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tat, d’una forma o una altra, per un curs polític
sense voler ser partíceps, hem acabat rebent
com a col·lectiu, tota un sèrie d’infundades
i injustes acusacions posant en dubte, entre
d’altres, la nostra tasca docent. Res més lluny
de la realitat, el seny, el sentit comú, la confiança en una feina ben feta i el respecte de la
llibertat de càtedra, ens han permès garantir
un clima de màxima cordialitat i plena convivència entre tots els membres de la nostra comunitat educativa.
Deixant de banda aquests fets voldria destacar i amb majúscules totes aquelles activitats
en què l’Institut Pla de les Moreres ha estat
representat i tot sigui dit, amb uns resultats
molt notables. Des de fa temps, som centre
organitzador de les Proves Cangur de Matemàtiques, 3 dels nostres alumnes estan entre

els millors de la comarca, hem participat del

recinte de Can Papasseit, aquest cop amb una

concurs literari en català i castellà, Jovenes Ta-

sessió especial oberta a pares, mares i públic

lentos de la Fundación Coca-Cola, on es van

en general.

aconseguir un premi en cadascuna de les dues

Per acabar, només voldria agrair la profes-

modalitats, hem participat del VI Certamen de

sionalitat del professorat per aconseguir els

Dictat en català, hem impulsat la participació

millors resultats possibles, la imprescindible

en el Projecte Joves i Ciència per als alumnes

confiança que les famílies heu dipositat en el

de 4tESO, i el Programa Argó, per treballs de

nostre centre i, finalment, la necessària parti-

recerca de batxillerat, hem participat dels Jocs

cipació activa de l’alumnat que permet fer rea-

Florals Escolars, hem format una coral amb

litat els projectes que els hi plantegem.

alumnes de 1rESO per participar de la XXIV

Ens retrobem al setembre amb més ganes,

Trobada de Corals de Secundària, hem parti-

força i il·lusió.
Ànims, salut i sort.

cipat al concurs de “Hip-Hop per la Pau” que
organitza l’Institut Català Internacional per la

Pep Martí, Director

Pau i, finalment, hem tornat a ser presents en
l’entrega dels diplomes DELF B1, que anualment se celebra als Serveis Territorials, amb
18 alumnes certificats, tot un rècord. El nostre
compromís en l’aprenentatge de les llengües
estrangeres, com un dels objectius de centre,
és ferm i prioritari i ens ha permès formar part
del Programa Experimental de Certificació en
Llengües Estrangeres amb els beneficis que
comportarà per ser alumnes del nostre centre.
Vull destacar també l’extraordinària feina que
el professat i l’alumnat van fer per tornar-nos
a oferir, un any més, un sublim espectacle multidisciplinar per Sant Jordi, ball, dansa, teatre,
projeccions i música en directe van envair el
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Sortides
SORTIDES 1R ESO
De la mateixa manera que Harry Potter, els
nous alumnes de l’Institut Pla de les Moreres
començaren el curs, atents, expectants…Només era setembre i ja sabien que tot un món
desconegut s’obria camí davant dels seus ulls.
Nous companys, nous professors, noves matèries i un nou entorn. Pas a pas, van anar
obrint-se camí, coneixent-se i creant nous lligams.
A l’octubre es va fer una primera sortida, una
oportunitat per a més de conèixer indrets de

Al Pla de les Moreres, igualment

que a Ho-

la nostra comarca i perquè l’alumnat i el pro-

gwarts, cada dia tenim

fessorat poguessin passar un matí fora de les

sense adonar-nos, el primer trimestre va aca-

aules, tot compartint una bona passejada i un

bar i vam tenir a sobre l’hivern gèlid; els alum-

bon esmorzar per la serra de Collbàs, acom-

nes ens van enlluernar amb “Espurnes musi-

panyats pel Sr. Viera de la Colla Excursionista

cals” que van donar el tret de sortida a la festa

de Vilanova.

de Nadal i la gimcana posterior

una nova sorpresa i

organitzada

pels alumnes de batxillerat.
Dies curts i freds, un segon trimestre que passa més ràpid que l’anterior, apropant-nos més
a la primavera. Xerrades sobre ciberassetjament, teatre fòrum social, teatre en anglès…
Activitats que fan remoure consciències mentre arriba el tercer trimestre. I com que no tot
és dins de les aules, la manera de fer pràctiques a les alçades però no amb escombres voladores ni jugant al Quidditch, sinó anant a un
rocòdrom i a l’escola d’escalada. A l’Ingravita
vam vèncer les nostres pors a les alçades pujant pel rocòdrom indoor més alt de Catalunya
i deixant de banda l’estrès tirant-nos per una
divertida tirolina.
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I per encarar amb alegria la recta final que ens

com ara Gaudí, Puig i Cadafalch i Josep Llimo-

espera abans de posar el punt i final a aquest

na). La tornada al monestir la van fer

primer curs d’institut, un seguit d’activitats

funicular. I, per acabar, van escoltar les veus

ens esperen: trobada de corals de secundària,

de l’Escolania interpretant el Cant de la Salve

caminada o sortida en BTT fins al Molí de la

i el Virolai.

Roda, activitats aquàtiques al Canal Olímpic i
la visita a les Mines de la Sal de Cardona.
Sense cap mena de dubte, un primer curs inoblidable.

Jennifer Godrid, Coordinadora de 1r d’ESO

SORTIDES SEGON D’ESO
El dijous 23 de novembre del 2017 van estar
a Montserrat. Allí van gaudir d’un itinerari pel
Parc Natural: “El camí de la Santa Cova” on
van escoltar les explicacions dels guies sobre
natura (vegetació típica mediterrània, ocells
com el pit-roig i les mallerengues, senglars,
…), geologia (formació rocosa de la muntanya)
i cultura (exposició d’art modernista a l’aire
lliure més important de Catalunya: durant el
recorregut trobaren grups escultòrics d’autors
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amb

El 22 de març del 2018 els alumnes van tan-

40 minuts, van conèixer com l’autora va aca-

car el segon trimestre amb una caminada des

bar convertint-se en il·lustradora i quina fou

de l’ institut fins a l’església de la Tossa de

la seva experiència creant

Montbui. Van fer un recorregut de més de 15

d’aquesta activitat van tenir temps de recórrer

km gaudint de l’entorn natural dels municipis

els diferents espais que el Saló ofereix al pú-

de Vilanova del Camí i de Santa Margarida de

blic.

Montbui.

El 17 de maig els nois i noies de segon van

El 12 d’abril van anar fins a Barcelona per visi-

fruir d’una jornada especial, la Trobada Espor-

tar el 36 Saló Internacional del Còmic. Primer

tiva Infantil Comarcal de l’Anoia a Capellades.

van escoltar la conferència: “Cómo nace una

El matí va estar ple d’activitats esportives que

autora” de Lorena Álvarez, il·lustradora colom-

van realitzar en grups, relacionant-se amb al-

biana que ha publicat dos àlbums dirigits al

tres alumnes de diferents centres de la comar-

públic infantil/juvenil. En aquesta xerrada de

ca.
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àlbums. Després

El mes de juny els alumnes aniran a Sitges, on

3R D’ESO SURT DE L’INSTITUT

faran una gimcana fotogràfica pel centre de la
localitat i podran recollir mostres a la platja pel

El nostre projecte educatiu contempla diverses

treball de síntesi que tracta de la Mediterrània.

sortides pedagògiques com a part integrant
del treball escolar; algunes tenen l’objectiu de

COLÒNIES SEGON ESO
Les colònies es realitzaren a l’Escala. La casa
va ser l’Alberg Empúries (de la xarxa nacional
d’albergs de Catalunya, xanascat), a la comarca de l’Alt Empordà.
L’objectiu primordial era que l’estada servís
per fomentar els valors socials i la convivència, alhora gaudir del medi natural i entorn
d’Empúries a través d’activitats d’aventura,
esports (caiac al mar, skyball, handbal, surf de
rem o paddle surf, l’ultimate de platja... )

realizar un treball específic en relació al temari
d’alguna matèria del curs, i altres, visitar algun indret d’interès del nostre entorn, amb la
intenció de poder gaudir de l’esbarjo i de la
naturalesa.
Així, cal destacar l’esquiada a Masella, gràcies
a la qual una seixantena d’alumnes han pogut
gaudir d’una multiplicitat d’experiències que
de ben segur no oblidaran.

i

contacte amb el mar Mediterrani.
Sara Pons, Coordinadora de 2n ESO

O la gimcana realitzada pel barri Gòtic de Barcelona, on l’alumnat ha d’endinsar-se en els
racons més emblemàtics d’aquest indret de la
ciutat.
També, la caminada al Puig Aguilera, la qual
esdevé una passejada enriquidora i didàctica
gràcies a les explicacions dels voluntaris del
Centre Excursionista de Vilanova.
I, per finalitzar, les visites a diferents emissores de ràdio, una experiència que els mateixos
protagonistes ens relaten:
“El 13 de novembre i el 28 de maig, l’alumnat
de les optatives de 3r d’ESO de “Teatre”,
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“Llum, càmera i acció”, “Música digital” i “Fem

periodistes Marissa Martínez i Mireia Rubio,

de periodistes” vam visitar Catalunya Ràdio,

que van venir a fer-nos una classe cadascu-

a Barcelona. L’objectiu era veure més de prop

na al nostre centre. Les sessions tractaven de

un mitjà de comunicació nacional. Un cop pas-

la importància del periodisme, els mitjans de

sat el control de seguretat, sense cap proble-

comunicació locals i els gèneres periodístics.

ma, un guia ens va donar la benvinguda, ens

Arran d’aquestes visites, va sortir el projecte

va explicar la història de l’emissora i ens va

de participar en un espai de Ràdio Nova al mes

fer una visita guiada per les instal·lacions de

de juny. Els alumnes vam escollir un tema, la

l’edifici, situat a la Diagonal. Vam gravar uns

sexualitat, i vam preparar una entrevista a la

butlletins de notícies actuals i unes preguntes

psicòloga Veronica Amezcua per parlar-ne més

per al programa “La nit dels ignorants”. També

extensament.

vam assistir en directe al programa que ana-

Aquestes visites i classes han estat molt com-

litza l’actualitat de Mònica Terribas, “Els mat-

pletes ja que ens han ajudat a entendre com

ins de Catalunya Ràdio”. Vam formar part del

funciona un mitjà de comunicació tan fascinant

públic en “La tertúlia”, en la presentació del

com és la ràdio i hem aprofundit en els gène-

poemari “L’hivern fascinant” de Joan Margarit i

res periodístics.”

en la secció de cuina.

SORTIDES 4T D’ESO
MATINAL AL RECINTE MODERNISTA
DE L’HOSPITAL DE SANT PAU
Com a primera sortida de curs s’organitzà una
matinal a Barcelona, amb l’objectiu de visitar
el magnífic recinte modernista

de l’Hospital

de Sant Pau. Gairebé tot l’alumnat dels alumnes de 4t van participar en la visita guiada i
també en un breu recorregut pel Passeig de
Gràcia acompanyats pel professor de Socials,
Toni Chana.
D’altra banda, el 19 de febrer, els alumnes de
l’optativa de “Fem de periodistes” ens vam
apropar a Ràdio Nova, l’emissora local del nostre municipi, Vilanova del Camí. A part de visitar les instal·lacions, la Marissa Martínez, directora, ens va explicar la tasca de periodista
en un mitjà local i també la seva experiència
laboral en aquest món.
A més, la visita a Ràdio Nova s’ha completat
amb dues sessions formatives per part de les
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Recordem que L’Hospital de la Santa Creu

experiments. Al sortir de la fira, vam disposar

i Sant Pau és un conjunt modernista

que

de més temps per gaudir del museu visitant,

fou projectat per l’arquitecte Lluís Domènech

per exemple, el Bosc Inundat, un lloc on ob-

i Montaner. Després de quatre anys d’obres

servar, conèixer i investigar la flora i, sobretot,

de restauració, el recinte acull visites des de

la fauna mundial.

