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Sovint ens trobem en les com-
peticions esportives que equips 
a priori més fluixos sense ju-
gadors considerats franquícia 
són capaços de vèncer equips 
punters amb jugadors de re-
conegut prestigi. Es diu que el 
col·lectiu està per sobre de les 

individualitats. Podríem considerar que el tre-
ball en equip, els esforços col·lectius, les apor-
tacions individuals al conjunt..., malgrat no ser 
condicions suficients, són condicions neces-
sàries per assolir les fites proposades.
La nostra missió no és pas senzilla. En el marc 
del nostre Projecte Educatiu de Centre (PEC) 
creiem que el centre ha d’ajudar l’alumnat a 
formar-se com a persones autònomes,
responsables, solidàries, participatives, críti-
ques, plurals i tolerants a més d’instruir i orien-
tar-los per assegurar l’assoliment de compe-
tències acadèmiques, professionals i socials, 
que els permetin i facilitin un rendiment òptim 
i un accés al món laboral o estudis posteriors. 
És important doncs que les famílies, pares i 
mares, s’impliquin activament en tot aquest 
procés intentant formar el millor equip possi-
ble al costat del professorat i donin suport i 
creguin  en els projectes que el centre està 
engegant amb l’objectiu prioritari que és la 
formació integral dels seus fills i filles en un 
entorn d’equitat i coeducador. En aquest sentit 
és interessant recordar un proverbi africà que 
diu: “si vols anar ràpid, ves-hi sol però si vols 
arribar lluny ves-hi amb companyia”. 
Espero que se sentin plenament identificats 
amb el nostre projecte educatiu i vulguin for-
mar-ne part de forma activa.
Ànims, salut i sort.

Pep Martí, Director

Curs 2018/2019



SORTIDES 1R ESO

El dimecres 14 de novembre, les noies i els 

nois de primer d’ESO van anar caminant al coll 

de la Llentia i voltants per a fer una observa-

ció i estudi de fòssils. Una sortida emmarca-

da dins la Setmana de la Ciència, el tema de 

la qual enguany va ser “Els esculls coral·lins”. 

Per complementar aquesta activitat, el diven-

dres 16 de novembre, dins l’horari escolar, els 

alumnes van gaudir d’una xerrada a càrrec de 

Josep Llansana, autor de la “Guia de Fòssils de 

l’Anoia”.

El 6 de febrer els alumnes van visitar el Parc 

Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona, 

on van fer un recorregut guiat amb casc per 

l’interior de les galeries mineres (500m) i van 

poder veure la maquinària del pou d’extracció 

Maria Teresa.

A finals de març i principis d’abril, cada grup 

classe va gaudir d’una activitat al rocòdrom i 

escola d’escalada Ingravita d’Igualada.

Sortides
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Els dies 2 i 3 de maig els nois i noies de primer 

van fruir de dos dies de colònies a “L’entorn 

d’aprenentatge de Pujalt”, on van allotjar-se 

al Casal La Salle de Veciana, a la comarca de 

l’Anoia. 

Tots plegats van gaudir del medi natural i en-

torn d’aquests municipis, a través d’activitats 

de meteorologia, astronomia, esports...

El 9 de maig, 115 alumnes de primer i segon 

van participar a la XXV Trobada de Corals 
de Catalunya. Aquest cop els joves cantaires 

ho van fer des de l’escenari del Teatre de la 
Passió de Cervera. 
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A més, el 16 de maig els nostres alumnes 

van anar al teatre Ateneu Igualadí per veu-

re l’obra Euria (pluja), inclosa en el programa 

“Anem al Teatre” de la Diputació de Barcelona, 

és un espectacle poètic que parla de l’absència 

dels éssers estimats, del dol i de la capacitat 

de resiliència.

A finals de maig les noies i nois de primer 

d’ESO van compartir  un matí d’activitats lú-

diques i esportives amb els alumnes de 6è 

de primària de les tres escoles de Vilanova. 

Aquesta  trobada  s’organitza  des  de l’institut 

amb la col·laboració dels alumnes de primer de 

batxillerat que fan de monitors.

Finalment i com a cloenda del curs escolar, 

al mes de juny els alumnes aniran al Canal 
Olímpic de Castelldefels, on faran una activi-

tat de Kayac i gaudiran d’un parc aquàtic amb 

inflables.

Sara Pons,
Coordinadora de 1r ESO

SORTIDES 2N ESO

Setembre. Comença 2n d’ESO. Ja no som els 

més petits de l’institut però encara ens queda 

un llarg camí per endavant.  Nosaltres, com 

en Bastián i Atreyu a La Historia Interminable, 

comencem una aventura que ens portarà per 

diferents indrets que ens faran crèixer com a 

persones, que ens permetran conviure amb els 

nostres companys i companyes i que ens end-

insaran en un món màgic…

Octubre. Quin punt d’inici millor per començar 

la nostra aventura que anar a Montserrat, la 

muntanya màgica. La muntanya de Montserrat 

ens va rebre emboirada i amb un suau plugim. 

El funicular de Sant Joan ens va enlairar fins 

al cim, des del qual vam poder contemplar un 

cel blau que es va deixar veure un cop vam 

arribar. Flora, fauna, història i llegendes ens 

van acompanyar durant el descens, abans de 

sentir el Cant del Virolai.

Març. La “Gran Búsqueda” de “La Historia 

Interminable” avança a bon ritme i nosaltres 

acompanyem els nostres personatges amb de-

teniment. Aquest cop, hem de buscar una sèrie 

de fites que ens portaran fins a les paraules de 

la sabia Uyulala. Al cim de La Tossa, després 

d’una agradable passejada, compartim un es-

morzar per celebrar-ho.
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Per posar a prova la nostra capacitat de crear 

noves aventures, com en Bastián, el nostre 

protagonista, 15 alumnes ens presentem al 

Concurs de Relat Breu de Coca-Cola, tant 

de català com de castellà.

Abril. Del món de les novel·les saltem al món 

del còmic. A la 37a edició del Saló Interna-

cional del Còmic de Barcelona descobrim, de 

mà d’un autor, David Ramírez, tot el procés 

que se segueix des de la idea inicial fins al pro-

ducte final.

Maig. La Historia Interminable i 2n d’ESO co-

mencen a arribar a la seva fi. Pel camí ens hem 

trobat obstacles que hem anat solucionant, 

però ja veiem molt de prop el final del camí...

A Cervera som partíceps d’un esdeveniment 

únic: des de l’escenari del Teatre La Passió 
hem cantat, juntament amb 2.400 alumnes 

més d’arreu de Catalunya, a la 25a Trobada 
de Corals de Secundària.

L’esdeveniment més esperat del curs, les colò-

nies, s’apropen, les tenim a tocar…  Igual que 

en Bastián Baltasar Bux, desitgem que arri-

bi el moment... La Vall de Lord i un munt 

d’activitats ens esperen. Un viatge que marca 

el final d’un cicle, el primer cicle de l’ESO. 

Caiac, escalada, ràpel, “trekking”, circuits acro-

bàtics pels arbres i una olimpíada esportiva 

posaran a prova la nostra valentia, les nostres 

pors, la nostra resistència. Dies per conviure i 

gaudir amb els companys, professors i moni-

tors que ens acompanyen. Dalt de la muntan-

ya vam poder respirar la pau i tranquil·litat, 

sentir els ocells i gaudir d’unes vistes úniques. 
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Moments que quedaran gravats a la nostra re-

tina per sempre.

Però les aventures no s’acaben aquí. Aviat 

s’acabaran les classes, i abans de fer pas a 

un càlid estiu i començar el nostre Treball de 
Síntesi sobre la Mediterrània, visitarem un 

poble costanera: Sitges. Però aquesta és una 

altra història i ha de ser contada en una altra 

ocasió…

Jenny Godrid
Coordinadora de 2n d’ESO

SORTIDES 3R ESO
ENTRE NATURA I CULTURA

PUJADA AL PUIG AGUILERA
Durant el curs escolar, l’alumnat  de tercer han 
pogut participar tant de sortides en plena na-
tura com la pujada al Puig Aguilera o l’estada 
a la neu (veure crònica a part), com en acti-
vitats que han tingut Barcelona com a centre 
d’atracció.
La primera excursió es va fer el dia 26 
d’octubre, amb la intenció de realitzar una 
activitat de convivència  i de cohesió de grup. 
Com sempre, vam comptar amb la bona dis-
posició del Sr. Viera que ens va conduir fins 
al cim d’un dels indrets més bonics del nostre 
entorn. Es va aprofitar la sortida per poder vi-

sitar un dels refugis antiaeris de la guerra civil, 
que encara són accessibles avui dia.

AL TEATRE VICTÒRIA
Organitzada pel Departament de Català, es va 
fer una sortida al teatre Victòria, a Barcelona. 
Vam assistir al musical “Castle School”, junta-
ment amb nois d’altres instituts de Catalunya. 
Amb idea original de Cristina Allande i Joan 
Llonch, l’obra recrea la vida en un internat i 
tracta valors com l’amistat i el treball en equip, 
a partir de l’arribada d’un alumne nou.
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Alumnat i professorat vam gaudir molt i creiem 
que val la pena fomentar activitats com aques-
ta i repetir-les.

DESCOBERTA DEL BARRI GÒTIC
La gimcana fotogràfica pel Gòtic de Barce-
lona posarà cloenda a les sortides d’enguany. 
Es tracta d’un recorregut pensat perquè els 
nostres alumnes descobreixin els principals in-
drets d’un dels barris més turístics de la capital 
catalana, sovint desconeguts.
Els grups rebran indicacions per poder arribar 
a patis medievals, interiors del call jueu, es-
glésies i placetes, que parlen de la rica història 
que ha forjat l’actual configuració d’aquest dis-
tricte.

ESQUIADA A MASELLA
Una de les activitats més desitjades per 
l’alumnat de tercer és l’esquiada a Masella. 
Enguany, del 18 al 20 de febrer, l’alumnat va 
gaudir de la pràctica de l’esquí alpí, de l’entorn 
natural i del bon temps. Va ser, sens dubte, 
una experiència que deixarà una fantàstica 
empremta.

QUART D’ESO SURT DE 
L’INSTITUT

El Recinte Modernista de Sant Pau va re-
bre, durant el primer trimestre, la visita dels 
nois i noies que enguany cursen 4t d’ESO. Allà 
van poder passejar per les seves instal·lacions 
mentre una guia els explicava tota la seva his-
tòria. Construït entre el 1905 i el 1930, fou 
concebut per Lluís Domènech i Montaner com 
una ciutat-jardí per als malalts. Després de 
servir durant un segle com a hospital públic, 
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els seus pavellons rehabilitats llueixen avui 
amb tota la seva esplendor. Visitar aquest con-
junt arquitectònic tan excepcional és, doncs, 
una experiència única.

Ja al segon trimestre, l’alumnat de 4t va conèi-
xer el Teatre Nacional de Catalunya i va 
poder gaudir de la representació de “La bona 
persona de Sezuan”, una obra emblemàtica del 
teatre èpic molt ben valorada per la crítica, on 
Bertolt Brecht planteja una reflexió incòmoda. 
Quins són els límits de les bones intencions, 
especialment quan aquestes no afronten les 
dificultats materials amb contundència i prag-
matisme?
A més, també van participar a l’Anoiada, la 
primera gimcana tecnològica de la comarca de 
l’Anoia, que va reunir més de 700 alumnes de 
3r i 4t d’ESO d’11 centres de la zona. Va te-
nir una durada d’aproximadament dues hores 
i la formaven 68 parades amb proves i contin-

guts, entre les quals n’hi havia de nombroses 

al Barri Vell, el parc de l’Estació Vella, el pas-

seig Verdaguer, la plaça Castells, el Gasogen 

i el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de 

l’Anoia (MPICA).

