses del Pastoret, de

nologia que coneixem. Tot això sense oblidar la

productes làctics i dels Torrons d’Agramunt.

divertida jornada d’iniciació a la vela pel llac

Els participants van ser rebuts a l’Ajuntament,

de Montargis!

que va organitzar una recepció presidida per la

Valorem molt positivament aquesta novena

Sra. Alcaldessa i la Regidora d’Ensenyament,

edició de l’intercanvi, que s’emmarca en els

que els van donar la benvinguda. Els alumnes

acords d’agermanament entre Amilly i Vila-

dels dos països es van avenir molt i van posar-

nova i que dóna testimoni, un any més, dels
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lligams que s’han establert entre ambdues comunitats.
						
Marta Bartrolí i Romeu, professora de francés

El projecte té una durada de 28 mesos dins dels
quals es faran trobades a tots els països. Els
eixos comuns de treball de cada tòpic són: ex-

PROJECTE ERASMUS +

posició local de pòsters realitzats pels alumnes

Enguany l’institut Pla de les Moreres ha co-

redacció d’un “manifesto” amb les conclusions

sobre els temes treballats; conferència-debat;

mençat el nou projecte Erasmus +KA2 : “Get
Moving: Take part in the future!
Es tracta d’un projecte internacional amb Finlàndia, Portugal, Eslovènia, Letònia i Polònia on
es treballen temes actuals per incentivar la participació de l’alumnat dins la societat. Aquest
projecte internacionalitza el centre demostrant
als alumnes i professors que l’aprenentatge de
l’anglès és imprescindible per a la comunicació
i el progrés.

i Cerimònia de la Càpsula del Temps.
Aquest passat mes de desembre vam fer la primera trobada del projecte a Vilanova del Camí
treballant el tòpic “freedom of speech”. Més
d’una trentena d’alumnes i professors d’aquest
països van compartir una setmana molt intensa
plena de sorpreses. Agraïm a totes les famílies
acollidores la seva gran implicació ja que sense elles seria impossible fer-ho realitat. Com a
testimoni de la trobada teniu el mural exterior
de la Plaça de Can Papasseit.
A finals de maig dos professors i tres alumnes
de 4t d’ESO van anar a Eslòvenia per treballar
el tema “migration” durant la segona trobada.
Les imatges són prou gràfiques i demostren
que, tal i com diu el nom del projecte, l’institut
Pla de les Moreres es mou i pren part en el
futur.
Fina Termens, Coordinadora Pedagògica
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Esports
Associació Esportiva
Escolar
Aquest curs, l’AEE ha seguit amb la dinàmica
de la promoció i divulgació de l’esport en edat
escolar. En aquesta línea, l’Associació ha organitzant de nou la Trobada Esportiva de Centres
de Vilanova, amb un participació récord de 288
alumnes, amb la dinamització dels alumnes de
1r de Batxillerat.

A més, un grup d’alumnes d’ESO s’han iniciat
en la pràctica del padel. Aquesta activitat s’ha
desenvolupat a les instal·lacions del centre
+qpadel.
Com a activitats lúdico-esportives, també
s’han organitzat dues sortides a Barcelona,
assistint com a espectadors, a dos partits del
Barça de futbol de copa del Rei. En aquests tipus d’activitats també s’ofereix la possibilitat
que els familiars dels nostres alumnes hi puguin participar.
Totes aquestes activitats que du a terme

Com cada any, també s’han promocionat els
equips de competició dels Jocs Escolars, amb
un equip d’handbol i un de futbol sala, portant
el nom de l’Institut per tota la comarca i pro-

l’Associació Espotiva de l’Institut es poden realizar gràcies a la col·laboració del propi Institut, del Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Vilanova del Camí i de l’AMPA del Centre.

víncia.