2014 i centres com el de les Nacions Unides

El resultat de la visita va ser un matí ple de

i de l’OMS hi han fet acte de presència.

descobriments on vam aprofitar al màxim el

Aquesta és una de les sortides que permet

museu. I és que per molts cops que haguem

els alumnes descobrir la riquesa i varietat que

vingut al Cosmocaixa mai ens cansem del mu-

ofereix el nostre patrimoni.

seu, cada cop ens sorprèn més.
Adrián Vàzquez, 4.3

Marta Bartrolí, Coordinadora de 4t ESO

VIATGE A CANTÀBRIA

SORTIDA AL COSMOCAIXA

El passat març, els alumnes de 4t vam realit-

El passat 13 d’abril, els alumnes de 4t que

zar el nostre viatge de fi de curs. Durant cinc

cursem alguna optativa científica vam fer una

dies vam poder gaudir de Cantàbria.

visita al museu de ciències Cosmocaixa de

El primer dia ens vam dirigir cap a la capital

Barcelona. El matí va estar ple d’activitats. A

càntabrica, Santander, on vam anar en vaixell

l’arribar, vam tenir temps lliure per visitar el

per la costa santanderina i vam passejar pel

recinte: vam poder observar diferents exposi-

centre de la ciutat. El segon dia vam visitar el

cions d’astronomia, de geologia, de biologia...

parc de la naturalesa de Cabárceno, on vam
poder gaudir d’una gran varietat d’animals i
on vam passar-ho en gran amb l’espectacle
dels lleons marins. El tercer dia vam visitar
la cova de El Soplao i les pintures històriques
d’Altamira i, a més, vam passejar pel bonic i
històric poble de Santillana del Mar. El quart
dia, el nostre preferit, el vam passar fent esports d’aventura: canoa, tirolina, pont del
mico... va ser una gran jornada! El darrer dia
vam visitar Bilbao, i tot i que ens hagués agradat estar-hi més temps, vam haver de tornar
cap a Vilanova.
El resultat del viatge va ser una experiència

Després, vam poder acudir a la Fira de Recer-

inoblidable, on vam poder gaudir moltíssim i la

ca, una exposició dels projectes més actuals

qual mai oblidarem!

i innovadors que s’estan duent a terme a Catalunya. Va ser una molt bona oportunitat per

Adrián Vázquez, 4.3

descobrir i per poder fer i participar en petits
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Altres Activitats
SERVEI COMUNITARI

llit aliments i llibres per a Càritas i també han
ajudat i han jugat amb els avis del casal de la

Aquest curs, totes les alumnes i els alumnes

gent gran.

de 4t d’ESO han realitzat un projecte nou que

Montse Marimon
Coordinadora del Servei Comunitari

han dut a terme fora del centre amb les seves hores lliures. A l’Institut Pla de les Moreres hem encetat el Servei Comunitari “Fent
Camí”, que servirà per enriquir aquestes noies
i nois amb valors i habilitats cíviques, que ex-

CONSELL DE DELEGATS

mís social i solidari amb les persones del seu

Projecte de millora del nostre entorn:
“PATI.NET: PAPERS EN XARXA”

municipi.

Cada any, els delegats de tots els cursos om-

perimentin i protagonitzin accions de compro-

plen una enquesta per valorar la seva tasca
a l’aula i les funcions que han dut a terme a
l’institut durant el curs. Se’ls demana també
que facin propostes de millora de cara el curs
següent i, per aquesta raó, enguany s’ha implementat una de les coses que van suggerir majoritàriament: augmentar el nombre de
reunions del Consell de Delegats. Així, doncs,
aquest curs tenim dos delegats per aula i dues
trobades mensuals del Consell de Delegats a
les quals assisteixen per torns. Això ha portat
que hi hagués més participació per classes i
també ha permès portar endavant projectes
de manera més continuada com és el projecte
“Pati. Net: papers en xarxa”.
Per aconseguir aquests objectius han col·laborat

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de mi-

durant 10 hores, de manera totalment altruis-

llorar l’aspecte del pati i el seu entorn després

ta, amb diferents activitats de Vilanova del

de l’esbarjo, degut als papers i deixalles que

Camí: han ajudat els nens i nens de primària a

els alumnes llencen a terra.

llegir, pintar o a jugar; a les llars d’infants han

Els delegats van discutir en petits grups quines

jugat, han cantat i han berenat; a les places

mesures es podien prendre per millorar aquest

han fet curses, maratons amb TV3, han reco-

problema. Es van posar en comú les diferents
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accions i es van establir i decidir diferents ac-

Es van posar papereres noves al pati i es

tivitats a portar a terme.

va proposar pintar-les en forma de xarxa de

Accions que els delegats van decidir fer per

cistella de bàsquet.
Es posarà el “logo” de la campanya en un

aquest projecte:
Es va fer un concurs voluntari per al “logo”

lloc visible del pati.

de la campanya i els delegats van votar el
guanyador. Es va penjar a cada aula un pòster
del “logo” guanyador.
Es va decidir que al principi de curs i durant
el primer trimestre els delegats

tindrien la

funció d’informar i aconsellar als alumnes del
pati sobre l’ús de les papereres portant un distintiu del projecte en forma de xapa. Aquests
alumnes s’autoanomenen: “correu-brossa”.
També durant les hores del pati es van fer
fotografies que il·lustressin l’estat del pati:
males accions durant el pati i també bones accions en favor del manteniment dels espais;
i es van buscar fotografies d’altres llocs amb
contaminació. Amb les fotografies hem fet una
exposició en un lloc visible del centre per in-

Tot i que hem fet molta feina, encara queda

centivar les bones accions entorn al tema.

molt per a fer. Continuarem treballant com a
delegats per millorar el nostre institut!
Consell de Delegats

PROJECTE MORERA
Any rere any l’Institut Pla de les Moreres s’ha
implicat, ha cregut i ha posat una gran èmfasi
en dur a terme el Projecte Morera i, aquest
curs 2017-2018, no podia ser diferent i s’ha
engegat de nou el Projecte.
El Projecte Morera és una experiència de coEs van fer algunes “performances” per les

rresponsabilitat sobre l’educació dels nos-

classes per incidir en l’ús de les papereres i la

tres joves en un marc de col·laboració entre

millora de la neteja dels espais interiors i exte-

el Departament d’Educació i l’Ajuntament de

riors del centre.

Vilanova del Camí. Es tracta d’un projecte
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d’escolaritat compartida que ens permet ampliar les estratègies d’atenció a la diversitat

USEE

de les quals disposa el nostre centre, per tal

Aquest curs 17-18 el nombre d’alumnes USEE

d’oferir als nostres joves amb

dificultats la

ha augmentat fins arribar a la xifra de 14. Te-

possibilitat de poder seguir avançant l’itinerari

nim alumnes des de primer fins a quart d’ESO.

escolar normalitzat. Aquest projecte es desen-

Com a novetat enguany els alumnes de 4t de

volupa en un entorn extern, realitzant tasques

l’USEE han format part del grup 4.4, fent totes

en una empresa o entitats del municipi, per tal

les matèries i, per tant, no s’han barrejat amb

de conèixer o aprendre un ofici.

la resta de l’alumnat USEE.

Pel que fa a l’Ajuntament de Vilanova del Camí,

A dins de l’USEE treballem les assignatures cu-

cal destacar la col·laboració de l’alcaldessa i la

rriculars (català, castellà i matemàtiques) però

Tècnica de Recursos Humans que ens han do-

també fem d’altres activitats més lúdiques com

nat tot el seu suport en aquesta iniciativa, sent

ara: l’hort, cinema fòrum, manualitats, orien-

molt conscients del que pot representar, tant

tació, taller de cuina, lectura, jocs de taula i

en el creixement personal i educatiu d’un jove

jocs amb les tablets.

el fet de portar a terme el tastet d’oficis.

Hort: Anem dos dies a la setmana a l’Ecovilanova

El dia 29 de maig, l’Ajuntament ens va con-

on tenim el nostre hort. Fem diferents tasques:

vidar a una recepció on es van entregar uns

plantar, regar, treure herbes i recollir, que és

diplomes i obsequis als alumnes i membres

la feina que més ens agrada. Aquest any ens

col·laboradors.

han anat bé els espinacs, bledes, cebes, alls,

Aquest

any

les

entitats

i

empreses

porros, bròquil, col kale, escaroles i enciams,

col·laboradores han estat: Escola Joan Mara-

però no hem tingut gaire sort amb les cols i les

gall, Escola Marta Mata, Escola Pompeu Fabra,

faves.

la Llar d’Infants la Baldufa, el centre comercial
“Supermercats Sebastian” i el propi Ajuntament. Agrair-los la seva col·laboració i acolliment en la socialització i responsabilitat dels
nostres alumnes.
Els

alumnes

valoren

molt

positivament

l’experiència manifestant que se’ls fa més viable el desenvolupament dels seus aprenentatges.
Des del Departament d’Orientació desitgem
que l’any vinent altres companys puguin gaudir d’aquest projecte que els ajudarà a adquirir
noves experiències fora de l’àmbit escolar.
M. Carme Barbero
Cap de Departament d’Orientació
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Cinema fòrum: Espai on visionem pel·lícules
de diferents gèneres. A l’acabar la pel·lícula
fem el comentari i una fitxa.
On vivim (orientació): A principi de curs veient
que no s’ubicaven dins del poble vam fer petites sortides, on els alumnes ens guiaven per
fer el camí des de l’ institut fins a casa seva.

LA POTÈNCIA DELS CENTRES
EDUCATIUS
Lectura: Llegim en veu alta, comentem la lec-

Quan els pares i mares ens aboquem a la cerca

tura oralment entre tots i ens fixem en el vo-

d’un centre educatiu, tant de primària com de

cabulari.

secundària, per a confiar l’educació dels nostres fills durant un bon grapat d’anys, sempre
busquem que cobreixi totes les nostres necessitats i que sigui el millor centre possible; és a
dir, que sigui el que col·loquialment es diu UN
CENTRE POTENT. Però, ens hem parat a pensar
mai què vol dir que un centre educatiu sigui
potent? La potència, tant de les escoles com
dels instituts, rau principalment en tres eixos
fonamentals:

primer , que tingui un equip

docent compromès amb la seva feina i el seu
centre; segon, que hi hagi uns pares i mares
compromesos amb el funcionament del centre
Comissió USEE

i que valorin la feina dels professionals a qui
han confiat una part important de l’educació
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dels seus fills; i un tercer eix molt lligat als

recolzada quan hi ha pares i mares que volen

dos anteriors, l’arrelament d’aquest centre al

formar part de la seva Junta;

poble on està situat. Tindrem un centre arre-

ta de pares acudeixen a votar a les eleccions

lat al poble quan, tant docents com pares se’l

dels membres de la Junta; quan assisteixen

sentin seu i treballin conjuntament per al bon

a les reunions que convoca aquesta Junta per

funcionament d’aquest centre.

informar i demanar el parer de

Em consta que, al nostre centre, per part de

socis; quan acudeixen a les diferents crides de

l’equip de docents hi ha un compromís i unes

col·laboració en els diferents actes i activitats

ganes de fer la feina ben feta. Però... i els pa-

que es pensen i creen per tal de donar cohe-

res i mares? Quin és l’espai reservat a aquesta

sió al centre; quan els pares i mares confien

part tan important del nostre institut? On po-

en les relacions que s’estableixen entre l’Equip

den abocar els seus neguits, idees i ganes de

Directiu del centre i la Junta; quan confien en

fer funcionar el nostre IES? La resposta és fàcil

la qualitat de les activitats extraescolars que,

i clara, aquest lloc és l’AMPA. Si tenim un AMPA

amb esforç i dedicació, s’han pensat per a tots

forta i recolzada per tots els pares i mares de

els/les alumnes del centre...

la comunitat educativa, tindrem UN CENTRE

I, en tot això, en quin lloc queden els/les alum-

POTENT amb nom propi , reconegut i valorat

nes? La resposta és fàcil. Si el professorat i els

per tota la comarca i per tots els estaments

pares i mares senten seu el centre, els nens,

que el regulen (Ajuntament, Serveis Territo-

els

rials, Departament d’Ensenyament...).

tiran seu i veuran en ell un lloc amb moltes

Què vol dir recolzar l’AMPA? Un AMPA se sent

possibilitats de comunicació i convivència; no
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quan la res-

la resta de

joves que aquí estudien també se’l sen-

només a nivell lectiu, sinó també a nivell ex-

lunya, on els alumnes de Batxillerat han gau-

traescolar, festiu i esportiu. En definitiva, un

dit de dues extraordinàries representacions.

lloc on trobar-se.

