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“Aquest és el meu secret:
només s’hi veu bé amb el cor. 
L’essencial és invisible als ulls”
Antoine de Saint-Exupéry
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Hola,
1r ESO: Carlos Daniel, Noa Arrez,
Irina Domínguez, Aran Ramírez i 

Paula Colomeda.

2n ESO: Maria Barranco, Jordi Font,
Max Peyriguer, Bru Casadevall, 
Aina Grabolosa i Nur Masoliver.

3r ESO: Gina Orero, Marta Caula i 
Irene Casals.

4t ESO: Laura Mora 
i Sandra Aiguabella.  

BATX: Elisenda Boada, Berta Molas, 
Nayeli Martínez, Laura Coll 

i Jaskaran Kaur.

Coordinació: Fina Vilanova.

Col·laboració: Jordi Espadalé i 
Joan Moreno

Correcció lingüística: Josep Granados.

Disseny gràfic: Maria Rey.

Publicitat: Eli del Pozo.

aquests som nosaltres, 
la comissió de la revista:
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Hola, amor,consideració,
sensibilitat,amistat, 
paciència,respecte, 
estima,generositat, 
companyia,afecte, 

pessigolleig,passió, 
vocació,protecció, 

 devoció,delicadesa, 
tolerància,debilitat, 
conquesta,lloança, 

empatia,enyorança, 
simpatia,felicitat,  

 enamorament,cura, 
confiança,tendresa,  

comprensió,desig,
sentiment,seny...
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Editorial
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El meu no va pas ser un amor platònic, aquell que 
fa que imaginis el teu futur del seu bracet i que, 
tot somiant, ja t’hi veus.. El meu va ser un amor 
descobert a través de la proximitat, del tracte... 
atracció des de la coneixença... Apropament que 
va venir donat gairebé de la casualitat, aquella 
que em va portar a escoltar alguna gent que sí 
que portava temps sabent-se enamorats de l’en-
senyament i del servei públic... Un mes d’agost de 
fa molts, molts anys... encara en el local provisional 
on començaven a créixer els estudis professionals,
l’EFEPE, al c/ del pintor Galwey, mesos abans de 
traslladar-nos a la carretera de Riudaura, a les ins-
tal·lacions definitives de l’institut La Garrotxa.

Aquell setembre vaig començar a veure i enflairar 
un món desconegut per mi : el de l’ensenyament 
des de la banda del mestre. Un món que, molt de 
cop, o de mica en mica, no ho sé ben bé, amb molt 
bons mestres davant meu, vaig anar coneixent ... 
i em va enamorar !

Com en tot enamorament, junts hem passat per 
totes les fases: engrescament, passió, desencís... i 
de nou, il·lusió, engrescament... maduresa.

Engrescament: aprendre i comprovar que el més 
revolucionari és una bona formació, que la forma-
ció, i l’educació en sentit ampli, és l’element que 
més fa canviar les persones, genera fortaleses i 
bagatges pel camí vital: el futur de cadascú. I, així, 
amb la suma de petites grans històries, les dels 
alumnes, acaba millorant el comú: la nostra socie-
tat. I saber que en aquest trajecte tu hi tens paper! 
que hi pots influir positivament, que pots afavorir el 
canvi positiu de situacions, de persones... Llavors, 
quan en prens consciència, aquest engrescament
esdevé passió. 

Passió que no sempre es mesura i, a voltes, et fa 
ensopegar amb una realitat tossuda, sigui perquè 
potser no has enfocat bé allò que et corresponia o 
perquè no havies mesurat bé els recursos amb què 
comptaves ... i pot arribar el desencís. 

Si arriba, a mi m’ha passat, la força per recuperar 
la il·lusió l’he trobada sempre tornant a enfocar els 
alumnes, els que donen sentit a la nostra funció: 
analitzar els perquès i perseverar cercant nous ca-
mins, noves estratègies que permetin compensar 
les ensopegades, sense perdre mai de vista que 

tota la teva funció ha de prendre de referència el 
noi o la noia que estàs acompanyant a aprendre, 
a formar-se, en definitiva, a construir-se com a 
persona. .... I tornar a il·lusionar-te.......

Una història d’amor en la qual sembla que el temps 
no passa: cada curs entren nous nois i noies d’una 
mateixa edat, ells rai!.... Mentre que tu vas fent ex-
periència .. . i edat, però com que ells et permeten 
compartir la seva vivència i el seu pensament, et 
vas adaptant al canvi, aprenent de les noves pro-
mocions, sentint menys els canvis generacionals, 
tot i palesar la liquiditat actual. Això et fa sentir 
més jove!! Ai, la facilitat d’engany... una de les altres
condicions de l’enamorament.

I els companys, diversos, canviants... amics molts, 
estimats alguns... amb qui he col·laborat, compar-
tit aprenentatges, experiències, engrescaments i 
desencisos, visions.. .. vida. Vida professional i so-
bretot afectiva. Tanmateix, alumnes i pares d’alum-
nes que han esdevingut amics, que m’han permès 
aprendre i formen part dels meus sentiments...

Ara, a la fase de la maduresa, he de confessar el 
meu amor etern a la professió d’educadora, i ho 
faig en aquesta talaia privilegiada que és l’edi-
torial de la revista del centre, que en tretze edi-
cions, en tant que directora del centre, m’ha per-
mès transmetre la meva visió sobre l’estat de la 
qüestió, la que fos en cada moment, i, sense que 
serveixi de precedent, també l’aprofito per valorar 
que qualsevol moment pot ser vàlid i adequat per 
començar nous camins. Jo ara en començaré un 
de nou, el de la meva jubilació, i, tal com diu el 
poeta: ara que tot comença... tot és per fer.

Quan miro el que he après, el que l’exercici de la 
meva professió m’ha aportat en la meva pròpia 
construcció com a persona, a partir de valors 
transmesos per la meva família, i, també, permea-
ble a les experiències viscudes, valoro que la meva 
oportunitat vital és una mena d’història d’amor de 
la qual em sento absoluta protagonista, afortuna-
da, ben cofoia i, sobretot, molt agraïda.

Amb tot el meu amor !!!!

A reveure.....

FINA SOLER i BUCH – Directora, de moment -

Carta
d’amor...
a la professió d’educadora:
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[ ] Amor
i mates 

AUTORA DIBUIX: Georgina Orero, 3r ESO
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Gairebé tothom sap sumar, restar, 
multiplicar i fins i tot dividir 
nombres. Però, què passa quan 
traslladem aquestes operacions al 
món de les emocions?

Sembla ser que l’amor i les 
matemàtiques no tenen res a veure, 
però si pensem més profundament 
sobre això i ens fem la següent  
pregunta: 

Què és l’amor? 

Potser hi trobarem alguna relació.

Podem experimentar les nostres vides com una 
equació difícil de resoldre on la incògnita, que és 
l’amor, ens és fàcil o difícil de trobar.

També podem pensar que l’amor és la suma del 
que estima i de la persona que estimem. A vega-
des fins i tot es compleix la propietat commutativa, 
ja que si canviem els factors i la persona que esti-
mem, també ens estima, tindrem el mateix resultat  
i la confirmació que l’amor és possible.

Potser l’amor és una multiplicació de molts sen-
timents, fins i tot, podem experimentar-lo com 
una potència, o la potència d’una potència, on 
cada vegada n’hi ha més i més, per això diuen els 
matemàtics que coneixen i saben estimar, que les 
persones enamorades noten papallones a l’estó-
mac.

A la inversa, quan sentim desamor notem com es 
va restant tot allò que sentíem, potser fins arribar 
al zero i a vegades, allà on viuen els nombres ne-
gatius; Sí, sí,..., aquells que els matemàtics anome-
nen enters i acabar amb la divisió del que abans 
era un perfecte conjunt d’elements que ens om-
plien de joia i felicitat.

Com en tot problema matemàtic en què ens hem 
d’esforçar per trobar la solució, l’amor ens ho fa 
posar tot de la nostra part i no defallir, ja que, al 
cap i a la fi, tothom busca i desitja ser estimat. 
Hem d’intentar no tancar-nos  a aquest sentiment 
que mou el món, ja que és el resultat que bus-
quem, la solució que resol l’equació i ens permet 
aconseguir la felicitat.
Així que endavant, tot esforç té recompensa i 
l’amor de segur que el tenim ben a prop.

JOAN MANUEL JUSTÍCIA
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Des de la matèria de 
llatí, us volem compartir 
una història d’amor molt 
bonica. Sovint hauríem 
d’anar als clàssics per 
entendre l’amor en tots 
els seus àmbits. 
Una bona font seria 
Ovidi, que va escriure 
Les Metamorfosis, un 
recull de llegendes 
que han mogut plomes i 
pinzells de tots els 
temps.

Doncs bé, la història es centra en dos vellets que 
vivien en una cabana molt humil i pobra. Gaire-
bé no tenien res per menjar però es conforma-
ven amb el que tenien i eren feliços. S’estimaven 
des de feia temps i aquest amor suplia moltes 
mancances físiques. Un bon dia, aparegueren 
dos captaires que els van demanar una mica de 
menjar perquè ells no tenien ni sostre ni res per 
omplir la boca. Filemó i Baucis, aquest era el nom 
dels dos vellets, els van fer entrar a la cabana, van 
encendre una espelma per fer una mica d’escal-
for i els van oferir el poc que tenien.  Resulta que 
aquells captaires eren Zeus i Mercuri, que havien 
decidit baixar a la terra per comprovar l’hospita-
litat dels mortals. I els que menys tenien van ser 
els més acollidors. Per agrair aquesta generositat, 
Zeus, déu dels déus, els va dir que els concediria el 
desig que volguessin. Filemó i Baucis van dema-
nar poder estar junts fins i tot després de la mort. 
I un cop van morir-se, Filemó es va convertir en 
un roure i Baucis en una heura que s’arrapava al 
voltant del seu tronc.

Història 
Filemó i Baucis

AUTORA DIBUIX: Emma Castells, 2n BATX
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Amor per 
sempre

Les llegendes de la mitologia clàssica estan plenes 
dels valors essencials de la vida. No és més feliç 
aquell que més té ni tampoc és el més generós. I 
l’altre ensenyament que es desprèn de la llegenda 
és que hi ha amors (jo diria que pocs, però n’hi ha) 
que no moren i que han estat enfortits pel temps.

Podríem posar altres exemples d’amor que trobem 
en la mitologia clàssica: Apol·lo i Dafne, l’amor no 
correspost; Filemó i Baucis, l’amor impossible que 
porta a la mort dels amants; Eco i Narcís, l’amor 
cap a un mateix i l’ egocentrisme; Venus i Hefest, 
l’amor físic vs l’amor espiritual; Pigmalió, que es va 
enamorar de la seva escultura, que representava 
l’ideal de dona que desitjava...

L’amor és intemporal i universal. Sovint el deixem de 
banda perquè tenim coses més immediates, ob-
jectius més productius a curt termini... però no ens 
enganyem: hem de potenciar aquells valors més 
essencials de la vida mateixa, aquells que són de 
franc i que hi són cada dia, que no es marceixen 
amb l’arribada de la tardor i que són intrínsecs a 
l’ésser humà. Només cal estar atents i trobar-los. 
Segur que serem una mica més feliços.

FINA VILANOVA
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Començaré amb una frase rotunda: 
adoro aquesta pel•lícula amb tota 
la meva ànima! I us explicaré per 
què: Relata l’encisadora aven-
tura romana i romàntica entre una 
princesa ingènua (Ann) que el que 
busca són els plaers de qual-
sevol persona normal (farta del 
protocol que l’encotilla) i un 
periodista espavilat nordamericà 
(Joe Bradley) que cerca una bona 
notícia, una exclusiva.

Roman 
Holiday

Escena de la pel·lícula,  Roman Holiday
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Audrey Hepburn i Gregory Peck, brutals tots dos, 
s’enamoren en un conte que és deliciós i que ja és 
una llegenda magistral del cinema.
Els personatges enganxen. Tots dos sublims, però 
Audrey, amb la seva bellesa, impressiona! És l’ele-
gància personificada, preciosa, espectacular...no 
tinc adjectius per descriure-la! Tant de bo tingués 
25 anys perquè et demanaria que et cassessis 
amb mi. Total, estem parlant d’un conte i somniar 
és gratuït.
No és la típica comèdia romàntica ensucrada i 
previsible i, precisament per això, la fa diferent.
La trama, la posada en escena i els exteriors  fan 
que sigui un homenatge a la ciutat eterna. 
Un s’enamora dels personatges, de la pel•lícula i 
de Roma, amor al revés per cert...

Hi ha molts moments per recordar de la pel•lícula, 
molt difícil quedar-se amb un. Ara, si he d’escollir...
em quedo amb el final, que ja aviso, no agradarà 
a tothom: és inoblidable! Les mirades dels dos 
protagonistes són intenses, sinceres i profundes! 
Emoció a flor de pell!
En definitiva, Vacaciones en Roma és una seduc-
tora i elegant comèdia romàntica que convertí 
tant els seus personatges com la ciutat de Roma 
en una icona per a l’eternitat. No us la perdeu!!

Descans enmig del rodatge, Roman Holiday

Escena de la pel·lícula,  Roman Holiday

PEPO LÓPEZ
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Simonetta
i Fillide

En el món de l’art, el concepte 
amor té tantes representacions 
com artistes s’hi han referit. 
Uns l’han mostrat des del desig 
passional, carnal, mundà i eròtic, 
sovint emmascarat sota temes 
mitològics o religiosos, amb la 
voluntat d’escapar a la censura 
que exercia l’Església catòlica 
sobre la nuesa femenina. En aquest 
pla destaquen artistes com Rubens 
o l’escultor Bernini, per citar-ne 
dos; us recomano un cop d’ull a la 
Beata Ludovica del segon i ja em 
direu de quin tipus de plaer està 
gaudint.

Però avui us proposo una mirada 
diferent en què l’amor platònic, 
el desig carnal i la subli-
mació espiritual es fonen en una 
trinitat gairebé divina. I ho 
farem a través dels pinzells de 
dos autors ben diferents: Sandro 
Botticelli i Il Caravaggio. 
I de dues muses, ben oposades: 
Simonetta Vespucci i Fillide 
Melandroni.

MIQUEL BOADA
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Sandro es va enamorar bojament 
de l’esposa del seu veí i amic Mar-
co, Simonetta Vespucci. Arribada a 
Florència amb setze anys, el pintor 
la va estimar en silenci més enllà de 
la seva mort, ocorreguda prematu-
rament quan només en tenia vint-i-
tres. Al dolor d’un amor impossible s’hi 
va afegir la tristesa per la pèrdua de-
finitiva. Va ser llavors quan Botticelli 
ens va regalar una Simonetta virginal 
i eterna tot convertint el desig que 
mai va poder satisfer en un amor ve-
ritable, platònic i púdic. 
I així va ser com la seva musa va de-
rrotar l’oblit, convertida en el model 
de la bellesa ideal: cos eteri, mirada 
melancòlica i ànima pura, que es pot 
contemplar en obres com “Venus i 
Mart” o la conegudíssima “Naixement 
de Venus”. 
Quin tribut més gran podia retre-li 
que convertir-la en una deessa?

El naixement de Venus,  Sandro Botticelli
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Santa Caterina d’Antioquia,  Il Caravaggio

Si l’amor de Botticelli portà la seva 
estimada a l’Olimp, el de Carava-
ggio elevà Fillide als altars. Quin 
personatge! L’any 1598 el cardenal 
Francesco Maria del Monte li enca-
rregà un retrat de santa Caterina, 
màrtir del segle IV. Per pintar-lo va 
triar de model Fillide Melandroni, una 
prostituta de disset anys que havia 
conegut en un bordell de Roma. La 
va dur al palau episcopal, la va ves-
tir amb riques robes i la va convertir 
en santa. Quina mostra d’amor tan 
gran! Sublimar l’amor carnal amb 
una transfiguració religiosa; un cos 
pecador i mercenari assegut a la 
dreta del Pare; una prostituta trans-
formada en una santa, que va ser 
martiritzada... per haver volgut ro-
mandre verge!
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No va ser aquesta l’única ocasió 
en què Caravaggio va voler retre 
homenatge a aquestes dones des-
emparades i redimir-les dels seus 
pecats amb santificacions pictòri-
ques. Vuit anys més tard, l’artista re-
bia l’encàrrec de pintar l’escena de 
la mort de la Verge, de part de Lo-
renzo Cherubini; fidel al seu costum 
de buscar ànimes pecadores per als 
seus protagonistes principals, va uti-
litzar com a model de la Verge una 
jove prostituta que havia aparegut 
morta, ofegada a les aigües del Tí-
ber. Imagineu la cara que va posar 
Lorenzo quan va reconèixer en Maria 
el rostre de la prostituta? 