Francesc Monclús, professor d’Educació Física

Com a novetat, l’AEE ha inicat amb les trobades comarcals en categoría cadet, organitzant
la 1ª Trobada Comarcal Cadet, on s’han reunit,
a les instal·lacions de Can Titó de Vilanova, un
total de 345 alumnes de 4t d’ESO del Pere Vives, Mercader i del nostre Institut.
També ha participat, amb els alumnes de 2n
d’ESO, a la 3ª Trobada Esportiva Infantil a les
comes d’Igualada, organitzada per l’Escola Pia.
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Una visió personal

això, hauríem d’aprofitar cada oportunitat que

L’esport durant l’etapa escolar per a mi és pri-

ens donen.

mordial; sóc l’entrenador de l’infantil femení

Tots aquests aspectes els veus molt més clars

del Pla de les Moreres i aquest any he pogut

si tu ets l’entrenador, com en el meu cas.

comprovar-ho molt més clar.

Per exemple hi ha dies que les veus arribar a

Els esports són una molt bona forma de re-

l’entrenament i tenen cares estranyes, ja sigui

laxar-se o de deixar la ment en blanc durant

perquè no els han anat bé els exàmens o per

un temps i no pensar en el que has de fer; ja

problemes amb alguna amiga. Aquí és quan

siguin deures de l’escola o qualsevol problema

arriba la meva feina, he de fer que s’oblidin de

que puguis tenir.

tot durant una estona i acabin l’entrenament

Per a mi fer esport és primordial, ja que a part

contentes i despreocupades. Si aconsegueixes

de tots aquests aspectes positius que trobem,

això les nenes t’ho agrairan i tu mateix et sen-

també podríem afegir que ens ajuda a relacio-

tiràs bé amb tu mateix.

nar-nos amb la gent i aprendre coses que d’altra

Així doncs, l’esport en etapa escolar és molt

forma no podríem, com el treball en equip, la

més important del que pensem.

compenetració entre els companys, aprendre
a canalitzar sentiments, ja siguin d’alegria de
ràbia o, fins i tot, de tristesa. L‘esport és una
activitat molt beneficiosa per a nosaltres i per
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David Diaz
Exalumne de l’Institut

Passatemps
TEST D’INTEl·lIGÈNCIA
EMOCIONAL

Són nombrosos els investigadors que han con-

Quines són les diferències entre intel·ligència

nal, mentre que la intel·ligència emocional ho

emocional i Coeficient Intel·lectual?

fa en el 80% restant.

Mentre que el Coeficient Intel·lectual és un

Si vols esbrinar com és la teva intel·ligència

nombre obtingut d’una prova estandardit-

emocional, respon les preguntes del test se-

zada (el test d’intel·ligència) que representa

güent:

clòs que el Coeficient Intel·lectual repercuteix
tan sols un 20% en l’èxit personal i professio-

les habilitats cognitives i l’habilitat per resoldre i comprendre mitjançant el raonament, la

1. Si acaba de tenir una idea que li sembla

Intel·ligència Emocional es considera poc me-

molt interessant. Quina actitud pren?

surable, més intangible, i se sol definir com la

a) Necessita que altres persones l’aproven,

capacitat de comprendre les nostres emocions

per seguir pensant què va a fer. b) La revi-

i saber equilibrar-les, així com comprendre mi-

sa pels quatre costats, amb persones idònies,

llor les dels altres.

i després comença l’acció. c) La du a terme
immediatament. d) La deixa per a una altra
oportunitat, per por a equivocar-se, perquè la
veu molt audaç, per inhibició, etc.
2. En enfrontar-se amb dificultat, com reacciona?
a) Surt corrent. b) S’angoixa. c) Es veu estimulat, com el bou davant el color vermell. d)
Es manté serè, i pren distància per reflexionar
a la recerca de la solució.

El Coeficient Intel·lectual ens ve donat de manera genètica i es desenvolupa quan som nens.

3. A la pregunta clàssica: davant d’una

Un cop arribats a l’edat adulta, el CI es manté

ampolla de vi que conté exactament la

com s’ha definit i no es pot desenvolupar.

meitat de la seva capacitat, què diu?