Frankenstein, el clàssic de Mary Shelly sobre

FEM ENTRE TOTS/ES QUE EL NOSTRE CENTRE

un dels monstres més famosos de la història

SIGUI POTENT!

que mostra les tenebres d’una societat incapaç
d’assumir la diferència.
LA JUNTA DE L’AMPA.

I El perro del hortelano de Lope de Vega, una
representació sublim d’una de les comèdies

ANEM AL TEATRE!

més conegudes del prolífic autor, dirigida per

Carai si n’és, d’útil el teatre! Encara que a pri-

trama gira entorn a l’amor, les desavinences

Helena Pimienta. En un escenari singular, la

mer cop d’ull tothom pensi que és una mena
d’entreteniment en què uns còmics fan veure

i l’honor, temes recurrents en la creació dramàtica de Lope.

que són el que no són i ens expliquen històries

Departament de Català i de Castellà

més o menys divertides, més o menys tràgiques i ploraneres, l’art teatral té tant a veure
amb la condició humana que taca moltes facetes de la vida. El teatre és un joc i els que hi
juguen reben compensacions intangibles que,

PETITA HISTÒRIA DE LA BIBLIOTECA

a la fi, tenen el seu fruit. L’educació és el prin-

Cinc anys després de la creació del centre es

cipi del triomf de l’ésser humà, i si el sistema

van acabar les obres d’ampliació del nostre ins-

educatiu tingués més estima al teatre, el faria

titut. El curs 94-95 ja vam disposar d’espais

un baluard de l’aprenentatge. Per a què ser-

tan necessaris com tallers, laboratoris, gim-

veix el teatre? Sobretot, per mostrar-nos que

nàs, pistes poliesportives i d’un espai per la

el món pot ser diferent, només cal posar-se a

biblioteca. Vam engrescar un grup d’alumnes

jugar. Potser això és la felicitat. Santi F. Nadal,

de BUP que cursaven l’EATP d’informàtica, a

Ara.cat

fer una pràctica de base de dades iniciant la
catalogació dels pocs llibres que disposàvem.

Tenint en compte aquestes paraules, l’Institut

Es van fer peticions per rebre nous exemplars

ha volgut fer partíceps els seus alumnes d’unes

i anar ampliant els fons bibliogràfic. Llavors

representacions excel·lents dutes a terme per

la col·laboració la varen fer els d’objectors de

uns actors i unes actrius de renom. Així, els

consciència, que amb la prestació social subs-

nois i noies de 3r d’ESO han pogut gaudir d’Un

titutòria ens ajudaren en les totes tasques as-

cop l’any, al teatre Poliorama de Barcelona,

sociades a la biblioteca.

una obra dirigida pel conegut Àngel Llàcer, on

Quan va desaparèixer aquesta figura, ex-

s’expliquen les viscicituds d’una parella en una

posem a l’AMPA la necessitat de garantir la

època plena de canvis socials i històrics.

continuïtat i potenciació de l’ús amb la seva

També hem visitat el Teatre Nacional de Cata-

col·laboració. Aquí comença l’assignació de
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dues beques per als alumnes de 2n de Batxillerat que garanteixen la seva obertura durant
el pati. Col·laboració que continua fins ara.
El curs 2007-2008 presentem el Projecte
d’innovació educativa “La biblioteca un valor afegit al centre”. Iniciem el club de lectura adreçat a l’AMPA i al claustre de professors. Per cert, aquest curs celebrarem el 10è
aniversari.
El curs 2008-2009

també vam començar el

Pla de lectura, amb una hora de lectura setmanal a l’ESO.
Actualment hem aconseguit augmentar la periodicitat i la durada (mitja hora tres dies a
la setmana) buscant crear aquest hàbit lector
amb el recolzament de tot el claustre de pro-

nar tots els que havíem vist aquest lloc anteriorment. Tot això, ha estat possible gràcies al
recolzament de l’equip directiu, que ha fet que
aquesta història pugui continuar.
És una biblioteca molt col·laborativa i esperem
que segueixi així.

fessors. Cada aula d’ESO (i en són 19) disposa

Fina Castells

d’una mini biblioteca amb uns 70 exemplars.
També voldríem destacar i agrair l’estreta
col·laboració amb la Biblioteca de Vilanova

CLUB DE LECTURA

del Camí: d’assessorament, d’ajuda en difusió
d’activitats diverses, proveïdora dels llibres del

Enguany han estat cinc les trobades que hem

nostre club de lectura, ... i sempre receptiva a

fet al 10è any de Club de Lectura. Mares i

les nostres peticions.

professores (el sector masculí de l’institut en-

Agrair, també, les donacions rebudes de par-

cara no s’ha animat a participar) hem com-

ticulars com col·lecció de la Fundació Bernat

partit, aquest curs en la nova biblioteca,

Metge, per part d’un farmacèutic del poble,

l’intercanvi d’opinions envers unes novel·les

col·leccions de revistes (NATIONAL GEOGRA-

molt diferents entre elles.

PHIC, GEO) i de llibres per part de pares, pro-

La primera ha estat L’origen perdut de Matil-

fessors, antics alumnes,.. Actualment dispo-

de Asensi. Aquesta novel·la ens ha endinsat a

sem d’un fons de 4.500 documents, col·lecció

l’Amèrica precolombina, donant-nos a conèi-

local i revistes.

xer l’Imperi Inca, les ruïnes de Tiwanacu i la

I no vull deixar d’esmentar un altre tipus de

selva amazònica, tot seguint als personatges

col·laboració imprescindible: la del Lluís, el

que han de fer una investigació arqueològica

nostre conserge, traginant caixes de llibres

per trobar el remei d’una estranya malaltia

amunt i avall i movent prestatgeries.

que pateix el germà del protagonista.

Ara hem canviat d’espai, per cert, molt més

Al desembre vam descobrir Atrapada al mirall

acollidor del que ens haguéssim pogut imagi-

de Gemma Lienas. Una novel·la d’intriga psico-

16

Como agua para chocolate de Laura Esquivel
ha estat la novel·la escollida i donarà peu a
fer una sessió de cine-fòrum. La projecció de
la versió cinematogràfica, amb el guió adaptat
per la mateixa escriptora, ens portarà a conèixer receptes tradicionals mexicanes mentre
s’explica la història d’amor de la protagonista
envoltada d’un realisme màgic.
Jennifer Godrid

lògica que ens va fer reflexionar sobre els maltractaments patits per la protagonista. Amb

JORNADA DE CONVIVÈNCIA

una estrucutra calidoscòpica, Atrapada al mirall va trenant diferents fils narratius que mos-

El passat 16 de maig va tenir lloc, al Museu de

tren una panoràmica de les últimes setmanes

la Pell d’Igualada, la IX trobada de joves per la

viscudes per la protagonista abans de la seva

Convivència de l’Anoia. Una jornada que pre-

mort, explicada per aquells que l’envolten, i

tén treballar les actituds i els valors que pro-

que porten a descobrir la seva veritable i ama-

pis d’una societat democràtica: la llibertat,

gada història.

l’equitat, la igualtat, la responsabilitat

Ja al segon trimestre hem llegit El fil de pla-

personal i la solidaritat. Els instituts partici-

ta de Lluís-Anton Baulenas, ambientada en la

pants van ser l’Institut Joan Mercader, l’institut

Barcelona del final de la República i la posterior

Pere Vives, l’institut de Montbui i l’Institut Pla

Guerra Civil. Els tres personatges, procedents

de les Moreres. L’alumnat que va representar

de mons ben diferents, ens mostren un esce-

el nostre institut a la jornada va ser el grup de

nari proper, marcat per esdeveniments que

l’Aula d’Acollida i el grup 4.4 d’ESO.

marquen la vida d’ells. La tertúlia va servir per

Seguint la temàtica d’enguany que treballa els

fer reflexions i compartir records d’infantesa i

valors a través dels jocs, l’alumnat del nostre

joventut.
A l’abril ens vam trobar per compartir les reflexions que ens va suscitar Nosaltres en la nit,
de Kent Haruf. Aquest cop el punt de mira posava el seu focus en la tercera edat i la solitud.
Els entranyables protagonistes, dos persones
vídues, jubilades, van creant un àgil diàleg en
el moment que decideixen fer-se companyia a
les nits, tot conversant sobre anècdotes de la
seva vida, la família i el què diran.
Com ja són 10 anys de Club de Lectura volem celebrar-ho amb una sessió molt especial.
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cacions on es desenvolupen de forma simultània, Catalunya, Balears i País Valencià. Aquest
any, i només a Catalunya han aplegat més de
100.000 estudiants dels diferents cursos de
Primària, ESO i Batxillerat.
Com en les darreres edicions, l’Institut Pla de
les Moreres n’ha estat seu i setanta alumnes
del centre hi han participat. En alguns casos
han obtingut resultats molt destacables, com
la Diana Benito i la Marta Tapiolas de 4t d’ESO
que s’han classificat en les posicions 113 i 243
respectivament, de 10.121 participants, i en
Marc Martín de 1r de BTX que ha assolit la
posició 103 sobre 5.912. Cal fer menció que
institut va preparar un joc representatius per
la confiança i un altre per la valentia. Juntament amb els valors proposats pels altres institus participants (el dubte, l’acompanyament,

aquests alumnes, dins dels seus nivells, han
obtingut els millors resultats de tots els instituts de la comarca.
Felicitem a tots els participants pels resultats

la llibertat, la cooperació, la tolerància i
l’agraïment) es van realitzar jocs i activitats
cooperatives durant tot el matí.
Anna Hervilla

PROVES CANGUR DE MATEMÀTIQUES
Les proves Cangur de Matemàtiques consisteixen en una sèrie de reptes lògics i matemàtics
de dificultat creixent, que els concursants de

obtinguts i els animem a continuar en les pro-

les diferents categories han de resoldre en un

peres edicions per seguir despertant l’interès,

temps determinat i utilitzant diferents tipus de
raonament. Es convoquen a nivell europeu i a
casa nostra estan organitzades per la Socie-

la curiositat i la satisfacció de resoldre problemes en un món, de vegades tan misteriós,
com les Matemàtiques.

tat Catalana de Matemàtiques des de fa vinti-tres anys. En aquest temps ha anat creixent
el nombre de participants en les tres demar-
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Jordi Fernández,
Cap de departament de Matemàtiques

Festes i Tradicions
SANT JORDI 2018
El centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i el bicentenari de la publicació de Frankenstein de Mary Shelley han estat els eixos vertebradors del Sant Jordi 2018 a l’Institut Pla de
les Moreres.
Durant les últimes setmanes l’alumnat ha treballat, des de les matèries de llengües, les
obres de Manuel de Pedrolo, Mary Shelley i
el Romanticisme Espanyol amb les llegendes
de Gustavo Adolfo Bécquer, i han aprofitat
l’essència d’aquests autors per fer els seus re-

sicada de poemes de Pedrolo, Mai no és de

lats per al tradicional concurs literari.

nit, a càrrec dels cantautors Jaume Calatayud

La Diada de Sant Jordi es va iniciar divendres

i Vicente Morera i l’espectacle organitzat pels

amb la inauguració de l’exposició “Pedrolo Po-

Departaments de Català, Castellà i Llengües

lièdric”, gràcies a la cessió del Museu Comar-

Estrangeres, on llum, color, percussió, música

cal de Cervera. Posteriorment, l’alumnat de 4t

i dansa acompanyaren les paraules.

d’ESO i Batxillerat va gaudir a Can Papasseit

Al vespre la representació va estar oberta a les

de l’entrega de premis literaris, la lectura mu-

famílies.
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Dilluns va ser el torn de 1r, 2n i 3r d’ESO.