Escena de la mort de la Verge,  Il Caravaggio

Simonetta i Fillide tenien molt poques coses en comú i 
en vida, en cas d’haver viscut a la mateixa època, mai 
s’haguessin conegut perquè pertanyien a dos mons ben 
diferents: la primera era una dama de l’alta burgesia 
florentina mentre que la segona era una prostituta que 
malvivia pels carrers de Roma. Tanmateix, ambdues van 
compartir destí en la mort: totes dues ho van fer molt 
joves. Simonetta, de tuberculosi; Fillide, en canvi, de sí-
filis. I totes dues han esdevingut personatges immortals, 
gràcies a l’amor que els van professar dos artistes i que 
les han aplegat per sempre en l’univers de la pintura.
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Avui, quan la professora recorre el passadís, els 
seus pensaments van cap a un indret que fa temps 
que no visitava. Intenta recordar quants alumnes 
ha tingut a classe al llarg de tota la seva carrera. 
No sap per què li ha vingut al cap aquesta idea 
tan poca-solta (“poca-solta” va amb guionet o 
sense? Carai, ara ho haurà de mirar). Potser és 
perquè ja comença a entreveure el tram final de 
la seva carrera i necessita fer balanç. De tota ma-
nera, se li fa estrany a ella mateixa: un balanç en 
forma d’estadística? A què treu cap, això? En fi, 
mentalment fa el càlcul. Són 29 anys, els deu pri-
mers a una mitjana de 70 alumnes per curs –coses 
de la concertada-, els 19 següents a una mitjana 
de 100 per curs...tot plegat fan 2.600 alumnes. Molt 
bé, molt interessant. I ara què? Intueix que aquesta 
dada per si mateixa té poc valor. No la podria pas 
equiparar a la multitud d’indicadors que transiten 
pel dia a dia d’ella i de tots els seus companys: les 
estadístiques d’aprovats, les estadístiques de sus-
pesos, les d’aprovats i les de suspesos comparades 
amb les d’altres cursos, els percentatges d’alumnes 
absentistes, el grau de millora de cada matèria, les 
programacions didàctiques, les discussions sobre 
els models de programacions didàctiques... 
Tota aquesta munió de xifres, d’interessantíssimes 

comparacions, passarà a formar part d’una no 
menys interessant legió de sigles: PAC, PISA, PEC, 
CB... La professora fa temps que creu que ella pot 
estar per sobre d’aquests informes, d’aquests cen-
tenars de papers omplerts, que el més important 
de la seva feina és educar. Per cert, que ja ha de-
sistit de debatre, i encara menys de discutir-se, per 
la diferència entre “ensenyar” i “educar”, sobretot 
amb segons qui...
-Ei, profe, cap a classe, no? T’esperen amb moltes 
ganes.
El comentari és irònic, és clar, però el noi ho ha 
deixat anar rient, amb simpatia. La professora li 
torna el somriure i trenca a la dreta per agafar el 
passadís del mig. No, ara no té classe. Fa guàr-
dia. Però això no li diu, al noi. Perquè ja se n’ha 
anat, fent el pop amb una companya de curs, i 
perquè la professora ha reprès el fil dels pensa-
ments d’abans. 
Què estava...? Ah sí! Però en realitat és així? Per 
més que faci veure que el més important és l’aten-
ció als nens, ¿de veritat pot presumir que no l’afec-
ta tota aquesta feinada de pensar i omplir papers? 
Pensa en el que feia quan no n’havia d’omplir tants 
–o això li sembla-. 
Pensa en el temps que havia arribat a dedicar a 

JOSEP GRANADOS
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preparar les classes. En fi, potser no pot presumir 
tant. Li ve al cap un exemple, una analogia, tal 
com ella ho diria als alumnes: compara el temps 
que ara dedica a aquestes qüestions amb el 
temps que ara dedica a mirar el mòbil, diàriament. 
Abans, quan no tenia tanta feina d’omplir papers, 
dedicava més temps a la matèria; abans, quan no 
mirava tant el mòbil –perquè no n’hi havia!- a què 
dedicava més temps? No li ha quedat gaire rodo-
na, l’analogia, perquè el mòbil té alguna utilitat; en 
canvi, omplir fulls de dades...Se sorprèn rient sola al 
mig del passadís. Mira amunt i avall, que no l’hagi 
vist ningú. A l’altra banda del vidre de la porta de 
la classe més propera, veu una professora de ci-
cles. Li cau molt bé i hi sintonitza sovint. Creu, tot i 
que no ho sap, que deu ser molt bona professora. 
Mira al terra i veu un tros d’entrepà mal embolicat. 
Mentre s’ajup, pensa en els bons professors que ha 
tingut. Aquells que l’han marcat i que té en un pe-
destal imaginari: la senyoreta que li va ensenyar a 
llegir, la de naturals de cinquè, la de matemàtiques 
de setè (i la de segon de BUP), el de llengua a 1r i 3r 
de BUP, el de llatí de COU, el de literatura, també 
a COU...Què tenien en comú? A veure...el rigor, és 
clar! I la passió! A part de dominar la matèria, com 
te la feien viure! I una altra cosa: mai no s’acarnis-

saven injustament amb cap alumne. S’enfadaven, 
com tothom, tenien dies més bons, com tothom, 
però l’estimació per l’alumne era sempre present. 
L’amor.
La professora llença l’entrepà a la paperera. Tan 
senzill i alhora tan difícil. L’amor. El desig d’aprendre 
al costat de l’amor pels alumnes. Això és tot.

Amor
d’institut
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Willy,
enamorat

Really?
En l’assignatura de Literatura 
Universal de primer de Batxillerat 
tenim per costum començar el bloc 
dedicat al teatre tot veient i 
comentant l’oscarificada Shakes-
peare in Love. És una pel•lícula 
que permet diverses lectures, 
però en la matèria de literatura 
ens agrada analitzar-la com una 
paròdia de la idea “romàntica” 
que pretén que l’artista només 
pot expressar el seu interior, 
els seus sentiments, el seu estat 
anímic i, com a conseqüència, per 
poder descriure una gran història 
d’amor és imprescindible que 
l’autor estigui bojament enamorat.
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Shakespeare in Love comença presentant un Wi-
lliam en plena crisi creativa, arrossegant-se per les 
tavernes rònegues del Londres siscentista i inca-
paç d’escriure ni un vers mediocre. El gir efectista 
de la història es produeix quan l’escriptor queda 
profundament enamorat, a primer cop d’ull, a pri-
mera vista. Ja se sap: són els clàssics efectes de 
Cupido. Com s’escau a una peça romàntica, el seu 
és un amor prohibit que li permetrà anar creant, 
mentre pugui viure la seva aventura, l’obra que al 
llarg de la història s’ha vist reconeguda com l’ex-
pressió literària més sublim de l’amor impossible: 
Romeo i Julieta. L’èxit és, of course, esclatant. Per 
a William, amor a banda, suposa haver trobat la 
veta, el filó, de les seves obres: per escriure una 
gran obra teatral, només s’ha de limitar a descriure 
les seves pròpies experiències vitals.

No direm que (perquè ja ho diuen els 7 premis Òs-
car que va guanyar, inclòs el de millor pel•lícula del 
1998), com a pel•lícula, aquest argument de Sha-
kespeare in Love no sigui prou oportú. Ara: com a 
criteri literari, ja hem apuntat abans que només el 
podem valorar com una paròdia.
Si seguríssim al peu de la lletra la conclusió del film, 
Shakespeare hauria d’haver estat a prop de la bo-
geria i del suïcidi per poder escriure els monòlegs 
de Hamlet, hauria d’haver estat ambiciós i pervers 
fins a l’assassinat com Lady Macbeth, hauria d’ha-
ver estat maltractat i rebutjat com el jueu Shylock 
i tan summament gelós i criminal com Otel•lo; fins i 
tot, hauria hagut de viatjar en el temps per plan-
tar-se a les escales del Capitoli romà com Antoni 
amb el cadàver de Cèsar en braços, o a l’antic 
Egipte per poder presentar l’agudesa d’enginy de 
l’admirada reina Cleòpatra...

Potser és un exemple ximple, però tothom riu molt 
quan comentem que ningú amb dos dits de front 
es pot pensar que Justin Bieber ha d’estar per-
manentment enamorat per poder fer les seves 
cançonetes i que no sempre pot estar encanta-
díssim perquè els seus fans l’adorin i pensin en ell, 
cosa que, per això mateix, per la dura realitat, jus-
tifica que de tant en tant se li pugui escapar algun 
magnífic cop de puny als morros del pesadíssim 
fan histèric de torn.

PERE GÓMEZ

Un altre gran exemple teatral, paròdia del tema 
amorós en literatura, és el clàssic Cyrano de Ber-
gerac, una tragicomèdia vuitcentista francesa 
d’Edmond Rostand. Christian està enamorat de 
Roxane, però és més curt que una sola de sabata 
i és incapaç de verbalitzar el seu amor. Aquesta 
incapacitat és especialment preocupant perquè 
Roxane sí que és una “romàntica” enamorada de 
la poesia amorosa i demana constantment al po-
bre Christian que li expliqui el que sent per ella. 
Però, com qualsevol enamorat de debò poc versat 
en lletres, Christian és incapaç de lligar dues pa-
raules per respondre la pregunta clau: “M’estimes?” 
“Molt!” “Sí, i què més?”........ Cyrano, físicament lleig, 
però intel•ligent i loquaç i secretament enamorat 
de Roxane, corre paradoxalment a salvar Chris-
tian per dictar-li, des de l’amagatall de la foscor, 
què ha de dir! Cyrano pensa que el seu amor és 
impossible, però que pot utilitzar la presència física 
de Christian per escriure a Roxane el que realment 
sent per ella...

O sigui: no per més enamorat que estiguis voldrà 
dir que podràs escriure un gran poema d’amor. 
Per escriure poemes d’amor, no s’ha d’haver estat 
enamorat, sinó que s’ha de ser un gran poeta. De 
la mateixa manera que per fer una gran pel•lícula 
sobre l’espai no cal haver-hi anat, o per fer una 
obra fantàstica sobre la comarca dels hòbbits o 
dels barrufets no cal haver-hi conviscut o ser-ne 
un! Només cal que tinguis molta imaginació i que 
siguis un gran escriptor.

En qüestions d’amor, com en tot a la vida, no ens 
podem refiar de les paraules, que només són lite-
ratura. Ni dels ulls ni de les llàgrimes, que no són el 
mirall de l’anima (com pretén el tòpic), perquè pot-
ser només són teatre. Per anar pel món, hi hem de 
posar el cap, la filosofia, el raonament, i sobretot 
tenir en compte els fets, la realitat, tocar de peus 
a terra. No fos cas que després ens n’haguéssim 
de penedir, d’haver volat massa alt. Però això és 
molt fàcil d’escriure..., perquè el món, de romàntics, 
n’és ple!
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A la matèria de llengua 
catalana i literatura 
de 3r i de 4t d’ESO hem 
realitzat un treball a 
partir del tema lite-
rari universal per 
excel·lència: l’amor.

L’alumnat de 3r ha fet 
una tasca d’investigació 
i una de creació. Els 
resultats que apareixen 
en aquesta publicació 
corresponen a un recull 
de parelles literàries, 
ja que ha estat impos-
sible presentar-ho en 
format “puzzle”. 

Els alumnes de 4t han fet 
una activitat d’expressió 
oral a partir d’imatges i 
de peces musicals.

ROSA ROCA

Llegendes
d’amor
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Elisabeth i Darcy. 
Amor inesperat i conflictiu. 
(Austen, Jane, Orgull i Prejudici, 1813)

Heathcliff i Caterina. 
Amor conflictiu i etern. 
(Brontë, Emily, Clims Borrascosos, 1601)

Don Quixot i Dulcinea. 
Amor “imaginari”. 
(de Cervantes, Miguel, Don Quixot, 1603)

Hamlet i Ofèlia. 
Amor tràgic. 
(Shakespeare, William, Hamlet, 1623)

Macbeth i Lady Macbeth.
 Amor conflictiu i tirà. 
(Shakespeare, William, Macbeth, 1603)

Otelo i Desdémona. 
Amor conflictiu i tràgic. 
(Shakespeare, William, Otelo, 1603)
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Tristany i Isolda. 
Amor etern. 
(Béroul, Tristany i Isolda)

Apol·lo i Dafne. 
Amor inevitable (Apol·lo) i tràgic. 
(Ovidi, Metamorfosis, 2-8 a.C.)

Hermione i Ron. 
Amor idealitzat (Ron). 
(Rowling, J.K., Harry Potter, 1997-2007)

Mia i Adam. 
Amor egoista i conflictiu (al principi). 
(Forman, Gayle, Si Decideixo Quedar-me, 2014)

Romeu i Julieta. 
Amor prohibit i tràgic. 
(Shakespeare, William, Romeu i Julieta, 1597)

August i Hazel. 
Amor lluitador i etern. 
(Green, John, No està escrit a les estrelles, 2012)
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Louisa i William. 
Amor lluitador i etern. 
(Moyes, Jojo, Jo Abans de Tu, 2016)

Katniss i Peeta. 
Amor lluitador i platònic (Peeta). 
(Sparks, Nicholas, El quadern de Noah, 1996)

Tris i Tobias. 
Amor lluitador i conflictiu. 
(Roth, Veronica, Divergent, 2011)

Gatsby i Daisy. 
Amor recíproc i etern. 
(Fitzgerald, F.Scott, El Gran Gatsby, 1925)

Noah i Allie. 
Amor cortès i tràgic. 
(Sparks, Nicholas, El quadern de Noah, 1996)

Paris i Helena. 
Amor adúlter (Helena). 
(Homer, La guerra de Troia dins l’Odissea, s.IX a.C.)
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OH, MARE MERAVELLOSA!

Mareta, t’estimo fort i 
això em fa valent,
des que em vas emmirallar, 
sient jo, tan petitó,
he sabut que et tinc a prop 
i ja no tinc pors.
Oh mare meravellosa!
Sempre m’has fet costat, 
com la paret a l’heura,
no deixis que em torci, 
tu sempre m’aguantes fort.
Avui que m’he fet gran, 
també et vull  ajudar...
Oh, mareta dolça estimada.
Dóna’m la mà que 
anirem lluny, anirem junts,
pujarem al sol i 
tocarem el cel blau, gris...
Ballarem amb els estels,
fregarem el vent!
Oh, mareta meravellosa!

Max Peyriguer, 2n ESO

M’HE ENAMORAT D’UN GAT

Mai m’ho havia pensat
però des de dissabte passat
tinc el cervell girat.
I és que m’he enamorat d’un gat.
Cada dia em vigilava
però acostar-se’m no gosava
i jo l’últim que pensava
era que companyia buscava.
Un bon dia es va acostar a mi
i vam fer junts un bon camí;
en poca estona em vaig entendrir
i ara el tinc vivint amb mi.
Ara ja li he posat un nom
el que més li escau és Tom.
Cada dia pel barri fem un tomb 
I el vaig presentant a tothom.

Emma Calm, 2n ESO

NOMÉS TU I JO

Quan em parles a l’orella,
em sento com una estrella
enmig de la foscor.
Res em fa por
si sento la teva escalfor.
Quan m’agafes la mà, 
no penso en què vindrà,
només tanco els ulls
i no paro de somiar.
Quan rius sense parar,
no puc deixar de mirar
aquest somriure tan original
que et fa ser especial.
Quan et tinc al meu costat,
sembla que tot estigui parat,
perquè jo sense tu
no sóc ningú.

Idoia Llongarriu, 2n ESO

Poemes
d’amor
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UN DELS SENTIMENTS

L’amor és un dels sentiments
compartit entre persones.
Pot ser entre germans i germanes.
O pot ser entre amics i parents.
És un sentiment molt estrany
sembla que sigui un parany.
Fa que les persones es coneguin
i que s’estimin el millor que puguin.
L’amor pot ser dolorós
o pot ser molt afectuós.
Pot ser anònim i molt turmentós.
Aquest sentiment pot ser fràgil com un 
cristall,
o pot ser fort com un ventall.
A vegades pot ser  complicat,
però et pot donar molta felicitat.

Amandeep K, 2n ESO

LA MIRADA

Encara recordo aquella dolça mirada
que m’il•luminava quan passaves,
per la cantonada.
Quan em miraves, tot canviava;
les pors marxaven i 
l’alegria tornava.
El moment en què te’n vas anar,
tot va canviar i tot dissimulant
em vaig posar a plorar.
Que difícil no poder-te
estimar ni besar.

Alba Molas, 2n ESO

L’AMOR VA I VE

L’amor ve i se’n va
com el noi que acaba de passar.
L’he vist arribar
però també marxar.
L’amor ve quan menys t’ho esperes,
és molt sobtat i precipitat
però sempre porta felicitat.
A una cita he d’anar
però no sé per on començar.
Com més hi penso més pateixo
“au va ! que no passa res”.
Em pentino i hi assisteixo.

Irina Domínguez, Noa Arrez, 
Paula Colomeda i Aran Domínguez, 
1r ESO
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ROSA ESCARLATA

Dels teus pètals en brolla 
la sang del drac
que regalima de 
la tija espinosa
per alimentar les arrels 
de la llegenda.
T’alces, superba, 
com la reina de les flors
coronada d’escarlata 
i flaires dolços.
Tu, que simbolitzes l
a derrota de la bèstia,
ets la companya agradosa 
del cavaller victoriós.

Lluc Boada, 3r ESO

SENSE AMOR NO VIURÍEM

...perquè tots sabem
que l’amor és allò més gran de la vida,
i sense amor no viuríem...
...Perquè tots sabem
que l’amor és etern,
i la seva claror tot ho il•lumina.
Nosaltres en volem prendre part.

Dolors Ramos, AMIPA

COM PINTAR A L’OLI

Sé que t’estimo.
Sé que et desitjo.
Però no sé si m’estimes,
no sé si em desitges.
El meu amor cap a tu és tan gran
que no sé si t’ho puc explicar,
no sé si ho entendràs
i tampoc sé si te n’avergonyiràs.
Sé que el nostre amor és complicat,
però prefereixo dir que és com pintar a l’oli,
hem d’anar construint la nostra obra a poc a poc,
capa a capa, sense anar ràpid, que la pintura s’escampa.
Vull ser feliç al teu costat, vull que tu també ho siguis,
vull que em despertis amb paraules dolces a l’orella,
vull donar la volta al món al teu costat.
I recorda, com pintar a l’oli, a poc a poc.

Aida Simon, 2n ESO
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L’amor no 
té cura, 
però és 
l’única 

medicina 
per a tots 
els mals. 

Leonard Cohen

Marta Bellido

Júlia Masardó

L’amor és com el 
wifi: està  a 
l’aire, però pocs 
en tenen la clau.  

L’amor és com 
un peix al mig de 
les onades. 

Marguerite Yourcenar

Hem d’escoltar 
el cap, però hem 
de deixar parlar 
el cor.

