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Just acabem d’est renar t rimest re. El darrer d el cu rs.. Ja cal que ens 
esforcem, ent re tots, per enllestir feines. Hem deixat enrere els t reballs d e 
recerca d e batxillerat, però hem de fer crèdits d e síntesi, ciu tadania, el 
creuer, el certamen d e Sant Jordi, l’intercanvi amb els alumnes suecs,... I 
cal continuar fent classes, fent esport, cantant a la Coral, mirant al cel... 
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Conxa Grau  
Coordinadora de la revista 

Què passa? 

 
 

Acabat el segon trimestre, tots tenim al cap les vacances de la set-
mana santa. Ens les mereixem i cal que les aprofitem per descan-
sar, per desconnectar i, finalment, per entomar el tercer trimestre 
amb l’energia que cal. Ens queda una agenda carregada de feina 
acadèmica barrejada amb altres activitats. 
 
Parlant d’agendes, permeteu-me que faci una petita recopilació de 
les activitats i dinàmiques que s’han desenvolupat a la biblioteca del 
centre aquest curs. Hi ha dos tipus d’activitats a la biblioteca: les 
destinades a un grup força nombrós d’alumnes i aquelles en les que 
hi participa un número reduït d’estudiants. A manera d’exemple 
destaquem-ne algunes de les del primer tipus: Xerrades didàctiques 
amb la policia municipal a tots els nivells d’ESO, dinàmiques de les 
Tutories d’Acompanyament, dinàmiques del Districte Jove, visionat 
de pel·lícules, desenvolupament d’activitats del crèdit de Ciutada-
nia,  sessions de màgia en anglès i la representació d’una obra de 
teatre de la commedia dell’arte El criat de dos amos. 
 
Pel que fa a les activitats de petit format, n’hi ha forces, però 
m’agradaria destacar els Tallers d’escriptura. We     biblioÈgara. 
 

biblioÈgara a tope! 
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Treballs de recerca 
Com cada any, els alumnes de segon de bat-
xillerat han presentat els treballs de recerca 
que van començar a fer a  l’estiu. Com sem-
pre, temes molt diferents per a persones tam-
bé diferents entre elles, però unides per la 
persecució dels mateixos objectius.  
Aquests són els títols de tots els treballs pre-
sentats: 

- La literatura como base de otras artes 
- Carlo Goldoni i la commedia dell’arte 
- Estudi de la vitamina C 
- Vida i cultura dels indis nord-americans 
- Construcció d’una màquina de tatuar 
- La publicitat subliminal 
- British or American English 
- Anàlisi de la pràctica de l’esport escolar i 
l’esport federat dels joves de Terrassa 
- Nivells de lactosa en diferents tipus de llet 
- Utilització de plantes aromàtiques en la fabri-
cació de sabons 
- De la crisi bancària a l’economia domèstica 
- Mengen fruita els alumnes de l’institut? 

 
L’equip de periodistes de Què Passa? vam 
tenir el privilegi d’assistir a alguns  
d’aquests treballs. Aquí us oferim la informa-
ció de les exposicions. 
La commedia dell’arte: Aquest treball estudi-
ava la tècnica de fer teatre de la commedia 
dell’arte per aplicar-la a la pràctica amb un 
grup d’alumnes voluntaris de l’institut. Tot un 
èxit! 
British or American English? Aquest treball 
consistia en diferenciar els dos tipus de llen-
gua anglesa. Cal recalcar que l’exponent va 
fer la presentació en anglès amb una fluïdesa  
excepcional. Immillorable! 
La literatura como base de otras artes: 
Aquest treball parlava de la inspiració de al-
tres arts a partir de la literatura. Artístic! 
La vitamina C: Aquest treball estudiava en 
quin ambient es conserva millor la vitamina 
C . Semblaven verdaderes científiques! 

Con afecta la crisi a les nostres famílies: 
En aquest treball és va estudiar la crisis des 
d’un punt  intern i va quedar molt clar com és 
la crisis que estem vivint i com ens afecta. 
Molt bé!! 
Publicitat subliminal. Aquest treball parlava 
sobre les tècniques que s’utilitzen dins la pu-
blicitat per cridar la nostra atenció. Gràcies a 
elles ens fixem més en els missatges publici-
taris. Molt interessant!! 
 