El recorregut no competitiu guiava els partici-

pants dividits en grups via geolocalització a 

través dels seus dispositius mòbils a diferents 

punts d’interès històric i cultural de la ciutat 

d’Igualada, on unes targetes explicaven les 

instruccions de cada prova i també els indica-

ven quin camí emprendre per trobar la parada 

següent en escanejar un codi QR amb els mò-

bils. Amb una app que equipava la càmera del 

mòbil amb realitat augmentada, els alumnes 

rebien qüestions relacionades amb les xarxes 

socials.

I per acomiadar aquesta etapa educativa, no 

ens podem oblidar del viatge de final de 

curs, que aquest any portarà els alumnes a 

Madrid del 17 al 21 de juny. Visitaran mu-

seus, llocs emblemàtics de la ciutat i, com no, 

també tindran temps d’esbargir-se amb acti-

vitats lúdiques. Així doncs, només ens queda 

desitjar que els resulti una experiència inobli-

dable.

Gemma París,
Coordinadora de 4t ESO
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PROJECTE MORERA

El Projecte Morera té com a objectius: 

1. Que els alumnes puguin assolir els objec-

tius generals d’etapa i poder obtenir el gra-

duat en ESO.

2. Facilitar la transició de l’àmbit educatiu a 

l’àmbit professional, crear hàbits laborals.

3. Impulsar dinàmiques de cooperació entre 

els diferents agents locals (educatius, econò-

mics i socials) per afavorir la relació entre en-

torn i centre educatiu.

4. Oferir respostes interdisciplinàries en la 

prevenció del risc d’exclusió social i laboral de 

l’alumnat  del nostre centre.

Les activitats a realitzar pels nostre joves són 

les següents:

1. Tasques a realitzar a la llar d’infants 

(col·laborar amb l’equip docent del centre):

1.1. Aprendre tasques administratives (ús de 

la fotocopiadora, arxivar documents, treballs 

de redacció, etc.).

1.2. Participar en la confecció dels àlbums de 

cada classe, així com en la decoració d’aules i 

altres espais del centre.

1.3. Endreçar el material i les aules  (aprofi-

tant  que els nens estan dinant).

2. Tasques a realitzar en el pavelló munici-

pal  (col·laborar amb el cap de manteniment 

de la instal·lació):

2.1. Conèixer les principals tasques de mante-

niment que es porten a terme en aquest espai 

(neteja general d’espais esportius i comple-

mentaris, reparacions, tasques de jardineria i 

pintura). 

2.2. Desenvolupar tasques de consergeria, re-

cepció i atenció al públic.

2.3. Desenvolupar tasques d’organització, 

endreça i retolació del material i del taulell 

d’anuncis.

2.4. Conèixer i interpretar els quadrants hora-

ris i d’activitats esportives.

2.5. Conèixer el programa d’activitats esporti-

ves i participar en la seva difusió .

Altres Activitats
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3. Tasques a realitzar en el supermercat Se-

bastià (col·laborar amb el cap responsable del 

supermercat):

3.1. Emmagatzemar mercaderia i resposar 

productes a les estanteries.

3.2. Mantenir la higiene en góndoles i mobles 

en els quals s ‘exhibeix mercaderia.  

3.3. Ajudar en el repartiment dels encàrrecs.

Des del centre volem agrair la col·laboració  

a tots aquells que fan possible dur a terme 

aquest projecte.

M. Carme Barbero,
Cap de Departament d’Orientació

TABU

Al nostre institut contemplem la coeducació 
com una línia estratègica dins del nostre PEC 
(Projecte Educatiu de Centre) i realitzem moltes 
activitats relacionades en tots els nivells. Tot i 
així, els estereotips de gènere que la nostra 
cultura ens transmet són molt forts i trencar 
amb aquests que es reflecteixen en la nostra 
quotidianitat és una tasca molt complicada. 
Les noies i nois d’aquesta generació continuen 
molt estereotipats, representant els models 
que d’ells s’espera segons el sexe al qual per-
tanyen i en molts casos complint amb els man-
dats de gènere que la societat imposa.
Podem començar per l’actitud de masculinitat 
hegemònica que els nois mostren vers les se-
ves companyes i com això condiciona les seves 
interaccions. El control dels espais, com l’aula 
o el pati, la falta de respecte cap a les compan-
yes amb comentaris i valoracions sobre el seu 
cos, sense tenir el seu permís, la falta d’espais 
comuns, separant-se en moltes ocasions se-
gons el sexe quan realitzen alguna activitat, 
són indicadors que els rols i estereotips encara 
tenen molt pes i queda un llarg recorregut per 
trencar aquestes cadenes que el sexisme ens 
imposa.
Tot i la importància que el PEC del nostre cen-
tre li dona a realitzar una intervenció pedagò-
gica coeducativa, el claustre està format per 
dones i homes que hem estat socialitzats amb 
molts estereotips que ens fan revisar la nostra 
tasca constantment per no caure en la tram-
pa del “currículum ocult”. Creences com que 
els nois són més disruptius i desordenats i les 
noies, més tranquil·les i ordenades encara són 
presents en l’imaginari de molts de nosaltres, 
així com en el de la nostra societat. 
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Amb tot,  la nostra responsabilitat vers 
l’educació formal i informal dels nostre alumnat 
fa que tinguem molts neguits al respecte i que 
apostem per una educació lliure d’estereotips 
i rols de gènere, donant d’aquesta manera 
l’oportunitat a les persones a escollir lliura-
ment com i  què volen ésser i a què es volen 
dedicar durant la seva etapa laboral, sense te-
nir en compte el sexe a què pertanyen.
Els dies 28 i 29 de març, amb motiu de la com-
memoració del 8 de març, Dia de la Dona 
Treballadora, l’alumnat de tercer d’ESO va 
participar a l’activitat “Tabú, tu tries què t’hi 
juges”. Aquesta activitat té com a objectiu 
poder prevenir i reflexionar sobre les violèn-
cies sexuals “de baixa intensitat” que els nois 
i noies poden trobar a la seva vida quotidiana.

L’activitat es va dur a terme al nou Espai Jove 
de Vilanova, Can Muscons, que els joves van 
poder estrenar i que va ser organitzada con-
juntament per l’Institut Pla de les Moreres i la 
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí. 
Durant el tot el matí els joves van realitzar els 

tres itineraris que ens proposa el joc, primer a 
través del seu mòbil, continuant amb un de-
bat i reflexió conjunta i, per acabar, amb un 
producte creatiu (un collage, una cançó i un 
vídeo) amb què l’alumnat va poder plasmar les 
seves idees sobre el tema treballat.
En primer lloc vam parlar del Sexpreading, 
un forma d’abús que consisteix a fer córrer 
fotografies de caràcter sexual sense el con-
sentiment de la persona que hi apareix. Vam 
reflexionar sobre què porta a una persona a 
compartir una foto sense permís, què fa que 
l’altra gent la continïi compartint i com es pot 
sentir la persona afectada. 
En el segon itinerari, vam reflexionar sobre la 
nostra manera de “lligar”. Com ens apropem a 
l’altre/a quan tenim un interès sexual o romàn-
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tic? La nostra manera de lligar pot resultar in-
timidatòria o incomodar l’altra persona? Com 
podem lligar de manera que tothom se senti 
còmode? A partir d’aquestes reflexions, els jo-
ves van canviar la lletra d’algunes cançons per 
fer-les més respectuoses. 
El tercer intinerari ens proposava que nois i 
noies  treballéssim de manera segregada. Els 
nois van parlar sobre la cosificació del cos de 
les dones que porta a fer “llistes” i donar pun-
tuacions a les companyes de classe basades 
en el seu atractiu sexual. Les noies van poder 
parlar sobre els “piropos”, com les afecten i 
com poden posar límits a les actituds que no 
els agraden. 

Paral.lelament, part de l’alumnat de batxillerat 
ha format un grup feminista mixt que busca 
reflexionar i conscienciar sobre la problemàti-
ca de gènere a la nostra societat. El dia 8 de 
març al nostre centre i el dia 12 a la plaça 
del mercat de Vilanova, van efectuar una acció 
performance per tal de visibilitzar la violència 
contra les dones.

Idoia Hernaiz i Raúl Martil,
Comissió Projecte Tabú

LES EXTRAESCOLARS TAMBÉ 
SÓN COSA DELS GRANS

Sempre que pensem en les extraescolars que 
l’AMPA oferta, el nostre pensament se’n va cap 
als nostres fills i filles. Però, qui ofereix activi-
tats als pares i mares de l’alumnat? 

Aquest curs, des de la nostra Associació de Ma-
res i Pares, també hem ofert activitats per tots  
aquells que, dia a dia, acompanyem els joves 
que omplen les aules del nostre institut. En 
aquesta oferta també ha tingut molt a veure 
la direcció del centre, que  ha posat diferents 
xerrades d’interès comú a l’abast de tots els 
pares i mares: “Aliança família i escola” i “Qui 
t’entengui que et compri”. Assistir a aquestes 
petites conferències ens dóna l’oportunitat de 
compartir neguits i dubtes comuns a tots els 
assistents; i sobretot, ens deixa veure que 
allò que passa a casa nostra també passa a 
la del costat. Potser no aprenem res nou, o 
sí!; potser no ens donen la vareta màgica que 
solucioni els nostres problemes, o sí! El que sí 
que podem dir és que són moments de teràpia 
de grup en què tots ens fem costat.
I si parlem d’extraescolars pròpiament dites, 
ja fa temps que l’AMPA va a la recerca d’alguna 
activitat que impliqui  les mares i pares del 
centre.  Aquest curs, la resposta ens ha vingut 
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de la mà d’una mare de tercer curs, la Fina Es-
pín. Abans de les vacances de Pasqua, ens va 
oferir fer un grup per poder practicar l’anglès 
de manera totalment oral. Ens ho va presentar 
en un format divertit i lúdic a partir de cançons 
conegudes. Aquest grup es va posar en marxa 
cap a principi de maig, amb una assistència 
prou bona. Si la valoració és bona, i segur que 
ho serà, el proper curs intentarem continuar 
amb aquest punt de trobada en anglès. Acti-
vitats com aquesta donen peu a què les ma-
res i pares del centre compartim de manera 
regular moments en  què, a part d’aprendre, 
ens coneixem, fem pinya i ampliem les nos-
tres xarxes de relacions amb gent que tenen 
un objectiu comú amb nosaltres, acompanyar 
els nostres fills i filles durant la seva època de 
formació.
Des de l’AMPA, us convidem a participar 
d’aquestes activitats que, tant des de direcció 
com des de l’associació, us oferim cada curs.  I 
estem oberts a altres propostes que puguin fer 
dels pares i mares d’aquest centre un conjunt 
de persones que caminem juntes compartim 
moments de formació i de diversió.

La Junta de l’AMPA.