Paula R.P. Celma

Si l’amor truca la 
porta, tanca-la; 

si t’estimen, 
saltaran el mur. 

Personalitats
de tots els temps
reflexionen 
sobre l’amor

Rafel Pau

Amor, quatre 
lletres, un 

sintagma i...
molts problemes.  

Àstrid Salgado

L’amor et fa 
sentir papallones 
al cor. 

Eva Soto

Paula Téllez
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Júlia Masardó

Estima’m 
quan menys 
m’ho mereixi 
perquè serà 
quan més ho 
necessiti.  

Eva Soto

Lluna

Dr. Jeckyll

Si l’amor truqués 
a la porta el 

deixo entrar tot i 
que no obro els 

desconeguts.

Si l’amor truca a 
la porta... li 
servirem un cafè. 

Paula Téllez

M’he enamorat 
dels núvols i del 
cel...i del veí del 

costat.   

Joana Torrents

L’amor és 
impossible quan 
no obres els ulls. 

Christian Toledano

L’amor és 
impossible quan 

un és cec i 
l’altre és sord.

Raquel Martos

L’amor és com 
una guspira que 

ho encén tot. 

Albert Einstein 

Si un dia has de triar 
entre l’amor i el món, 

recorda: si tries 
el món et quedaràs 
sense amor, però si 
tries l’amor, amb ell 

conquistaràs el món.
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AMIC DESCONEGUT

Em portaràs al cel o a la terra? A l’horitzó o a l’infinit? A la pau 
i la dolçor o simplement m’endinsaràs en la tristesa i la solitud? 
Dubto de tot, perquè... tinc por de tu.
Contínuament em dius que no em preocupi, però jo no et crec. 
Potser t’atrec i tu a mi, però aquest apassionament no durarà 
per sempre. En algun instant, tu o jo no ens veurem reflectits en 
aquest cor brillant i vermell.
No sé com dir-te el que desitjo sense disminuir la teva espe-
rança  d’estar junts, de compartir moments i viure experiències 
úniques. Però... i si em portes lluny dels meus amics i de la meva 
família i no em deixes tornar? Llavors no serà com havíem pac-
tat.
No puc parar de pensar en tu i en tot allò dolent que ens pot 
arribar. Mentre tu intentes fer-ho possible i ser optimista, jo m’es-
tic torturant i no vull continuar vivint en aquests circumstàncies.
El meu diccionari em comenta que ets solament un sentiment, 
però tu m’ho negues. Pensem diferent, som diferents i això ens 
mostra la realitat; ens diu que tu i jo no estem fets l’un per l’altre.
Quan realment descobreixi i vegi qui ets no em podré desfer de 
tu, però ara necessito temps per reflexionar.

Marta Boix, 2n ESO

  

Posem
paraules 
a l’amor
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US ESTIMO MASSA

Hola estimats meus, 
No ho sabeu, però em feu anar de cul. Tot i que no us moveu ni 
m’aconselleu, us estimo igualment, em desvisc per vosaltres i us 
protegeixo tan bé com puc. Si us perdo, tindria una depressió 
tan gran que no podria anar endavant i m’hauria d’acomiadar 
de la vida encara que m’hi aferrés amb les ungles i amb les 
dents. Em feu falta, més del que us podeu imaginar. 
Quan surto a passejar us col•loco de manera que estigueu ben 
posats i no us arrugueu gaire. Sovint, reviso que tots estigueu 
bé i que cap de vosaltres hagi caigut, si això passés tindria un 
ensurt colossal. S’ha de dir que us porteu molt bé i no em feu 
patir, però ja m’ha passat més d’un cop que un desconegut us 
vol segrestar. Sou molt valuosos, sabeu? 
En fi, que sou la nineta dels meus ulls i us agraeixo molt el vostre 
suport perquè sense vosaltres no tindria tot el que tinc. Però 
que no sigui dit que no m’he esforçat per guanyar-vos, eh? Que 
he hagut de pencar i treballar molt per poder estar amb vosal-
tres. M’és ben igual el valor que tingueu, o els anys que fa que 
volteu, per a mi sou un tresor.
Us estima,
GINA

PD: No ho puc negar, prefereixo més els bitllets que les mone-
des.

Gina Granados Miràngels, 4t ESO
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Diversitat
de microrelats

ALLÒ QUE EL VENT S’ENDUGUÉ

Una densitat lleugera i un pes minúscul per ajun-
tar en un aire ple d’ànimes i cossos, per trobar el 
teu, agafar-lo amb la mà i estar junts en aquest 
recorregut d’una vida lleugera i plena d’emocions.

Iván del Pozo

CAMINS

A la vida hi ha molts camins però el millor camí, el 
que veritablement pocs poden passar, és el camí 
de l’amor.

Ariadna Casas

CV

L’amor té més cavalls que qualsevol cotxe. 

Dani Aroca 

  
EL TEMPS ÉS BOIG

El temps es torna boig al teu costat. 

Lluís Ruíz

  

SEMPRE

Passi el que passi sempre estarem junts, estiguis 
lluny d’aquí o no. No em penso separar de tu, ni tu 
de mi. Sempre estaràs amb mi. 

Fatou Touray

VULL

T’estimo molt. Tu ets l’amor que jo necessito, vull 
estar amb tu sempre. El destí ens ha unit. T’estimo 
molt... T’estimo molt... 

Bintu

L’OMBRA

L’ombra depèn de tu i tu depens d’ella. Quan es-
tàs enamorat, al principi tot és molt bonic, ple de 
llums i alegries! Però de seguida arriba la foscor. 
Els dubtes que et sorgeixen, sobre l’altra persona. 
Les pors que tens de perdre-la... Aquesta ombra 
t’acompanya sempre, encara que no vulguis. 

Eric Ramírez

QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS

Quatre-cents quaranta-dos són els dies que por-
to sense veure’t. Tinc la necessitat de tornar a es-
tar al teu costat. Encara que sigui un instant. Ja ho 
diuen que l’amor a distància és dur, però mai dels 
mais hagués pensat que tant... 

Paula Soy

TOLERÀNCIA

Recordo la teva entrada a la meva vida, va ser 
tan injust per mi, acceptar-te en aquell viatge as-
segut al meu costat, durant uns del viatges més 
amargs de la meva vida.
Quan, ni tan sols tolerava els meus companys de 
viatge, aquell viatge que li deien vida, al que vaig 
dir jo també algun dia.
Recordo l’amarg sabor que deixaves en la meva 
ment, en el meu cos, les llàgrimes vessades vesti-
des de soledat, disfressades de tolerància.
Plorant en soledat...
¿No he pagat prou en aquesta vida,… en aquest 
viatge?
I sorprenentment tu em dones les respostes, rega-
lant-me el teu dolç somriure i… el del meu pare, el 
que ets capaç d’arrencar amb tendresa.

Pol Torres
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SABER DIR ADÉU

Saber dir adéu és difícil per a totes les persones. 
Encara no estem preparats... 

Haja Fofana

VIDA

No m’importa que no hagis estat al meu passat, 
però ara et tinc en el meu present i et tindré per 
a tota la vida, per demostrar-nos el nostre amor. 
T’estimo. 

Hawa Susahou

QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS

Quatre-cents quaranta-dos anys són els que 
portem junts; miro endavant i veig més que un 
infinit amb tu.

Iker Cabeza

TORNAR A COMENÇAR

Li vaig proposar oblidar tot el passat, tornar a 
confiar en l’altre tranquil•lament, tornar a viure 
aquella meravellosa vida junt amb mi. 

Amanjeet Kaur

QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS

M’han trencat quatre-centes quaranta-dues ve-
gades i aquí estic, quatre-centes quaranta-tres 
vegades.

Kirian López

COMENÇAR

Vaig començar a pensar que l’estimo amb tot el 
meu cor. Sóc capaç de donar la meva vida per 
un petó seu.

Nyma Touray

BOGERIA

L’amor és una fantasia, només hi és de dia... de 
nit eufòria i bogeria. A l’amor no hi ha solució: és 
una desesperació que s’infiltra en l’emoció.

Àlex Dragu

SABER DIR ADÉU

No fa falta saber dir adéu perquè mai hi haurà un 
adéu. 

Éric Sala

NO VEIG CAP LLUM

No veig cap llum, només la teva, il•luminant el 
camí que he d’agafar. 

Eloi Pérez

SENTIMENT

L’amor és un sentiment que no saps ni com ve, ni 
com se’n va. 

Òscar Reina

OMBRES

En les ombres és on s’amaga quan ningú el vol, 
però si el busques pots estar segur que no es-
taràs sol.

Oriol Massegú Vilanova

LLETRES REBELS

Era una acumulació de sentiments, era una 
història de lletres rebels. El canvi d’una persona 
té els seus mèrits, deixar-se estimar és demostrar 
que el principal és estimar-te a tu mateix. 

Judit García 
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Nosaltres hem volgut treballar un dels 
aspectes de l’amor. L’Amor per la feina. 
Hi ha molta gent a qui realment li agrada 
la seva feina, i n’és una apassionada. 
Treballa però al mateix temps hi disfruta, 
gaudeix amb allò que fa.
En el nostre Institut hi ha molts profes-
sors i professores (la majoria, probable-
ment) que s’estimen la seva feina, la fan 
amb ganes i il•lusió i ho saben transmetre. 
Hem entrevistat a tres d’aquests profes-
sors/es per poder tenir una representació i 
els hem volgut fer algunes preguntes. Aquí 
us les deixem:

Pepo López Coral·lí las Heras Carmina Font

Vocació 
a la feina
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AUTORS ENTREVISTES:
Sahil Singh, Gerard Pons, Tània Gill, Lídia Teixidor, Ferran Cantero, 
Andrea Rico, Nico Nuñez, Gurjashan Singh, Alex Salmerón, 
Manpreet Singh, Jenaba Susahou, Kacper Zaleskiewicz.

1. Quants  anys  fa que et dediques a 
questa feina?

PE: 30 anys.
CO: 10 anys.
CA: 32 anys.

2. Quina carrera vas estudiar? 

PE: La carrera de Geografia i Història.  
CO: Sociologia i Música.
CA: Magisteri, Pedagogia i Música.

3. Has treballat en alguna feina que no 
sigui ensenyament? 

PE: No.  
CO: Quan estava a Barcelona, en prevenció de 
riscos laborals i també en una notaria.
CA: No, sempre he estat vinculada al món de l’en-
senyament.

4. Quan eres petit què volies ser?

PE: Quan era petit volia ser bomber o arquitecte.
CO:  Professora i/o perruquera.
CA: Mestra de música.

5. Quina qualitat creus que tens per ser 
bon professor?

PE: Suposo que l’empatia, la implicació... encara 
que sóc conscient que alguna vegada hauria de 
gestionar millor aquests recursos”. De fet, tu no en-
senyes el que saps sinó el que ets.
CO:  M´agrada escoltar els alumnes i també posar 
límits. M´agrada veure com aprenen.
CA: Això potser s’hauria de preguntar als alumnes 
o als meus companys.

6. Si poguessis  canviar  alguna cosa de 
la teva feina, quina seria?

PE: El nombre d’alumnes que hi ha a cada classe, 
que fossin menys per poder-los atendre millor.
CO:  Poder estar més temps de forma individual 
amb cada alumne.
CA: M’agradaria que hi hagués menys alumnes per 
classe.

7. Estimes la feina que fas?

PE: I tant! Moltíssim.
CO:  Sí, l’adoro.
CA: Sí, clar que me l’estimo.

8. Recordes tots els alumnes que has tin-
gut?

PE: I tant que sí! 
CO:  Recordo les cares dels nois i noies, i intento 
recordar  les diferents anècdotes.
CA: Crec que sí.

9. Algun amb especial?

PE: Per a mi són aquells que em respecten, res-
pecten la meva feina, no tenen malícia i que, en 
definitiva, són bones persones (pràcticament tots). 
CO:  No, tots tenen alguna cosa especial.
CA: Sempre hi ha algun alumne especial.
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ROHTÄRAD O LA MÀGIA DE LES PARAULES 

Daunt Books era una llibreria d’aquelles 
d’abans; el primer que veies era un gran 
finestral amb vidres de colors que dibuixa-
ven una gran rosa i que es menjava bona 
part de la façana; una vegada a dins, un 
taulell de fusta acompanyava un estret 
passadís que portava a un conjunt de pe-
tites sales. La Kayla tenia setze anys i ha-
via convertit la llibreria en una mena de 
refugi, sobretot les tardes del divendres, 
que era quan el seu pare li donava les cinc 
lliures de la setmanada. Allà les gastava 
en qualsevol llibre que li oferís aventures i 
un món desconegut on escapar-se, ben 
lluny del Londres gris on vivia. 

Entrava a Daunt sense trucar i camina-
va decidida fins a la sala on s’aplegava 
la secció de fantasia. L’Edmund, que feia 
més de trenta anys que regentava el ne-
goci, a penes tenia temps de dir-li bona 
tarda que ja estava davant d’aquelles 
lleixes empolsinades i atapeïdes de llibres. 
A mesura que se’ls anava mirant, creixia la 
idea de llegir-los tots de cop encara que 
només en podia comprar un. Va ser llavors 
quan es va fixar que a la part baixa de 
la lleixa hi havia un llibre amb la cober-
ta atrotinada; les lletres del títol a penes 
eren visibles, gastades pel pas del temps, i 
bona part de les pàgines estaven desen-
ganxades del llom...*

Elisenda Boada, 1r BATX

UN OCELL

I miro a baix i ja no sé què ha passat.
Abans s’estimaven. Ara es barallen.
Abans jugaven, ara batallen.
Fa anys, mà a mà per avançar.
Ara, germà contra germà han de lluitar.
I és clar, que han de lluitar,
segueixen ordres d’un tirà.
Abans democràcia, ara engany.
Abans coneguts, ara estranys.
I els nens lluiten, aquest cop, amb armes 
de veritat.
Abans joguines, ara tancs.
Abans infants, ara titans.
En veig centenars,
centenars d’armes avançant,
centenars de famílies plorant, 
centenars de monstres matant.
Abans vegetació, ara extinció.
Abans futur, ara destrucció.
Espero que se n’hagin cansat, pel bé de la 
humanitat.
Abans amor, ara guerra.
Abans persones, ara refugiats.
S’amaguen
i criden i ploren,
i corren i fugen,
i cauen i moren.
És trist que ells no siguin com jo, un ocell 
que pot volar,
que  es pot escapar.

Teresa Roca, 3r ESO

  

2n premi de 
Poesia.
Categoria 3r i 4t ESO

3r premi de 
Prosa.
Categoria BATX. i Cicles

Fragment de la narració. 
*Si us quedeu amb ganes de llegir-la tota podeu 
visitar el web del centre i trobar-la.

 ...molt bona
 feina!!
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EL VELL ROURE

Ara que la vellesa ha pres en el teu cor
i solca la teva pell aspre
com rius eixuts i engorjats.
Ara que et desprens de les fulles amigues
i despulles les branques magres
com la freda destral del llenyataire.
Ara que els anys t’haurien d’haver fet savi,
digues:
qui et donarà escalf els freds dies de l’hivern?

Lluc Boada, 3r ESO

AQUEST AMOR ES DIU LECTURA

He conegut un amor
que  m’ha omplert el cor.
Hem viscut més d’una aventura
i aquest amor es diu lectura.
A qualsevol hora m’agrada llegir,
a la tarda, migdia o matí.
Tant se val on i quan,
llegir et fa més gran.
Pots anar d’aquí cap allà,
sense moure un peu del sofà.
I conèixer tothom
sense parlar-hi ni un segon.
De cada llibre intento esbrinar
el missatge que em vol donar
perquè un dia vaig descobrir,
que cada llibre té un significat per mi.
He conegut un munt de gent,
de totes races i colors: 
perquè he llegit de valent
llibres de molts autors.
Si els voleu conèixer
jo us les puc presentar,
agafeu un bon llibre
i comenceu a  xalar.

Maria Barranco, 2n ESO

2n premi de 
Poesia.
Categoria 1r i 2n ESO

1r premi de 
Poesia.
Categoria 3r i 4t ESO

Premis Òmnium

Guanyadors dels premis.

 ...molt bona
 feina!!
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1EL AMOR

Oiga, doctor, se trata de mi mujer. Usted bien 
sabe que uno se casa por amor, por placer, por 
esa banalidad de compartir la vida con alguien. 
Pero hay veces en las que la cohesión flaquea, en 
las que la unión deja de hacer la fuerza… 
Nos conocimos durante mi estancia en Madrid, 
cuando viajé a la ciudad con el afán de presentar 
mi exposición en las galerías del centro. Entonces 
yo era aún muy joven, un muchacho soñador con 
grandes pretensiones.  Atraída por la curiosidad, 
ella vino a ver mis cuadros y hablamos durante 
toda la tarde. En medio de esa bonita complici-
dad, nos dejamos llevar por la conversación y el 
agrado, siendo así, cómplices del primer obvio de 
un amor sólido y duradero.
Pero ahora… ahora hace ya algunos días que tan 
solo conversamos mediante una variable gama 
de silencios. En un vano empeño, intento que-
brantar ese sosiego con una sutil risita o un gesto 
afable, mientras que ella se dedica a lanzarme 
miradas abarrotadas de resentimiento.
Los diálogos acaban siendo siempre un cóctel de 
palabras puramente funcionales y pragmáticas, 
sin ansiar ir más allá. 

Des de la matèria de literatura 
castellana hem volgut aportar 
el nostre granet de sorra a la 
revista. Vam decidir crear petits 
relats amb el gran protagonista 
central de la revista d’enguany: 
l’amor.  La idea original pretenia 
que els alumnes es convertissin en 
autors de microrrelats i, poste-
riorment, en crítics literaris per 
tal que de triar el tres millors 
textos del grup. A continuació us 
els mostrem. Cal dir, però, que la 
consigna de cenyir-se al gènere 
del microrrelat va quedar diluïda 
davant la immensitat de l’amor...