Del Consell de Delegats: 
Sembla que les hores d’esbarjo estan oferint 
moltes més opcions per passar la mitja hora 
de descans de cada matí. 
 
Cada dilluns CORAL! 
Ja fa temps que funciona, pe-
rò la Montse Riera dirigeix 
aquesta activitat des del curs 
passat amb molt èxit. Segura-
ment hi ha moltes raons per les que tingui èxit 
aquesta activitat... potser és per la tria de can-
çons, o pel nostre fantàstic grup d’instruments 
que fan un espectacular conjunt amb  la Meli-
na Fernàndez (piano), la Sandra Garcia 
(guitarra), l’Alexis Fernández (percussió) i el 
Joan Carles Otero (baix i guitarra)... la combi-
nació de tots aquests elements fan que sigui 
un moment especial cada setmana. 
Gràcies Montse i equip per donar-nos tanta 
marxeta!!! 
 
biblioÈgara dilluns, dimecres i divendres! 
Com ja sabeu, o potser no... els dilluns, dime-
cres i divendres tenim activitats a la biblioteca 
del centre. Cada  dilluns la Conxa s’encarrega 
dels “Jocs i parelles llingüístiques” El dime-
cres és el torn de la Rosalia amb “l’Anàlisi de 
la realitat” i, finalment el divendres, en Joan 
Carles s’encarrega de les “Tertúlies Literàries” 
on posem en comú opinions sobre les lectu-
res... i tot allò que va sorgint. 
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Activitats esportives 
Com el curs passat, durant els esbarjos tam-
bé es pot practicar algun esport en equip. Els 
alumnes de 4t, són els encarregats 
d’organitzar i dinamitzar aquesta activitat.  
 
El DJ de Can Parellada fan tallers! 
Cada trimestre hem gaudit d’alguna proposta 
en format taller per part del servei DJ del bar-
ri. A part de fer una dinàmica de teatre durant 
la festa de Nadal, durant l’esbarjo ens propo-
sen fer alguns petits tallers. Al desembre, el 
van fer sobre la SIDA, al febrer, taller  sobre 
Bulling i la proposta sembla que continuarà. 
En aquesta última xerrada sobre el Bulling, 
ens van parlar d’aquest greu problema social 
que malauradament pateix massa gent al 
món, i sobretot és molt greu quan passa a 
l’adolescència. L’Alicia i la Miriam, les dues 
noies encarregades, van ser d’alló més sim-
pàtiques, però vam trobar a faltar molta gent... 
a veure si algú més s’anima a les properes! 
Són activitats dirigides a tots els alumnes i els 
qui hi han participat ho han trobat molt inte-
ressant.. 
 
Observació astronòmica  
Com cada any tenim l'observació astro-
nòmica, dins les activitats proposades 
pel Projecte Natura. 
Dia i hora: dimarts 19 de març a partir 
de 2/4 de 8 del vespre. 
Xerrada divulgativa, una mica de pica-pica i 
després l'observació del cel amb telescopis. 
Hi ha convidats els alumnes del centre i tam-
bé futurs alumnes de l'institut que ara fan 6è. 
Comptem amb la participació del grup Fora 
d'òrbita www.foradorbita.com que fa temps 
que es dediquen a la divulgació d'aquesta dis-
ciplina. 
Confirmació professorat: podeu fer-ho per 
mail o bé directament dient-li a l'Artur, a la 
Marina o a la Cristina del bar. 
 

Màgia en anglès 
El departament de Llengua anglesa de 
l’institut va organitzar una sessió de màgia en 
anglès per tots els alumnes de primer d’ESO 

de l’institut. Està clar que la màgia és el motiu 
per escoltar anglès en directe perquè el mag 
s’explicava només en anglès. Molt interes-
sant. 

THE FONIX 2013. Concurs d’Anglès 
Interescolar de Catalunya"  2 de març. 
El concurs és una iniciativa que pretén com-
plementar els plans de millora de la llengua 
anglesa als centres educatius de Catalunya i 
s’organitza amb la finalitat d’estimular i moti-
var l’aprenentatge d’aquest idioma. Els nos-
tres representants van ser: Maria Robledo de 
1r, Marina Salvador de 2n, Ainoa Ruiz de 3r, 
Pau Cano de 4t i Dani Cano i Carlos Elvira de 
batxillerat. Fantàstic!! 
 