CLUB DE LECTURA

El Club de Lectura ha comptat aquest curs amb 
propostes molt novedoses i amb un augment 
de participants.
Vam encetar la temporada amb On t’amagues, 
de Mary Higgins Clark, la lectura proposada per 
l’estiu. Aquesta novel·la de suspens va mante-
nir la intriga fins a l’últim moment. 
La següent novel·la ha estat la més especial de 
la temporada. La felicitat d’un pollastre a l’ast, 
de Marta F. Soldado. La vida de la protago-
nista ens va servir com a punt de partida per 
analitzar alguns dels aspectes de les nostres 
vides i també per, com diu el títol, parlar sobre 
la felicitat. Però quin sabor té un pollastre a 
l’ast? Per esbrinar-ho, res millor que acabar la 
tertúlia literària que menjant pollastre a l’ast.

La novel·la que vam llegir tot seguit va crear 
discrepància d’opinions. Ha estat un llibre que 
ha agradat molt o que no va agradar gens, tot 
i que gràcies a l’intercanvi d’opinions durant la 
sessió del club, va fer que algunes participants 
canviessin de parer… Realment, les coses im-
portants s’escriuen sense “H”? Ens quedem 
amb la reflexió final que ens dona Jardiel Pon-
cela al final del llibre.
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Anatomia de les distàncies curtes de Marta 
Orriols ha estat un recull de relats en què, a 
partir de situacions quotidianes, ens ha des-
pertat molts sentiments. Emocions a flor de 
pell que ens han servit per filosofar sobre la 
vida i la seva complexitat.
A l’última sessió del Club de lectura d’aquest 
curs comentarem Dime quién soy, de Julia Na-
varro.

Jenny Godrid,
professora de Castellà

PROVES CANGUR

El  21 de març del 2019, 146 alumnes del 
nostre centre van poder demostrar les seves 
capacitats logicomatemàtiques participant en 
les Proves Cangur. Ara que ja s’han publicat 
els resultats catalans, hem de felicitar tots els 
alumnes per les bones puntuacions obtingu-
des. 
Cal destacar, sobretot, l’alumna de primer de 
batxillerat Marta Tapiolas Fábregas, que ha 
quedat la 47a de tot Catalunya i 1a de tota 
la comarca, i el Marc Martín Ortega, de 2n 

batxillerat que obtingut la posició 100 de tot 
Catalunya. També estem molt satisfets dels 
alumnes Paula Mensa Minguito, David Llopart 
Ortega i Andrea Muñoz Rubio de 4t d’ESO que 
estan dins del 6% de les millors puntuacions, 
juntament amb la Berta Lluís Bravo, el Jan 
López Bocache, la Paula Acedo Bermúdez, la 
Paula Garcia Campillo i el Miquel Sánchez Flo-
rensa de 3r d’ESO. Les millors puntuacions de 
2n i 1r d’ESO de l’institut han estat de la Marta 
Mateos Fonseca i el Ton Martín, González res-
pectivament.
Esperem que el pròxim curs s’animin més 
alumnes i  s’assoleixin tants o més bons resul-
tats com els d’enguany. 
Felicitats a tots el participants!

Núria Castanyé,
Cap de Departament de Matemàtiques

SIEI

Aquest curs hem passat de dir-nos USEE a dir-
nos SIEI, però som els mateixos i tot continua 
igual, només que hi ha hagut un canvi de nom. 
Durant el segon trimestre hem tingut la sort 
de poder gaudir de la col·laboració del centre 
de formació i teràpies Els Tres Pins, de Balsa-
reny. Aquesta entitat la porta Enric Bruch, que 
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és ensinistrador i director del Grup de Ras-
treig i Salvament amb Gossos de la Creu 
Roja. 
L’Enric juntament amb la Marta, la seva dona, 
la Mònica, la seva filla, i la Flama i el Coet, els 
seus dos gossos, han vingut al nostre centre 
una hora els dimecres per fer teràpia assis-
tida amb gossos a l’alumnat del SIEI, en to-
tal, unes deu sessions. Han vingut sense cap 
ànim de lucre, és a dir, no ens han cobrat res. 
L’experiència ha estat un gran èxit tant pel que 
fa als resultats com pel que fa als participants 
a nivell personal. Els alumnes estaven impa-
cients i il·lusionats perquè arribés el dimecres 
i poder trobar-se de nou amb els gossos i tre-
ballar amb ells.  
En total han estat nou nens els que s’han benefi-
ciat d’aquesta teràpia. A l’hora de començar-la, 

ens vam proposar uns objectius molt simples, 
com ara treballar l’atenció, la concentració i el 
respecte, o compartir i respectar el torn. De 
seguida, però, ens vam adonar que estàvem 
aconseguint molt més del que ens havíem pro-
posat en un primer moment. 
Ens hem quedat amb ganes de més. A veure si 
l’any vinent podem repetir l’experiència.

Mar Puig, M. Carme Algaba i Vanessa Sola,
SIEI

SERVEI COMUNITARI

Ja és el segon any del PROJECTE SERVEI CO-
MUNITARI  “FENT CAMÍ”!!!! 
Com ja sabeu l’alumnat  de 4t d’ESO for-
ma part d’aquest projecte on es combina 
l’aprenentatge i el servei a la comunitat, im-
plicant els joves en les necessitats reals de la 
seva població. De manera que aprenen tot allò 
que cal per ser un bon ciutadà , compromès i 
implicat amb la seva societat. 
Les noies i els nois de 4t han participat durant 
10 hores fent de “voluntaris” en les diferents 
entitats del municipi. 
Aquest any, com l’anterior, han estat ajudant 
els infants de les escoles de primària i a 
les llars d’infants en diverses activitats de 
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lectura, jocs o esport. També han col·laborat 
amb l’ajuntament en tasques de control en 
les diferents curses i maratons que s’han reali-
tat al municipi, han ajudat els responsables de 
l’estudi assistit i en el casal d’avis. Finalment, 
van participar en el recapta d’aliments organit-
zat per Càritas i van fer diverses activitats per 
recollir diners per a la Marató de TV3, desti-
nats a la recerca contra el càncer.

Montse Marimon,
Coordinadora Servei Comunitari

TROBADA CONVIVÈNCIA

Enguany se celebra la X Trobada de Joves per 
la Convivència de l’Anoia, que es durà a terme 
al centre cívic Can Papasseit, al nostre poble. 
A partir del lema “ComVivim als instituts”, una 
petita representació d’alumnes de quatre cen-
tres de la conca d’Òdena, l’INS Joan Mercader, 
l’INS Pere Vives, l’INS Montbui i l’INS Pla de 
les Moreres, es reuniran per posar en comú i 
conèixer els projectes que han desenvolupat 
per millorar la convivència, ja sigui al centre o 
al seu entorn. 
En el nostre cas, un grup d’alumnes de 4t 
d’ESO explicarà la seva experiència en el pro-
jecte de Convivència. Aquests alumnes fan un 

servei de voluntariat i donen suport a dife-
rents col·lectius de Vilanova del Camí en horari 
no lectiu, per exemple, Cáritas, el casal d’avis, 
escoles de primària, llars d’infants... Creiem 
que aquesta és una bona manera de millorar 
la convivència al municipi. 
Per altra banda, també aniran a la trobada els 
alumnes de l’Aula d’Acollida que, tot i no ha-
ver participat en el projecte de Convivència, 
col·laboraran fent un “photocall” i podran veu-
re els projectes i gaudir de la convivència amb 
companys d’altres centres.
Aquest mateix dia també es desenvoluparan 
activitats de lleure perquè els alumnes de cada 
institut es puguin conèixer i també ens visita-
ran els Falcons de Vallbona d’Anoia, que ens 
introduiran en el món dels seus castells com a 
exemple de treball cooperatiu.
En aquest codi QR podeu consultar tot el que 
es va dur a terme el dia de la trobada:

Blanca Cano i Montse Marimon,
Comissió Trobada Convivència
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MUSICAL GREASE

El musical Grease ha estat el resultat d’una 
gran tasca duta a terme a les matèries optati-
ves de 1r, 2n i 3r d’ESO, Fem un Musical, on 
l’alumnat ha demostrat les seves habilitats ar-
tístiques donant vida als personatges d’aquesta 
història tan coneguda. S’han realitzat diverses 
representacions per a què les families, l’alumnat 
de l’institut i l’alumnat de primària hagin pogut 
gaudir d’aquest magnífic espectacle.

Òscar Zamora,
professor de Música
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Festes i Tradicions

FESTA DE NADAL 2018
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CARNESTOLTES 2019

El dia 1 de març de 2019 es va celebrar a 
l’institut el Primer Carnestoltes temàtic. En-
guany la literatura va traspassar les pàgines 
dels llibres que llegeixen els alumnes, i els di-
ferents personatges de les novel·les van co-
brar vida en una diada molt especial.

Així doncs, a 1r d’ESO es va escollir Harry 
Potter, a 2n d’ESO La Historia Interminable, 
Retrum per 3r d’ESO i Sentinels a 4t d’ESO. 
Als alumnes de batxillerat se’ls va donar lli-
bertat per escollir i també la responsabilitat 
de gestionar i organitzar la festa. El professo-
rat també va voler participar en la gresca i es 
va disfressar d’un personatge molt buscat per 
tothom, en Wally.

L’alumnat es va concentrar al pati i el Rei 
Carnestoltes va donar el tret de sortida a la 
festa amb el seu pregó. Desfilada de disfres-
ses i petites actuacions van donar pas a un 
concurs d’estirar la corda i a diferents jocs tra-
dicionals, com cursa de sacs i saltar la corda, 
a més de ball i photocall. 
Per concloure l’acte, es va fer l’entrega de di-
plomes a les classes guanyadores, que podran 
gaudir d’un esmorzar de grup.
Esperem repetir l’èxit en les properes edicions.

Núria Castanyé, Laura Corbeto i Jenny Godrid
Comissió Carnestoltes
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Guanyadors/es Llengua Catalana

CONCURS BOOKFACE
1r ESO: Jan Nogales.
2n ESO: Lucía Barbero.
3r ESO: Esther Prieto.
4t ESO: Laura García.
1r BAtxillerat: Sandra Domínguez.
2n Batxillerat: Sanae Nakmouch.

CONCURS LITERARI (JOAN BROSSA)
1r ESO: Emma Magaña i Jana Costa.
2n ESO: Ana Melgares.
3r ESO: Ana Checa i Carolina Valencia.
4t ESO: Cristina Castillejo i Sara Expósito.
1r Batx: Clàudia Càrdenas.
2n Batx: Josep Llopart.

Guanyadors/es Llengua Castellana

CONCURS “Les Mil Cares de la Lluna”
1r ESO: Jana Medina -1r- i Emma Magaña -2n-.
2n ESO: Joana Abril -1r- i Núria Abad -2n-.
3r ESO: Jan López -1r- i Laia Rei -2n-.

4t ESO: Sara Cordente -1r- i Arnau Cano -2n-.
1r Batx: Diana Benito -1r- i Albert Sánchez -2n-.
2n Batx: Irene Leno -1r- i Gabriel Iurian -2n-.

SANT JORDI 2019 “LES MIL CARES DE LA LLUNA”
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Guanyadors/es Llengua Anglesa

CONCURS “That’s one small step for...”  
1r ESO: Jana Medina i Júlia Anguiano.
2n ESO: Diana González i Andrea Ponce.
3r ESO: Gisela Álvarez i Alex García.