ELENA CASTILLO

Quién sabe, tal vez sea por el cansancio de los 
años, o quizá porque cada vez que intentamos 
entablar una conversación topamos con esa 
maldita evidencia, una certeza que, siendo tes-
tigo de nuestra relación, deja entrever que todo 
ha cambiado… 
Aunque todo esto, todos estos despropósitos de 
pareja absurdos terminaban quedando siempre 
en segundo plano, siendo así excusados y obs-
truidos por un amor que creía sentir. Al menos eso 
eran hasta a día de ayer; absurdos despropósitos 
de pareja. El caso es que cotilleando en su men-
sajería vi que mantenía contacto con un hombre 
cuyo apellido me resultaba algo familiar. Leía las 
cartas con detenimiento cuando, envuelto en ver-
sos de amor y ternura, comprendí que ese hombre 
le regaló lo que yo nunca supe darle. Di la vuelta 
al sobre con la mano temblorosa y la encontré; la 
dirección que me arrastraba hacia el usurpador, 
la misma que me conducía, pues, a su estúpida 
consulta.     

Paula Puigverd, 1r BATX
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Petits 
relats

2

3

UNIDAS POR EL CORDÓN

Como un día cualquiera la había ido a ver. Ver-
la detrás de ese cristal sin poder entrar a hablar 
con ella era muy duro; deseaba que llegara ya el 
momento en que despertara y poder abrazarla. 
Mi madre, ¿qué amor hay más tierno que el de 
una madre? Si pudiera volver atrás… Era yo la que 
conducía, salía del trabajo y la pasé a buscar 
para ir a casa, como siempre. Cuando pasába-
mos por la autovía, un coche se nos cruzó y no 
pude evitar el fuerte impacto contra el todote-
rreno. Tuve suerte. Mientras derramaba lágrimas 
por el amor materno, no me lo podía creer, mamá 
estaba abriendo los ojos. Me miró, y solo en sus 
ojos pude ver la felicidad que sintió al verme. Me 
miraba como un ciego mira el mundo por primera 
vez. Me daba igual lo que me dijeran los médicos, 
entré en la habitación y la abracé; porque no hay 
milagro más grande que el amor. Sobre todo ese 
amor que sí es eterno, incluso separadas, los co-
razones siguen latiendo. 

Lídia Busquets, 1r BATX

RESACA DE UNA NOCHE DE VERANO

Me volvía loco su caminar. Ella se acercaba ha-
cia mí muy despacio, provocativamente. Llegaba 
a los pies de la cama y dejaba caer su vestido, 
estaba completamente desnuda delante de mí. 
Pude contemplar su cuerpo, su juventud, su per-
fección. Se quedó un rato a los pies de la cama, 
para que yo pudiese seguir contemplando su 
cuerpo boquiabierto. Cuando ella quiso, se subió 
al lecho, y se acercó a mí lentamente, gatean-
do, como la tigresa que se dispone a cazar a su 
presa, y depositó un beso en mis labios, un beso 
largo, un beso que levantaba pasiones, un beso 
tierno pero a la vez lujurioso. Con habilidad se 
deshizo de mi camisa y posteriormente del resto 
de mi vestimenta. Yo era todo suyo, y ella lo sabía, 
¡vaya si lo sabía! Así que me hizo suyo, jugó con-
migo, fue una de esas noches locas, una noche 
llena de pasión y deseo. 
Amaneció, miré hacia un lado, no estaba, como 
era de suponer, ¿qué se supone que había vis-
to en mí si yo no era nadie? Tonto yo, por imagi-
narme que de verdad había existido amor entre 
nosotros. Me levanté de la cama y me dirigí a la 
cocina para desayunar pero para mí sorpresa me 
encontré una bandeja con el desayuno puesto y 
una nota escrita:

Vaya una caja de sorpresas está hecha esta mu-
jer… fue lo último que pensé antes de marcar su 
número de teléfono y reencontrarme con su dulce 
voz de nuevo.

Fernando Vallespín, 1r BATX

“Ni todas las estrellas emiten un bri-
llo resplandeciente, ni todos los soles 

son visibles desde la tierra.” 

Buenos días, espero que tengas la 
decencia de llamarme cuando te 

despiertes.
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Et 
recomanem...

Després de viatjar fins als camps de 
refugiats de Grècia, l’escriptora Bel 
Olid ens explica com els refugiats 
que protagonitzen una de les crisis 
humanitàries més importants de la 
història són persones amb vides molt 
semblants a les nostres.

És veritat que l’amor fa la vida més 
dolça, però també la fa més aspra, 
perquè la seva naturalesa és para-
doxal. Una visió de l’amor profunda, 
espiritual i alhora terrenal: un amor 
complet i no edulcorat.

Una tortuosa història d’amor entre 
en Marc Roselló, un sacerdot cridat 
a les més altes esferes de l’Església, 
i l’Agnès de Girabent, filla d’un noble 
rural de La Seu d’Urgell, que vol ser 
metgessa.

Som als Estats Units del futur. Els 
científics han trobat la manera de 
destruir. Lena és una adolescent que 
espera amb ganes el dia de la seva
operació per extirpar l’amor, però 
tot canvia quan coneix un noi que li 
obre els ulls a una nova vida.

L’Ernest, un publicitari d’èxit i entu-
siasta dels plaers de la vida, nave-
ga amb el seu veler entre les illes 
de Patmos i d’Icària en companyia 
del seu fill de set anys, Marc, de la 
seva parella Sophie i del petit Max, 
fill de la Sophie. Fa mala mar. Quan 
comença a pondre’s el sol, el veler 
topa amb les restes d’un naufragi i 
en Marc cau a l’aigua. Així comença 
la història. El lector seguirà la recer-
ca desesperada del pare, el senti-
ment de culpa i la crisi que el duu 
a les portes de la bogeria. I seguirà, 
en paral·lel, l’aventura del fill, que 
la nit mateixa de l’accident és res-
catat per una llanxa carregada de 
famílies  de Síria i l’Afganistan que 
miren d’arribar a les costes de Sa-
mos. Sense que ningú no ho sàpiga, 
el petit Marc viurà l’aventura incerta 
dels refugiats.

Carolina passa els seus dies entre les 
amigues i l’institut i acaba coneixent 
un noi. Creu que ha conegut el seu 
amor veritable, però aviat s’adona 
que l’amor també pot fer mal.

El pare de l’escriptor va morir dues 
vegades, la primera per culpa de 
l‘Alzheimer. Per fer el dol per aquesta 
absència, Gener recorre les històries 
de personatges com Verdi, Callas, 
Brahms, Wagner, Joaquín Rodrigo o 
Puccini, entre d’altres.

VIDES ATURADES,
BEL OLID

L’AMOR QUE VE DE DINS,
FRANCESC TORRALBA

AMOR PROHIBIT,
COIA VALLS

DELIRIUM,
LAUREN OLIVER

EL SETÈ ÀNGEL,
DAVID CIRICI

CAROLINA S’ENAMORA,
FEDERICO MOCCA

L’AMOR ET FARÀ IMMORTAL,
RAMON GENER

Un Sant Jordi
per Sant Jordi!!
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Llegir
ens fa 
savis,

llegir 
ens fa 
lliures!

En el meus anys d’universitat, re-
cordo que uns dies abans d’un al-
tre Sant Jordi, el meu amic Eduard 
Castellet em va parlar d’un llibre que 
li havia agradat molt i me’l recoma-
nava fervorosament. El títol? El jardí 
dels Finzi-Contini, d’en Giorgio Bas-
sani. Era l’abril del 1982 i no en sabia 
res ni del llibre ni de l’autor; però el 
fet que un amic meu me’l suggerís ja 
va ser prou perquè el volgués i el tin-
gués a les meves mans. Vaig decidir 
que seria el llibre que em compraria 
per Sant Jordi; el que no sabia en-
cara era que em costaria trobar-lo. 
Recordo que el mateix Eduard em 
va acompanyar, finalment el vaig 
trobar a una llibreria molt emblemà-
tica de Barcelona, la “Cinc d’oros” 
(que va tancar un abril del 2002 
com, malauradament, altres llibre-
ries; era coneguda per la “libreria 
roja” per la seva posició durant el 
franquisme...però això és una altra 
història! Sempre em passa que em 
desvio del tema...)
Finalment ja tenia el llibre!! No sé si 
us passa a vosaltres però quan bus-
ques una cosa, en aquest cas un lli-
bre, i et costa trobar-lo, li dones més 
valor.
Així que vaig poder el vaig co-
mençar a llegir, van ser 2 o tres dies 
de lectura addictiva, forassenya-
da, em va captivar i em va atrapar, 
Des d’aquells dies ha estat un llibre 
referència per a mi, fins al punt que 
l’he rellegit unes tres vegades i sem-
pre trobant-t’hi coses i detalls nous.
És una història d’amor ambientada 
als anys 30 a la Itàlia feixista, on ja 
començava a imperar les lleis racis-
tes sobre els jueus. És un llibre tan 
ben escrit que t’embolcalla la seva 
atmosfera, t’imagines els colors, els 
personatges, les olors, els paisat-
ges...en fi, és un llibre que enamora. 
Naturalment, és una opinió abso-
lutament subjectiva i pot ser que a 
algú no li agradi. Queda dit.

EL JARDÍ DES FINZI-CONTINI,
GIORGIO BASSANI

La recomanació
d’en Pepo!!

Llegir és divertit... vine a la biblioteca!!
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You think about the other person all the time, but you know you 
both need free time and both of you accept it.

You respect the other person and you get along with him/her.

You show a person he or she is important for you.

You know the other person loves you and he or she knows you 
love them too.

Someone accepts you have flaws (imperfections).

Tries to make you feel good when you are down.

You both show your feelings for each other.

You don’t usually feel stressed out or anxious about the rela-
tionship.

There is truth, honesty and trust in the relationship.

You feel free to have your own friends, hobbies and interests and 
give this freedom to the other person too.

You feel good next to the other person.

You know each other well and you still want to be together.

You want to “tie the knot” because there is a good communica-
tion, respect and trust, this is a “match made in heaven”.

You share moments with a person and you get to know them 
and you are still attracted to them.

You love someone because you like their personality and the 
way this person treats you and they love you for this reason too.

You give support to each other when you have problems or you 
don’t feel good.

You admire each other and help each other when it is necessary.
Yomeone cares about you and likes you for who you are.

The two people in the relationship keep their individual freedom.

You can speak about anything with the other person and they 
can do the same with you.

Love is
when...
4t ESO STUDENTS
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You or your partner is a love-rat (they cheat on you).

You or your partner are obsessed with each other.

When someone lies to you.

When someone is with you because of your belongings (money, 
possessions), this is called “cupboard love”.

You feel uncertainty or anxiety most of the time.

When you don’t show your loving feelings for each other and 
rarely say “ I love you”, “I like you”...

When someone doesn’t treat you well.

When someone tells you how to dress.

When someone tells you not to go out with your friends.

When you or your partner are always jealous.

When you don’t speak about your problems and don’t help each 
other.

Someone only shows interest in your physical appearance and 
doesn’t value you as a person.

You go out with someone because they can make you more 
popular or another selfish reason.

You only go out with someone because you have fun, but there 
isn’t anything else.

You don’t feel good when you are with the other person.

You don’t know what the other person feels about you.

You argue very often and don’t get along well with each other.

If someone takes advantage of you.

There is only sex and no communication or shared activities.

If someone betrays you.

Someone says they love you but they do bad things to you.

You don’t trust each other.

You don’t want the best for the other person.

This is
not love

do you agree
with them?
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Amour
Les smartphones et l’amour!! 
Voici des WhatsApp et textos qui  
peuvent être un bon moyen d’ex-
primer votre amour en Français.

Si tu m’aimes tape 1
Si tu me trouves sexy tape 2
Si je te manque tape 3
Attention tu as le droit qu’a un seul choix !

Un petit TEXTO  pour te dire que tu es tout simple-
ment  beau/ belle et fascinant/e ! Je t’aime. 

Il y a un EMOJI que j’aimerais que tu m’écrives pour 
embellir ma journée...devines lesquel?

Regarde comme ce SMS d’amour est vide sans toi.

L’heure la plus triste de ma journée est celle où je 
ne reçois pas de SMS de ta part.

Les baisers sur le front, les longs « Au revoir », se 
tenir par la main, le silence qui n’est pas gênant...et 
les petits TEXTOS romantiques... ce sont les petits 
bonheurs de notre amour.

Tu me manques tellement que je voulais t’envo-
yer un énorme baiser mais comme ce dispositif 
technologique n’existe pas encore, je t’envoie ce 
joli WHATS! 

Imagine que chaque lettre de ce  WhATS est un 
bouquet de roses offert en gage de mon amour et 
pour te dire que je pense à toi.

Un baiser à travers mon smarthpone  est purement 
organique et naturellement doux. Il est sans ingré-
dients artificiels et 100% naturel. Donc voici pour 
toi:  Muuuah ! 

NURI SALA
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Love idioms
Do you know what 
these love idioms mean?

splitup  
  amatchmadeinheaven
    breakup 
 loverat 
loveatfirstsight  blinddate
  puppylove 
       beanitem
doubledate 
tietheknot  kissandmakeup
      ontherocks
   belovelydovey 
fixsomebodyup 
     popthequestio 
     beheadoverheels 
 walkoutonsomebody 
   thosethreelittlewords
 
  fallinlovewithsomebody
leavesomebodyatthealtar

ALUMNES 4t ESO
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Veus
solidàries

A través del cant es persegueix un objectiu molt 
lloable: fomentar la pau i la solidaritat. Els benefi-
cis que es recullen es destinen a Intermon Oxfam i 
Càritas Diocesana de Girona, per a tasques d’aju-
da als refugiats. La història d’aquest any propo-
sava una reflexió sobre la situació dels refugiats 
a Europa. 
La música solidària, els alumnes solidaris, els pro-
fessors solidaris, les famílies solidàries... què està 
passant, doncs, amb els refugiats? 
Persones que fugen de casa per guerres, per fam 
no són acollits per uns governs que sovint s’emple-
nen la boca de lleis i drets humans? 
La solidaritat de la mà del més humil mai falla, a 
les altes instàncies la teoria deixa molt enrere la 
pràctica.
A continuació us posem la lletra de la cançó Un 
escrit sobre el mur, que cantarem a la presentació 
de la revista per fer arribar la nostra veu de protes-
ta als que tenen la responsabilitat de ser sensibles 
amb aquests nens i famílies que ho han perdut tot.

Des de ja fa sis anys, el Teatre 
Municipal de Girona acull la UAP, 
una cantata de caire solidari, 
organitzada per professors de 
música i interpretada per alumnes 
de secundària. En representació 
del Bosc de la Coma aquest curs 
van participar-hi els alumnes de 
4t d’ESO i, com a professores, la 
Carmina Font i la Coral·lí las 
Heras. 

CARMINA FONT I CORAL·LÍ LAS HERAS
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Vull escriure en el mur,
el nom dels que estimem.
Per signar el missatge
de la Pau.
Un escrit que agermani.
Un escrit per unir.
Un escrit que alliberi de la
por.

Mirem aquest moment.
L’esperança és aquí,
tots ho volem.
Fem doncs
el nostre escrit.
Res no és veu!
Dins la nit!

Vull escriure en el mur,
el nom dels que estimem.
Per signar el missatge 
de la Pau.
Un escrit que agermani.
Un escrit per unir.
Un escrit que alliberi de la
por.

Vull escriure la força
del nostre desig.
L’esperança que tinc
d’un món millor.
Un escrit per un somni.
Un escrit que cantem.
Que no esborri
la traça de l’amor.

Bis

Mireu, tots sumarem.
Les paraules hi son,
les escriurem.
Un himne farem,
d’una cançó.
Units Junts!!!
Tots ben junts!!!

Bis

Vull escriure en el mur,
el nom dels que estimem.
Per signar el missatge de la
Pau.
Un escrit que agermani.
Un escrit per unir.
Un escrit que alliberi de la
por.

Un escrit que ens acosti a
l’amor.

Ja fa més d’un any que hi ha per-
sones que han de fugir del seu país 
perquè està en guerra. Davant 
d’aquesta situació confien en què 
unes barques inflables seran capa-
ces de creuar tot el Mediterrani i que, 
un cop aconseguit aquest objectiu , 
tindran un futur al nostre país.
A la cantata vam representar la his-
tòria d’una mare i d’una filla que te-
nien una única opció per sobreviure: 

JÚLIA DE MALIBRAN, 4t ESO

Un escrit 
sobre el mur

embarcar en una pastera rumb a la 
incertesa. Des d’aquí volem fer una 
crida a la solidaritat i demanem que, 
per un moment, ens posem a la pell 
dels altres per entendre el que pa-
teixen. Així podrem aconseguir un 
món millor. 

No a la guerra, sí a l’amor i a la con-
vivència.
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Entre 
grecs i 
romans
Aquest curs de primer a la matèria 
de socials estudiem la civilit-
zació grega i l’imperi romà, entre 
d’altres coses. Volíem saber com 
percebien l’amor les persones que 
van viure en aquesta època. I hem 
descobert coses ben curioses.

      Sabíeu que quan les noies romanes arribaven 
a l’edat de casar-se, 14 o 15 anys, el cap de família 
decidia amb qui es casaven, normalment sense 
que els nuvis es coneguessin d’abans? I que el nuvi, 
que solia tenir uns 20 anys, seguia les indicacions 
del seu pare i els interessos familiars i no pas la 
seva voluntat?

     Sabíeu que els déus també es casaven? I que 
Zeus va casar-se amb Hera però tingué diferents 
embolics i fills amb altres dones, ja fossin divines o 
mortals, i també va mantenir relacions amb algun 
noiet com Ganimedes.