Què passa a l’institut? 
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En aquesta edició de la revista ens ha interessat fer una 
enquesta sobre l’esport i com el practiquen els alumnes 
del nostre centre. Per tal de contrastar dades, hem en-
questat a dos grups de tercer d’ESO (el B i el C) i a tots 
els alumnes de 1r de batxillerat.  Qui creus que practica 
més esport, els petits o els grans?  
                
     3r ESO 1rBAT 
T’agrada l’esport?    
-Sí, és una de les activitats més  
importants actualment per  mi. 32.4%  44.8% 
-Sí, em distreu   37.8  48.3% 
-No, mai m’ha agradat.  2.7%  -  
 
Practiques algun esport?     
-Sí, sí que en practico.  67.6%  86.2% 
-No,  mai he practicat esport,  
o ara no en practico  10.8%  -  
-No contesta    21.8%  13.8% 
      
 
Quin esport (o esports) practiques?  
-Futbol    32.4%  20.7% 
-Bàsquet    18.9%  17.2% 
-Voley     2.7%  - 
- Altres 
       
Voldries realitzar l’esport que ara  
practiques de forma professional? 
-Sí, m’agradaria en un futur. 32.4%  37.9% 
-No, no crec que sigui profitós 
 i que es pugui viure d’ell.  35.1%  48.3% 
 

     3r ESO 1rBAT 
Què et va fer decidir per aquest esport? 
–Perquè m’agrada molt  48.6%  44.8% 
–Perquè em manté en forma 18.9%  37.9% 
 
Prefereixes els esports en equip  
o individuals? 
-En equip.    59.4%  72.4% 
-Individual.    8.1%  13.8% 
 
Difrutes amb l’esport que practiques? 
-Sí, perquè em relaxa 
 i veig que milloro    67.6%  79.3% 
-No, perquè requereix 
 molt d’esforç.   -  6.9% 
 
Creus que l’esport que  
practiques fa millorar la teva  
forma física? 
-Sí, perquè al fer exercicis treballo  
la musculatura i perdo pes. 54.1%  75.9% 
-No, només és un entreteniment 10.8%  10.3% 
 
Després d’haver analitzar els resultats hem arribat a les 
següents conclusions:  Sembla que els alumnes més 
grans estan més conscienciats en la pràctica esportiva, 
tant perquè els agrada més, com perquè els ajuda a 
mantenir-se en forma. Sembla que els petits els motiva 
més practicar esport com a diversió que no pas com un 
objectiu de millorar la seva forma física.  
Hem deduït que el fet de practicar esport com un joc en 
pels petits pot crear un hàbit que els ajudarà a incloure, 
en el futur, l’esport a la seva vida. 

Enquesta 
Ens movem? 
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Em demanen l’opinió sobre les xuletes. Al costat 
d’aquest article hi anirà l’escrit d’una alumna 
sobre la mateixa qüestió. Voldria que se’m llegís 
de la mateixa manera que a ella: el seu 
pensament serà considerat el de (només) una 
alumna, mentre que el meu podria pensar-se 
que és la representació de tot el professorat.  
Fa un parell de dècades, la xuleta era 
considerada poc menys que una arma 
subversiva, un intent de saltar per sobre de la 
suposada dignitat d’un professor. És per això 
que els càstigs tenien la voluntat de ser 
exemplars, perquè es prenia com una qüestió 
personal. Ara ja sabem que no, que el nostre 
alumnat no utilitza la xuleta contra nosaltres, 
sinó amb l’objectiu insegur de superar una 
prova, vingui de la matèria que vingui.  
Tampoc són certs, però, tota la sèrie de mites 
que en els últims anys se senten a dir: que és la 
millor manera d’estudiar, que qui més qui 
menys l’ha feta servir, que no és tan greu…  
Primer: la millor manera d’estudiar pot ser 
produir un esquema, o un resum, però no 
necessàriament de mesura supermini per tal de 
ser amagada a la màniga o a l’interior d’un 
bolígraf. L’important, doncs, és el procés de fer-
la, no pas utilitzar-la en el moment en què hem 
de fer un examen.  
Segon: la possibilitat que molta gent l’hagi fet 
servir no invalida el fet de que moltíssima altra 
gent no hagi utilitzat aquesta tècnica tramposa. 
Hi ha ciclistes que s’han dopat i molts d’altres, 
no. Ara que, per a la gent implicada sempre és 
beneficiós escampar que ‘ui, avui dia tots els 
ciclistes es dopen.’ Així, la seva falta queda 
diluïda entremig de totes les suposades faltes 
de la societat.  
Tercer: fixeu-vos que quan algú afirma d’alguna 
cosa que no és tan greu dóna la casualitat que  
és algú que la provoca o pròxim a ell. Amb això 
ja està tot dit.  
Parlem seriosament: anar amb xuletes a un 
examen és com nedar amb flotador. Sí que ho 
pots aconseguir, però hauríem d’anar a més, oi? 