4t ESO: Sandra Ramírez i Dani León.
1r BAtxillerat: Albert Sánchez i Ana Palacios.
2n Batxillerat: Samir Chaoui i Judit Cánovas.
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Apunts de Batxillerat

SORTIDES AL BATXILLERAT

Les sortides que es fan durant l’etapa del 
batxillerat tenen bàsicament tres funcions: 
l’assistència a esdeveniments culturals, en 
què podríem situar les sortides per veure re-
presentacions teatrals, les visites informa-
tives i d’orientació, com ara a la Universitat 
Autònoma o a la Fira Igualada Universitària, i 
les sortides curriculars que busquen apro-
par la realitat fins a connectar-la amb  el que 
s’estudia a classe. 
Dins la proposta teatral, durant aquest curs 
hem assistir a les representacions de “Yerma”, 
al Teatre Victòria, i ”La bona persona de Se-
zuan”,  al Teatre Nacional de Catalunya, 
ambdues a Barcelona. A l’Ateneu d’Igualada 
vam veure “Los niños tontos”, “Terra baixa”  i 
“Mirall trencat”. A més d’això,  vam assistir a 
una representació a Can Papasseit de teatre 
en anglès. 

Els alumnes del batxillerat humanístic que 
cursen història de l’art van anar al MNAC i a 
veure les restes romanes de l’antiga Barcino,  
a Barcelona. També vam visitar el campus de 
la UAB, a Cerdanyola del Vallès, i el campus de 
la Universitat de Lleida a Igualada.

Aquestes sortides, orientades a donar coneixe-
ment dels estudis superiors, són interessants 
per tota la informació que reben d’estudis, 
serveis del campus, desplaçaments, beques, 
estudis a l’estranger i alguns altres aspectes 
que ells poden valorar a l’hora de prendre de-
cisions. En aquesta direcció tenim la visita a 
la Fira de l’Ensenyament d’Igualada, en què 
es viu l’ambient universitari des de dintre. Els 
alumnes del batxillerat social van fer una vi-
sita dividida: alguns, visitaven les instal·lacions 
de l’empresa Verdés i altres, les instal·lacions 
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de SEAT,  a Martorell. Finalment els alumnes 
del batxillerat científic van visitar l’Institut 
de Ciències Fotòniques i Optomètriques ICFO,  
a Castelldefels,  i l’exposició “Bodies”,  a Bar-
celona.

Fermín Zardoya,
Coordinador de BATX.

VIATGE DE FI D’ESTUDIS: BUDAPEST

T’animes a deixar lliure el nano que portes 
dins?
Els alumnes de primer i segon de batxillerat 
de l’INS Pla de les Moreres, juntament amb 
alguns professors, van gaudir del viatge de fi 
d’estudis a Budapest, des del dia 24 fins al dia 
29 de març de 2019. A continuació, un dels 
alumnes que van anar-hi explicarà la seva ex-
periència.
Budapest està dividida en dues ciutats: Buda 
i Pest, separades entre si pel riu Danubi. No-
saltres ens vam allotjar a Pest, concretament 
a l’hostal Baroque, del qual haig de destacar la 
seva estètica i arquitectura. De fet, la primera 
impressió que dona la façana és que a dins es 
fan rituals satànics. Però, a mesura que ens 
endinsàvem a l’hostal, descobriríem una ori-

ginalitat d’organització de sales i habitacions 
única. Només fa falta dir que l’accés a una part 
de l’allotjament era mitjançant un armari. 
El primer dia ens van envair els sentiments: 
la barreja de la curiositat, l’emoció i la intri-
ga amb una fatiga pròpia del vol, en definitiva 
d’un nou ambient. Per sort, van saber mante-
nir-nos distrets, amb un passeig pels carrers 
amb un ambient comercial com Andrasy i Vaci 
Utca (el cor de Budapest) el mercat, la Ciuda-
della, el Pont de les Cadenes i la Basílica de 
Sant Esteve.
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Els següents dies vam demostrar la nostra dis-
ciplina adolescent gràcies a haver complert amb 
l’horari preestablert a la perfecció. De fet, s’ha 
de ressaltar l’actuació del professorat en aquest 
sentit, ja que, malgrat la son que teníem a cau-
sa de no haver dormit gaire, van fer que ens 
haguéssim de despreocupar totalment de loca-
litzacions, transport i allotjament. 
Vam gaudir de tots els indrets d’Hongria, arri-
bant fins i tot a Sztergom i Eslovàquia amb la 
companyia d’una guia amable i molt poc xerrai-
re (ironia). Vam visitar l’interior del Parlament, 
el Museu de la Roca (on vaig comprar una màs-

cara de gas de la Segona Guerra Mundial),  vam 
passejar per l’Illa Margarita, pel barri jueu, els 
ruin bars (Szimpla Kert, considerat com un dels 
millors roins pubs del món segons la Lonely Pla-
net, simplement ens va al·lucinar). Tanmateix, 
un dels llocs que sempre recordaré és el Balneari 
Széchenyi que, a part d’unes piscines exteriors 
espectaculars (on vam passar la majoria del 
temps), contenia una zona interior amb saunes i 
piscines termals. Personalment, l’experiència de 
ficar-se a l’aigua calenta amb una temperatura 
exterior de 0ºC va ser espectacular. Vaig deixar 
lliure el nano que porto a dins. 
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En resum, per bé que vam ser renyats diverses 
vegades, si més no per part dels docents i del 
personal de l’hostal per igual, durant el viatge 
vam poder  aprendre aspectes històrics i cul-
turals d’Hongria, a més de la importància de 
saber parlar anglès, d’una bona gestió econò-
mica i de la innecessarietat d’emportar-se el 
mòbil de vacances. De fet, la relació amb els  
altres alumnes de batxillerat va millorar con-
siderablement gràcies a un contacte físic i no 
tecnològic, i vam tenir l’oportunitat de conèi-
xer gent nova. Ha estat una sortida molt agra-
dable i enriquidora.

Edgar Cerro López, 1r Batx.

EL TREBALL DE RECERCA

Com cada any, el treball de recerca ha tingut 
un paper rellevant en els alumnes de segon de 
batxillerat. No cal dir que la coincidència de la 
feina que porta el treball de recerca amb una 
part de segon de batxillerat és un repte que 
requereix d’una gran implicació. Però com a 
treball de síntesi de l’etapa del batxillerat per-

met treballar elements com la responsabilitat, 
la implicació, l’esforç i l’organització. A més, el 
fet d’aprofundir en un tema concret els dona 
la possibilitat de créixer, i en alguns casos re-
presentarà una referència a l’hora d’orientar 
els seus estudis.

BIOREMEDIACIÓ MITJANÇANT MI-
CROALGUES CULTIVADES EN UN FO-
TOBIOREACTOR
Els nostres interessos sempre han estat enfo-
cats a la recerca científica i d’alguna manera 
volíem apropar-nos un pas més a la realitat 
que l’envolta. Per aquest motiu, ens vam ins-
criure al Programa Argó que oferia la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, un programa 
d’assessorament de TDR que ens permetia 
treballar en un laboratori de recerca real i en 
un tema d’interès actual per a la comunitat 
científica.
Dit això, el nostre treball es va centrar en tot 
el procés d’aplicació d’uns microorganismes 
(anomenats microalgues) per tal de remeiar 
ambients contaminats. Vam començar pel pro-
cés de cultiu de les microalgues  i vam fer el 
seguiment del fotobioreactor de la UAB, on són 
cultivades. A més a més, vam realitzar diver-
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sos experiments per observar el creixement 
d’aquests microorganismes. D’altra banda, 
vam comprovar la capacitat de les microalgues 
cultivades per a bioadsorbir crom hexavalent, 
un metall pesant potencialment perillós per a 
la salut (part realitzada al campus universita-
ri d’Igualada (UdL)). En definitiva, un treball 
molt satisfactori que ens va aportar molta ex-
periència i coneixements nous.

Paula Garcia i Jordi Martín, 2n Batx.

EFECTES DE LA LLUM SOBRE ELS “TE-
NEBRIO MOLITOR”
El meu treball es va convertir totalment en 
pràctic després d’haver cuidat un petit esca-
rabat un any. La meva investigació es basava 
a jugar amb la seva fotofòbia, és a dir, amb la 

característica de sensibilitat a la llum. Però per 
això vaig haver d’investigar el seu cicle vital, 
sexual, imitar el seu hàbitat, etc.
Finalment, quan vaig tenir una mostra gran 
d’escarabat, els vaig sotmetre a diferents llums 
com la ultraviolada, llum de colors,... Gràcies 
a això, vaig fer un gran descobriment: aquests 
insectes es poden adaptar a un medi amb llum 
i a més, la llum verda i vermella els atreu.

Bianca Lorente, 2n Batx.

EL DRET D’ASIL, UN DRET AMENAÇAT
El meu TDR va consistir en investigar i demos-
trar el contrast entre la legislació del dret d’asil 
a la Llei d’asil envers la realitat, el que real-
ment succeeix amb les persones obligades a 
fugir del seu país buscant refugi. He après que 

aquest dret humà està casi desaparegut però 

a la vegada mencionat a la legislació, i això 

queda plasmat amb la quantitat de persones 

que perden i segueixen perdent la seva vida 

a la Mediterrània o vivint en condicions pèssi-

mes als camps de refugiats. Però d’altra ban-

da, hi ha entitats i organitzacions que encara 

que tinguin mancances econòmiques i de per-

sonal fan tot el possible per intentar canviar 

aquesta realitat intolerable.

Sanae Nakmouch, 2n Batx.
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El passat 2018 es van complir 100 anys del 
final de la primera guerra global, l’anomenada 
“Gran Guerra” (1914-1918). En aquest article 
explicarem breument quines foren les causes, 
els fets i les conseqüències.

CAUSES
Les dues causes les trobem en la rivalitat entre 
els antics grans imperis i les grans potències in-
dustrials (imperi austro-hongarès, imperi rus, 
Alemanya, Gran Bretanya, França…), que va 
portar a un sistema defensiu d’aliances (Triple 
Entesa i Triple Aliança)  i, per altra banda, en 
la rivalitat en el repartiment colonial del conti-
nent africà per part de les potències europees.

FETS
La causa final de la guerra fou l´ assassinat, 
a Sarajevo, de l’hereu a l’  imperi austro-hon-
garès, l’arxiduc Francesc Ferran, per part d´ 
un terrorista serbi. Aquest fet va dur a una de-
claració de guerra massiva entre els integrants 
de les aliances.
Tot i que la guerra es va desenvolupar en di-

versos continents i que va haver-hi fins i tot 
guerra aèria i submarina, es pot considerar 
que hi havia dos fronts principals a Europa:
-Front occidental, entre la frontera aleman-
ya i la ciutat de París.
-Front oriental, a la frontera de l’imperi rus.

La majoria del període de guerra es va carac-
teritzar per l’estancament dels exèrcits a les 
trinxeres i per la utilització de les noves tecno-
logies (tancs, avions, guerra química…)
Després de tres anys de guerra, Alemanya i els 
seus aliats van demanar la pau.

CONSEQÜÈNCIES
- 15 milions de morts, tant civils com militars.
- Desaparició dels grans imperis (austro-hon-
garès, otomà…)
- Condicions humiliants de pau per Alemanya, 
que portaran, amb el pas dels anys, al naixe-
ment i creixement del feixisme.
- Creació de la Societat de Nacions, organisme 
que s’encarregava de vetllar per la pau mun-
dial.