     Sabíeu que Venus o Afrodita era la deessa de 
l’amor? I que va sorgir de l’escuma del mar en cau-
re-hi els atributs sexuals mutilats d’Urà, per aquest 
motiu era reverenciada pels pescadors i les perso-
nes que treballen a la mar. Venus es va casar amb 
Vulcà (déu del foc). Venus va tenir un fill amb Mart, 
déu de la guerra: Cupido, que se’l sol representar 
com un nen amb un arc i fletxes d’or i de plom, per 
a fer sortir l’amor i l’odi, respectivament.

Sabíeu que...

AUTORS:
Joel Soy, Pau Masoliver, Dani Ruz, 

Ebra Dambelleh, Najete Benhamza, 
Marta Casalprim, Maria Llagostera, 1r ESO
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Qui troba
 10 déus grecs:

AUTORS:
Joel Soy, Pau Masoliver, Dani Ruz, 

Ebra Dambelleh, Najete Benhamza, 
Marta Casalprim, Maria Llagostera, 1r ESO
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Passió... 

Cèrcols fets amb tubs d’aigua.

Peus de roba [aprenentatge 
dels passos de bàsquet].

Suport per xutar pilotes de rugby.

Pales iniciació esports de raqueta.

Barra de ferro com a barra d’equilibri.

Tub per recollir pilotes de tennis.
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Entre el desig de llençar o de donar segones 
oportunitats, em quedo amb la segona frase. In-
formant-me una mica per fer aquest article, he 
trobat coses ben curioses. ¿Sabeu que hi ha per-
sones que pateixen la síndrome de Diògenes i que 
acumulen tants i tants objectes que han d’aban-
donar l’habitatge perquè ja no hi ha espai per a 
ells? ¿O que també es pot patir la síndrome de 
Noé, quan es té un nombre exagerat d’animals a 
casa?
Doncs bé, tot i reconèixer formar part d’aquelles 
persones que guarden per si de cas..., aquest cap 
de setmana vaig decidir fer “ neteja “, començant 
pel paperam divers, com ara factures, rebuts, re-
vistes, correspondència etc... Sí nois, abans fèiem 
cartes, us sona un sobre amb un segell que guar-
dava un escrit? Per cert, encara hi ha romàntics 
que escriuen cartes, malgrat augurar-los un final 
proper, com va passar amb les cabines telefòni-
ques. De ben segur que esteu pensant en totes 
les possibilitats de connexió que  ofereix el vostre 
mòbil, és clar que sí!. Però què em dieu d’aquell 
telèfon amb fil que estiràvem tot el que donava 
de si i a vegades una mica més, per tal d’allun-
yar-nos d’aquelles orelles disposades a escoltar 
la conversa? 
Dins l’apartat bosses de plàstic detecto certa 
saturació, fins i tot guardo les de  farmàcia amb 
aquesta mida tan estranya, però vet aquí que 

penso...utilitzades com a guant per a recollir les 
“ toves dels gossos “ poden anar força bé. Així 
doncs, tornen de nou cap a l’armari. Em passa 
quelcom semblant amb els taps de suro, bons 
substituts de les pastilles per encendre el foc, si 
prèviament resten en un pot amb alcohol de cre-
mar.
És l’hora de decidir si continuo traient la pols a la 
meva enciclopèdia DURBAN un cop al mes, o bé 
la regalo a  algun nostàlgic, vint- i-sis volums  que 
ocupen dues lleixes,  i que no han pogut superar 
un dur competidor com el Sr. Google. I la màqui-
na d’escriure Olivetti ? La nostàlgia i l’estima amb 
què va ser regalada pels meus pares han fet que 
retorni a l’armari.
Malgrat omplir quatre bosses d’escombraries i 
trobar-me força satisfet per l’espai guanyat, pen-
so en el goig que faran  aquelles dues cadires 
THONET trobades prop els contenidors de l’esco-
la, només els  cal  una neteja i refer la reixeta, cer-
tament em resulta més plaent arreglar una cosa 
vella que comprar-ne una de nova. 
I aquesta filosofia de“ El valor de les coses, no re-
sideix en el seu preu, sinó en el seu significat” l’he 
aplicat a l’escola i... vet aquí una petita mostra de 
material reciclat per a les nostres classes d’edu-
cació física. Vull donar les gràcies als alumnes de 
quart d’ESO, que han estat còmplices del mun-
tatge.

JAUME SOLANO

...per les
andròmines
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Lluèrnia

Des de la matèria de tecnologia hem 
participat a Lluèrnia que com sabeu, 
és el Festival de foc i llum que va te-
nir lloc a la nostra ciutat el novembre 
passat. És un espectacle que  cada 
any, quan es comença a fer fosc 
aviat, porta llum i màgia a diferents 
espais d’Olot. Els alumnes de 2n vam 
participar-hi amb la creació d’unes 
lampades  fetes amb material reci-
clat i que podien veure’s a la Capella 
de la Verge del Portal, just al capda-
munt de la Plaça de Campdenmàs. 
La llum, com l’amor de veritat, deixa 
anar calidesa i pau. 
El foc desprèn escalfor, benestar i 
també passió. Llum, foc i amor són 
aliats i còmplices. A la làmpada que 
hi ha a continuació  podem veure un 
cor que deixa entrar la llum, la claror, 
la pau.
L’amor no només significa estimar 
una persona, sinó estimar-te tu ma-
teix i valorar el que tens.
Per això, us desitgem un feliç sant 
Jordi amb tot el nostre amor!

ARIADNA LÓPEZ I
RUTH LORENZO, 2n ESO

Làmpada Lluèrnia. 
AUTORA: ELSA ROCHER, 2n ESO
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ARIADNA LÓPEZ I
RUTH LORENZO, 2n ESO

Relació 
a tres 

bandes
Buscar paraules que defineixin l’amor és una gran 
aventura. És topar amb un munt d’emocions i sen-
timents enigmàtics: compartir, sentir, alegrar-se, 
imaginar, dubtar, estimar, satisfer, emocionar-se, 
intrigar-se,  riure, apassionar-se, acompanyar, sen-
sibilitzar-se, plorar... una llista llarga que ens porta 
a  reflexionar sobre el nostre dia a dia, el nostre 
avui de la vida, i a intentar escollir sempre el millor 
camí a seguir.  Com podem saber quin és el millor 
itinerari vital  per a cadascun de nosaltres?  És di-
fícil  però de ben segur que si escollim la ruta de 
l’amor, sempre en sortirem millors. 
I aquesta ruta és vàlida  en tots els aspectes de la 
nostra vida i per descomptat totes les accepcions 
de l’amor es poden fer servir a l’escola.
Els que ja tenim un anys recordem un dels lemes 
amb més pes en el món de l’educació “la letra con 
sangre entra”, els càstigs, la por a equivocar-se... 
quines ganes tenies d’anar a l’escola !
Per sort , tot ha anat canviant i ara la relació pro-
fessor-alumne és més propera i també els mètodes 
educatius. Es treballa en grup, s’intercanvien idees 
i tot això afavoreix l’adquisició de coneixements.  
A casa, és la nostra feina, com a pares, recolzar i 
acompanyar aquest procés educatiu, hem de ser 
empàtics i sumar esforços amb l’escola perquè tot 
acabi sent un èxit.  I si en aquest treball en equip , 
hi sumen les accepcions de la paraula amor,  segur 
que tot anirà molt millor.

AMIPA (Associació de mares i pares)
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Bon dia!

El primer pas que cal fer per ser 
un alumne del Bosc de la Coma és 
passar per secretaria i fer la 
preinscripció. Sovint ens queixem 
que la gestió administrativa sol 
ser feixuga i pesada. Des de 
secretaria hi hem posat un toc 
d’humor i ens ha sortit un docu-
ment de preinscripció “diferent”. 
Evidentment només el trobareu a la 
revista, a les oficines del centre 
us donarem l’oficial.

Bosc de la Coma, 
digui....?

D’altra banda,
des de Secretaria...

Les conserges del matí us saluden.

IMMA ROMERO
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La preinscripció es pot fer: 

Presencialment (amb moltes ganes i un bon somriure).
Telemàticament (des de casa  i sense opció de conèixer-nos).

Documentació que ha de presentar TOTHOM 

La sol•licitud: escrita amb bona lletra i que s’entengui. 
DNI de la persona alegre que volem conèixer (foto amb bona cara).
TSI per saber com n’és de gran el seu cor!

Criteris de prioritat

Per cursar primer d’ESO a l’institut té preferència tot aquell alumnat que tingui 
una actitut positiva davant la vida.

Barems d’admissió

Bona educació:  100 punts
Ganes d’aprendre: 75 punts
Bona predisposició: 50 punts
Energia positiva: 35 punts
Altres: 15 punts

Criteris complementaris

Si l’alumne ha tingut familiars que han deixat bones vibracions a l’institut.

La parella s’haurà de presentar únicament en aquells casos en què s’al•legui 
com a criteri d’admissió.

FASES

1 Preinscripció per conèixer nous amics, del 23 de març al 4 d’abril.

2 Matriculació  a l’institut més “guay” de la comarca, del 12 al 16 de juny.

Calendari,
Preinscripció

Horari de secretaria: de 10 del matí 
a 5 de la tarda (garantim una dosis 
extra de simpatia).
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package estimanoestima;

import java.util.Scanner;

public class EstimaNoEstima {

 public static void main(String[] args) {

  Scanner teclat = new Scanner(System.in);

  System.out.printf(“Tens una flor a la mà, quants pètals té? “);

  int petals = teclat.nextInt();

  System.out.printf(“Per on vols començar a comptar: M’estima 
  (escriure \”true\”) o

   No m’estima (escriure \”false\”)? “);

  boolean estima = teclat.nextBoolean();

  if (petals % 2 == 0) { 
  
   estima = !estima;

  }

  if (estima) {

   System.out.println(“M’ESTIMA! “); 

  } else {

   System.out.println(“NO M’ESTIMA”); 
  
  }

 }

Primer
concurs

Primer premi 
ex aequo
Sergi Martínez, 1ASIX. Llenguatge JAVA

El passat mes de febrer es va celebrar 
entre els estudiants d’informàtica del Bosc 
de la Coma un concurs ben especial: El 
primer concurs literari de codi. La infor-
màtica dóna lloc a molts jocs numèrics. 
I això és el que pretenia la proposta: que 
juguéssim amb l’amor i la informàtica, i ho 
féssim a través de l’escriptura de codi en 
un dels centenars de llenguatges de progra-
mació que existeixen.

Sortida - EstimaNoEstima (run) x
 
 run:
 Tens una flor a la mà, quants pètals té? 10
 Per on vols començar a comptar: M’estima (escriure “true”) o No m’estima 
 (escriure “false”)? false
 M’ESTIMA!

 BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)

JEP MASANAS
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literari 
de codi

Primer premi 
ex aequo
Adrià Lozano, 1SMX. Llenguatge PHP

<?php

$db_host = ‘localhost’;
$db_user = ‘ote’;
$db_pass = ‘lovelovelove’;
$db_name = ‘amor’;
$PrimeraCita = mysqli_connect($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name);
 
if (!$primeracita) {   
die (‘El procès Amor ha fallat inesperadament: ‘ . mysqli_connect_error());
}
$TempsAmor = ‘SELECT * FROM amor’;
$Amor = mysqli_query($PrimeraCita, $TempsAmor);
if (!$Amor) {
die (‘Amor ha tingut un error crític, aquest error habia estat registrat abans: ‘ . mys-
qli_error($primeracita));
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Definició de l’Amor</title>
<meta charset=”UTF-8”>
<script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js”></script>
<link href=”https://fonts.googleapis.com/css?family=Mukta+Vaani” rel=”stylesheet”>
<style>
html{
font-family: ‘Mukta Vaani’, sans-serif;
text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>
<p> Segons la Viquipèdia “L’amor és un gran afecte cap a altres persones, objectes o és-
sers.” <br> Per què no fem una llista amb el que és l’amor per a nosaltres?</p>
     <table>
<tr>
</tr> <?php
<th>Persona</th> <th>Motiu</th>
while ($row = mysqli_fetch_array($amor)) {
echo ‘<tr>
</tr>’;
<td>’.$row[‘persona’].’</td> <td>’.$row[‘motiu’].’</td>
 }?> </table>
<form method=”post” name=”update” action=”amorPujar.php” /> Persona:<br>
<input class=”margin” type=”text” name=”persona” /><br><br> Cosa que estimem:<br>
 <input class=”margin” type=”text” name=”estimar” /><br><br> 
<input type=”submit” name=”Submit” value=”Añadir” /> </form>
<a class=”heart” style=”color:#ff0000;”>♥</a> <script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function animateHeart() { $(‘.heart’).animate({
fontSize: $(‘.heart’).css(‘fontSize’) == ‘60px’ ? ‘55px’ : ‘60px’ }, 500, animateHeart);
});
</script> </body>
 

</html>

Segons la Viquipèdia “L’amor és un gran afecte cap a altres persones, objectes o éssers”.
Perquè no fem una llista amb el que és l’amor per a nosaltres?

Persona

Adrilolo

Persona:

Cosa que estimem:

Motiu

Els videojocs

Afegir

♥
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Amor i
videojocs

Biològicament, estem programats per aprendre ju-
gant. Així es representen situacions que es poden 
donar en el futur i així poder reaccionar de manera 
correcta i ràpida. Aprendre a partir d’experiències, 
a partir dels errors, sense por a equivocar-se.
El sistema educatiu actual està dissenyat per sa-
tisfer la necessitat d’un món en què la informació 
és difícil d’aconseguir, on s’ha de memoritzar. Però 
actualment ens trobem en un canvi de paradig-
ma. Avui en dia l’accés a les dades és més senzill 
que mai: qualsevol persona té accés a un volum 
d’informació inimaginable fa 50 anys. Així doncs, 
com preparar les noves generacions pel futur? En 
un sistema obsolet, hem de confiar en el que ens 
ofereixen les noves tecnologies.
El resultat d’aquesta equació són els videojocs.
Els videojocs ensenyen partint de dos conceptes. 
El primer és la pràctica, que encara que sigui en 
un entorn simulat, no deixa de mostrar una expe-
riència educativa. El segon, un entorn protegit, on 
hi ha marge per l’error.
Mentre que els errors en l’educació actual es cas-
tiguen amb un suspens, en els videojocs no deixa 
de ser un procés d’aprenentatge de prova-error, 
l’expressió mínima del mètode científic per desco-
brir, aprendre i consolidar aquests nous coneixe-
ments.

MARIA PIELLA, 2n ASIX

Així doncs, els videojocs (o simulacions), han de-
mostrat ser molt eficaços pel que fa a l’aprenen-
tatge. El sol fet de donar la informació necessària 
en el moment necessari, és el punt clau d’aquest 
procés pedagògic. Cada nivell d’un videojoc 
s’adapta al nivell del jugador, de manera que no 
pots avançar fins que no hagis assolit els coneixe-
ments i les habilitats necessàries. Així mateix, no 
hauràs d’assolir coneixements que no utilitzaràs.
Els videojocs també potencien el treball en equip. 
El treball interdisciplinari, bàsic en el món laboral 
actual, és essencial en molts dels videojocs. Dife-
rents personatges amb diferents habilitats que han 
d’interactuar per a un propòsit comú.
Cada vegada més, es reconeixen els avantatges 
dels videojocs en l’educació. Els canvis  i noves ne-
cessitats de la societat actual han fet que hagin 
evolucionat d’entreteniment a una eina per a altres 
àmbits, no només educatius.
Finalment, només cal recordar que, en paraules de 
Jordi Sánchez-Navarro (Doctor en Comunicación 
Audiovisual): “el principal problema, si no l’únic, dels 
videojocs és la ignorància del que representa el 
seu ús”.
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Xerrada
Sexisme
En el marc de les xerrades de cons-
cienciació que es fan des de tutoria, 
els alumnes de primer de batxillerat 
vam participar en el taller “L’im-pos-
sible joc de la parella”. En aquesta 
xerrada-taller ens van explicar possi-
bles situacions de diferències de gè-
nere en dins una parella. Se’ns van 
plantejar diverses preguntes i vam 
tenir l’oportunitat de debatre i com-
partir les nostres opinions. A totes les 
classes van aparèixer diferents punts 
de vista i vam reflexionar sobre la im-
portància del respecte mutu en una 
relació. Vivim en una societat en què 
el sexisme és noticia gairebé cada 
dia i tots ens vam adonar de les 
causes d’aquest, que moltes vega-
des són petites accions aparentment 
sense importància.

Tot seguit us ensenyarem algunes 
imatges que ens van mostrar i que 
segur que tenim normalitzades de 
tant veure-les però no deixen d’evi-
denciar que cal canviar moltes si-
tuacions de desigualtat entre tots i 
totes. Hi ha un rols establerts “de fac-
to” que porten a actes de micromas-
clisme que hem de canviar entre tots. 
Per tal que hi anem  pensant quan 
veiem icones com aquestes:

MARIA COMPTE I MARINA  
CASTEY, 1r BATX

Cartell que fomenta la desigualtat.

Tots sabem que la realitat no és així...

L’im-possible 
joc de la parella 

WOMAN
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Respecta
el medi
ambient!
Els alumnes  AI de matemàtiques de 
2n ESO hem fet un treball sobre el 
transport que utilitzem per venir 
al centre per saber si sou prou 
respectuosos amb el medi ambient. 
Hem fet dues preguntes a 310 
alumnes d’ESO i Batxillerat i a 50 
alumnes de cicles formatius. Els 
resultats, tot seguit. 

Després de preguntar 310 alumnes d’ESO i de ba-
txillerat i 50 alumnes de cicles formatius hem tret 
unes conclusions que us presentem a continuació.
La majoria dels alumnes d’ESO i batxillerat vénen 
de les rodalies del centre o de la Vall. Només un 8% 
té altres procedències, més llunyanes, que reque-
reixen transport motoritzat privat. Pel contrari, els 
alumnes que fan cicles tenen procedències molt 
diverses: el 52% procedeix de pobles que reque-
reixen transport motoritzat privat. 