O és que volem nedar tota la vida com a 
aprenents? En un moment donat de la vida 
usarem totes les opcions possibles per superar 
un obstacle, però això mai vol dir que n’haguem 
de fer una pràctica habitual. I sobretot, hauríem 
de ser madurs: si ens enganxen hem de saber 
perdre. 
Así que, las mejores chuletas, las de cordero… 

Juan Carles Otero 
Professor del centre 
 
______________ 
 
Las chuletas en el estuche, las chuletas debajo 
del examen, las chuletas en las mangas, las 
chuletas en los bolsillos, chuletas en la silla o 
chuletas pintadas sobre la piel. Todas ellas, mal 
vistas por el profesor, son una clara forma de 
hacer trampas a la hora de examinarse, pero 
nada es creado con un solo fin y yo creo que 
los propios profesores disfrutan sabiendo que 
sus alumnos un día antes del examen hacen 
sobre un diminuto papel lo que ellos mismos no 
consiguen en nueve meses de curso, que es 
que sepamos escoger la información realmente 
necesaria de todos los textos que nos dan los 
libros. 
 
Cuando pretendes esconderte una chuleta en la 
manga de tu camiseta intentas que la 
información sea lo suficientemente clara para 
leerla y copiarla rápidamente y que pocas 
palabras sugieran mucha información. Bien, 
esto es lo que los profesores piden a los 
alumnos todos los días a la hora de hacer un 
resumen y, sin embargo, los alumnos solo 
saben cumplirlo cuando de hacer trampas se 
trata. Las chuletas, las grandes enemigas de un 
profesor, pero las grandes aliadas al mismo 
tiempo. 
 
Laura Gómez De La Rosa 
1r de Batxillerat 
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  Opinió  Les xuletes 

Hem demanat  a  un professor i a una alumna del centre que 
ens fessin una reflexió sobre les xuletes 



Per iniciar el treball hem entrevistat als 
nostres professors de c iènc ies 
experimentals Mariano i Artur per els 
motius següents: 
-tots dos són professors des de fa molts 
anys i per tant tenen molta experiència. 
-tots dos fan classe als més petits i solen 
ser tutors, per tant viuen en primera 
persona l’adaptació dels alumnes i els 
cursos on són més freqüents les 
repeticions. 
 
Artur Moncal, professor i tutor de 
primer d’ESO 
 
Què penses de la repetició? 
Crec que la repetició és una oportunitat 
per poder aprendre millor i poder 
continuar els cursos que venen a 
continuació. 
 
Creus que ajuda els estudiants? Per 
què? 
En general  crec que sí que els ajuda, 
perquè els alumnes que no han pogut 
aprendre el que tocava en el curs tenen 
una oportunitat d'un any més per poder 
fer-ho. 
 
Com t'ho fas per dir-li a un alumne 
que ha de repetir? 
En principi a ningú li agrada repetir, 
perquè hi ha un element molt important 
que és el fet que deixis els companys i 
això sempre sap greu i per tant és un 
drama per  l'alumne que li toca repetir; 

ara també ha d'entendre, si se li explica 
bé, que tindrà la possibilitat d'aprendre i 
recuperar totes les matèries amb les que 
no se'n va sortir.  
 