Toni Chana, 
Cap de Departament de Socials

Racó de la Història
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Enguany la diada de Sant Jordi coincidí amb 

les vacances de Setmana Santa, la qual cosa 

provocà que se celebrés el dia 29 d’abril. Tot i 

aquest canvi, cal qualificar d’excel.lent el tre-

ball dut a terme pels diferents departaments de 

Llengües, el de Visual i Plàstica i el de Música, 

als quals s’afegiren professors d’altres matè-

ries, com el Xavi Méndez i el Francesc Monclús. 

Cal agrair aquestes col.laboracions perquè no 

van fer més que enriquir l’espectacle poetico-

musical que cada any es realitza a Can Papas-

seit. 

El tema objecte de treball a l’aula d’aquest 

any ha estat el de la Lluna i el de la figura 

de l’escriptor Joan Brossa. A partir d’aquest 

treball, han sorgit les creacions literàries de 

l’alumnat, d’entre les quals sortiren els guan-

yadors del concurs literari. 

Pel que fa a l’espectacle celebrat a Can Pa-
passeit, cal destacar-ne la gran qualitat i la 

nombrosa participació de l’alumnat del centre. 

L’eix central fou la lluna, i es feu un repàs de 

tots els aspectes que aquesta presenta: des de 

l’observació encuriosida de l’home primitiu, 
passant pels seus aspectes simbòlics i la re-
lació que ha mantingut amb la infantesa, fins 
a arribar a la realitat d’un dels grans somnis 
de l’home: arribar-hi físicament. 
Fou un espectacle total, en què es combina-
ren text –tant en prosa com en vers-, imatges, 
música en viu… En resum, un treball multidis-
ciplinari contemporani que abraçà mirades de 
diferents disciplines artístiques. 
D’altra banda, a continuació us oferim una 
petita mostra de les creacions literàries que 
l’alumnat del centre ha anat realitzant al llarg 
del curs (en castellà, català i anglès).

Domènec Garrido, professor de Català

TEXTOS EN CASTELLÀ

MEGAN Y EL LADO OCULTO DE LA 
LUNA
Cuando despegó el cohete, Megan no se lo po-
día creer. Todo por lo que había luchado había 
valido la pena: los años que pasó viviendo en 
el orfanato, las  horas que estuvo estudiando, 
los informes de su padre… Por fin iba a viajar 
a la Luna.
El lado oculto de la luna le esperaba con todo 
su misterio. La nave acababa de salir de la at-
mósfera y Megan, junto a sus dos compañeros 
de expedición, puso el propulsor a máxima ve-
locidad.
La falta de gravedad ya hacía levitar sus cuer-
pos. Durante todo el tiempo que duró el via-
je, Megan estuvo reflexionando. Pasó muchas 

Racó Literari
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horas mirando el vacío y pensando en su pa-
dre, quien había luchado toda su vida por des-
cubrir los misterios del lado oculto de la luna. 
Hasta que se lo llevó el cáncer. También recor-
daba con nostalgia a su madre, que falleció en 
un accidente de tráfico. Las horas se hicieron 
eternas. Al cabo de un buen rato, pudieron 
vislumbrar la hermosa silueta de la Luna y se-
guidamente, sus cráteres.

Pusieron en marcha el alunizaje y, cuando la 
nave quedó en reposo, los astronautas salie-
ron al exterior. La zona no estaba explorada, 
nadie antes había estado allí. Siguieron avan-
zando y un sonido extraño les alertó. Segui-
damente se adentraron en una cueva cercana 
y no encontraron nada. Al salir, el ruido había 
aumentado considerablemente. Continuaron 
varias horas dando vueltas y analizando el ni-
vel de salinidad de las rocas, que era extrema-
damente alto. Megan, en un intento de saltar 
lo más alto posible, se hundió en una sustancia 
similar a la tierra.
Inmediatamente sus compañeros fueron a 
buscar una pala a la nave para empezar a re-
tirar la arena. A medida que iban extrayendo 
arena, esta cada vez era más húmeda. Poco 
después consiguieron sacar a Megan del hoyo 
y,a continuación, rompieron una fina capa de 

piedra en el agujero. Tras esto , Megan pro-
nunció emocionada:
-¡Agua!
Más tarde, el ruido se intensificó y empezó a 
llover.

Arnau Cano, 4t ESO

FASES DE LA LUNA
El cielo está oscuro y la luna, llena y esplén-
dida, decora el cielo estrellado. El maravilloso 
paisaje se refleja en el agua calmada del lago. 
Luna contempla el extraordinario paisaje en el 
agua y su reflejo: una chica joven, pálida como 
la luna y rubia. Sus ojos son de un azul grisá-
ceo, aunque desde hace unos cuantos meses 
no dejan de soltar lágrimas. Una de ellas con-
sigue escapar de sus ojos llorosos y se desliza 
por sus mejillas, hasta llegar al agua y disipar 
sus imagen.
Luna Nueva
Sol a veces la quiere más y otras menos, así 
que Luna aprovecha esos momentos para de-
mostrarle su amor. Le abraza queriendo apar-
tar todo el mal que esté por llegar sin saber 
que todo ese mal lo causa Sol. No importa por-
que a ella le basta con disfrutar esta fase, la 
más tranquila.
Luna Creciente
Luna calla, atemorizada, ante la aterradora 
mirada de Sol. No se había dado cuenta, pero 
ahora ve lo que ha hecho y decide cambiarse 
antes de que la ira de Sol crezca más. Sabía 
que esa falda no le gustaba a Sol porque era 
demasiado corta y él ya se lo había dejado cla-
ro varias veces: si le amaba debía respetarle, 
que girarse a su son y no provocara de esa 
manera.
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Luna Llena

“Todo va mal” se repite constantemente Luna. 

Estaba contestando un mensaje cuando, de 

repente, Sol le ha arrebatado el móvil y todas 

sus lobos han despertado para aullarle hasta 

que la ha golpeado en la mejilla. Se va co-

rriendo al lavabo y se encierra aterrorizada, 

mientras oye a Sol que le exige que le abra 

la puerta. Pero hay mucha sangre y esta vez 

no permitirá que vuelva a suceder. No quie-

re terminar con más cráteres que decoren su 

piel, causados por la furia de Sol, aunque haya 

aprendido a aceptarlos todos, desde los más 

profundos y dolorosos hasta las simples man-

chas moradas que van y vienen a conveniencia 

de Sol.

Luna Menguante

Luna difiere entre perdonar a Sol o no. Está 

delante suyo mientras le declara todo su amor, 

no tiene mucho tiempo para decidir y el silen-

cio de la espera es ensordecedor. Él le quiere 

y, aunque a veces “salte”, decide perdonarle, 

ya que será la última vez que pase, la última 

oportunidad. Luna Nueva, amor. Luna Crecien-

te, vigilancia. Luna Llena, dolor. Luna Men-

guante, perdón. Luna Nueva, amor. Luna Cre-

ciente, vigilancia. Luna Llena, muerte.

Sara Cordente, 4t ESO

BLANCA SEPULTURA
La luz de la luna se clavaba sobre el campa-
mento de refugiados de Nigeria. Zoé salió de 
su tienda junto a su amiga, ella llevaba emba-
razada de 9 meses y estaba a punto de dar a 
luz. Se despertó alterada por un mal sueño y 
decidió salir a pasear por la sombría y húmeda 
noche del pobre campamento. Se sentó sobre 
una roca con dificultad al lado de su amiga Ra-
hel y, sintiendo el fresco aire entrar por su na-
riz y boca, admiró la pequeña pero intensa luz 
de la luna penetrar la oscura noche.
Desde bien pequeña, su padre le contaba his-
torias fantásticas sobre la luna para entrete-
nerla y hacerla olvidar de la traumática situa-
ción de la guerra.
La presión en su barriga fue tan súbita como el 
dolor que la acompañó.
Zoé se agarró la prominente barriga mientras 
reprimía un suspiro; su amiga se levantó al-
terada y las dos se miraron conociendo lo que 
venía a continuación. Con la poca luz que ve-
nía de la luna, vislumbró el brillo del líquido 
amniótico, y golpeándola otro dolor punzante 
en la barriga, se dejó caer al suelo y reprimió 
un gruñido. Rahel la agarró de la mano y la 
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intentó levantar, pero no le quedó más reme-
dio que asistirla al parto en medio de la calle 
y de noche. 
A la luz de la luna como testigo de su tragedia.
Zoé perdía fuerzas a medida que empujaba, 
sentía al niño salir y a una voz de fondo que 
la animaba. Pero en lo único que podía pen-
sar era en lo bonita que se veía la luna esa 
noche. Cerró los ojos por un momento y vio a 
su padre, atrapado en esos cuentos fantásticos 
sobre la luna. Abrió los ojos y vio la luna más 
cerca, llamándola. Alzó el brazo intentando to-
carla.
Esa noche la luna fue testigo y juez de la muer-
te de una vida y el resurgimiento de otra tra-
gedia.

Gabriel Iurian, 2n Batx.

LUNA LLENA

Fue la tercera noche de insomnio en la que 
me di cuenta que había estado ciega toda mi 
vida. Vi por fin que había dedicado estos últi-
mos veinte años a la escritura intentando dar 
con la obra que me identificara por completo. 
Sin embargo, fueron en vano.
Mi pasión por la literatura empezó cuando te-
nía catorce años, el año en el que perdí a mis 
padres en un accidente de coche. Fue enton-
ces cuando decidí leer todos los clásicos que 
guardaban en la biblioteca y empezar a produ-
cir mis propios escritos. Veinte años después 
descubrí que había escrito infinidad de novelas 
basándome en las vidas del resto, en sus vi-
vencias e inquietudes, pero fue a partir de ese 
instante en que decidí hacer un viaje de intros-
pección y encontrarme.
Después de tres noches de insomnio volví a 

casa de trabajar y dormí en la habitación de mi 
padres para evadirme. Apareció en mis sueños 
la Luna, acercándose lentamente con una acti-
tud tímida, mostrándome la realidad de lo que 
había sido mi vida hasta entonces.
Me vi reflejada en ella, vi aquella niña feliz, sin 
nada que la atormentase, esa etapa donde la 
Luna estaba llena.
A medida que pasaba el sueño, se iba em-
pequeñeciendo, insegura de sí misma, de tal 
forma que mientras me mostraba momentos 
en el que fui infeliz, ella cada vez disminuía 
pasando por cada estado, decreciente, men-
guante, hasta prácticamente desaparecer.
En ese momento vi que me había acompañado 
durante toda mi vida a modo de reflejo y tomé 
la decisión de escribir todo aquello que me 
perturbaba y liberarme por fin de todas esas 
cadenas.
Hoy, siete de febrero, vuelvo a ser aquella 
niña, esa Luna llena.

Irene Leno, 2n Batx.

MI LUNA QUIERE SER TIERRA
La luna se mira la tierra, ansiosa por ser ella. 
Quiere que de ella vida brote, alguien con 
quien hablar y que así la tristeza pueda mar-
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char. Quiere seres vivos de ella nativos. Aun-
que aquella idea imposible es, ella pide que la 
esperanza no huya. Llora por el día para que 
en la oscura noche, esos pequeños seres, vean 
su silenciosa belleza. Cuando ella mengua es 
porque la pena la ocupa. Ay… melancólica luna 
que no sabe ver su imponente divinidad. Al 
plena ser ella con ilusión les grita a esos indi-
viduos: “mirad, de vosotros ya estoy más cer-
ca”. Ella sin saber lo bonita que es y nosotros 
sin entender lo que tanto desea. La luna nos 
mira celosa, pero cada noche, sin ella saber-
lo, las miradas de aquí abajo se levantan para 
verla a ella, misteriosa, inalcanzable, mágica… 
Majestuosa luna siempre querrá ser poderosa.