Veiem que els alumnes d’ESO i Batxillerat. fan servir 
mitjans de transport molt sostenibles: el 50% ve-
nen caminant, en monopatí o bicicleta i un 27 % 
fan servir transport públic. Només un 23% fan ser-
vir el transport motoritzat privat, que és el menys 
respectuós amb el medi ambient. Pensem que tot 
el mèrit d’haver aconseguit aquest 77 % d’alum-
nes que fan servir mitjans de transport sostenible 

ESCOLES VERDES

és degut a la zonificació que per escolaritzar els 
alumnes al centres utilitza el criteri de proximi-
tat per donar preferència i els de la Vall d’en Bas 
compten amb transport escolar. Veiem que els 
transport que fan servir els alumnes de cicles (que 
no segueixen cap tipus de zonificació degut al 
tipus d’estudis especialitzats que cursen) és molt 
més insostenible i predomina clarament el trans-
port motoritzat privat, el 66% dels alumnes. 

Ens crida l’atenció el poc ús que es fa de la bici-
cleta, essent un medi ideal per a desplaçar-se en 
un radi de 5 quilòmetres (saludable i ecologista). 
Creiem que hem de continuar fent campanyes per 
a promoure l’ús d’aquest fantàstic vehicle. 
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AUTORS:
Malika el Idrissi, Marta Bassagañas, Ikram Mabtoul, Mireia Moreno, 
Fatou Fofana, Blai Peñas, Joel Torrent, Savikar Sing i Ferran Cantero

Transport i utilitat,
ESO i BATX

Bici Monopatí

Cotxe
compartit

Teisa

La 
Vall

Sant
Miquel

Bonavista

TPO

Procedència alumnes,
ESO i BATX

Procedència alumnes,
CICLES FORMATIUS

Transport i utilitat,
CICLES FORMATIUS

26%

30%

48%

52%

60%

4%

4%

8%

9% 8%9%

6%

19%

20% 16%21%

20%14%

1%1%

2%2%

2%2%2%

1%

Caminant

Altres

Cotxe particular

Transport 
escolar

Caminant

Moto

Sant
Miquel

Centre 
d’Olot

Centre 
d’Olot

AltresBonavista

Moto

Cotxe 
particular

La
Vall

Barri
Pequín

Sant
Rocc

Sant 
Roc

Barri 
Pequín



/ 
PÀ

G
. 6

6 
/

AUTORES 3r ESO:
Teresa Roca, Neus Pedrosa i Eva Robert
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AUTORS 3r ESO:
Georgina Orero, Anna Babionet, Jordi Ribas

AUTORS 3r ESO:
Irene Casals, Marta Caula i Bernat Boada

Els alumnes de 3r d’ESO 
han escoltat el batec de 
dos cors: l’un, com a 
òrgan del cos humà – una 
víscera que batega entre 
60 i 100 pulsacions per 
minut i l’altre, el cor 
de l’adolescent enamorat 
amb les seves incerteses, 
passions i rebel•lies.

Mireu-vos els seus 
treballs fets a Biologia 
amb bons ulls i amb el 
cor a la mà!

El cor, un 
òrgan visceral
MARTA MALLARACH
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Amor 
de llop

AUTOR DIBUIX: Marcos Magallanes

Desprès d’un segle d’haver estat 
extingits, els llops tornen a 
deixar-se veure pels paisatges més 
esquerps del Pirineu català. Han 
travessat els Alps i el Massís 
Central francès, procedents dels 
Apenins. Les anàlisis genètiques 
evidencien que són llops italians.
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Tot i que ja s’han pogut reproduir a França, a Ca-
talunya encara no han format cap manada esta-
ble. Fins a l’any  2008 es van detectar  15 individus i  
només hi havia una femella. Tots són exemplars en 
dispersió (flotants) i busquen territori i parella per 
a establir-se. Cap dels individus ha estat detectat 
més de 3 anys. Fora dels seus llocs d’origen són 
molt vulnerables i la seva mortalitat és molt alta.
Cal que formin una manada que criï per a poder 
dir que tenim de nou l’espècie establerta a Ca-
talunya.
Una manada de llops és un grup familiar que s’or-
ganitza de manera molt semblant a les famílies 
humanes. Està formada pel nucli familiar: la pa-
rella reproductora i els cadells de l’any (els llops 
només crien un cop l’any), que romanen en con-
tacte constant. Els fills de l’any anterior es mouen 
al voltant de la zona ocupada pel nucli familiar i 
sovint hi entren i es troben amb els pares i amb els 
cadells, que ajuden a criar. Els fills d’anys anteriors 
es dispersen buscant nous territoris. Es diuen indi-
vidus flotants.
Les parelles són molt estables, es tenen un afecte 
intens i romanen junts fins a la mort. Qui hagi tingut 
un gos a casa coneix bé  la intensitat que pot tenir 
l’amor caní.
Els individus flotants surten de les zones ja ocu-
pades i poden recórrer grans distàncies, cente-
nars de quilòmetres, buscant un territori vacant, 
sense llops, o una altra manada on s’hagi produït 
una baixa, on hagi mort un membre de la pare-
lla reproductora (els llops amb parentiu proper no 
s’aparellen entre ells, com fan els gossos).
Tot i haver-hi una “plaça vacant” al territori, els in-
dividus flotants no ho tenen gens fàcil per a esta-
blir-s’hi. El vincle que s’estableix entre els membres 
de la parella reproductora és tan fort que quan un 
component falta, el vidu o la vídua triguen molt a 
acceptar una nova parella. (No fan com els óssos 
o els lleons, que les femelles accepten de seguida 
els nous mascles, fins i tot quan sovint són els que 
han derrotat i han fet fora el seu antic company i 
han assassinat els seus cadells). Els llops guarden 
dol quan falta la seva parella i el seu patiment pot 
arribar a ser tremendament dramàtic i romàntic. 
Són freqüents els casos de mascles o femelles 
desesperats , segons expliquen els caçadors. Tot i 
que els llops tenen una por intensíssima a l’home, 
quan els caçadors maten un membre de la parella, 
l’altre es torna increïblement valent i ,empès pel 
patiment de la pèrdua, pot arribar a ficar-se a “la 

boca del llop”, que en aquest cas és l’escopeta de 
l’home, quan el vidu acudeix a la població huma-
na, udolant, per a reclamar la seva parella.
German Gutiérrez, en la seva pel•lícula sobre la 
reintroducció del llop al Parc Nacional de Yellows-
tone l’any 1995, va documentar el cas d’una parella 
de llops que es va separar com a conseqüència 
d’un incendi paorós que va durar 5 mesos. El mas-
cle va haver de buscar aliment molt lluny durant 
tot l’estiu, recorrent més 40 quilòmetres diaris, i 
va perdre el rastre de la seva manada, en haver 
quedat tot el paisatge modificat per l’incendi. La 
femella va quedar amb els cadells de menys d’un 
any a l’altre costat de la muntanya.
A la femella, li costava molt aconseguir aliment per 
als 4 llobatons i una altra femella flotant es va unir 
al grup, com a col•laboradora.
Mentre la mare sortia de cacera la nova lloba es 
va imposar jeràrquicament als llobatons i es va 
convertir en una dictadora. Tenia els cadells sub-
misos. En tornar debilitada la mare, la segona llo-
ba va entrar en zel i va voler ocupar el lloc de la 
lloba reproductora. La lluita va ser inevitable i la 
lloba mare va ser derrotada. Ferida de gravetat, 
va marxar.
Al cap de dos mesos el mascle va aconseguir 
apropar-se a la seva família i va sentir els udols 
dels joves tiranitzats per la nova lloba. Durant tot 
l’hivern la nova femella va continuar sotmetent els 
joves llobatons, tractant d’ocupar la plaça de fe-
mella reproductora amb el mascle adult i de fer 
fora els joves, convertir-los en flotants. La nova 
lloba no va deixar d’insinuar-se al mascle, però 
aquest encara no havia oblidat la seva parella i 
defensava els seus cadells de la tirania de la nova 
femella, tot i que no gosava fer-la fora.
Després de molts dies de tensions, la nova lloba, 
molt estressada pel seu fracàs de ser la nova reina 
de la manada, va haver d’anar-se’n i es va con-
vertir de nou en una femella flotant. 
La lloba mare s’havia curat les ferides i espera-
va a les rodalies, volia recuperar els seus cadells i 
retrobar la seva parella. Va retornar al territori de 
la seva manada, on el seu mascle l’estava espe-
rant. En adonar-se que la lloba competidora ja no 
hi era, va  començar a udolar i la resposta de la 
seva família li va fer saber que l’estaven esperant. 
Fou enorme l’alegria que sentiren en retrobar-se 
de nou, després de mesos de patir separats. Una 
nova primavera els esperava i la femella no trigà 
a quedar-se de nou embarassada.

MARCOS MAGALLANES
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Mel en 
equip

El projecte Mel en equip va 
començar amb una idea dels depar-
taments de ciències i tecnologia 
de l’institut. Treballem amb la 
metodologia ABPs (Aprenentatge 
basat en problemes. És una metodo-
logia didàctica per descobriment 
guiat, amb què els alumnes cons-
trueixen el seu descobriment.
Des de ciències treballem les 
característiques i l’ecosistema de 
les abelles. A tecnologia fem tot 
el procès tecnològic per construir 
un rusc. Al llarg del curs hi han 
col·laborat diferents departa-
ments. Des de EVIP s’ha fet el 
còmic (en teniu un a la revista), 
els dibuixos de l’anatomia de 
l’abella i la maqueta de la 
cèl·lula. Des de castellà, col·la-
boren amb un vídeo de la famosa 
“Abella Maia”. 

Els contes que teniu a la revista 
són una mostra del que s’ha fet 
a català. Finalment els alumnes 
del cicle formatiu d’informà-
tica ens equiparan un dels ruscos 
amb càmeres i sensors per mesurar 
diferents paràmetres com la tempe-
ratura o la humitat i obtenir 
imatges de l’activitat diària de 
les abelles. 
Aquests mateixo alumnes, si tot va 
bé, el curs vinent, podran reco-
llir la mel i continuar amb la 
comercialització del producte. I 
així començava el nostre primer 
ABP i, com les abelles, hem fet un 
treball en equip molt productiu.

SARA PLANTALECH, MARIA COLLELL,
FRANCESC BARCONS I EVA COSTA
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Hola! Visc al rusc número 8, a l’arbre 88.
Què us sembla si us explico la vida d’una obrera 
com jo?

Les obreres naixem d’un ou que, anteriorment, ha 
post la reina. Els nostres primers tres dies donem 
escalfor a les cel·les on hi ha cries batent les ales i
netegem les cel·les on ha nascut una companya 
una abella. Avui tenim molta feina perquè han nas-
cut 888 abelles. Quan ja tenim quatre dies, can-
viem de feina i, llavors, ens dediquem a alimentar 
les larves i la nostra reina amb un menjar molt dolç, 
anomenat gelea reial. Això ho fem fins al dotze 
dies. Del tretzè al vintè dia, és quan estem més, 
més enfeinades perquè hem de netejar i reparar 
el rusc, segregar cera i fabricar cel·les i, no només 
això, sinó que també ens encarreguem de vigilar 
la porta del rusc perquè no hi pugui entrar cop 
intrús. Finalment, hem d’empaquetar i emmagat-
zemar pol·len, pròpolis i mel.

Aquestes feines que us he explicat ara, les realit-
zem a l’interior del rusc, però la feina no s’acaba 
aquí, a partir dels vint-i- un dies en endavant som 
les encarregades de la recol·lecció del nèctar, el 
pol·len, el pròpolis i l’aigua. Aquesta última etapa, 
la fem a l’entorn natural fora del rusc.

Per cert! No m’he presentat, em dic Andrajage i 
ja fa uns dies que treballo aquí, i espero poder-hi 
continuar..

Jana Bassagañas,
Gerard Martínez, 
Dragos Munteanu 
i Aniol Del Saz, 1r ESO

Quan encara no havia nascut, estava tancada en 
una cel·la esperant que es trenqués l’ou. Un cop es 
va trencar, em vaig trobar dins la reialera, converti-
da en una petita larva. Ai! Espereu, encara no m’he 
presentat; jo sóc la reina del rusc, la Meri.

Tota la vida m’han alimentat de gelea reial, ja que 
sóc la reina, però per ser la reina, vaig haver de 
barallar-me amb altres que també volien ser reines 
i ens atacàvem amb el fibló. Jo vaig ser la reina 
guanyadora i va ser així quan vaig començar a 
manar tot el rusc. Em vaig quedar i vaig començar 
a segregar feromona reial i tot va tornar a la nor-
malitat. 

Dins el rusc, hi ha les obreres, els abellots i les lar-
ves. Les obreres són abelles femenines i fan moltes 
tasques depenent de la seva edat: les més joves 
donen escalfor a les cel·les on hi ha les cries, ne-
tegen les cel·les on han nascut abelles i alimenten 
les larves amb gelea reial; quan són una mica més 
grans, netegen i reparen el rusc, secreten cera i 
fabriquen cel·les, vigilen el rusc i empaqueten i em-
magatzemen la mel, el pol·len i el pròpolis ; un cop 
són més velles, recol·lecten el nèctar, el pol·len, el 
pròpolis i l’aigua. 

Mentrestant, els mascles fecunden la reina el dia 
que surt a fer el vol nupcial, la segueixen i només 
uns cinc o sis mascles la fecundaran tot volant, i es 
moriran perquè el penis els queda enganxat a la 
vagina de la reina. Els que no l’han fecundat, do-
nen escalfor al rusc tot movent les ales. Els mascles 
no saben fer cap altra feina dins el rusc. 

Bé, ara ja sabeu una mica més com és la meva 
vida i us convido a tots a venir al meu rusc. A veure 
si ens ajudeu a fer totes aquestes tasques!

Lluc Serra,
Marta Coromina, 
Albert Besa
i Xinyan Sun, 1r ESO

LA VIDA D’UNA OBRERA

LA VIDA DINS EL RUSC
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MEL EN EQUIP
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Fina 
 Soler 

Un dimecres de novembre, 
en un claustre de profes-
sors, la Fina Soler va 
comunicar-nos que es jubi-
lava i que no començaria 
el proper curs. 
La Fina Soler penja les 
botes, unes botes gastades 
perquè han jugat molt i 
han trepitjat molts camps, 
com a directora i com a 
docent.

Des de la revista hem 
volgut saber més coses 
d’ella, a nivell personal 
i professional, i cadascun 
dels alumnes que formen la 
comissió de la revista li 
ha formulat una pregunta. 
I després de trobar-nos 
tots plegats, aquí teniu 
l’entrevista.

COMISSIÓ REVISTA
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Recordes com va ser el teu primer dia 
com a professora?

Ui, sí, i tant que el recordo. Voleu que us en faci cinc 
cèntims? Doncs jo era molt jove, tenia 21 anys i vaig 
entrar a una classe on hi havia 34 o 35 alumnes 
d’uns 15 o 16 anys. Quan vaig començar, l’Institut 
de Formació Professional encara no existia, l’es-
taven acabant i fèiem classe al carrer on hi havia 
la Rítmica Roser, no sé si us sona, un carrer sense 
sortida amb un altell que havia estat una antiga 
fàbrica. Aquí vaig fer la meva primera classe, de 
matemàtiques aplicades. Cada començament 
de curs té una incertesa, estàs davant d’un grup 
humà i no saps si hi haurà química. I recordo que 
abans de començar, aquell primer dia de classe, 
vaig pensar: Va, a veure com entrem.

Quants anys fa que t’has dedicat a l’en-
senyament?  

Des dels 21 fins als 60, per tant, molts anys. Hi va 
haver un parèntesi de 8 anys que vaig estar tre-
ballant com a càrrec electe a l’Ajuntament d’Olot, 
amb responsabilitats polítiques. Per tant, 31 anys 
dedicats a la docència.

Enyores alguna cosa dels primers anys 
que vares dedicar-te a l’ensenyament?   

Amb el temps la memòria és selectiva. Què enyoro 
d’aquelles èpoques? Enyoro que tot era per fer,  als 
anys 80 l’ensenyament públic era menys regulat i 
es podien fer moltes coses del no res. Ara no és així, 
tot està molt més regulat. L’altra és  l’aprenentatge 
personal i  la il·lusió, que no es perd amb els anys 
però sí que la dinàmica dels grups i de les perso-
nes va canviant.

Quina cosa et gratifica més com a pro-
fessora?

Ui, com a professora. Bé, tornaré a fer una altra 
perorata. Penso que hi ha determinats serveis que, 
de cara a la societat, són molt agraïts: la salut i 
l’ensenyament.. Per tant, el més gratificant per mi  
és  el fet que  sovint trobes gent jove  o no tan jove 
que et recorden, et paren  i ens expliquem quina 
vida portem i què fem... Això de saber que has po-
gut col.laborar en la seva etapa de formació com 

a persones és el més gratificant que té la nostra 
feina.  Genera enveja, a nivell familiar, moltes ve-
gades quan vaig amb el meu home i trobem gent 
diu que enveja la meva professió. Ell és veterinari i 
els animals no fan res de tot això, per entendre’ns. 
L’haver treballat tot el meu temps aquí a Olot fa 
que hi hagi pocs llocs on no trobi cap exalumne. 

Alguna mala experiència amb algun 
alumne? Alguna anècdota per recordar?