2n BATXILLERAT

L’alumnat va anar fins a Can Papasseit per

1r premi: Inhumanitat desmesurada; Dani

gaudir de l’espectacle i l’esperat moment de

Doncel, 2nB

l’entrega de premis.

2n premi: La nostra història; Ariadna Rodrí-

Els guanyadors han estat els següents:

guez, 2nA

LLENGUA CATALANA

LLENGUA CASTELLANA

1r ESO

1r ESO

1r premi: Arrel; Diana González, 1.4

1r premi: Soplos; Judith Garcia, 1.3

2n premi: Sóc l’única; Iratxe Redondo, 1.2

2n premi: El cementerio perdido; Clàudia Fer-

2n ESO

nández, 1.3

1r premi: Sr. Smith; Gisela Álvarez, 2.4

2n ESO

2n premi: Un futur alternatiu; Laia Rey, 2.5

1r premi: La noche que lo cambió todo; Paula

3r ESO
1r premi: Un assassinat inesperat; Laura Garcia, 3.5
2n premi: El retorn del passat; Sandra Vega, 3.3
4t ESO

2n premi: Bestia en la noche; Jan López, 2.3
3r ESO
1r premi: Atrapada en el tiempo; Marina Pulido, 3.1

1r premi: Venjança; Claudia Càrdenas, 4.2

2n premi: Voces, Laura Garcia, 3.5

2n premi: Molly; Aaron Nisa, 4.3

4t ESO

1r BATXILLERAT

1r premi: Sombras de muerte; Bruno Fajardo,

1r premi: La meva culpa; Jordi Martín, 1rB
2n premi: La veritat retransmesa; Irene Leno,
1rA

Acedo, 2.4

4.2
2n premi: El susurro; Emma López, 4.2
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FESTA DE NADAL 2017

1r BATXILLERAT
1r premi: El tímido anochecer; Jordi Martín, 1rB
2n premi: El lúgubre recitor; Quim Cobos, 1r B
2n BATXILLERAT
1r premi: Vis a vis; Ariadna Rodríguez, 2nA

ANGLÈS
1r ESO
1r premi: Claudia Wenya Fernández, 1.4
2n premi: Judith García, 1.3
2n ESO
1r premi: Paula Garcia, 2.1
2n premi: Jan López, 2.3
3r ESO
1r premi: Gisela Bocache, 3.4
2n premi: Judith Fei González, 3.2
4t ESO
1r premi: Marc Sarret, 4.3
2n premi: Adrià Vázquez, 4.3
1r BATXILLERAT
1r premi: Gabriel Iuran, 1rB
2n premi: Irene Leno, 1rB
2n BATXILLERAT
1r premi: Marc Alejandro, 2nB
2n premi: Dani Doncel, 2nB
Jennifer Godrid
Professora de Llengua Castellana
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Apunts de Batxillerat
SORTIDES AL BATXILLERAT

ejemplares de Miguel de Cervantes a castellà).
L’oferta teatral queda completada per dues re-

El batxillerat és l’últim graó de l’etapa d’educació

presentacions al Teatre Nacional de Catalunya

secundària i el pas previ als estudis terminals

(amb El perro del hortelano de Lope de Vega

que donaran lloc a la sortida al món laboral.

i Frankeinstein de la Mary Shelley ). La visita

És per tant una etapa per a ampliar coneixe-

al TNC sempre és quelcom especial, tant per

ments teòrics i de buscar orientació per tal de

les instal·lacions, que en el cas del TNC són

decidir allò al que els nostres alumnes es vo-

espectaculars, com pel cartell i cal valorar-les

len dedicar. És per això que la planificació de

com una experiència cultural necessària per al

les sortides durant el batxillerat ha de donar

nivell de batxillerat. L’oferta és complerta amb

una formació pràctica, sobretot d’aquelles ma-

una representació de la companyia ITC de tea-

tèries més específiques de la branca del batxi-

tre en anglès, amb la representació “Backchat”

llerat escollida, i per l’altra, han d’orientar a

que com cada any, van a veure a Can Papas-

l’alumnat a les possibles sortides professionals

seit.

dels diferents estudis.

Per altra banda, les sortides de modalitat bus-

Des de les matèries de llengües l’aposta és pel

quen un coneixement específic i pràctic de la

teatre. D’aquesta manera, tant a castellà com

matèria per tal de completar el que es fa al

a català, han pogut gaudir d’una representació

nostre institut. Dins d’aquestes sortides tro-

d’una obra a l’Ateneu Igualadí. Aquestes re-

bem la sortida a la Barcelona romana, propo-

presentacions són adaptacions i corresponen

sada per la matèria de Llatí, on es poden visitar

a obres treballades a classe i, per tant, formen

les restes romanes de la ciutat de Barcelona

part del currículum propi del batxillerat (Terra

(antiga Barcino), o la visita al Museu Naciona

Baixa d’Àngel Guimerà a català i les Novelas

d’Art de Catalunya (MNAC) organitzada des de
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la matèria d’Història de l’art, on els alumnes
van poder gaudir d’algunes de les obres estudiades a l’aula.
De les branques de ciències de la salut i tecnologia, els alumnes han visitat l’ALBA, un petit
però molt rellevant accelerador de partícules
situat a Cerdanyola del Vallès dins del PTV,
o l’Institut de Ciències Fotòniques i Optomètriques (ICFO) situat a Castelldefels, i que
hem visitat per primer cop aquest any. Dues
instal·lacions d’investigació i recerca, que podem considerar de les més importants que tenim al nostre territori. Dins del mateix àmbit,
els tecnòlegs, van visitat les intal·lacions de La
Salle-URL on s’imparteix un grau universitari
d’animació i vfx, on van fer un taller de captura de moviment i un petit taller d’introducció
al món dels videojocs, mentre els nostres
científics feien un taller sobre VIH al Cosmocaixa. També vam anar al Campus Universitari d’Igualada, on vam poder veure les seves
instal·lacions i fer algunes activitats pràctiques
i rebre informació dels estudis que s’ofereixen
i de les seves sortides professionals.
Però no tot han estat visites, també ens han
vingut a explicar coses al nostre centre. Els
alumnes de primer de batxillerat com cada any
van assistir a una xerrada sobre “criptografia”
on a més de conèixer en detall la vida d’Alan
Turing, van poder veure “in situ” una de les
seves llegendàries maquines “enigma”. També
ens van visitar del Centre Tècnic de SEAT, on
ens van fer un repàs d’alguns dels projectes
I+D+I que desenvolupa la marca a les seves
instal·lacions a Martorell i on els alumnes van
poder veure algunes aplicacions de les matèries científiques que es cursen al batxillerat.
En l’apartat d’orientació, destaquem la visita
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a la Igualada Fira Universitària i un conjunt de

ferències, però el cert és que una vegada re-

xerrades oferides pel nostre ajuntament sobre

alitzat, és quan de forma retrospectiva, els

estades a l’estranger i sobre l’àmplia oferta de

alumnes, acostumen a fer una lectura més

cicles formatius de grau superior.

positiva de la seva utilitat. Però inicialment és

A més de totes aquestes activitats, destaca-

quasi un obstacle, i la feina és doncs enten-

rem algunes altres com una xerrada per tal

dre que un obstacle és quelcom que no ens

d’informar dels riscos del consum de drogues
o la xerrada de la marató, aquest any sobre
“malalties infeccioses”, o la visita de l’Institut
Gutmman, per conscienciar a l’alumnat de les

deixa avançar, o bé allò que ens permet demostrar que també podem saltar i superar el
que ens trobem pel camí. I és que el treball de
recerca és una oportunitat per fer una mena

dures conseqüències derivades dels accidents
de trànsit.
Un any més donem per tancat el curs amb la
sensació d’haver ofertat un conjunt interessant de propostes que trenquen la dinàmica
habitual de les classes, per centrar-nos en
aspectes que considerem especialment rellevants per la formació de l’alumnat.

TREBALL DE RECERCA 20172018
Si una cosa caracteritza el batxillerat és que
porta inclosa la feina del treball de recerca.
Com passa sempre, entre allò que es diu i el
que és en realitat sempre hi ha algunes di-
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de projecte de síntesi del batxillerat, on s’han

durant la Guerra Civil Espanyola, i així poder

de posar en pràctica diferents habilitats per

descobrir els amagatalls més insòlits que va

part dels alumnes: tant de coneixement, com

utilitzar la gent per poder sobreviure durant

d’organització, com d’estratègies, com de pura

aquells anys de por i angunia. Per tal de re-

responsabilitat, doncs són ells els que mar-

alitzar-lo vaig dur a terme una recerca entre

quen el seu ritme i han de gestionar el seu

ajuntaments, consells comarcals, biblioteques

temps. Coses molt importants en la seva ca-

i sobretot, gràcies als testimonis de gent gran.

rrera, primer com a estudiats i posteriorment

I un cop vaig tenir tota la informació buscada

com a professionals.

i després d’haver accedit a tots els refugis que

A continuació tenim un recull d’alguns dels tre-

encara continuaven vigents, vaig elaborar un

balls presentats aquest any.

llistat amb les respectives imatges, caracterís-

Fermín Zardoya, Coordinador de BTX

tiques... per tal que aquests no quedessin mai
més en l’oblit.
Finalment, i un cop acabat el treball, valoro

MAQUETACIÓ I PROGRAMACIÓ D’UN
EXOESQUELET

molt positivament l’experiència de realitzar

El meu treball de recerca es va basar en la
construcció d’un exoesquelet alternatiu que
tingués un cost menor al pressupost ja formulat per les grans empreses. L’objectiu principal
d’un exoesquelet és ajudar i facilitar la mobili-

un treball de recerca; ja que, tot i portar-me
alguns mals de cap; vaig poder ser conscient
de l’impacte que suposa una guerra per a la
població civil i alhora viure amb satisfacció la
recompensa que dóna la feina ben feta.

tat a tothom qui ho necessiti i si és a un preu

Núria Gandia Viñals

més assequible, millor. El meu prototip envolta
la figura humana i la fa caminar; consta de
cintura i dues cames articulades fetes de fusta,

EL CÀNCER: UN MÓN APARENTMENT
CONEGUT

dos motors controlats per una placa Arduino i

Vaig decidir fer un treball sobre el càncer per-

un botó com a accionament. Aquest treball va

què considerava que era una malaltia que cada

donar-me molts coneixements nous i un estat

vegada s’emportava a més persones i perquè

satisfactori de l’esforç a nivell personal.

tothom el coneix com un simple diagnòstic,
tractament i una possible sortida. Però jo volia més, jo volia saber el que realment era el

Nerea Ramos López

càncer així que vaig dur a terme un seguiment
de quatre pacients. Així que basà en una part
teòrica (què és el càncer, diagnòstics, tracta-

ELS REFUGIS DE LA COMARCA DE
L’ANOIA A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA.

ments...) i treball de camp (seguiment).
Personalment, tot i ser un treball que por-

En el meu cas, vaig decidir enfocar el meu

ta molta feina, constància, temps i esforç,

treball en descobrir tots aquells refugis que

agraeixo aquesta oportunitat d’haver cone-

s’havien construït a la nostra comarca (l’Anoia),

gut en profunditat aquest tema. Conèixer co-
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ses que sense aquest treball, mai ho hagués

fem res per a evitar-ho. Ha estat la primera

pogut fer. M’emporto una bona experiència,

vegada que algú m’ha dit que havia de ser jo

dura, però també ens permet créixer com a

qui havia de desenvolupar el treball, és a dir,

persones i desenvolupar altres qualitats com

fins aquell moment només feia petites recer-

l’organització.

ques i potser exposava idees a classe. Però el
meu treball de recerca m’ha preparat per a ser
Yaiza Garcia Morales

capaç de realitzar l’anàlisi de dades, contactar
amb persones i/o institucions que em pogues-