Què creus que hem de fer quan la 
repetició és un fracàs? Els serveix 
per madurar? Tenen influència en la 
repetició els pares, les males 
companyies..? 
A vegades passa que els alumnes 
repeteixen i els resultats no són els 
esperats, malgrat tot jo penso que 
d'alguna cosa els serveix com a 
persones perquè maduren. Cal continuar 
lluitant i no desanimar-se perquè l'única 
solució és continuar endavant.  
També hi ha un petit grupet que sembla 
que no els ha servit ni tan sols per 
l'aspecte personal. Jo crec que és un 
tema que queda pendent pels cursos 
següents, és a dir, tot i que el fracàs és 
acadèmic i una mica personal al final és 
notarà que ha servit per alguna cosa. 
Caldria analitzar els motius del perquè 
repeteixen els alumnes, que són molt 
diversos: l'entorn o també potser per les 
seves capacitats, situacions de despiste 
durant el curs, fins i tot problemes de 
salut que els han impedit seguir el curs 
correctament... poden ser molts motius. 
 
Com et sents quan un alumne ha 
triomfat amb la repetició? 
-Jo em sento molt feliç i sobretot penso 
que l'alumne ha entès que tenia una 
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 Página 1 Reportatge   
La repetició en primera persona 

L’Equip de periodistes de la revista Què passa? vam fer una reunió i vam decidir realitzar un 
reportatge sobre les repeticions al nostre institut. Aquí us presentem els resultats: dues en-
trevistes amb els nostres professors Mariano Baró i Artur Moncal a qui vam preguntar sobre 
què pensaven de la repetició, com s’ho feien per dir-li a un alumne seu que havia de repetir 
o si la repetició ajudava els estudiants. Per viure-ho més a fons i tenir més punts de vista, 
hem fet també entrevistes molt més curtes a estudiants i antics alumnes que han repetit, en 
alguna ocasió, per saber si els va ajudar. 



oportunitat i ha posat de la seva part i 
això sempre es bo lògicament.  
 
Mariano Baró, professor i tutor de 
2n d’ESO 
 
Què penses de la repetició? 
La repetició en alguns casos crec que és 
molt, molt positiva (tu tens companys 
que poden donar fe d'això) i en d’altres 
casos l’alumne ha continuat en el mateix 
camí però en qualsevol cas la repetició 
és una qüestió que et trobes perquè no 
ho vas a buscar. 
 
Creus que ajuda als 
estudiants? 
L'experiència ha demostrat que 
només en alguns casos repetir 
és fer-li un favor a l'alumne 
perquè li ha fet donar un tomb i 
ha capgirat  la  s i tuac ió 
acadèmica fins i tot la situació 
personal, i en els altres casos 
l’alumne continua en la mateixa 
dinàmica... 
 
Com t´ho fas per dir-li a un 
alumne teu que ha de 
repetir? 
Crec que  de que de la mateixa manera 
que quan un alumne ha tret una bona 
nota tu estàs content i d'alguna manera 
et penges una mica la medalla de la nota 
que ha tret l'alumne, quan un alumne ha 
de repetir part d'aquesta “medalla” 
també te l'hauries de posar tu per no 
haver sabut motivar que estudiés o per 
no haver sabut il·lusionar-lo amb el que 
tu estaves explicant. Per tant haver de 
dir que un alumne ha de repetir perquè 
ha suspès no és mai agradable, a més a 
més en determinades circumstàncies 
l'experiència em demostra que quan un 
alumne repeteix se li fa perdre un any 

de la seva vida i és un 
temps que no tornarà a tenir mai més. 
El que passa és que per altre banda fer 
repetir a un alumne el pot fer madurar i 
li pot donar una base que després 
agrairà,  així que, en determinades 
circumstàncies, fer repetir a un alumne 
es fer-li un favor. 
 
Que creus que has de fer quan la 
repetició es un fracàs? 
Haurien d'agafar-se altres camins. 
Repetir un any el mateix que has fet 
l'any anterior, si realment estàs lluitant, 
no és perdre el temps. Es perd el temps 

quan l'actitud que t'ha fet 
repetir continua. Jo crec que si 
l'actitud que t'ha fet repetir 
continua, això vol dir que no 
t'interessa el que s'està fent a 
l'escola. Però tenim una 
legislació que s'ha de complir i 
has d’estar escolaritzat fins als 
16 anys i si un adolescent es 
nega a aprendre no el farà 
aprendre ningú. El primer que 
ha de posar de la seva part és 
l'alumne després poden venir 
altres persones, els pares, els 

profes que el puguin ajudar, però qui ha 
de canviar primer és l'alumne. 
 