La memòria és selectiva i tendim a esborrar les 
coses negatives. Recordo una vegada un alum-
ne, estàvem fent matemàtiques a 1r,  a qui vaig 
demanar que sortís a la pissarra i va dir que no 
podia escriure a la pissarra. Jo li vaig demanar: 
“Com és que no pots escriure a la pissarra?” Em 
va dir: “Perquè aquesta pissarra és recta”. Em va 
descol·locar totalment.  Dic: “però totes són rec-
tes”. Diu ell: “No, jo vinc d’un centre de primària on 
les pissarres tenien inclinació”. És una d’aquelles 
coses que m’ha quedat tota la vida. 
De coses negatives, segur que n’hi ha però no 
me’n recordo. A vegades hi ha alumnes que tenen 
capacitat i no l’apliquen com tocaria i  he intentat 
reconduir-lo cap allà on penso que pot anar bé. 
Això a vegades és dur i no sempre és ben entès. 
A vegades, et diuen que ets dura donant clas-
ses però em sento contenta d’haver acompanyat 
gent a aprendre.

Actualment, què els falta als alumnes?

Aquesta és una pregunta molt profunda. A veure, 
quines característiques teniu ara i què us fa di-
ferents? Hi ha un aspecte que teniu la gent jove: 
és la immediatesa, voleu de seguida resultats. Hi 
ha una pregunta  que ho defineix: Això sortirà a 
l’examen?  És a dir , no pensar en el fet d’apren-
dre en si, d’anar acumulant coneixements. Si surt 
a l’examen, m’hi dedico; si no, no cal, faig una altra 
cosa.  Així ho penso i de fet se us descriu sociolò-
gicament així: molt ràpids, molt immediats i voleu 
la resposta ja. Quina pàgina del llibre surt?  No ho 
sé... són aquests tipus de preguntes. Després, un 
altre canvi  és la capacitat que teniu de trobar 
informació molt  ràpidament, molt més que jo, per 
exemple. Això us fa fer un aprenentatge diferent. 
Ens hi hem d’anar acostumant, però quan estàs a 
punt de la jubilació ho tens una mica més difícil.
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Digues  quin  aspecte  canviaries urgent-
ment del model educatiu actual.

Jo el que faria, si pogués i tingués diners, seria 
posar més recursos a la diversitat que es dóna a 
l’aula, més professorat, més opcions per arribar 
a les capacitats de cadascú. Seria el primer que 
faria. Érem de les primeres persones que vam co-
mençar a treballar quan va aparèixer la reforma 
educativa  que va portar ensenyament obligatori 
fins als 16. En aquell moment hi havia una oferta 
de crèdits variables enorme, de les 30 hores de 
classe que esteu fent, en aquell moment gairebé 
la meitat eren matèries optatives i podies progra-
mar-les  de manera adequada als diferents nivells 
i interessos que hi havia a l’aula. Això seria una de 
les coses que faria però això vol dir diners; per tant 
haurien de manar en els pressupostos i dir: en lloc 
de destinar tants diners  a no  sé quines coses (bé, 
algunes ja les diria)  destinar-les a ensenyament.

Digues tres aspectes que creus que ja 
funcionen i que no caldria tocar.

La participació en aquest centre, em sembla que 
les eines  de participació per part dels alumnes i 
de la comunitat educativa hi són. El fet que ara 
estiguem aquí asseguts també és una possibilitat 
de participació i de comunicació entre diferents. 
Jo encantada de la vida de parlar amb vosaltres. 
La proximitat i la presa de decisions són coses que 
no canviaria en aquest centre.

Hi ha algun racó especial per a tu a l’ins-
titut?  

Les aules per les hores que hi he estat, i els des-
patxos, és allà on més hores he passat. I de ra-
cons especials, n’hi ha un que em motiva molt: és 
el que hi ha aquí a davant de secretaria, mirant 
cap a l’entrada, al capdavall de l’escala. Hi tenim 
un mural gros, de color blau, que ens va fer l’Elias 
Plana. Quan vam inaugurar el centre em deia: en 
aquest pany hi hauríem de posar alguna cosa i ja 
tinc pensat el que hi ha d’anar. Si us hi fixeu és un 
paisatge que representa el costat del riu , amb 
joncs, alguns flexibles, d’altres que ja pugen molt 
rectes. La nostra feina és acompanyar aquests 
joncs que sou vosaltres, que sou manejables, flexi-
bles i acompanyar-vos a trobar la llum.  
Per mi és un record especial.

T’emportaràs alguna cosa a casa com a 
record de l’institut?

Sobretot molts de records, coses materials em 
sembla que no. Les plantes són meves i m’he em-
portat l’orquídia a casa perquè ha fet l’última 
florida. Alguna litografia sí que m’emportaré però 
sobretot records. 
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Quina empremta t’agradaria haver 
deixat al Bosc de la Coma? 

Sobretot l’estimació cap als alumnes i el fet de 
creure que l’ensenyament en un centre públic és 
estar al servei i d’acompanyar alumnes en el dret 
universal a l’educació. A partir d’aquí el treball que 
hem fet entre tots els diferents equips directius i el 
professorat: deixar un centre endreçat, amb una 
línia de treball i de futur que pugui servir als que 
vinguin més endavant. 

A banda de ser professora, també has 
estat força anys a la direcció del centre. 
Quants, exactament?

He estat directora de l’Institut Garrotxa un any i 
aquí 13 anys, per tant porto catorze anys. Per tant, 
molta part de la realitat del Bosc de la Coma és 
culpa meva i, per tant, allò que no ha funcionat, 
també és culpa meva.  

Amb què et sents més realitzada, ensen-
yant o portant la direcció del centre?

En totes dues coses, però és molt més agraït en-
senyar que portar la direcció del centre.

Quin promig d’hores diàries dediques a 
les dues tasques?

Vuit, deu hores depèn del dia, el divendres i el cap 
de setmana, menys però sempre hi dedico alguna 
estona, si més no a reflexionar.

Què ha estat  i què és per a tu el Bosc de 
la Coma? 

En un primer moment ha estat un projecte d’apli-
car una experiència prèvia que tenia del Garrotxa  
amb tot el paquet de gent que vam venir aquí a 
l’any 95, en aquest centre nou que permetia que 
a la comarca de la Garrotxa hi hagués una bona 
oferta educativa, tres centres de qualitat.  Aquest 
era el projecte del Bosc de la Coma que pretenia 
deixar un bon servei educatiu a la comunitat.

Quines sensacions tens un cop ja has fet 
pública la teva jubilació? 

Que tot continua, no tinc cap sensació ni canvi  
d’actitud pel fet que sigui el meu últim curs.
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Acaba aquestes frases relacionades amb 
el dia a dia a l’institut.

Quan toca el timbre... s’ha d’anar a classe, s’ha de 
ser a classe!
Quan m’assec a la cadira de direcció... penso la 
feina que aquell dia toca.
Miro el pati i... veig com juguen, o no, els alumnes.
Entro a la biblioteca quan... sobretot ara, en  
aquest moment, quan tenim reunions de coordi-
nació.
A la sala de profes... poc, també quan tenim les 
reunions. Em sap greu haver-hi passat poques es-
tones. Hi ha tanta feina burocràtica que queda 
poc temps per fer allò que m’encantaria, que és 
anar passejant pels passadissos.
Són les tres de la tarda i... arriba la calma al cen-
tre.
Cada dia de juliol... bé, planificant el curs que ve.

Com que tindràs molt més temps lliure, 
ens agradaria que ens contestessis

T’agrada llegir? Últim llibre que has llegit?  Molt. 
Mira,  ara estic repetint la lectura d’un llibre que es 
diu “ Ventanas sobre Manhatan” que és de Nova 
York i com que he conegut la ciutat, m’encanta 
tornar-lo a llegir.
Practiques algun esport? Ostres, no. És un dels 
reptes.
T’agrada anar al cinema? O al teatre? M’agrada 
tant el cinema com el teatre. Vaig al cinema o miro 
pel•lícules directament a casa.
T’agrada el shopping?  Sí, sí m’agrada.
Cafè i sobretaula? Ai sí. M’agrada el cafè amb 
bona companyia per fer una sobretaula i si no es-
tic tan ben acompanyada m’agrada poder fer una 
mica de migdiada.
Llevar-te i llegir el diari? No hi tinc costum. És un 
hàbit que podré adquirir. Ara escolto els informa-
tius de la ràdio. Quan surto de casa ja acostumo 
a estar informada del que ha passat.
Passejar amb xandall? No ho he fet massa.
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Pregunta personal: què és per a tu jubi-
lar-se?

De jubileu, de passar-t’ho bé, tenir més temps, una 
nova  etapa en la meva vida en què trobaré a 
faltar coses i en crearé de noves.

Ens vindràs a veure? 

Tant com convingui. Mira d’entrada portaré treballs 
de recerca. Vol dir que l’1 de juliol deixaré de tenir 
certes funcions però hauré de venir a tancar-ne 
d’altres. Miraré de venir sempre que se’m demani i 
m’hi trobi a gust. 

Quin consell donaries a qui ocupi la di-
recció el curs que ve?

Que comenci de nou, que estiri allò de bo que 
consideri que s’ha fet fins ara, que pugui tenir un 
bon equip i endavant... que la pràctica ho va por-
tant.

Quin serà el dia a dia de la Fina Soler 
a partir del 30 de juny de l’any que ve? 
Tens algun projecte pensat?

Tinc projectes pensats. N’hi ha alguns que depe-
nen de mi i altres que no. N’hi ha un que no depèn 
de mi i és que he estat àvia. Estic absolutament 
contenta i tindré moltes estones per poder dedicar 
a la meva néta. Però també he pensat altres tipus 
de coses, per exemple seguir estudiant algun tipus 
d’ensenyament que complementi la meva expe-
riència. Alguna cosa de polítiques o d’història. No 
sé com ni on...  I una cosa segur que em canviarà, 
que no caldrà que a les sis o a un quart de set 
soni el despertador. Ni aquella cosa que s’acaben 
les vacances. Podré deixar de banda els canvis 
estacionals lligats a la nostra feina. 

Què enyoraràs de l’institut?

Sobretot la relació amb gent jove. Els anys van 
passant però cada any entra gent jove  amb qui 
estàs en contacte. Fer classes, també, i la relació 
amb els companys.

Pregunta d’examen: com definiries el ter-
me “jubilació”?

Jubilació és aquell temps en què deixes de cotit-
zar i recuperes la part de cotització que has fet al 
llarg del temps.
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“Estic convençuda que se’m 
recordarà com una persona 
treballadora i,  també, com a 
persona honesta, perquè ho 
sóc. Ho tinc claríssim. I que 
per mi l’educació és la força i 
és un plaer i una responsabili-
tat col•laborar en la formació 
dels alumnes per fer d’ells uns 
bons ciutadans.”

Gràcies
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Lluíííís...
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1S1

CORALÍ LAS HERAS

1S2
SARA PLANTALECH
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1S3
MARIA COLLELL

1S4
ESPERANÇA MARTÍNEZ

#1rESO



/ 
PÀ

G
. 8

6 
/

2S1
ROSA SOY

2S2
ROSA QUER

#2nESO
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2S3
CONCEPCIÓ CELS

2S4
LAURA CLAVAGUERA
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3S1ROSA ROCA

3S2
OLGA PLANA
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3S3

SÒNIA BUSQUETS

3S4MARGARIDA MATABOSCH

#3rESO
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4S1
ADRIANA GUINART

4S2
EVA COSTA
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4S3
IOLANDA GONZÁLEZ

4S4
NON CASADEVALL

#4tESO
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1B1
PERE GÓMEZ

1B2
AMÀLIA LÓPEZ
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1B3
PILAR BERGA

#1rBATX
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#2nBATX

2B1
ELENA CASTILLO
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2B2ROSA BADOSA

#finsaviat
#ustrobaremafaltar
#jacasiesta
#ultimesforç
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1SMX
JOAN RAMON RAMÍREZ

1GA
LOURDES GALERA

#Ciclesgraumitjà



/ PÀG
. 97 /

2GA
NURI HERAS

2SMX
JOSEP MARIA REIXACH
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CIS
XEVI GELADA

#Transicióentrecicles
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1AF
ALBERT RUBIROLA

#Ciclesgrausuperior

2AF
LLAMBERT PAYOLA

#jahoteniu
#rectafinal
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2CI
NURI TORRAMADÉ

1CI
GEMMA PUJOLAR
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#Ciclesgrausuperior

2TIL
EMPAR RODRÍGUEZ

#ultimimpuls
#moltasort
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1ASIX
MARC NICOLAU
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2DAW
IVAN RICART

2ASIX
XEVI PUERTO

#jasacaba
#esprintfinal
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I com 
ens ho 
passem...
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Dies
diferents

Anem a muntar a cavall.

Històries visuals i còmics.

Bocabadats amb la màgia.

Caminada i nous racons.

Davantal i cuina!

Alliberem tensions amb multisport.
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El passat mes de març van tenir lloc les 
jornades d’esport cultura i lleure; 
concretament els dies 5, 6 i 7 de març.
Van ser tres dies de convivència fora i 
dins de l’aula. Vam fer tallers de tot 
tipus (riure, caminar, cuinar, ballar, fer 
de voluntari, etc.)
Aquests tres dies de vivència diferent 
serveixen per sortir de la rutina del dia 
a dia i millorar la convivència al centre.
A continuació teniu un tast de les 
activitats que es van dur a terme.

CORAL·LÍ LAS HERAS

A pedalar i a fer excursions en bicicleta!

Els més manetes ja dominen l’scrapbook.

1, 2, 3, 4,... ballem!

La neu ens torna bojos, cap a esquiar!

Tornejos de pàdel-CNO.

La teràpia del riure sempre és una bona opció!



/ 
PÀ

G
. 1

08
 /

Bojos per 
la ciència

Richard Coll, Clàudia Coromina i Martina Cots, 1r BATX
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Richard Coll, Clàudia Coromina i 
Martina Cots, alumnes que estan 
cursant 1r de batxillerat científic 
a l’INS Bosc de la Coma, foren 
seleccionats en el programa “Bojos 
per la Ciència”, una proposta que 
va crear l’any 2013, la Fundació 
Catalunya Caixa La Pedrera per tal 
d’estimular el talent científic 
entre els joves brillants. Ara 
ja han començat les classes a la 
universitat, i ens expliquen les 
seves impressions d’aquesta expe-
riència.

Quan vam saber que finalment ens havien admès 
a Bojos per la Física, ens va fer moltíssima il·lusió. 
Tot i així, no vàrem ser conscients de la impor-
tància del programa fins que, a l’acte inaugural, 
varen parlar directors i exparticipants. Realment 
ens van presentar aquest projecte com una expe-
riència de la qual podríem treure molt profit i que 
segurament viuríem molt intensament. Ara que ja 
hem començat, podem assegurar-vos que hi ha 
un munt d’organitzacions, empreses i facultats que 
ens proporcionen cada quinze dies oportunitats 
úniques de visitar laboratoris i tallers de la UAB 
(Universitat Autònoma de Barcelona) i també de 
treballar i rebre classes de persones que es dedi-
quen a la investigació i ens parlen des de la seva 
experiència, sense deixar mai de banda la física, 
que ens té bojos! 

Permeteu-nos doncs, fer-vos una petita pin-
zellada dels temes físics dels quals hem parlat i 
experimentat. De moment, podem dir que hem 
estat privilegiats de treballar amb dades de LHC 
(accelerador de partícules del CERN, a Ginebra), 
construir sensors ben curiosos, endinsar-nos en la 
més llunyana galàxia i fins i tot trobar l’ordre en el 
caos! Quines experiències, oi? I encara ens que-
den moltíssimes sessions per gaudir on parlarem 
d’electrons, detecció de partícules, nanomaterials, 
cosmologia... Anirem al sincrotró ALBA i també a 
MónNatura Pirineu, on tenen un observatori fantàs-
tic. Tenim moltíssimes ganes de seguir descobrint 
petits misteris que amaga la física!

La primera sessió del programa Bojos per la Natura 
que va tenir lloc el 4 de febrer va estar dedicada 
a la geologia i va anar a càrrec de dos estudiants 
que la cursen: Laura Burrel i Guillem Municio. Du-
rant tot el matí es van realitzar unes pràctiques al 
Departament de Geologia de la UAB tractant de 
temes com la geologia estructural i tectònica, la 
dinàmica litoral i cartografia geològica. Primera-
ment els responsables de la sessió van realitzar 
una presentació teòrica sobre els temes esmentats 
anteriorment, i després de prendre’n els apunts ne-
cessaris va ser l’hora d’utilitzar els coneixements 
adquirits i dibuixar un tall geològic per parelles. 
Tot i ser un matí de dissabte, cal dir que les hores 
van passar volant, i les explicacions per part dels 
responsables van ser molt amenes malgrat que el 
temari fos complex. Amb aquesta sessió vam am-
pliar els nostres coneixements sobre aquest tema, i 
tots ens vam quedar amb ganes de seguir assistint 
a les següents sessions.