HOMEOPATIA
“Tot va començar amb la meva ambició per la
medicina. Mai hauria cregut que creixés en mi
un interès tan gran per un concepte tan complex: l’homeopatia. El cos humà ens comunica
les malalties, a través d’un llenguatge conegut
com a símptomes. El problema el trobem quan
la medicina convencional destrueix el missat-

sin ajudar i aportar idees, fer el meu treball de
camp, extreure resultats i, potser, la part més
dura, l’extracció de les meves conclusions. No
podia simplement demanar ajuda al teu tutor
o altres, era jo qui havia de saber si el meu
plantejament havia estat resolt de manera satisfactòria (o no) i plantejar-ho en una petita
redacció. Haig d’admetre, però, que a hores

ger sense escoltar el missatge. L’homeopatia

d’ara trobo que ha estat satisfactori, estic se-

ha crescut a partir del no-res, s’ha aixecat so-

gur que he resolt el meu misteri i només el fet

bre fonaments de remeis alternatius que han

de saber que l’he fet tot sol, amb una mica

significat una palanca a la cultura per a la hu-

d’ajuda del tutor per a estructurar el treball,

manitat. I només poden travessar aquest mur,

em dóna una bona sensació de la recerca. Sens

aquells dotats de capacitat natural. L’objectiu

dubte, una de les millors experiències acadè-

del meu treball és permetre que la gent cone-

miques que he realitzat fins ara.

gui el món d’aquest tipus de medicina alternativa: què pretén, com funciona... Sent conscient que aquesta medicina és un misteri sense
resoldre, però que és encara, tractat de ser
resolt. Com va dir Hahnemann: l’homeopatia
és art, l’art de curar.”
Nora Mahmoudi Sànchez

ANÀLISI D’AIGÜES AL CARDENER
El meu treball de recerca va començar amb una
pregunta social sobre el meu entorn, i aquest
m’ha donat l’oportunitat de poder respondre
a aquesta pregunta: La contaminació del meu
entorn és real? Les conclusions extretes m’ho
han deixat clar, la contaminació és real i no
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Marc Alejandro Bueno

L’Entrevista
CLAUDIA BRIONGOS
(EXALUMNA)

Què vas estudiar a la universitat i a on?
Vaig estudiar Traducció i Interpretació a la UAB
i, tot i que hi havia assignatures que no em
van agradar, en general guardo una bona me-

La Claudia Briongos és

mòria de la meva carrera.

una exalumna del centre,
té 26 anys i actualment

Et va suposar un canvi molt gran anar a la

està vivint a Austràlia.

universitat o per tu va ser una continuïtat
del Batxillerat?
Jo penso que anar a la universitat sempre
suposa un gran canvi. I no només pel que fa

Quants anys fa que vas acabar l’institut?
Ara ja en fa uns quants, Sara, m’haig de posar
a comptar-los! Deu fer vuit anys ja!

la universitat va significar més llibertat, més
responsabilitats també, és clar, però el fet de
conèixer gent tan diferent et fa ser més obert

Vas fer el Batxillerat de lletres, amb matemàtiques o sense? Hi ha alguna raó
especial perquè et decantessis per a les
llengües?
Vaig fer l’humanístic, el de lletres pures. I no hi
va haver cap raó en especial, simplement tenia
clar que m’encantaven les lletres. També he de
dir que em vaig treure un pes de sobre sense
les mates (hahaha!).

a la rutina o als estudis. Almenys per a mi,

de ment i és una experiència molt enriquidora.
Faries alguna recomanació als nois i noies
que aquests dies han acabat el segon de
Batxillerat i estan preparant-se per a les
proves d’accés a la universitat (PAU)?
La meva recomanació és que s’ho prenguin
amb calma. Ara és fàcil dir-ho, però la veritat
és que el treball durant el curs és més important que els últims dies d’estudi. El més important és saber combinar les hores d’estudi
amb moments d’oci i sobretot descansar bé i
no patir.
Vas fer o pensar fer algun màster després
de graduar-te?
Vaig pensar en fer un Màster en Interpretació,
però justament quan em vaig graduar, estaven
renovant aquest màster i el van deixar de fer
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durant uns anys. Tot i així, no descarto fer-lo
quan torni. O fer-ne algun altre que no sigui
de llengües, potser de Màrqueting o de Periodisme.
Com vas arribar a Austràlia? Per a millorar l’idioma, per a trobar una feina o per
simple experiència de vida?
Jo crec que va ser més aviat com a experiència; per mi, Austràlia, sempre ha estat un
somni, un d’aquells països que tenia a la meva

jar de casa? T’hi quedaries a viure (per

llista i, com que és tan gran i està tan lluny,

sempre) en aquest país?

volia anar-hi a viure i no només com a turista.

Els costums no són tan diferents, suposo que
si visqués en un poble, notaria més les diferèn-

Què van dir els teus pares quan vas dir
que marxaves tan lluny?
Els meus pares s’ho van prendre bé. Al principi
els va sobtar que marxés tan lluny i vaig avisar
amb molt poca antelació. D’una banda, no ho
volien i intentaven convèncer-me per quedarme. “Això no ho tindràs a Austràlia”, feien broma quan menjàvem croquetes o pernil. Però
sempre m’han donat suport en les meves decisions i confiaven que viuria l’experiència i
l’aprofitaria al màxim.

cies culturals. En realitat els australians són
molt semblants als britànics. Però sí que em va
sorprendre que als supermercats venguessin
carn de cangur, o descobrir els possum, uns
animals que són com unes rates gegants i surten als parcs a la nit. O el llenguatge propi dels
australians, que no té res a veure amb l’anglès
que s’aprèn a l’escola, tenen un argot que només ells utilitzen.
I és clar que trobo a faltar el menjar! Ja tinc
una llista preparada de tot el que vull menjar
quan torni a casa. Aquí no tenen plats típics i a

Ara que estàs allà, ho recomanaries als
joves vilanovins? Creus que és una experiència que molts haurien de provar?
Ho recomano 100%. Potser al principi pot ser

més, la qualitat dels aliments és pitjor, la fruita no té sabor, la carn no és bona, etc, però al
final t’hi acostumes. No m’hi quedaria a viure
per sempre.

difícil començar en un país nou, amb una altra
llengua, sense amics, lluny de la família, però
després tot acaba sortint bé, crec que és una
experiència que s’ha de provar, no cal tenir por,
hem d’aprofitar i viatjar ara que som joves.
Són molt diferents els costums australians dels d’aquí? Trobes a faltar el men-
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Parlem del futur:

Segur que amb la perspectiva dels anys

Tens plans concrets per quan s’acabi la

hi ha coses d’aquella època que potser

teva estada a Austràlia?

ara faries diferent: Si ara tinguessis a les

Sincerament, no, perquè quan se m’acabi el

teves mans alguna vareta màgica per a

visat, tinc pensat anar a viatjar pel sud-est

canviar alguna cosa de la teva estada a l’

asiàtic una temporada, així que encara no tinc

institut, quina canviaries?

ni bitllet de tornada! No és una cosa que em

Si et sóc sincera, crec que no canviaria res

preocupi de moment, però suposo que seguiré

perquè tant els errors com els encerts em van

formant-me per tal de trobar una feina més

ajudar a créixer com a persona, però si se’m

relacionada amb la traducció.

donés l’oportunitat de tornar enrere, m’hauria
agradat conèixer més gent, mostrant-me tal i

És molt important per a tu treballar del

com jo soc, més extrovertida.

que vas estudiar?
Sí, penso que és important. Al cap i a la fi,

Tens només bons records d’aleshores, o

dediquem vuit hores al dia a treballar, així que

bé n’hi ha algun de no gaire bo?

estaria bé dedicar-se a una cosa que t’agradi i

És clar que hi va haver algun moment difícil,

et motivi.

l’adolescència és una època complicada i, a vegades, es feia dur tenir tants exàmens i deu-

Com et veus d’aquí a deu anys?

res, però sincerament els records que em que-

És tan difícil aquesta pregunta... D’una banda,

den són els bons.

m’agradaria estar una mica més assentada,
però sé que vull viatjar molt també, per això

Explica’ns algun moment divertit o que

crec que seré traductora autònoma. D’aquesta

creguis que valgui la pena rememorar:

manera, podré treballar a qualsevol lloc del

Jo em quedaria amb les excursions i viatges

món, però és una idea una mica llunyana,

que es feien, sobretot el de final de Batxillerat

potser utòpica.

que vam fer a Itàlia. Vam viatjar 22 hores en
autobús... No vam dormir res aquella nit, però

Ara fem una mica de memòria de quan

ens ho vam passar tan bé! Però també hi havia

eres a l’ institut Pla de les Moreres:

classes molt divertides i plenes d’anècdotes
amb alguns professors o les gimcanes que es
feien per la Festa de Nadal. Hi havia proves
molt divertides, acabàvem tots tan bruts...
però no ens importava fer el ridícul.
Moltès gràcies, Claudia, per tot el que ens
has explicat.

Sara Pons, Coordinadora 2n ESO
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Racó de la Història
En el racó de la història estem d’aniversari i el

volupament industrial de finals del segle XIX,

motiu és perquè, enguany, se celebra el 125è

que va portar a la deshumanització social i per

aniversari del quadre el Crit del pintor noruec

tant a un estat d’ànim tens i angoixant que es

Edvard Munch.

reflectia en la pintura.

Per poder entendre tot allò que envolta la re-

A això se li sumà la personalitat de Munch,

alització d’aquest quadre, és necessari revisar

marcada per les desgràcies familiars que van

en primer lloc l’època en què es va pintar i des-

portar-lo a desenvolupar els seus conflictes in-

prés fer un esbós de la personalitat de Munch i

teriors mitjançant la pintura:

les seves circumstàncies personals.

Munch, nascut en una família de classe mitjana d’Oslo,va patir la mort de la seva mare i de
la seva germana petita de tuberculosi quan era
petit. Quan ja era gran, va morir son pare i el
seu germà.

ANÀLISI DE L’OBRA:
CONTEXT HISTÒRIC, ARTÍSTIC I RELACIÓ AMB L’AUTOR:

El centre del quadre és un personatge masculí,

L’any 1893 s’havia desenvolupat el corrent ar-

trant la seva angoixa. Al fons de la imatge es

tístic de l’expressionisme a l’Europa central i

veuen dues persones que passegen i el fiord

Escandinàvia com a resposta al gran desen-

noruec proper a Nordstrand. Per comprendre

situat al costat d’una barana, que crida, mos-
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la varietat de tonalitats de colors i les formes
corbes reproduirem les paraules del propi autor :
“Caminàvem amb dos amics pel passeig, el sol
es ponia, de sobte el cel es tornà roig, jo em
vaig parar, cansat em vaig recolzar a la barana, sobre la ciutat i el fiord blau fosc només
veia sang i llengües de foc, els meus amics
continuaven caminant i jo seguia parat al mateix lloc tremolant de por, i sentia un bram infinit que travessava tota la natura “ “Vaig pintar
aquest quadre, vaig pintar els núvols com a
sang autèntica. Els colors cridaven”
-CURIOSITATS:
-Hi ha més de 50 còpies fetes pel mateix
Munch.
-Actualment, el podeu visitar a la Nasjonalgalleriet (Galeria Nacional) d´ Oslo.
-A l’hora d’inspirar-se en la cara del personatge principal, Munch es va basar en una mòmia
peruana que s’exposà a Paris.