L'entorn de l'alumne fa que baixi el 
seu rendiment? 
Clar que sí, evidentment. Però això ens 
passa a tots. L'entorn ens pot afectar 
perquè tens el cap en un altre lloc. 
També d'una manera positiva perquè 
trobes que l'estudi és un refugi que et 
permet aïllar-te dels problemes de 
l'exterior. 
 
Com et sents quan un alumne teu ha 
triomfat amb la repetició? 
Molt content perquè quan un 

 

 
Reportatge   Página 2 
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alumne ha triomfat et sents com una 
part d'aquesta victòria i et penges una 
mica la medalla que deia abans i, és 
clar, em sento molt feliç. 
 
ENTREVISTA a alguns REPETIDORS 
 
Per que creus que vas repetir? 
 
Ana Borrego: Perquè no m'adonava 
que si no estudiava no passaria de curs i 
no posava atenció, no feia els deures, ni 
examens... 
Andrea López: Crec que vaig repetir 
curs perquè en tot l'any no vaig fer res, 
no donava un "palo al agua". El meu 
pensament era que anava a l'escola a 
passar-m'ho bé, a passar el temps... En 
tot el curs l'únic que feia era liar-la i fer 
el tonto per no estudiar. Vaig passar 
molt del cole m’era igual. Quan arribava 
a classe l'únic que em passava pel cap 
era divertir-me, per això em van quedar 
moltes matèries pendents que no vaig 
recuperar i em van fer repetir. 
Miguel López: Perquè no em vaig 
esforçar en els moments importants del 
curs,  no estudiava ni  feia deures. Jo 
crec que els profes se’n van adonar  i em 
van fer repetir perquè m’esforcés. 
Javi Sandoval: Perquè no vaig aprofitar 
el curs. Al principi anava tot bé, però ho 
vaig anar deixant de banda i no feia 
deures ni estudiava.  
Gloria Hernández: Perquè no em vaig 
aplicar el necessari. Vaig estar tot el 
curs sense fer res i a l'última setmana 
vaig voler fer tot el que no havia fet al 
llarg del curs i, evidentment, no vaig 
poder. 
Laura Gómez: Vaig repetir perquè no 
vaig voler fer un esforç, no sé per quina 
raó vaig pensar que podria aconseguir 
passar de curs sense fer res, em vaig 

equivocar. 

Juan Jose Astudillo : Vaig repetir curs 
perquè no m’hi vaig dedicar gens, no 
estudiava i quan hi havia exàmens no 
els feia... Feia ''campana'' això i coses 
més personals em van fer repetir curs. 
Quan vaig repetir estava a Madrid. 
 
T’ha ajudat la repetició? 
 
Ana Borrego: 
M'ha ajudat perquè he après coses que 
no sabia i perquè he posat més atenció, 
però no és gaire fàcil estar amb nens 
més petits. Moltes vegades he pensat en 
deixar-ho. 
Andrea López: 
La veritat és que al principi em va fer 
molta ràbia. Va començar el curs y jo 
estava enfadada amb mi mateixa, per no 
haver-me esforçat una mica i haver 
passat de curs. Em vaig adonar que 
havia de canviar i l’any següent em vaig 
aplicar. 
Andrés Astudillo: 
No em va ajudar gens no tenir el 
graduat. 
Miguel López: 
Ajudar... Sí perquè vaig aprendre 
coneixements que no havia après l'any 
anterior però em va molestar perquè 
vaig perdre un any en el que podria 
haver estat més avançat en els meus 
estudis 
Javi Sandoval: 
No, perquè no he aprofitat el curs i en 
veritat me’n penedeixo 
Gloria Hernández: 
Si que em va ajudar, em va fer 
reflexionar i a partir d'aquell curs que 
vaig repetir m'ho vaig prendre més 
seriosament i els següents cursos els 
vaig aprovar sense problemes. A més 
vaig conèixer a més gent i vaig fer noves 
amistats. 
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 Página 3 Reportatge   
La repetició en primera persona 