RICHARD COLL I MARTINA COTS CLÀUDIA COROMINA
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Erasmus

El 10 de juny de 2016 va començar aquesta aven-
tura. Sincerament,  jo no tenia massa expectatives 
en aquest viatge i em deia a mi mateixa: 
Sara, quin estiu que passaràs... tot l’estiu treballant 
i a sobre amb mal temps...!!
Ara bé, no hi ha res millor que viatjar sense cap 
expectativa perquè la vida et sorprengui i aca-
bar dient i explicant el que ha estat un dels millors 
estius de la meva vida, per no dir el millor amb 
diferència.
Per primera vegada vaig viure uns mesos indepen-
ditzada, fent allò que jo volia, coneixent molts llocs 
nous, una cultura diferent i, sobretot, gent merave-
llosa i increïble de tot el món.
Vàrem arribar a Belfast quatre hores més tard del 
previst (retards a l’avió, canvi d’aeroport ...) i, com 
no podia ser d’una altra manera, el temps era gris 
i humit. Recordo que tots quatre vàrem dir: 
-Doncs comencem bé el viatge-.
A l’aeroport, un taxista ens va deixar a cadascun 
de nosaltres a casa de les respectives famílies. 
Aquestes ens varen rebre amb els braços oberts 
i de seguida ens vàrem sentir com a casa. Cada 
dia, cap a les 7 de la tarda, que és el moment on la 
gent es relaxa al voltant del sopar, s’interessaven 
pel que havíem fet durant el dia i sobre les coses 

que faríem al dia següent. Havent sopat, miràvem 
pel•lícules i programes de televisió asseguts al sofà, 
tot i que alguns dies els finalitzàvem en els pubs on 
els irlandesos tenen per costum fer-hi vida social 
acompanyats de la música tradicional. L’avan-
tatge de viure amb famílies, algunes amb fills, és 
que durant els tres mesos parles anglès tot el dia 
i al final ja penses en anglès. Un altre tema és el 
menjar, costa acostumar-te als horaris i, sobretot, 
al tipus de menjar. Ara bé, en Simon va tenir molta 
sort perquè la dona de la casa tenia un restaurant 
i una pastisseria adaptada als costums medite-
rranis.
El dilluns vàrem començar amb la rutina que se-
guiríem durant tot l’estiu: pràctiques a l’empresa i 
classes d’anglès algunes tardes a la setmana. A 
les empreses cadascú feia segons el pla d’activi-
tats del seu cicle formatiu, alguns teníem més feina 
que d’altres. En Ferran i jo fèiem les pràctiques en 
el Departament Comercial a l’empresa CATAGEN, 
dedicada al disseny de catalitzadors d’eficiència 
energètica per automoció; en Simon, a l’empre-
sa LIFE & LOOKS, dedicada a la comercialització 
de roba esportiva; mentre que en Jordi va fer les 
pràctiques a  TRANSLINK, que és l’empresa públi-
ca que gestiona tot el transport de Belfast. Vàrem 

SARA ARJONA 

Ferran Pagès, Simon Vidal, Sara Arjona, Jordi Aguilar, CICLES FORMATIUS
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aprendre noves maneres de treballar, programes 
i procediments nous i, sobretot, la importància de 
treballar en un bon ambient. I és molt d’agrair que 
a les 5 de la tarda, gairebé tothom ja acaba la 
jornada laboral a l’empresa!
Les classes d’anglès a l’International House eren 
molt dinàmiques i amb professors immillorables 
que també ens varen fer de guies turístics durant 
els primers dies. A més, com que hi havia gent de 
tot el món, allà vàrem fer moltes amistats.
Entres mesos tens temps per conèixer la cultura 
irlandesa, la seva història i els conflictes generats 
per la dominació d’Anglaterra sobre Irlanda del 
Nord durant dècades, plasmada en el conflicte 
entre catòlics i protestants. Els paisatges de vege-
tació atlàntica són molt bonics, les roques hexa-
gonals del GIANT’S CAUSEWAY són impressionants, 
però especialment em quedo amb la calidesa i el 
“easy going” dels irlandesos.
I el 5 de setembre va arribar... Era el nostre últim dia 
en aquestes terres i tocava tornar a casa,  amb 
alegria però també amb una certa malenconia.
Gràcies, Belfast. Ens veurem aviat!

Aquest estiu es tornarà a dur a terme l’estada a 
l’estranger en el marc del nou programa Erasmus+, 
amb el qual han estat becats durant aquests da-
rrers nou anys uns seixanta-cinc alumnes de Cicles 
Formatius de Grau Superior de l’institut.
En la present edició, tres alumnes (Sulaiman Tunka-
ra, Carolina Aguilera i Àlex Verdaguer) dels CFGS 
de Comerç internacional, Transport i Logística i 
Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes, 
realitzaran la formació en centres de treball dels 
seus respectius estudis a la ciutat de Belfast, du-
rant tres mesos a l’estiu. I també, dues estudiants 
(Hind El Hammach i Oumaina Zahid)  de Comerç 
internacional i Transport i Logística viatjaran fins 
a França, durant el mateix període, per fer l’es-
tada en empreses d’aquest país, concretament a 
Chartres i a Perpignan. Aquesta estada convalida 
el mòdul de Formació en Centres de Treball que 
tenen en el seu currículum acadèmic.
Per altra banda, es durà a terme un intercanvi 
d’estudis entre un estudiant (Simon Vidal) de se-
gon curs del CFGS de Comerç internacional del 
nostre institut i un estudiant (Valentin Haton) de 
primer curs del mateix cicle del Lycée Silvia Monfort 
de Luisant. L’intercanvi tindrà lloc durant els mesos 
de març i abril. L’estudiant francès, una vegada 
acabat l’intercanvi d’estudis, romandrà a la nostra 
ciutat per fer pràctiques en una empresa fins a 
finals de juliol.

NÚRIA TORRAMADÉ I ROSA PLANA

Proper
estiu...

Erasmus a França.

Erasmus a Belfast.
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Estem
d’aniversari
10 anys fent 
intercanvis 
amb alumnes 
francesos 
La setmana del 20 de març els alumnes de 2n 
d’ESO van rebre els companys del Collège Les 
Courtils de Montmartin sur Mer (Normandie) amb 
molta emoció per ser la primera vegada. I la set-
mana del 27 de març va tocar als companys de 
4t d’ESO amb els del Lycée Nevers de Montpellier, 
amb qui ja fa 10 anys que ho portem a terme.
Un agraïment molt especial a les famílies, alumnes, 
professors i a tots aquells que ens ajuden any rere 
any i que ho han fet possible… Merci à tous!

Intercanvi francesos, 2n ESO

NURI SALA
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Dublín,
intercanvi 

d’emocions 
Un any més hem viatjat fins a Dublín per practicar 
i millorar l’anglès endinsant-nos en la cultura irlan-
desa. Han estat uns dies intensos, plens d’emo-
cions i experiències en què els nostres estudiants 
de 3r ESO han viscut i compartit moments en fa-
mílies irlandeses. 
Sens dubte, ha estat tot un aprenentatge, no 
només lingüístic sinó també personal.

Foto de grup durant el viatge a Dublín, 3r ESO

Descobrint paisatges a Dublín, 3r ESO

LAURA CLAVAGUERA
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Itàlia
4t ESO... pizza, il Duomo, el Colisseu, 
convivència, Grimaldi Lines, pluja, 
Ponte Vecchio, cansament, 
Fontana di Trevi, il.lusió, gelat, 
el Vaticà, lasagna, agraïment 
(Yolanda, Adriana, Neus, Sandra, 
Isabel), carabinieri, felicitat, 
autocar, Barça 6, escales, selfies, 
maletes perdudes, il Campanile, 
records,Perseu, discoteca, cultura,...

gràcies per fer-ho possible. 

Noves aventures per Itàlia.

5 professores i... cap professor!

ALUMNES 4t ESO
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Berlín

Amistat sense fronteres.

Foto a la porta de Brandenburg.

Gràcies per ser-hi!

Selfieee!

Tots i cada un de nosaltres esperàvem amb ànsia 
que arribés el viatge de final d’etapa. Vam marxar 
el passat 5 de març amb les maletes carregades 
d’il•lusió i en vam tornar el 9 de març amb les bu-
txaques plenes de records. El nostre destí va ser  
Berlín, capital d’Alemanya i una de les ciutats més 
contemporànies del nostre segle. 

BERTA MOLAS, 2n BATX



/ 
PÀ

G
. 1

16
 /

Enguany hem iniciat un intercanvi internacional 
que ha posat en contacte alguns alumnes de 1r 
de Batxillerat amb estudiants belgues del Da-
miaan Institute de la ciutat belga de Aarschot a 
Flandes. L’objectiu d’aquesta activitat és oferir al 
nostre alumnat la possibilitat de viure una expe-
riència real d’immersió cultural i lingüística en an-
glès. Aquest projecte s’ha organitzat, coordinat i 
compartit amb l’institut Montsacopa i creiem que 
obre un bon camí de cooperació entre els centres. 
Les activitats que els vam oferir en la seva estada 
a Olot com les que vam gaudir a Flandes han es-
tat molt interessants. Han après un munt de coses 
que no oblidaran en molt de temps, han après a 
viure més autònomament i han experimentat com 
n’és de possible apropar-nos a móns diferents al 
nostre, ser capaços de salvar les distàncies entre 
persones i gaudir de tot plegat. Els vincles que han 
creat entre les persones participants serà una ri-
quesa que segur tindran per sempre més enllà de 
les diferències culturals. La valoració tant del pro-
fessorat com dels alumnes i creiem que també de 
tots els pares ha estat altament positiva. Des del 
departament d’Idiomes valorem l’intercanvi com 
una activitat pedagògicament molt potent que 
sobrepassa el fet de practicar l’idioma i per tant 
considerem que cal continuar en aquesta direcció 
fomentant-lo i enriquint-lo de cara el futur.

Tot era intriga, impaciència i nerviosisme.
Les emocions de camí a Bèlgica es van apode-
rar de tots nosaltres. Teníem les expectatives molt 
altes però fins i tot les vam superar. Sens dubte, 
un dels millors viatges de grup que hem fet des 
de l’institut. Una gran oportunitat per millorar una 
llengua estrangera i per formar-te com a persona.

Coordinadora del projecte,
AMALIA LÓPEZ

Alumna de 1r BATX,
ELISENDA BOADA

Aarschot, 
intercanvi 
1r batxillerat
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El gran sopar de comiat!!

A dalt de tot del Puigsacalm

Explorem a fons.

Somriures de complicitat

Custodiant l’Atomium.Bèlgica
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#memoràndum

Activitats 
Curs 2016-2017

Comença un nou curs: il·lusions i reptes.

1rESO. Perquè ens coneguem millor: 
sortida de convivència al Parc Nou.

1rESO. La Draga (Banyoles).

3rESO. Visita al Parlament + entrevistes en anglès 
(Socials + Idiomes)

1rBATX. Acollida estudiants intercanvi Aarschot. 
1a part de l’intercanvi.

1SMX. Muntatge infraestructura de VOLCÀNICA: 
Festa de les tecnologies. 

PREMIS SALVADOR REIXACH. 
1r premi: Exportació de morter blanquejador al Marroc, 
GACI, SL. GARROTXA CIMENTS. Helena Sargatal, Gur-
pinder Singh Nagra i Joana Bofill (CI i TIL). 
2n premi: Residència d’animal “Els Peluts”. Yesenia Pé-
rez i Cristina Benchea (AF).

PREMIS JORDI PUJIULA. 
1r premi: NFC Moments. Kevin Roman Costa, Adrià 
Llongarriu i Eduard Corominas (DAW).
Accèssit: YUYAN Academy. Jordi Coma i Cristina Martín 
(SMX)..

SETEMBRE

Primer trimestre

OCTUBRE
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1rESO. - Audició “Les quatre estacions” de Vivaldi, al 
  Teatre Principal.
  - Xerrada “Bons hàbits d’alimentació”
  - Xerrada “Sigues tu”

2nESO. Participació a Lluèrnia, el festival de llum i foc.

1AF, 1CI, 1ASIX. Parlem d’emprendre amb els joves. Set-
mana emprenedoria.

2CI, 2TIL. Vols exportar? Et mostrem el camí. Cambra 
de comerç de Girona.

MARATÓ DE TV3.

1rESO. - Sortida al Museu dels invents a Barcelona
  (Tecnologia + Idiomes)
  - Xerrada “Comença el joc”. No a les drogues i  
  a l’alcohol.

2nESO. Sortida a Besalú.

4tESO. Sortida a la Fageda (CN) i a Borgonyà (Socials)

BATXILLERAT: Exposició “Un Thyssen mai vist”. Barce-
lona. (Art)

CI i DAW. Jornada del talent, la Tecnologia i l’Empre-
nedoria. Palau de Congressos de Barcelona.

1AF. Visita a la Cooperativa de La Fageda.

BATXILLERAT, 2DAW, 2ASIX, 2CI. iFEST Jornades d’Em-
prenedoria a Barcelona.

Lliurament de diplomes DELF en llengua francesa a 11 
alumnes del centre.

DIADA DELS DRETS HUMANS. Ponència de Cristóbal 
Colón.

NADALA dels professors al vestíbul de l’institut.

NOVEMBRE

DESEMBRE



/ 
PÀ

G
. 1

20
 /

#memoràndum

1rESO. Xerrada “Sóc rar”

2nESO. Xerrada “Sota pressió”.

3rESO. Xerrada “Tarda jove”.

BATXILLERAT. - Inici dels cursos bojos per la ciència.
  - Visita al Museu Memorial de l’exili. Ribesaltes.
  - Visita a les termes romanes de Caldes de  
  Montbuí.

Taller al Museu de Paleontologia de Sabadell.

2TIL. - Visita a Calsina Carré Transports. Figueres.
  - Xerrada corredor mediterrani. President del 
FERMED.

SANT TOMÀS PASSAT PER AIGUA.

2nESO. - Teatre en anglès: Macbeth.
 
3rESO. Sortida a Terrassa (Tecnologia).

4tESO.  - Cantata UAP al Teatre Municipal de Girona.
    - Visita a la depuradora (CN).
    - Proves de competències bàsiques.

BATXILLERAT. - Elaboració d’un organisme transgènic  
   al Parc Científic i Tecnològic de Barcelona (Bio).
    - Xerrada “L’impossible joc de la parella”.
    - Liam Pewton, Fran Pedrosa i Laia Amat 
    a la 7a. Olimpíada de Biologia (UdG).

1GA. Visita Ajuntament d’Olot.

GENER

Segon trimestre

FEBRER
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2GA. 2n premi a la V trobada d’empreses simulades 
d’Empresaula a l’Auditori AXA de Barcelona.

1SMX. Visita Marenostrum i Museu de la Ciència. 
Terrassa.

CIS. Xerrada amb l’entrenador de bàsquet Blake 
Burgers.

2nESO. Acollida estudiants del ‘College Les Courtils’ 
de Normandia.

3rESO. Estada lingüística Dublín.

4tESO. Acollida estudiants del ‘Lycée Nevers’ de 
França

4tESO. - Viatge a Roma i Florència.
   - Scaramouche.
   - Itinerari literari a Empúries (LlatÍ)

BATXILLERAT. - Viatge final d’etapa a Berlín (2n BATX)
   - Acollida alumnes intercanvi francès.
   - Intercanvi amb alumnes d’Aarschot (Bèlgica)  
   (1r BATX) 2a part de l’intercanvi.
   - Visita i xerrada orientació universitària a la  
   UViC, a la UdG i a la UPF.
   - La UdG presenta els seus graus al centre 
   (2n BATX)

2SMX. Visita empresa Sw Hosting i aeroport de Girona.

2TIL. Visita al Distriport del Boulou i a la Duana de la 
Jonquera.

2DAW. Concurs programa ME al Bosc de la Coma.

1ASIX. Parc Científic i Tecnològic de la UdG.

PROVES CANGUR DE MATEMÀTIQUES.

JORNADES D’ESPORT, CULTURA I LLEURE. TALLERS I 
ACTIVITATS DIVERSES.

FEBRER

MARÇ
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#memoràndum

2nESO. - Sant Jordi Solidarimàgia.
    - Tots dansen.

BATXILLERAT. - La creativitat i la innovació a l’empresa.                 
   Dra. Elisenda Tarrats. UVic (Empresa)
   - La Barcelona romana. MNAC i Pavelló 
   “Mies van der Rohe”. (Llatí i art)
   - Visita a l’Arxiu Comarcal (fonts d’informació  
  per al TR).

1GA. Visita Centre empreses de les Preses.

TREBALL DE SÍNTESI A L’ESO.

SANT JORDI I ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA REVISTA 
DE L’INSTITUT.

2nESO. - Taller “T’ho empasses tot”
   - Taller “Un dia més a l’Infern”.

2nESO. Sortida d’un dia a Perpinyà alumnes de 
francès. 

4tESO. Intercanvi estudiants del ‘Lycée Nevers’ 
de França

4tESO. Visita a Zoetis (CN).

BATXILLERAT. - Sortida a Osona a BON PREU i a 
    LA LLET PASCUAL (Empresa).
    - Visita al Tapís de la Creació (Art).
    - 1rBATX. Acollida estudiants francesos del 
    ‘Lycée Nevers’ per realitzar estada a l’empresa. 
    1a part de l’intercanvi

ABRIL

Tercer trimestre

MAIG

21 d’abril
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21 d’abril

3rESO. - Sortida de dos dies alumnes de francès a 
   Carcassonne.
   - Xerrada sobre l’alcohol.
   - Xerrada sobre les relacions de parella.

1rBATX. Intercanvi estudiants catalans al ‘Lycée Nevers’ 
per realitzar estada a l’empresa. 2a part de l’intercanvi.

2TIL. Saló internacional de la Logística. 
Fira de Barcelona.

2DAW. Final concurs ProgramaME.

FESTA DE COMIAT ESTUDIS POSTOBLIGATORIS.

Acaba el curs escolar: il·lusions i projectes de futur.

JUNY

Molta sort!
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A començament de curs ens vam proposar fer la re-
vista del nostre institut una mica diferent, monotemà-
tica en la seva essència, sobre un sentiment univer-
sal i intemporal : l’amor, amb tots els seus significats 
i matisos. I tal com hem anat fent broma durant tot 
el curs quan dèiem “L’amor dóna per a molt”, podem 
acabar dient que és veritat. Hem omplert més de 
cent pàgines de revista amb aportacions i articles 
de tots colors. Estem contents de la feina feta, que ha 
estat molta, i volem agrair des d’aquí la col·laboració 
de tothom que hi ha participat. I en especial, de la 
Maria Rey, que ha dissenyat i personalitzat article per 
article.

Esperem també que aquesta revista ens arribi al fons 
del cor i que ens faci sortir tots aquells sentiments i 
valors que ens ajudaran a ser més feliços.

Bona diada de sant Jordi 2017.

Fina Vilanova.

A TALL D’AGRAÏMENT
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