Núria Abad, 2n ESO

EL ABUELO DE MARTA
En el año 1988, en un pueblecito al lado de la 
ciudad, vivía una niña llamada Marta. Ella te-
nía diez años y unos preciosos ojos.
Como a todos los niños de su edad, le encan-
taba ir a casa de su abuelo. Él le explicaba 
historias de un gran libro viejo que pasó de 
generación en generación y que, más tarde, le 
tocaría cuidar. Un día su abuelo le explicó que 
cuando nos bajamos del tren de la vida nos 
convertimos en estrellas y viajamos hasta la 
Luna donde comenzamos otra vida. Marta no 

acabó de entender lo que le explicó, pero lo 
dejó correr. Unos años más tarde su abuelo los 
dejó para siempre.
Marta estaba destrozada, sin él su vida no tenía 
sentido. Pero un año después, mientras Marta 
pensaba en él, comprendió lo que le quiso de-
cir su abuelo. Así que se puso feliz de pensar 
que él había comenzado otra vida en la Luna.

Emma Magaña , 1r ESO

ORIÓN
Había una vez una niña que vivía en la Luna, 
ella era la princesa de aquel lugar. Un día en-
contró un conejo y ella se sorprendió, ¿quién 
iba a decir que habría un conejo en la Luna?.

La niña se sentía triste, ya que una guerra 
entre Marte y Venus estaba dañando la Luna 
constantemente. Rezaron doce días seguidos 
a la Tierra, su diosa, para conseguir que esta 
guerra acabara, pero ella solo daba una res-
puesta: «La solución está en el cinturón de 
Orión». Los científicos buscaron en Orión to-
dos los días, pero nunca encontraron nada.
—¿Crees que Tierra nos ha mentido? —le de-
cían a la niña mientras esta sujetaba el conejo 
con firmeza.
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Un día, asesinaron a la princesa y los habitan-
tes de la Luna estallaron en desesperación al 
presenciar la muerte de la niña, la cual yacía 
entre las dunas de arena del satélite, pero nun-
ca nadie se acordó del conejo de ésta, llamado 
como el tesoro que todos buscaban: Orión.

Jana Medina, 1r ESO

TEXTOS EN CATALÀ

El meu primer dia!
Fa justament ara mateix una hora i trenta-tres 

minuts amb vint-i-set segons, que sóc oficial-

ment professor de mates en una escola pública 

anomenada Lletra de pal. Si no m’equivoco, 

començo demà a les 8.00h amb 2nA. Vull ser 

un professor enrotllat, però algun dia m´hauré 

de ficar seriós, oi? No ho sé… Estic una mica 

nerviós. De fet, bastant nerviós, més ben dit 

molt nerviós! Espera, què faig parlant amb el 

raspall de dents? Quina hora és? Ostres són 

les 7.42h! No m´ho puc creure, arribaré tard 

el primer dia de feina. Mai no ho havia fet, 

però ara mateix estic anant a cent vint quilò-

metres per hora. Arribo justament a les 7.57. 

No, espera. No m´ho crec: no m´he canviat 

els pantalons! 

Els nens que estan arribant tard em miren amb 

cara d’estranyesa, però què fas parlant amb el 

retrovisor del cotxe? Déu meu, senyor! Passats 

ja uns deu minuts, entro a segon A. Hi ha-

via una substituta que devia tenir uns seixan-

ta anys, em va dir: Arribes tard, jovenet. Què 

passa? Per què em miren tots estranys? Em 

dirigeixo a la classe amb el rostre que diu  aquí 
“mano jo”. Dic :

-Bon dia -saludo amb to segur. 

Ningú no em contesta. Em poso més nerviós 
del que ja estava:
-I si començem la classe?
Ara, però, sí que em responen. Capto comen-
taris com: “No, tio”, ”Quin profe més plasta”…, 
entre d’altres. Llavors, com tot profe, m’assec 
a la cadira. Aiii! M’acabo de clavar una xinxeta!  
Tota la classe rient  tant… Quina vergonya! 
-Tot anirà bé -penso. 
Prossegueixo la classe. M’hi he fixat i crec que 
només hi ha una sola persona atenta . Mare 
meva! Quin drama!
-Xavi, quan és dos mil tres-cents cinquanta-
dos més mil nou-cents seixanta- quatre? -pre-
gunto al Xavi. 
Però la gent xerra, tira papers… RING! Per fi, 
acaba de sonar la sirena del canvi de classe. 
Si acabo d’anar a 2nA, ara em tocarà 2nB, oi? 
Agafo les coses i marxo corrents. A 2nB em 
reben molt millor.
-Bon dia! -criden tots.
Jo, com a home ben educat que sóc, contes-
to el mateix, però si acaba de venir un pro-
fe! M’acabo d’equivocar…. Ostres! No sé on 
anar… Què faig? Passa una hora, i jo encara 
voltant per l’institut. RING! Sona la sirena del 
pati. M’informen que em toca vigilar. Comen-
cem bé… M’he deixat l’entrepà però, per si no 
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fos poc, rebo una pilotada a la cara i caic al 
fang. M’informen que ja puc anar a casa a can-
viar-me però… No sé com dir-ho: m’he quedat 
adormit…
QUIN DIA!

Pau León, 2n ESO

La desaparició de la Laura
Em dic Joan Ferrer, sóc bastant alt, tinc els ca-
bells castanys amb un tupé al davant i tinc els 
ulls de color marró fluix. Aquest any he co-
mençat 1r d’ESO, està sent una mica dur amb 
tants deures i exàmens, que mai tens temps 
per descansar, però ho estic aconseguint jun-
tament amb els meus amics i amigues.
Avui quan m’he llevat, m’he vestit, he esmor-
zat i me n’he anat corrents a l’institut. Un cop 
a classe, el professor de matemàtiques, en Jo-
sep, ha passat llista i s’ha adonat que la Laura, 
una nena que no es socialitza amb ningú, no 
havia vingut des de feia dues setmanes. De 
sobte, han trucat a la porta i ha entrat el direc-
tor amb quatre agents de la policia local.
S’ha fet un silenci absolut, quan el director ens 
ha informat que la Laura havia desaparegut 
feia dues setmanes. Ens han estat explicant 
que aquella nena se sentia sola i no sabien on 
era. Els agents ens han començat a fer pre-
guntes per si algú era culpable de la desapari-
ció o sabia alguna cosa.
Al cap d’una estona els policies i el director 
han marxat sense proves ni hipòtesis. Quan ha 
arribat l’hora d’esbarjo, tothom estava parlant 
de la Laura i la seva desaparició. Jo i els meus 
amics ens hem ajuntat en un racó del pati i 
hem decidit investigar sobre la desaparició de 
la nostra companya.
A la nit tots els amics i jo hem fet una videotru-

cada, hem parlat sobre moltes coses però hem 
estat una bona estona fent hipotèsis sobre la 
Laura. Finalment hem decidit que al matí ani-
ríem a mirar el seu pupitre perquè quan ve-
nia a classe sempre estava escrivint coses a la 
taula.
Quan m’ha sonat l’alarma del despertador m’he 
aixecat ràpidament i me n’he anat a l’institut. 
Un cop allà, els meus amics i jo hem començat 
a observar detalladament el seu pupitre.
A la taula hi havia dibuixats uns cors amb la 
lletra e, i a sota hi havia molts més cors i lle-
tres e. Hem pensat que podia estar enamorada 
d’algú o alguna cosa així, però ens ha  semblat 
molt estrany, ja que la Laura no parlava amb 
ningú a no ser que ho fes pel mòbil.
La Montse una amiga meva que estava amb mi 
i els meus amics investigant el cas va interve-
nir a la conversa amb una cara de sorpresa i 
va dir:
Ja ho tinc! Aquesta nit anirem a mirar la seva 
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taquilla per veure si a part d’una lletra apun-
tava alguna cosa més o hi havia alguna prova. 
Haurem d’anar a la sala del director per aga-
far-li la clau que obre totes les taquilles. Per 
fer això hem d’anar-hi tots i distreure’l mentre 
que algú agafa les claus que estan en un petit 
penjador al costat de la porta.
Tothom va dir que li semblava bona idea, però 
que hauríem de vigilar molt perquè ens podien 
posar una expulsió.
Quan va arribar la tarda, em vaig posar molt 
nerviós perquè mai havia fet una cosa dolenta 
i em feia por que ens descobrissin. 
Els  meus amics i jo vam anar a parlar amb el 
director sobre com era la Laura a classe  men-
tre que la Montse va agafar les claus i va fer-
nos una gest com per saber que tenia les claus 
i ja podíem parar de parlar amb el director.
Vam tenir sort perquè la taquilla de la Laura 
estava al final del passadís en un racó  no hi 
passava gairebé ningú. 
Ens vam sorprendre molt a l’obrir la seva ta-
quilla perquè hi havia molts cors i el nom d’Èric 
i una foto d’ell. Però el que més ens va cridar 
l’atenció és que hi havia el mòbil de la Laura, 
el vam agafar vam deixar les claus al seu lloc i 
ens vam reunir a casa d’un nen que també ens 
acompanyava en la missió, l’Enric.
Un cop allà vam engegar el mòbil negre amb 
una funda d’un gos de la raça “Bulldog”. Hem 
revisat els contactes del “Whatssapp” i només 
tenia al seu pare i a la seva mare. Però després 
una amiga meva, la Laia va mirar les altres 
aplicacions que tenia descargades al móbil i va 
veure una aplicació que era per conèixer nois.
Ens vam espantar molt al veure que amb el noi 
amb qui parlava i quedava es deia Èric. Vam 
mirar la seva biografia i posava això:

“Em considero un noi amable, sincer i m’agrada 
moltl’esport”.
Amb una foto de perfil d’ell ensenyant el seu 
cos ben fibrat.
A la conversa el noi demanava a la Laura anar- 
se’n al poble del costat a casa seva a viure. 
La noia ho negava però sempre posant-li una 
emoticona d’un cor. Però al cap d’uns dies li va 
dir que si que volia anar a casa seva. El dia que 
li va afirmar anar amb ell, era el dia que van 
venir els policies a la classe.
Els meus amics i jo vam quedar que a l’endemà 
al matí ben d’hora aniríem amb autobús al po-
ble del costat a la direcció que posava al mis-
satge.
A les cinc del matí m’ha sonat el rellotge i me 
n’he anat correns a la porta de l’institut que 
és on havíem quedat per anar tots junts amb 
l’autobús.
Un cop al poble hem començat a preguntar on 
era el carrer que buscàvem i finalment ens han 
conduït fins a l’últim carrer del poble que esta-
va abandonat sense cap mena de llum.
Ens hem quedat molt sorpresos al sentir la veu 
de la Laura cridant ajuda. Se sentien cops i 
una veu d’un home gran.
Hi havia una finestra oberta i es veia la Lau-
ra i un home que l’estava pegant. Ràpidament 
vam anar a avisar a la policía d’aquell poble 
que hi havia una noia que estava sent agredida 
i necessitava ajuda.
Per sort els policies van actuar ràpidamenti  i 
van empresonar l’home.
La Laura ens va agrair l’ajuda i ens va expli-
car que es volia sentir estimada per algú però 
l’Èric no era el mateix del de la foto sinó que 
era un home gran que s’havia aprofitat d’ella 
durant dues setmanes.
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Els policies es van endur  la Laura a l’hospital 
perquè li fessin una revisió.
Quan va tornar a l’escola tothom la va acollir 
molt bé i es va fer amiga de tots nosaltres.
Els policies i el director ens van felicitar per la 
feina feta.