Laura Gómez: 
Si, moltíssim. La repetició, per mi, va ser 
el que em va fer veure el que volia fer 
amb el meu futur. 
Juan José Astudillo:  
Sí. Em va ajudar moltíssim. També va 
influir molt el canvi de ciutat... El 
traslladar-me a Barcelona va ser molt 
positiu per a mi perquè ho necessitava, 
necessitava ''començar de nou''. Quan 
estava repetint vaig aprendre moltes 
coses. Em penedeixo moltíssim d’haver 
hagut de repetir perquè ara estaria 
cursant 2n de batxillerat i estaria a punt 
d’acabar els meus estudis de l’institut. 
 
Què fas ara? 
 
Ana Borrego: 
-Ara faig 3r d'ESO a 
l'Institut Ègara 
Andrea López: 
M’he tret el graduat i estic estudiant un grau 
mitjà d'administració a l'Institut Terrassa. 
Andrés Astudillo: 
Ara estic traient-me els estudis en una 
escola d'adults perquè el graduat és 
necessari per tot. 
Miguel López: 
Estic fent diferents cursos de poques 
hores perquè no em van agafar en un 
cicle mitjà. 
Javi Sandoval: 
4t ESO 
Gloria Hernández: 
Ara faig un mòdul de grau superior 
d'integració social. 
Laura Gómez: 
1r de Batxillerat 
Juan José Astudillo: 
Ara faig 1r de batxillerat en la modalitat 
humanística. 
 
Desprès d’entrevistar a antics i actuals 

alumnes i a dos dels nostres 

professors hem arribat a la conclusió que 
la repetició en alguns casos és favorable 
i en altres és seguir en el mateix camí.  
En els casos positius milloren la seva 
situació acadèmica i fins i tot la seva 
situació personal i en els negatius és 
perdre un any de la seva vida perquè no  
aprofiten l’oportunitat. 
 
En conclusió, després de  haver parlat 
amb professors i alumnes, sembla que 
fer repetir pot ajudar a l’alumne a 
conscienciar-lo sobre la importància dels 
estudis i a que entengui que qui no 
s’esforça no obté resultats.  
 
Per què alumnes amb resultats 
acadèmics semblants, l’un repeteix i 
l’altre no?  La resposta està en l'actitud 
de l’alumne, per això les avaluacions les 
fa un equip de professors i no un 
ordinador.  
 
Quan un alumne ha suspès moltes 
matèries i els professors li han ofert 
diversos camins per recuperar –i no se 
n’ha sortit- el millor que pot fer és 
aprofitar l’any següent i reconduir el seu 
futur acadèmic.    
                                 
 
        Juan José Astudillo 
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 Página 4 Reportatge   
  La repetició en primera persona 



 

Vam trobar el professor Juan Alamillo en un taller 
de Tecnologia. Lògic. Amb un ordinador entre 
mans. Lògic. Ens va rebre amb un somriure 
acollidor i varem fer broma sobre el futbol.  
 
Per que vas decidir estudiar física?  
Perquè la física m’aportava una sèrie de respostes 
que jo em preguntava i em plantejava, sobretot el 
perquè de les coses. A mi m’agrada aprendre i 
saber com funciona el món. M’agrada la física 
perquè intenta respondre el perquè de les coses. 
 
Sabem que la relació amb els teus alumnes 
és bona. És el teu mètode per treballar 
millor amb ells? 
No, sóc com sóc. A vegades això va bé i a 
vegades no, però no és cap tàctica ni cap tècnica. 
Jo sóc sempre igual. 
 
Aquesta tipus de relació amb els teus 
alumnes t’ha portat algun conflicte? 
A vegades a segons qui no li pot semblar bé, però 
en principi mai he tingut cap conflicte greu. 
 
Creus que hi ha diferències en la relació 
amb els alumnes a l’hora de fer una classe 
de visual i plàstica, per exemple, a una de 
física, que pot ser mes seria? 
Evidentment hi ha una gran diferència perquè jo 
sóc físic i no artista, per tant a física puc donar 
més de mi. No em considero massa competent 
per les classes de visual i plàstica el que passa és 
que el món és com és i hem de donar de tot.  (En 

veu baixa) No pasa nada es lo que hay. 
  