-Uns lladres van intentar robar el quadre però,
finalment, fou recuperat.
-És una de les obres d’art que més s’han versionat.
Toni Chana, professor de Socials
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Racó Literari
Rowling, Zafón, Zorrilla, Shakespeare, Bécquer, Lope de Vega… Algunos actuales, algunos
de siglos atrás, pero todos tienen ese poder
para atraparnos entre sus páginas, poseernos
y adentrarnos en mundos fascinantes, ya sea
bajo la sombra de un árbol, en el aula, o en el
sofá de casa…
Cada curso son varios los autores que acompañan nuestros días y que de una manera u otra,
marcan un momento en nuestra vida. Nos hacen volar, nos permiten viajar por escenarios
imaginarios o reales, cercanos o lejanos.
Historias de amor que superan las barreras de
lo prohibido, aventuras que solo pueden superarse con el motor de la amistad, leyendas
escalofriantes que consiguen erizarnos la piel…

redescubriendo pasajes y lugares, reales y fic-

“Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi

ticios.

padre me llevó por primera vez a visitar el Ce-

Las paredes de Hogwarts también han servido

menterio de los Libros Olvidados. Desgranaban

para adentrar al alumnado de 1º de la ESO en

los primeros días del verano de 1945 y cami-

un fascinante proyecto basado en la primera

nábamos por las calles de una Barcelona atra-

novela de J. K. Rowling, Harry Potter y la pie-

pada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor

dra filosofal. El proyecto ha pretendido impul-

que se derramaba sobre la Rambla de Santa

sar la lectura mediante actividades que fomen-

Mónica en una guirnalda de cobre líquido. […]”

tan la comprensión lectora de manera activa,
gamificando con Kahoots, y la exploración de

Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento

la creatividad a partir de un baúl que los alumnos han expuesto como producto final, repleto

En un mismo escenario, unos cuantos años

de objetos, de creación propia, relacionados

después, partiendo de la Rambla de Santa Mó-

con los diferentes capítulos de la novela (va-

nica, los alumnos de 4º de la ESO disfruta-

ritas mágicas, cartas de admisión a Hogwarts,

ron de una ruta literaria siguiendo los pasos

pócimas mágicas…), así como la exploración

de Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres

de valores presentes en el libro a partir de de-

y otros personajes de La sombra del viento,

bates, mesas redondas y club de lectura.
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TEODORO:[…] Luego, ¿qué tratamos desto

Lope de Vega, nada mejor que ver su repre-

si cuando ve que me enfrío

sentación en el Teatre Nacional de Catalunya.

se abrasa de vivo fuego,

Los alumnos de Bachillerato pudieron disfrutar

y cuando ve que me abraso

de la sonoridad del verso gracias a la dirección

se hiela de puro hielo?

de Helena Pimienta, para así poner cara al tex-

Dejárame con Marcela.

to trabajado en las clases.

Mas viénele bien el cuento

El perro del hortelano no ha sido el único texto

del perro del hortelano.

teatral que se ha leído en el Pla de les Moreres

No quiere, abrasada en celos,

este curso. Los amores imposibles de Romeo

que me case con Marcela;

y Julieta y los de Don Juan Tenorio con Doña

y en viendo que no la quiero,

Inés, han hecho volar la imaginación hasta la

vuelve a quitarme el jüicio,

vieja Verona y a la Sevilla del Siglo de Oro.

y a despertarme si duermo.

Clásicos y contemporáneos activan la imagi-

Pues coma o deje comer;

nación de los alumnos, provocando a menu-

porque yo no me sustento

do las ganas de emularlos. Este curso, apro-

de esperanzas tan cansadas;

vechando el bicentenario de la publicación de

que si no, desde aquí vuelvo

Frankenstein de Mary Shelley, hemos conocido

a querer donde me quieren.

también el Romanticismo español y algunas de
las Leyendas escritas por Gustavo Adolfo Béc-

Lope de Vega, El perro del hortelano

quer. Para el concurso literario de San Jordi de
este curso, los alumnos debían escribir relatos

Después de leer una de las comedias más re-

(o poemas en el caso de Bachillerato), en los

presentativas de la extensa obra dramática de

que el misterio, la naturaleza y el ambiente se
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convirtieran en elementos esenciales para sor-

LA NOCHE QUE LO CAMBIÓ TODO

prender al lector.

Era una noche oscura, la única luz que había

He aquí los textos de algunos de los ganado-

era la de la única farola de la plaza del pueblo.

res:

Yo estaba dando un paseo por las abandonadas calles de aquel pueblo que parecía maldi-

EL CEMENTERIO PERDIDO
Me desperté en medio de un bosque. Estaba
perdida, desorientada en el tiempo…Era un
bosque oscuro y tenebroso, daba miedo. No
sabía qué hacer y tenía frío. Me levanté con mi
alma perdida y estaba mareada. Comencé a
andar con la esperanza de encontrar a alguien,
pero de momento, nada.

to. No había nadie, cualquiera hubiera dicho
que estaba desierto.
Fue entonces cuando la vi, aquella niña morena de piel blanca. La niebla se envolvía a
su alrededor, parecía adorarla. Me sorprendió
ver que la niña estaba totalmente empapada y
mantenía una postura fija con los ojos clavados en mí.
Pensé que se había perdido y, aunque mi instinto me pidiera lo contrario, me acerqué y le
ofrecí mi ayuda. La niña me miró con unos profundos ojos negros y me di cuenta de que no
podía responderme, ya que sus labios estaban
cosidos con lo que parecía un hilo de pescar.
Me asusté. Yo no creía en fantasmas, pero no
pude evitar que mi cerebro diera otra explicación a la aparición de aquel ser. La niña desa-

No recordaba nada de aquella noche, era imposible, estaba floja, débil…apenas me aguan-

pareció entre la niebla y, desde ese momento,
todo mi entorno me pareció fantasmal.

taba de pie, pero hice un esfuerzo. A lo lejos,
pude distinguir unas estatuas extrañas. Me
acerqué rápido y entonces supe lo que era: un
cementerio perdido. Pero no era un cementerio normal, sino un cementerio con estatuas
raras, insignificantes, sin sentido, cuyos nombres eran de lo más inverosímil.
Estuve explorando por allí y entonces me entró un escalofrío y un terrible dolor de cabeza. Comencé a sentir un sudor frío y noté que
algo me es tocaba por detrás. Me giré y, desde
aquel día, no volví a ver el sol nunca más.
Clàudia Fernández Hermida, 1.3
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Al día siguiente, un pescador encontró el cadá-

cambiar el pasado y el futuro “, afirmó. Me la

ver de una niña de cabello oscuro y piel blanca

dio y el hombre salió corriendo sin ninguna ex-

en el lago: el cuerpo se le quedó enganchado

plicación. Me la tomé sin pensármelo mucho.

en el hilo de pescar.

Retrocedí en el tiempo hasta verme con mis

A partir de aquel día he buscado una explica-

padres cuando estaban juntos, pero no fue

ción a todo lo sucedido, y nunca he encontrado

lo mismo ver lo que vi con dieciséis años que

ninguna que no entrara dentro de lo paranor-

con los tres que tenía cuando mis padres esta-

mal.

ban juntos. Contemplé cómo sufría mi madre
día a día y cómo sufría yo, porque mi padre
Paula Acedo, 2.4

no la trataba bien. En ese momento, recordé
que aquel hombre había dicho que la pastilla

ATRAPADA EN EL TIEMPO
Fue el día de mi cumpleaños. Iba andando por
la calle, cuando un hombre muy extraño se me
acercó con intenciones de decirme algo. Quise
echar a correr, pero su apariencia no era como
para hacerlo. Se trataba de un hombre gordo,
con bata, gafas y una barba que el tapaba la
boca y el cuello. Tenía pinta como de científico loco, pero me llamó tanto la atención que
no me marché. Entonces me preguntó si tenía
familia, amigos, mascotas… “Tengo familia- le
respondí- aunque mi familia no cuenta conmigo para nada”, le añadí al hombre. “Desde que
nacieron los gemelos que tuvo mi padre con

también podía cambiar el futuro; sin embargo,
cuando vi que ya no podía avanzar ni retroceder, comprendí que el futuro es muy distinto
cuando cambias el pasado.
Lo explico en pasado, pero ahora me encuentro
en el futuro, debido a que el día en que cumplí
los diecisiete años se me acercó un hombre
muy parecido al de la última vez, dándome
una pastilla que podía cambiar el pasado de
nuevo. Así que simplemente la tomé y ahora
vuelvo al principio de la historia, si bien esta
vez prefiero sentirme invisible que atrapada en
el tiempo.

mi padrastro”, pensé. El hombre me enseñó

Marina Pulido, 3.1

una pastilla roja: “Esta pastilla es capaz de

SOMBRAS DE MUERTE
Era una tarde nublada, repleta de oscuras nubes que advertían una gran tormenta. No se
oía más que el movimiento de las hojas, los
lejanos truenos que se acercaban poco a poco
y el sonido de las primeras gotas al romper
contra la tierra. A lo lejos, podía percibirse un
sonido tosco y lento; eran los pasos de un caballero que, al caminar, rompía la poca paz que
quedaba antes de la tormenta.
El caballero parecía caminar sin rumbo fijo y
aparentaba síntomas de extenuación. A cada
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paso se apoyaba en el pomo de su espadón

rizados, decidieron salir de allí. Los valientes,

negro, adornado con rubíes, el cual se exten-

a medida que avanzaban por los oscuros pa-

día en una hoja afilada y empapaba de sangre

sillos, más fuerte oían aquel sonido al tiempo

fresca que se hundía en la hierba para evitar el

que podían distinguir unos pasos lentos que les

derrumbe del temible caballero.

perturbaban la mente, infundiendo gran miedo
e inseguridad en ellos. De pronto, comenzaron
a oír el eco de gritos que, al parecer, provenían
de la entrada. Rápidamente el grupo se dirigió
hacia allí. Al llegar contemplaron los cuerpos
de los compañeros que habían decidido abandonar el lugar: estaban mutilados y bañados
en un río rojo que fluía y se mezclaba con la
lluvia. De pronto, cayó un rayo y pudieron ver
al culpable: un enorme caballero que, con una
sonrisa macabra, gozaba del rojo color del que
se había empapado su espada.
De aquellos mercaderes jamás se supo, tan

A unos cuantos kilómetros más allá de la colina, un grupo de mercaderes, que se desviaron

solo se encontró el rastro de sangre que se
adentraba en aquellas ruinas…

del camino para refugiarse de la tormenta, se

Bruno Fajardo, 4.2

dirigía a unas antiquísimas ruinas de un reino
de que ya nadie su nombre recordaba. Al llegar

EL TEMIDO ANOCHECER

al lugar, los mercaderes quedaron perplejos y,

La niebla inunda la ciudad. Un inquietante am-

a la vez, asustados por el aterrador ambiente

biente reina en las calles. El dolor de todo un

que se había creado allí y el extraordinario pai-

pueblo mancha las fachadas mientras la luna

saje que rodeaba las ruinas: ¡el reino estaba

se apodera del cielo con una perturbadora os-

dentro de una enorme montaña! Su entrada

curidad. El viento sopla y trae consigo un de-

era un enorme portón de hierro y, a sus costa-

solador recuerdo de tristeza. Lo que sucederá

dos, se presentaban dos enormes estatuas de

mañana es una incógnita y anclarse en el pa-

los antiguos guardianes que señalaban que la

sado, un impedimento para sobrevivir.

entrada estaba prohibida. A pesar de esa ad-

Un solitario transeúnte aparece a lo lejos. De

vertencia, los mercaderes decidieron entrar y

curiosos andantes el viandante acelera el ritmo

pasar la noche.

de su caminar, llegando al punto de correr. Fija

Cuando ya todos dormían o eso intentaban,

su mirada al final de la calle, clavando los ojos

comenzaron a oír extraños sonidos que retum-

en la artificial luz que contrasta con la oscu-

baban por los vacíos salones e inquietaron al

ra noche. De repente desaparece. La soledad

grupo. Algunos decidieron ir a comprobar qué

vuelve a dominar y un misterioso incidente de-

eran esos sonidos metálicos y otros, atemo-

cide alterar la tranquilidad de las calles. Al rato
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Y de repente todo,
y de repente nada;
esas luces que miraban mis ojos
se esconden en cada esquina
de mi piel fría, helada;
se cruzan de nuevo
entre llantos, con el miedo,
que arranca cada pizca
de brillo que quedaba.

el mismo pasajero vuelve a aparecer, negando
así si permanente desaparición. Sus actos son
los mismos: gestos milimetrados y pasos contados. Empieza a correr de nuevo hacia la luz.
Vuelve a desaparecer. La escena se repite a lo
largo de la noche, dejando en bucle cada uno
de los actos sucedidos.
El sol se alza lentamente y con él se deja de
lado la representación. Ya no hay ningún viandante y las artificiales luces dejan de hacer su
función una mañana más. El día transcurre con
normalidad. La noche cae de nuevo y con ella
la escena que nunca cesa. Un transeúnggte
anclado en el tiempo, limitado por su propio

Creedme, sé de sobras

ser, que nunca acabará su historia y que nunca

que me sobran esas sombras,

podrá huir de la ciudad.

que me queman la ilusión,
Jordi Martín, 1º Bach.