La intel·ligència emocional no ens ve marcada

a) És mig plena. b) És mig buida. c) Quina

per càrrega genètica, sinó que es comença a

llàstima, podria estar plena! d) Quina sort, po-

desenvolupar i prendre forma durant la infàn-

dria estar buida!

cia, però se segueix desenvolupant al llarg de
tota la vida, sobretot si hi treballem.

4. Si vostè visualitza amb la ment una pa-
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ret que li tanca el camí, què pensa a con-

posa a enumerar totes les raons comunes per

tinuació?

les quals pot haver-se produït el retard. d)

a) Se sent incapaç de seguir endavant. b) Té

Es posa a mirar la televisió sense pensar en

la sensació que se caurà a sobre. c) Idea una

l’assumpte.

forma d’envoltar-la i seguir endavant. d) Pen8. Acaba de discutir amb una persona, a

sa com ensorrar-la.

la qual haurà de seguir tractant, i després
5. Acaba de ser rebutjat per a un lloc de

de la discussió pensa:

treball, i quan és al carrer pensa...

a) Qué bé, el vaig enviar a fer punyetes... b)

a) Potser no sóc prou capaç per aquest tipus

Bé, ja va passar... c) Com és que no entén que

de treball. b) He de descobrir algunes errades

tinc tota la raó? d) Repassaré tota la discussió.

que tinc, i superar-les. c) Cada persona té un

Segurament, hi ha d’haver aspectes en què puc

treball que l’està esperant, i arriba més tard o

estar equivocat. Si és així, li demanaré discul-

més d’hora. d) Jo mai tinc sort.

pes i oblidarem ràpidament tot l’assumpte.

Solucions:

6. Quina frase s’aplicaria o s’aplica més,
en general, davant les circumstàncies de
la vida?

Trasllada, en el següent quadre, cadas-

a) Sempre plou sobre mullat. b) Allò que és bo

cuna de les teves respostes. En la línia

s’acaba. c) Els somnis, somnis són. d) L’últim

1 marca la lletra de la resposta a la pre-

que es perd és l’esperança.

gunta 1, en el 2 la lletra que indica la
resposta de la pregunta 2, i així succes-

a) Pensa immediatament que li va passar alguna cosa i en qualsevol moment crida a la
policia. b) Comença a preocupar-se. c) Es
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VERD

no ha arribat. Quina actitud pren?

BLAU

a les 10, són dos quarts de dotze i encara

GROC

sivament.

VERMELL

7. Un familiar o amic li va dir que tornaria

Cada marca assenyalada atorga 10 punts al
color a què correspon. És probable que un dels
colors domini fortament, si escau, sobre els
altres. O bé pot ser que li doni un puntuació
força repartida. Els colors indiquen:
BLAU: Gran tendència al pessimisme. És
convenient que analitzi una mica les seves actituds.

GROG: Actitud positiva en grau superlatiu,
però sense l’equilibri que donen el sentit
de la prudència i l’exercici de la reflexió.
Enforteix aquestes últimes qualitats.
M. Carme Barbero, Cap Departament d’Orientació

sudoku

VERD: Poca actitud positiva. Recorda que
tot es pot veure des d’una perspectiva més
favorable, i això pot donar avantatges.
VERMELL:

Bona actitud positiva, do-

tada d’adequada sensatesa. No deixis
d’enfortir-la, sempre sota el control de la
lògica.

Passatemps matemàtics

per Núria Castanyé

Col·loca els següents nombres dins del
triangle de forma que al multiplicar els
nombres de cada costat obtinguem 30.
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Col·loca els nombres de la dreta a les caselles corresponents:

1

2

9

4

0

6

4

7

9

8

5

1

4

9

2

8

4

5

1

9

0

2

6

2

0

4

3

3

0

0

2

8

8

4

1

8

5

7

6

9

2

1

1

3

3

6

5

4

2

7

6

7

Resol el jeroglífic següent, i troba els valors de cada element i la suma de cada fila i columna
que falten:
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L’Estirabot “fotogràfic”
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Ajuntament de Vilanova del Camí