Jana Costa, 1r ESO

TEXTOS EN ANGLÈS

My life
I was born ...well….”born” wouldn’t be the 
exact word to use, I was created.
My parents had  always dreamed about having 
a daughter, but they couldn’t make it happen 
using the existing methods. One day, my pa-
rents read an article about a scientist who had 
a new method to have children. The only pro-
blem was that nobody had tried it before and 
the possible consequences were unknown.
My parents took the opportunity and they suc-
ceeded. I came to the world. In few words, it 
was a small step for a man, and a giant leap 
for mankind. Everything  was fine until I was 
16 years old and I ended up here enclosed in 
a laboratory without knowing anyone, because 
my parents decided to deliver me to the inves-
tigation research.

Sandra Ramírez, 4t ESO

I’M NOT ALONE
The space is a very lonely place. I’m here since 

the Big Bang started, it was my creation. Sta-

ying here is so boring, the silence is terrifying 

and the only thing I do is running. I’m ---

I don’t have friends because the sun is so far 

to talk with it, and I try to go to the Earth, but 

then I start to move, I only move in circles. 
Some rocks that pass behind me say that the 
people of the Earth adore me, they say that I’m 
beautiful, and they want to come here, with 
me. But I have been listening to the things for 
years, and anyone visits me. 
Today my dreams come true because a stran-
ge object  has fallen over me and finally, a 
man has appeared and walked  on me. “That’s 
one small step for a man, one giant leap for a 
manking” said the man. 
I’m more important what I thought, I don’t 
know why, but being here is very important 
for them.

Judith Cánovas, 2n Batx.

ANNA’S MOVEMENT
Anna is a 9 years old girl and she goes to 
school. One day a new boy came to her class 
and everyone said that he looked like a poor 
boy and nobody wanted to play with him. They 
said that he was disgusting.
Anna thought that all the girls and boys in the 
class were a little bit cruel with him.
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So, she started to explain the teachers and 
her parents the problem. The teachers punis-
hed all the girls and the boys who bullied him. 
Anna was satisfied with her job and she was 
proud of her.
She hates all the injustices. She said “That’s 
a small step for a man, but a giant leap for 
mankind”.

Júlia Anguiano, 1r ESO

Me, the Moon
I was born when my parents, Earth and Or-
pheus, collided. Since that day, my mother 
decided that I should stay with her, while my 
father disappeared without leaving a trace. 
Nowadays I’m  4500 million year old and I’m 
still living with her.
Since I was born, I haven’t changed almost 
anything, but my mother has. I’ve seen her 
iced, full of little volcanos and even hit by rocks 
that radically changed her aspect. One day, 
little creatures that could move by themselves 
started appearing in my mother’s surface. At 
first they looked like big green scaled mons-
ters, but slowly they turned into little puppets 
that began building houses and towns. But 
eventually I noticed that they were hurting my 

mother. They had cut all her trees, chopped 
all her rocks and made grey clouds that made 
mum sick.
Even one day, they built a little bullet-shaped 
artifact and they came to my surface. They 
landed in one of my ears, and I heard someone 
saying :” That’s one small step for a man, one 
giant leap for mankind.” I will never know why, 
but from that date, an increasing number of 
those little puppets stopped hurting mommy. I 
hope one day she feels as good as when I was 
born.

Albert Sánchez, 1r Batx.

Per acabar amb aquesta secció, us presentem 
unes imatges que mostren el treball realitzat 
per l’alumnat sobre l’obra de Joan Brossa 
dins de la matèria de Català. S’hi poden veu-
re collages, poemes visuals i poemes objecte, 
tots ells exposats en els diferents espais del 
centre. A més, també s’han elaborat bookface 
i l’arbre de les recomanacions literàries. 
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PREMI SAMBORI

El nostre institut està d’enhorabona, literària-
ment parlant.
El divendres 29 de març dos dels nostres 
alumnes del centre van rebre el Premi Sam-
bori d’Òmnium Cultural de narrativa escolar en 
llengua  catalana: la Núria Abad, de 2n d’ESO, i 
l’Adrián Vázquez, de 1r de batxillerat. Ambdós 
eren guardonats amb el tercer premi de la seva 
categoria (primer cicle de secundària, i batxille-
rat i cicles formatius). L’acte de lliurament del 
13è Premi Sambori Òmnium 2019 va tenir lloc 
al teatre Àngel Guimerà del Vendrell. Es tracta 
del Premi Demarcació Anoia, Alt i Baix Penedès 
i Garraf.  Cal recordar que el Premi Sambori, 
que és un dels premis literaris escolars amb 
més participants d’Europa, consta de dues fa-

ses consecutives: Premi Sambori Demarcació i 
Premi Sambori de Catalunya. Posteriorment, al 
mes de maig, es va lliurar el segon.
En la cerimònia, a part de donar els guardons 
als guanyadors, es va recordar l’escriptora Te-
resa Pàmies, ja que enguany se celebra el cen-
tenari  del seu naixement, i  un espectacle de 
màgia va fer les delícies dels més petits.  La 
cloenda va anar a càrrec dels grallers del Ven-
drell.
A més de recollir el premi Sambori, els nostres 
alumnes,la Núria i l’Adrián Vázquez, junta-
ment amb les professores Gemma París i Ester 
Feixas, van visitar l’emissora municipal, Ràdio 
Nova, per explicar l’experiència viscuda, i per 
fer cinc cèntims sobre la creació literària pre-
sentada i sobre com transmetre les emocions 
a través de les lletres. També la Núria i l’Adrián  

42



també van comentar les preferències literàries 
de cadascú.
En nom de l’institut, i en particular del de-
partament de Llengua i Literatura Catalanes, 
volem subratllar la importància que el nostre 
centre rebi aquests tipus de reconeixements i  
la importància que els nostres alumnes tam-
bé hi siguin presents en aquests certàmens li-
teraris  com una forma de reconeixement de 
l’excel·lència educativa  que volem aconseguir, 
així com en relació amb la tasca que es fa des 
del professorat per impulsar l’alumnat a parti-
cipar i desenvolupar la creativitat i la vessant 
artística i literària, competències bàsiques per 
al seu creixement personal  present i futur. 
Així que felicitem els premiats i encoratgem 
tant l’alumnat com al professorat a continuar 
treballant per tal de promoure l’ús literari de 
la llengua catalana produint textos originals i 
creatius, de manera que també creixi el gust 
per les lletres.

Domènec Garrido,
Cap de Departament de Català

PREMI PISSIGANYA

El poema objecte de la Gisela Serrano i l’Andrea 
Quiroga, dues alumnes de quart d’ESO, ha 
quedat finalista en el 8è premi Pissiganya de 
poesia escolar, organitzat per Òmnium.

Inspirades en Joan Brossa, han creat un poe-
ma objecte amb el qual volien representar que 
per crear una bona història les paraules s’han 
de filtrar.

Gemma París,
professora de Català
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SETMANA DE LA CIÈNCIA 2019

La Setmana de la Ciència és una cita ineludible 
a l’Institut Pla de les Moreres. Aquest curs el fil 
conductor van ser els esculls coral·lins.

Des de diferents enfocaments, l’alumnat va 
treballar el tema aprenent moltes coses sobre 
aquests espectaculars i curiosos animals i el 
greu problema mediambiental que suposa el 
blanquejament dels esculls de corall a causa 
del canvi climàtic. Gràcies a la gran partici-
pació dels nois i les noies,  vam poder guar-
nir el centre amb la representació d’un escull 
coral·lí ben vistós en què també es va voler 
representar una zona amb l’escull malalt, de 

color blanc, acompanyat de la informació del 
que està succeint per sensibilitzar i fomentar 
la presa de consciència sobre la importància de 
cuidar el nostre planeta.

Fem Ciència
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D’altra banda, i aprofitant que els voltants de 
Vilanova del Camí formaven part d’un antic es-
cull coral·lí, els alumnes de 1r d’ESO van fer 
una sortida al Coll de la Llentia a buscar fòssils 
de corall i altres animals marins. La sortida va 
ser tot un èxit i,  a més,  vam estar especial-
ment orgullosos de comptar amb els alumnes 
que cursen  l’optativa de Biologia i Geologia de 
4t, que van preparar unes activitats pels seus 
companys de 1r d’ESO i ens van acompanyar 
el dia de la sortida per donar suport i ajudar els 
seus companys més petits. Una bona manera 
de fomentar les relacions intergeneracionals i 
la cooperació entre diferents cursos.
També  vam tenir la sort de poder comptar amb 

un dels autors de la Guia de fòssils de l’Anoia, 
en Josep Llansana, per fer una xerrada sobre 
fòssils i poder compartir les experiències de la 
sortida al Coll de la Llentia i resoldre dubtes 
sobre els fòssils que vam trobar.
A més a més, els alumnes de 2n, 3r i 4t van 
poder assistir a una xerrada sobre enregistra-
ment del fons marí a càrrec de Bernat Peralta, 
biòleg marí.
Com a novetat d’aquesta edició, el concurs de 
fotografia va córrer a càrrec del Departament 
de Matemàtiques, que van aconseguir una 
gran participació amb algunes fotografies de 
molta qualitat.

Finalment,  cal destacar que cada any hi ha 
més professorat d’altres departaments que 
s’animen a col·laborar amb nosaltres, i fan que 
la setmana de la ciència prengui un aire més 
transversal i engrescador.

Laura Corbeto,
Cap de Departament de Ciències
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PROJECTES ERASMUS +

El nostre institut enguany ha finalitzat els 
dos projectes europeus Erasmus + que s’han 
desenvolupat durant dos cursos acadèmics. 
Aquests projectes tenen com a objectiu gene-
ral fomentar l’intercanvi de bones pràctiques 
internacionalitzant el centre educatiu,  millo-
rant l’aprenentatge de les llengües estrange-
res.  
El projecte Erasmus +  KA1 : “Open up your 
mind, open up your town” consisteix a rebre 
assessorament i formació del professorat per 
portar a terme innovacions educatives a l’aula 
realitzant un producte final comú com a conso-
lidació de les noves activitats. En el nostre cas, 
hem creat els materials de “Vilanova del Camí 
Tourist Information” per tal d’internacionalitzar 
el municipi i al mateix temps fer-ne difusió cul-
tural. L’alumnat ha dissenyat  un díptic infor-
matiu de la població (general, de ruta històrica 
i de ruta natural) en diferents idiomes: anglès, 
francès, alemany, portugués, català i castellà. 
Cada díptic té un codi QR que desplega un pdf 
més extens per portar-lo al mòbil. Aquests díp-

tics estan situats en dos punts de la població 
per oferir-los als visitants que ho desitgin: Can 
Papasseit i el Centre d’Innovació de l’Anoia. El 
dia de la Fira de Sant Hilari es va inaugurar 
“Vilanova del Camí Tourist Information” amb 
la presència de les autoritats. A més a més, 
l’alumnat ha realitzat l’edició d’ uns vídeos de 
difusió de Vilanova del Camí, en anglès i fran-
cès. Tots aquests materials estan penjats a la 
web municipal a l’apartat de Vilanova Turisme.
El projecte Erasmus+ KA2: “Get Moving: take 
part in the future!” va realitzar la trobada de 
cloenda el passat mes d’octubre a Tondela 

Llengües Estrangeres
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(Portugal). Els socis d’Eslovènia, Finlàndia, Po-
lònia, Letònia i Portugal van compartir noves 
experiències amb els participants de l’institut 
Pla de les Moreres. L’alumnat amb millor ex-
pedient acadèmic de l’ESO (Paula Acedo, Anna 
Checa, Sara Cordente, Clàudia Fernández, Ju-
dith Fei González i Samuel Mosca),  va par-
ticipar en aquesta darrera trobada amb molt 
entusiasme. La Cerimònia de la Càpsula del 
Temps va donar per finalitzat el projecte, quan 
els joves van enterrar un gran ventall de desi-
tjos per millorar la societat actual. 
Com a cloenda dels projectes Erasmus+, es 
va realitzar a la sala d’actes de l’institut una 
trobada-berenar on hi van participar alumnat, 

professorat i famílies col.laboradores. Va ser 
un bon moment per compartir records i vivèn-
cies que els projectes han transmès.  