VIS A VIS

que me muerden la razón.
Cuando existen, araña el pánico
cada latido del corazón.

Hoy le pregunto a todas mis luces
por qué cuando me miran

Pero a la vez, sin ellas,

solo ven mi oscuridad,

sin miedos, dejaría de ser yo.

que se rompe y se deshace

Que zarpen, pues, las sombras

en un vis a vis con el miedo,

esta noche a la deriva,

en un cielo de luceros

cantémosle unos versos a la luna

que no se quieren apagar.

y que nos cure las heridas.
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Así la luz ahogará la oscuridad
que nos corre por las venas,
cayendo en el horror
de los cantos de sirenas.
Y más aún, sin las sombras te prometo
que aquel vis a vis no será jamás eterno.
Ariadna Rodríguez, 2º Bach.

RUTA LITERÀRIA de la novel·la

Feliçment, jo sóc una dona, de Maria
Aurèlia Capmany.
Activitat del grup de 1r de Batxillerat
de Literatura Catalana
Dia: 18 de maig de 2018

és el punt d’origen de la seva existència. Vam
anar a veure els espais que va ocupar l’antic
convent del Bon Consell a les Corts, on va viure internada. Vam localitzar la botiga on va fer
de dependenta. Ens vam ficar en els racons on

“Vaig néixer al carrer de Jaume Giral, al cor del

va fer els primers petons desitjats. Vam bus-

barri de Santa Caterina. Un barri on la gent no

car les cases de les famílies benestants amb

cap a les cases i surt a crits per les finestres i

les quals va viure. Vam espiar per saber si en-

els balcons”. Així comença la història de la vida

cara funcionen les cases de barrets on ella va

de Carola Milà, la protagonista de la novel·la

exercir la prostitució. I vam provar d’identificar

Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia
Capmany.
Carola és un exemple d’una dona maltractada
per la vida que finalment se’n surt. La protagonista ha de sobreposar-se a la seva condició
social i al fet de ser filla il·legítima del fill del
propietari de la fàbrica. Ha de superar els obstacles del masclisme, la hipocresia i el classisme per créixer i afirmar-se en una societat que
li és hostil.
Capmany utilitza Barcelona com el tauler
d’escacs sobre el qual s’estenen les vicissituds
de Carola. El divendres 18 de maig, vam seguir un joc de pistes preparat per Capmany;
vam anar al carrer de Jaume Giral, on ens imaginàrem els primers records de Carola. Vam
caminar pel passeig de Sant Joan fins a triar

quina casa va ser utilitzada pels republicans
com a hospital de guerra i on ella va salvar
vides.
Barcelona és un recurs que utilitza Capmany
per explicar la seva història. Nosaltres girem el
focus i ens mirem Barcelona com la protagonista. Barcelona també ha patit desigualtats,
misèria i hipocresia. La ciutat també ha sofert,
s’ha esforçat i ha prosperat. Sobre la pell de
Barcelona hi ha petjades de la industrialització
de principis de segle, de la marginació dels barris baixos, de les lluites revolucionàries, de la
construcció de mansions als barris alts, de la
modernització de l’Eixample. Capmany coneix
al detall Barcelona. Ha seguit la seva evolució i
l’explica gairebé sense adonar-se’n. Feliçment,
Barcelona també és dona.

quina finca podia ser la de Can Pujades, que
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Departament de Català

Fem Ciència
SETMANA DE LA CIÈNCIA 2017
Any rere any, al novembre tenim una cita amb
la ciència. Unes setmanes abans, els alumnes
comencen a rumiar i treballar de valent per
aconseguir que la setmana de la ciència sigui
tot un èxit col·lectiu.

els alumnes de 1r a 4t van poder visitar totes
les exposicions per observar, meravellar-se,
aprendre i divertir-se amb la ciència.
També van celebrar el concurs de fotografia
científica Macro, amb fotografies de nivell altíssim i alumnes que se superen cada curs.
Aquest any també vam poder comptar amb la
participació al concurs d’un nombre elevat de
Quan s’apropa el moment sempre dubtem

professorat. Gràcies a tots!

quin tema ens farà de fil conductor, i acostuma a ser difícil perquè ho volem tot! Així que
enguany ens vam proposar convertir l’institut
en un museu de la ciència exposant per tot
el centre, treballs de temàtiques científiques
diverses. Des de l’Univers fins al sucre dels
aliments, de la pressió atmosfèrica als nous
aliments (com la xocolata de grill!), passant
per observacions espectaculars amb les lupes
binoculars, una piràmide alimentària gegant i
les lleis dels gasos.
Durant els dies que la ciència va envair l’institut,
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Laura Corbeto, professora de ciències
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Llengües Estrangeres
PRIMERA FASE DE DESÈ
INTERCANVI AMB AMILLY

pel Barri Gòtic de la ciutat va ser organitzada

La primera fase de l’intercanvi amb els estu-

va fer que una ex alumna del nostre institut ,

diants del Collège Robert Schuman d’ Amilly

Lídia Rojas que actualment està cursant aquest

va tenir lloc la setmana del 15 al 22 de març,

mòdul, fos una de les guies. Els alumnes van

just abans de les vacances de Setmana Santa.

fer el recorregut en català, castellà i francès

Aquest any

com una pràctica que va permetre que els nois

pels alumnes de primer curs de CFGS de Guia
Informadors i Assistències Turístiques. L’atzar

hi han participat un total de 34

alumnes i 4 professores.

d’intercanvi gaudissin d’una matinal molt inte-

El programa preparat per acollir el grup francès

ressant.

va ser complert amb l’objectiu d’oferir-los una

A França, la segona fase de l’intercanvi va te-

bona estada de descoberta tant cultural com

nir lloc entre el 12 i 19 de juny. Vam passar l

paisatgística. Els alumnes van visitar La Pedre-

primer i el darrer dia a la preciosa ciutat de Pa-

ra , la Sagrada Família el Barri Gòtic , Montse-

ris, visitant els monuments més emblemàtics

rrat i Sitges. Totes les famílies van col·laborar

de la capital. Un cop a Amilly, vam fer altres

per tal que aquesta desena edició fos rica en

excursions de descoberta com Orleans, el Cas-

experiències i divertida alhora.

tell de Fontainebleau i Montargis

Per primera vegada i gràcies a un acord amb el

Cal agrair a professors , alumnes i famílies tot

professorat de de Processos de Guia i Assistèn-

l’esforç i il·lusió que han posat en aquesta ex-

cies Turístiques de l’EHTB (Escola Hosteleria i

periència. Així mateix, no podem oblidar que

Turisme de Barcelona), l’ activitat de l’itinerari

l’Ajuntament vilanoví promou l’intercanvi des
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del punt de vista econòmic perquè Vilanova i

future!” enguany ha realitzat tres trobades a

Amilly són ciutats oficialment

diferents països europeus amb un resultat to-

agermanades

des de 2003.

talment satisfactori.
El passat mes d’octubre la representació dels

Marta Bartrolí, professora de Francés

alumnes Premis Excel·lència del curs 2016-17
(Berta Lluís , Lorena Marín, Marta Tapiolas) i

PROJECTES ERASMUS +
L’Institut Pla de les Moreres continua avançant
a bon ritme amb els projectes internacionals
Erasmus+. El nostre centre està implementant
dos projectes Erasmus*, Ka1 i KA2, subvencionats pel Fons Europeu.
El projecte KA2 “Get Moving: take part in the
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l’Albert Sánchez Florensa junt amb 3 professo-

riquidora tant a nivell de cultural com social.

res van visitar Finlàndia per treballar el tòpic

L’última trobada d’aquest curs escolar ha es-

“Design and Sustainability” juntament amb els

tat a Polònia el passat mes de maig. Dos pro-

equips de Polònia, Letònia, Eslovènia, Portugal

fessors i 3 alumnes, la Paula García de 2n,

i Finlàndia. També van poder observar de pri-

l’Andrea Muñoz de 3r i en Xavier Pérez-Vico de

mera mà el sistema educatiu finlandès.

4t d’ESO han participat intensament en totes

Posteriorment al mes de febrer dues alumnes

les activitats que sobre “Volunteering and Soli-

de 4t, la Maria Palacios i la Claudia Cárdenas,

darity” s’han desenvolupat en aquest país.

acompanyats per dos professors van anar a la

En totes les trobades s’ha realitzat una expo-

nevada Letònia per fer un treball a fons sobre

sició pública dels pòsters que els alumnes dels

“Mass Media”. Va ser una experiència molt en-

diferents països han elaborat, així com debats i
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conferències sobre els tòpics treballats. A més
a més, tots els alumnes participants han gaudit de l’experiència de conviure durant 5 dies
amb famílies acollidores i així veure i conèixer
altre cultures i noves maneres d’entendre el
món. Els professors acompanyants han pogut
assistir a debats amb els altres representants
dels països participants sobre noves maneres
d’involucrar els alumnes en la societat amb les
eines adequades per fer valdre les opinions.
Durant el curs 2018-2019 es realitzarà la
cloenda d’aquest projecte a Portugal, país
coordinador, on es globalitzarà i es consolidarà
el projecte.
El projecte Erasmus + KA1 “Open up your
town, open up you town” té una durada de 28
mesos i consisteix en aplicar diferents metodologies innovadores a l’aula, adquirides pel
professorat participant en els workshops inter-
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nacionals que es realitzen a l’estiu. Un total
de 6 professors han rebut formació a Irlanda,
França, Lituània, Croàcia, Itàlia, Regne Unit i
Alemanya en aspectes didàctics i de multimèdia. Els alumnes participen activament en els
nous recursos per fer realitat una nova “Tourist Information” del municipi de Vilanova. El
proper curs escolar es confeccionaran els díptics informatius en diferents idiomes. Aquest
projecte pretén internacionalitzar l’institut Pla
de les Moreres i també el seu entorn.
Comissió Erasmus +

DIPLOMES B1 DEL
DELF SCOLAIRE
Els 18 alumnes que van aprovar l’examen de
Français del B1 DELF SCOLAIRE el curs passat,
van rebre el diploma en un acte que es va celebrar a la seu que el Departament d’ Educació
de la Generalitat de Catalunya té a Manresa.
Presidí l’acte el Director dels Serveis Territorials
, Sr. Ramon Bajona Riu i la Sra. Flora Manyà,
Directora de l’Aliança Francesa de Granollers.
Els pares acompanyaren el nostre alumnat i
també Josep Martí en qualitat de Director i la
professora de francès, Marta Bartrolí
Enguany, 14 alumnes entre 4t i 1r de Batxillerat s’han presentat a les proves del mateix nivell i esperem que els resultats puguin igualar
els obtinguts el curs precedent. Recordem que
aquest diploma certifica un nivell intermedi de
la llengua i faculta els nostres alumnes a fer el
cicle superior o B2.
Marta Bartrolí, professora de Francés
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Diversitat Cultural

PATRICIA CRISTO
(Jerez de la Frontera – Espanya)

SIHAM MAYANE
(Marroc)

Presenta’t, si us plau!
Em dic Patricia. Tinc 15 anys i soc de Jerez
de la Frontera (Andalusia). Visc a Vilanova del
Camí i estudio a l’Institut Pla de les Moreres.
Fa any que vaig arribar a Catalunya.
Creus que són necessàries les Aules
d’Acollida als instituts?
Sí, és molt important. La gent que, com jo per
la ve de fora i no sap parlar l’idioma.
Fas amics amb és facilitat i coneixes gent
d’altres països.
Quines coses positives creus que t’aporten
aprendre una llengua nova: el català?
Penso en el meu futur professional; vull treballar de mestre infantil i necessito aprendre
català. Em permet entendre i parlar amb tota
la gent que m’envolta. També conèixer gent
nova i fer nous amics.

Presenta’t, si us plau!
Sóc la Siham, tinc 15 anys. Vaig néixer al Marroc; actualment visc a Vilanova del Camí. Estudio 3r d’ESO a l’Institut Pla de les Moreres,
on vaig arribar fa un any aproximadament.
T’agrada viure a Vilanova del Camí?
Sí, m’agrada Vilanova del Camí perquè és molt
tranquil·la. El meu pare fa 30 anys aquí i està
molt bé. El clima també és un punt a favor.
Però, sobretot, estar a prop de la meva família.
Quants idiomes parles?
Jo parlo dos idiomes: el francès i l’àrab. Ara
estic aprenent castellà i català. M’agrada estudiar les llengües perquè en un futur vull estudiar traducció.
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MIQI LYU
(Xina)

YASMINE BARGACHI
(Martorell-Espanya)

Presenta’t, si us plau!

Presenta’t, si us plau!

Em dic Miqi. Tinc 13 anys i soc de la Xina.

Em dic Yasmine, soc catalana ja que vaig néi-

Actualment visc a Vilanova del Camí amb els

xer a Martorell, però des de petita vaig marxar

meus pares i el meu germà petit. Vaig arribar

al Marroc. Tinc 12 anys i visc a Vilanova del

a Catalunya l’any 2016.

Camí amb el meu pare des de fa 1 any i pocs
mesos.

Quines diferències hi ha de entre l’escola
que anaves a la Xina i l’Institut de Vilano-

Què significa per tu l’Aula d’Acollida?

va del Camí?

L’AA és molt gran per mi, m’ajuda a superar

A la Xina les classes són d’uns 60 alumnes,

moltes coses difícils. A més, tot i que ja parla-

a Vilanova del Camí som 25 aprox. Tot i que

va una mica català, he après moltes paraules

érem molts, hi havia silenci i bon clima de tre-

que no coneixia.

ball.

A l’AA tinc el recolzament de la professora,

Els professors allà són molts més estrictes i se-

puc solucionar els dubtes i problemes que tinc

riosos, a més teníem molta feina extra a casa.

amb la llengua. M’encanta conèixer persones

Aquí, en canvi, els professors són més ama-

d’altres països, idiomes...

bles i bons; t’ajuden molt i tenen respecte.
Quins propòsits tens pel proper curs?
Què podem visitar a la Xina?

Un dels meus propòsits és millorar notes, però

Es poden visitar moltes coses, algunes són:

em falta hàbit d’estudi.

el municipi de Beijing, la muralla Xina i el riu

Em costa dedicar temps i em rendeixo ràpid.

Huang He, que és de color groc.

Però tinc ganes d’esforçar-me.
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DANIEL IORDACHE
(Romania)

FÀTIMA MAYANE
(Marroc)

Presenta’t, si us plau!

Presenta’t, si us plau!

Em dic Daniel i tinc 13 anys. Soc de Romania

Sóc la Fàtima. Tinc 17 anys i estudio 1r de

i visc a Vilanova de Camí. Fa vuit mesos que

batxillerat científic a l’Institut. Sóc del Marroc i

vaig arribar a Catalunya.

visc a Vilanova del Camí.

Què és el que t’agrada més de l’Institut?

Quin és el teu lema a la vida?

Diferents

més

Crec que quan la gent té un objectiu, un desig,

m’agrada és Educació Física. M’encanta anar

s’ha de treballar per aconseguir-lo tot i que si-

amb bici i el futbol.

gui difícil. En el meu cas, desitjo entrar a la

Els professors m’ajuden a aprendre català i em

facultat de medicina, per això m’esforço molt.

coses:

l’assignatura

que

respecten molt.
També m’agrada molt l’Aula d’Acollida, és ge-

Com portes l’aprenentatge de la llengua

nial. La professora és molt amable. Estic molt

catalana?

content perquè he après molt de català, en

Aprenc català durant les classes a l’Institut.

vuit mesos.

També vaig a l’AA, que és molt important perquè tinc una atenció més personal i puc pre-

Demana un desig!

guntar amb més calma.

El meu desig pel proper curs és estudiar molt

També assisteixo a un curs que organitza Con-

i millorar.

sorci de Normalització Lingüística al Casal del
passeig d’Igualada sobre la morfologia dels
verbs en català.
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YENNIFER REYES
(República Dominicana)

MIHAI IORDACHE
(Romania)

Presenta’t, si us plau!

Presenta’t, si us plau!

Em dic Yennifer i vinc de República Dominica-

Soc el Mihai, tinc 12 anys. Sóc de Romania i

na. Tinc 12 anys. Fa tres mesos que vaig arri-

visc a Vilanova del Camí, on vaig a l’institut Pla

bar a Catalunya, ara visc a Vilanova del Camí

de les Moreres.

amb la meva mare i els meus tres germans.
Per si algú no ho sap, què és l’Aula
Quines paraules has après en català?

d’Acollida?

He après a presentar-me, alguns números, vo-

L’AA és una classe on els nens i nenes que ve-

cabulari de la classe, els dies de a setmana,

nen d’altres països van per estudiar català. És

l’alfabet i paraules com: “Benvingut”, “Hola,

una classe que t’ajuda quan no saps parlar i

Bon dia”, “Adeu”, etc.

pronunciar la llengua catalana. Allà juguem i
estudiem, pintem, fem murals per aprendre...

T’has sentit acollida a l’institut ?

ens ho passem molt bé! TOTS SOM AMICS,
això és el que més m’agrada!

Sí, el meu tutor, el Felip m’ha ajudat molt i
també la Jennifer. Tu, la professora de l’Aula

Quina diferència trobes entre l’Institut i

d’Acollida m’ha presentat els companys, que

l’escola on anaves a Romania?

són molt bons, i m’has ensenyat moltes coses.

A Romania és més fàcil tenir amics a classe,
allà tots érem un sol grup i ens ajudàvem i
respectàvem tots; aquí hi ha grups de 4 o 5
persones i costa fer amics.
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CARLOS MANUEL PALMA
(Hondures)

MANUEL FERNÁNDEZ
(Sevilla - Espanya)

Presenta’t, si us plau!

Presenta’t, si us plau!

Hola! Soc el Carlos Manuel, estudiant de

Em dic Manuel i tinc 12 anys. Vaig a l’Institut

l’Institut Pla de les Moreres. Tinc 13 anys i visc

Pla de les Moreres de Vilanova del Camí, on

a Vilanova del Camí. Vinc d’Hondures, vaig

curso 1r d’ESO. Vaig arribar a Catalunya a fi-

arribar a l’octubre del 2017.

nals de l’any 2018.

Què és el que t’agrada més de l’Institut?

Què vols estudiar en un futur?

M’agraden la majoria de les assignatures. Les

M’agraden molt els animals, quan sigui gran

meves preferides són matemàtiques i socials.

vull ser veterinari. A Sevilla tenia 2 gossos, 2

També m’agrada anar a l’Aula d’Acollida, allà hi

tortugues, 7 hàmsters i molts cargols. Aquí a

ha molt bons amics, uns companys excel·lents

Vilanova tinc una granota que es diu “Paquita”.

i una professora molt bona.
Quins aspectes positius treus de conviuQuines diferències has trobat al venir a

re amb companys d’altres països a l’Aula

l’Institut?

d’Acollida?

A Hondures les assignatures tenen hores i dies

M’agrada molt perquè així conec nous amics i

diferents. No segueixen un horari com aquí.

nous idiomes. M’agradaria aprendre Xinès, la

L’Institut de Vilanova és molt gran i hi ha molts

Miqi m’ajudarà.

professors, allà era més petit l’INSTITUT.
Aquí estic molt content i amb moltes ganes
d’aprendre!
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Esports
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
ESCOLAR
Trobades esportives comarcals, sortides al
Camp Nou, gimnàs, futbol sala, trobada de
Centres de Vilanova, tenis taula, són les activitats que ha proposat l’Associació Esportiva
de l’Institut durant aquest curs. Sempre amb
l’objectiu que tots els alumnes del Centre tinguin la possibilitat de realitzar activitat física,
i, així, poder compartir experiències, dins de
l’àmbit de l’esport, amb companys de dins i
fora de l’institut.
Francesc Monclús, professor Educació Física
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Passatemps
COM VAS D’AUTOESTIMA?
La majoria dels adolescents solen estar descontents amb ells mateixos: aspecte físic,
rendiment acadèmic, problemes familiars...
la qual cosa vol dir que afecta a la nostra
autoestima. En aquest test podeu reflexionar si teniu baixa autoestima o si esteu
contents amb la vostra vida i amb vosaltres
mateixos.
1) Et valores a tu mateix?

b) Tinc alguns objectius, però res és segur.

a) Sí, crec que tinc moltes qualitats

c) No estic segur/a.

b) Ves, vaig fent. Tinc qualitats i defectes
com tothom.

5) Et compares amb d’altra gent?

c) No, no crec tingui gaire potencial com a

a) No en tinc la necessitat, crec que sóc

persona.

fabulós/a.
b) De vegades, però no gaire.

2) Consideres que tens moltes amistats?

c) Sí, tot i que no ho dic.

a) Sí, tothom és el meu amic, tinc molts
seguidors a les xarxes.

6) T’agrada el teu físic?

b) No tinc massa amics, però els pocs són

a) Em sento bé amb mi mateix/a.

de veritat.

b) Algunes coses les canviaria, però no

c) No, prefereixo estar sol/a.

m’obsessiono.
c) No estic orgullós/sa amb mi, no m’agrada

3) Normalment, què t’agrada fer en el teu

res del meu físic.

temps lliure?
a) Sortir amb els amics.
b) Dedicar-me als meus hobbies.
c) Quedar-me a casa.
4) Tens metes en la vida?
a) Sí, sé que vull fer a la meva vida.

PUNTS
La majoria de respostes han estat A
Tens molt bona autoestima. Continua així, no
deixis que res et canviï.
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La majoria de respostes han estat B

NOMBRES ENCREUATS

tens autoestima, però hauries de treballar-la
més. Mira les teves qualitats i no els teus defectes, no et comparis amb els altres. Tu ets

VERTICALS

perfecte/a!

1. Cub perfecte. Nombre parell positiu. 2. Múl-

La majoria de respostes han estat C

tres. Solució de l’equació 2 X + 3 = 5. 4. El

Tens una baixa autoestima. Però no t’angoixis,

nombre positiu més petit. Múltiple de 23 i 2.

té solució! Parla amb algú de confiança i re-

5. La suma de les xifres d’aquest nombre és

corda cada dia totes les bones coses que tens,

divisible per 7.

tiple de 1.000. 3. 1,2 dam expressats en me-

encara que et costi trobar-ne (si ho necessites,
demana l’opinió als altres). Recorda que cada

HORITZONTALS

persona és única i moltes t’estimen!

A. Múltiple de 9. Divisor de 60. B. Nombre divisible per 3. La quarta part de 20. C. La xifra

Laia Collado, Psicopedagoga

de les desenes és la suma de la xifra de les
unitats i la de les centenes menys 11. Solució de l’equació 2 X - 5 = 7. D. Res. El major

PASSATEMPS MATEMÀTIC

primer de dues xifres. E. El major divisor de

Heu d’omplir els espais en blanc amb els números de l’1 al 8. No es poden repetir xifres i,

4. Quadrat del primer nombre primer de dues
xifres.

a més, el número que poseu als rectangles ha

1

de ser la diferència de les xifres que col·loqueu

2

3

4

5

en els cercles més propers.

A
B
C
D
E

Núria Castanyé, professora de matemàtiques
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L’Estirabot “fotogràfic”

59

Promoció 2016-2017

4.1. ESO Curs 2016-2017

4.2. ESO Curs 2016-2017

4.3. ESO Curs 2016-2017

Promoció 2016-2017

4.4. ESO Curs 2016-2017

2n BTX Curs 2016-2017

Premis Excel·lència Curs 2016-2017

Premi Emprenedoria

Fotos de Grup 2017-2018

2n BTX -A-

2n BTX -B-

1r BTX -A-

1r BTX -B-

Fotos de Grup 2017-2018

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Fotos de Grup 2017-2018

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Fotos de Grup 2017-2018

3.5.

2.1.

2.2.

2.3.

Fotos de Grup 2017-2018

2.4.

2.5.

1.1.

1.2.

Fotos de Grup 2017-2018

1.3.

1.4.

1.5.

Professorat

Ajuntament de Vilanova del Camí