Comissió Erasmus +

GEP

El GEP o Grup d’Experimentació per al Pluri-
lingüisme és un programa plurilingüe impulsat 
pel Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya què hi participen centres de 
tot Catalunya. El nostre institut formarà part 
d’aquest grup experimental durant els cursos 
2018-2019 i 2019-2020.Durant aquest temps, 
l’alumnat rebrà i el professorat implementaran 
metodologies CLIL/AICLE en les classes de di-
verses matèries.
L’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llen-
gua Estrangera (AICLE/CLIL) és un enfoca-
ment educatiu en el qual una llengua estran-
gera s’utilitza com a mitjà d’instrucció per 
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ensenyar continguts de matèria. L’AICLE con-
tribueix a incrementar la competència lingüís-
tica de l’aprenent a través de reptes cognitius 
i d’activitats de resolució de problemes, pro-
mou l’autonomia de l’aprenent i l’ajuda a des-
envolupar competències del pensament (thin-
king skills). Les classes AICLE es caracteritzen 
per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit 
real, és a dir, el seu ús és autèntic i molt més 
significatiu per als alumnes.
L’objectiu principal d’aquest programa és mi-
llorar la competència en llengües estrangeres 
(anglès) de l’alumnat. Altres objectius són:
Desenvolupar competències clau per al s. XXI 
(bàsiques, del pensament i actitudinals o per-
sonals).
Fomentar el treball cooperatiu i per projectes.
Adquirir estratègies per a l’aprenentatge autò-
nom (aprendre a aprendre).

La formació de primer any té com a objectiu 
iniciar el professorat de matèria no lingüística 
en l’aprenetatge AICLE, per tal de capacitar-
los per impartir continguts de la seva matè-
ria en llengua anglesa. L’objectiu de la forma-
ció de 2n any és aprofundir en la metodologia 

AICLE per  capacitar els docents per elaborar 
i implementar projectes competencials en 
anglès o en matèries i àrees no lingüístiques, 
tot integrant-hi les TIC.
Al llarg d’aquest curs,  hem implementat 
aquestes metodologies innovadores a dos cur-
sos de 1r ESO i dos cursos de 3r.

Emili Morales, coordinador GEP

ONZENA EDICIÓ DE 
L’INTERCANVI AMB AMILLY

EXPERIÈNCIA MOLT REEIXIDA!
Un any més, tornem a compartir les bones 

experiències de l’intercanvi de l’alumnat de 3r 

d’ESO de francès amb el Cóllege Robert Schu-

man d’Amillly. Ben segur que quan aquest ar-

ticle passi a impremta, l’alumnat i professo-

rat que participem en l’intercanvi amb Amilly, 
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serem a França, gaudint de les activitats pre-
parades pel collège Robert Schuman, amb el 
qual fem intercanvis des de fa onze anys.
La primera fase es va desenvolupar a Vilanova, 
entre els dies 13 i 20 de març. Els programa 
que es va oferir al grup  tenia com a princi-
pal objectiu descubrir el nostre país i apropar 
els alumnes estrangers als aspectes més re-
llevants de la nostra cultura i societat. No cal 
dir que les famílies es van abocar en l’acollida i 
van oferir el millor als nois estrangers que van 
gaudir d’allò més.
Pel que fa a les sortides, es van visitar els in-
drets més turístics de Barcelona: Barri gòtic, 
Park Güell, La Boqueria, Museu Picasso, Port 

Olímpic i el magnífic temple de la Sagrada Fa-
mília.
Al mateix institut, el grup francés va assistir 
juntament amb l’alumnat del centre a la repre-
sentació teatral que prepara, cada any, el De-
partament d’Anglès. Una recepció a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament va posar, el mateix dia, 
el marc institucional a l’agermanament entre 
Vilanova i Amilly.

Les visites guiades a Cervera, al Museu del Tu-
rró d’Agramunt, al Museu Molí Paperer de Ca-
pellades i a les coves prehistòriques de l’ Abric 
Romaní van completar i enriquir la setmana a 
casa nostra i es va reservar una gimcana foto-
gràfica a Sitges per al darrer dia.
Tant alumnes com famílies i professors vam 
aportar el nostre petit gra de sorra per fer que 
la propera part d’aquesta onzena edició ens 
deixés molt bons records i ganes de tornar-hi.

Marta Bartrolí,
Professora de Francés
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El mes de març, a l’Aula d’Acollida vam estar 
treballant el vocabulari relacionat amb els ali-
ments i els alumnes van anar posant de ma-
nifest quins eren els seus menjars i plats fa-
vorits. Així doncs, entre l’alumnat de l’aula 
va sorgir la idea d’organitzar un dinar de tast 
per tal de provar els plats típics dels països de 
cada alumne. 
El dia 19 de març els nois i noies van portar fet 
de casa el seu menjar preferit i al migdia ens 
vam trobar per presentar els plats i provar-los. 
Vam tastar el mangú i el pastelón de plàtan 
madur de la República Dominicana, el carapul-
cra del Perú, una amanida freda de patata i 
alvocat d’Hondures, les arepas de Veneçuela, 
el cuscús amb pollastre i l’emsemen del Marroc 
i un arròs de la Xina. Els alumnes també van 
menjar calçots per primera vegada, però sem-
bla que només els va agradar la salsa...
El dia del dinar va ser un dia molt especial per-
què els alumnes de l’Aula d’Acollida van poder 

estar tots catorze junts. A més, aquesta acti-
vitat va ser molt enriquidora per a tothom, ja 
que, no només vam omplir l’estómac, sinó que 
ens vam poder acostar a les cultures dels com-
panys a través del sentit del gust.

Blanca Cano,
professora Aula d’Acollida

Diversitat Cultural
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ASSOCIACIÓ ESPORTIVA
ESCOLAR

Un any més, l’Associació Esportiva Escolar de 
l’Institut ha dinamitzat les activitats relaciona-
des amb l’esport i l’activitat física pels alumnes 
del centre.
S’han mantingut les Trobades Esportives Co-
marcals de 4t d’ESO i Batxillerat i la Trobada 
Esportiva de Centres de Vilanova, amb la par-
ticipació d’un total de 286 alumnes.
Hem anat al Camp Nou a veure un partit del 
Barça amb alumnes i famílies en una jornada 
social. D’altra banda, s’han realitzat les sor-
tides mensuals en BTT per seguir descobrint 
l’entorn de Vilanova. També s’han mantingut 
els grups de pàdel i gimnàs.
Tot plegat, un ventall d’activitats per continuar 
promocionant l’activitat física dels alumnes , al 
mateix temps, potenciar-ne el caràcter social 
de les mateixes.

Francesc Monclús, professor Educació Física

Esports
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1. M’ afecta el comportament dels altres.
2. Tinc la sensació de ser conscient de coses 
molt subtils en el meu entorn.
3. Soc molt sensible al dolor.
4. Tendència a ser perfeccionista.
5. Soc particularment sensible als efectes de 
la cafeïna.
6. Els sorolls forts em fan sentir incòmode/a.
7. M’aclapara fàcilment les coses com les llums 
brillants, les olors fortes, els teixits bastos o 
les sirenes de policia o ambulàncies.
8. Em commouen profundament les arts o la 
música.

9.  M’espanto amb facilitat.

10. Em preocupo molt quan tinc moltes coses 

a fer en poc temps.

11. Quan algú se sent a disgust en un entorn 

físic, acostumo a saber el que cal fer per fer-li 

sentir més còmode (com canviar el llum o els 

seients).

12. Em molesta que els altres pretenguin que 

faci massa coses alhora.

13. M’esforço molt per no cometre errors o 

oblidar-me d’alguna cosa.

14. Acostumo a  evitar les pel·lícules i les sè-

ries violentes a la televisió.

15. Em resulta desagradable l’activació que 

em provoca l’enrenou al meu voltant.

16. Els canvis en la vida em commocionen 

(trasllats, canvi treball, separació, naixement, 

mort ...).

17. Sovint gaudeixo de les bones essències, 

sabors, sons i obres d’art.

18. Quan he de competir o en ser observat/-

ada en l’execució d’una tasca, em poso tan 

nerviós/a i insegur/a que ho acabo fent pitjor 

del que podria fer-ho.

19. Quan era nen/a, els meus pares o els meus 

professors em solien veure com una persona 

sensible o tímid/a.

20. Tinc una vida interior rica i complexa, dono 

moltes voltes a les coses.

21. En els dies atrafegats, acostumo a tenir 

necessitat de retirar-me, estirar-me al llit, 

buscar una habitació  o qualsevol altre lloc per 

estar-se sol.

Passatemps

TEST DE SENSIBILITAT (PAS)

La sensibilitat és el nom que posem a la quali-
tat de rebre i elaborar les nostres pròpies emo-
cions interiors, considerant les emocions com 
una part important de la nostra vida.
Entre un 15 i un 20% de les persones d’ambdós 
sexes té un tipus de personalitat que s’ha ano-
menat la personalitat altament sensible (PAS). 
Es tracta de persones que tenen un sistema 
nerviós especialment sensible, són molt més 
conscients de totes les subtileses de l’ambient 
al seu voltant i se senten aclaparades amb fa-
cilitat per un excés d’estimulació. 
Descobreix en uns pocs minuts, si ets una per-
sona amb Alta Sensibilitat(PAS);  és molt sen-
zill, contesta els punts amb un “sí” o un “no” i 
compta les vegades que hagis contestat amb 
un “sí”.
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Ma Carme Barbero,
Cap de Departament d’Orientació

Uneix els 9 punts amb 4 línies rectes, sense ai-
xecar el bolígraf i sense recòrrer dues vegades 
la mateixa línia.

Quin és el número que falta?

Omple l’esquema amb els nombres de l’1 al 9, 
sense repetir-los, per arribar als resultats indi-
cats en cada fila i columna. Sempre s’opera de 
dalt a baix i d’equerra a dreta. Pot ser que hi 
hagi resultats negatius.

ENIGMA 1

ENIGMA 3

SOLUCIONARI

Menys de 14 vegades "Sí"

És possible que siguis més sensible que al-
guns, però la probabilitat que ets Altament 
Sensible és petita.

Més de 15 vegades "Sí"

És més que probable que siguis una perso-
na amb Alta Sensibilitat, tens més sensi-
bilitat per detectar subtileses que la majo-
ria de les persones.

ENIGMA 2

Núria Castanyé,
Cap de Departament de Matemàtiques
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L’Estirabot “fotogràfic”
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Ajuntament de Vilanova del Camí