A quin curs prefereixes donar classe? 
Als grans, en principi, als grans. M’agrada que es 
pugui parlar amb ells, que entenguin les coses, 
que no hagi d’estar sempre dient saca la libreta, 
no tires papeles, sientate bien... (Juanjo: 
batxillerat?)  Bé....en aquest centre, a partir de 
tercer, tenen un bon comportament i mentre que 
el comportament sigui correcte ja en tinc prou, i si 
a més mostren interès per aprendre, molt millor 
 
Com s’organitza una classe de tecnologia 
amb alumnes petits? Pot resultar perillós? 
Al taller sí, quan he donat classe de tecnologia a 
primer d’ESO i es treballa amb fusta pot arribar a 
ser perillós. En principi es prepara igual que amb 
alumnes grans, però has de ser més estricte per a 
que realitzen bé les activitats 
 
T’agrada l’ofici de professor? 
Sí realment m'encanta. El fet de poder transmetre 
coneixements a persones, ''crear'' persones. 
 
Com et veus dintre de 20 anys? Creus que 
seguiràs donant classe? ¿Com creus que 
serà la relació amb els teus alumnes quan 
siguis 20 anys més gran? 
Per suposat que sí que seguiré donant classes, 
però si m'ho haguessis preguntat fa deu anys 
hauria tingut dubtes. Ara porto onze anys i d'aquí 
vint espero estar fent classe i gaudir com 
gaudeixo. Jo crec que la relació amb els alumnes 
d’aquí a 20 anys serà igual perquè no he canviat 
ni canviaré (als periodistes) amb una mica més de 
canes però...  sóc i seré el mateix sempre. 
 
Quins son els teus hobbies? 
La música, el  cinema, els esports sobretot la NBA 
i el futbol (s’acosta al peridosita i li diu a cau 
d’orella Hala Madrid) i també m'agrada  practicar 
snoow y submarinisme. La lectura també 
m'agrada i és una de les activitats que estic 
reprenent perquè feia molt temps que no llegia i 
des d'aquí animo a que les persones que llegeixin 
perquè és un temps on tu entres en el món del 
llibre, estructures els paisatges, els personatges i 
la veritat és que hi ha molt bones novel·les. 
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“Jo sóc sempre igual” 
Alamillo 

Juan Antonio Alamillo amb els nostres periodistes 



 

T’has plantejat tenir fills en un futur? Com et 
veus com a pare? 
Sí, m’ho he plantejat realment, i bé no solament 
depèn d'una persona. La decisió és de dos, llavors 
no és una decisió només meva, però sí que m’ho 
he plantejat.  M'aniria bastant millor que altres 
pares perquè jo al·lucino amb els pares d’avui dia. 
Recordo que una noia havia suspès totes les 
matèries i li vaig preguntar si havia tingut reis i em 
va dir que sí que li havien portat un mòbil, roba, 
diners.. i em vaig quedar al·lucinat. Ho sento molt 
però els pares no estan per consentir, sinó per a 
educar-los i això brilla per la seva absència. 
S'estan perdent molts valors: de respecte, de 
responsabilitat, d'esforç. En conclusió, jo em veig 
millor que altres pares 
 
Com va ser la teva experiència al creuer? Era 
el primer viatge d’estudis? 
No va ser el primer viatge amb alumnes, ja n’havia 
fet d’altres, però si va ser el primer creuer i va ser 
una experiència molt positiva  perquè vaig passar 
una setmana molt bona, els alumnes es van portar 

molt bé i en conclusió va ser meravellós. 
 
PREGUNTES BREUS 
 
Menjar preferit: Pernil ibèric 5 Jotas i/o una 
bona mariscada i/o  una bona carn rostida 
 
Un viatje: Tanzània fa un par d'anys i un altre va 
ser a l'Argentina amb uns amics 
 
Una canço: Jesucristo García  de Extremo Duro 
 
Una película: Casablanca 
 
Dia preferit de la setmana: Divendres 
 
Estació de l’any que prefereixes: Estiu 
 
Apple o Windows: Linux 
 

Laura Gómez de la Rosa 
Juanjo Astudillo Arza 

“Jo sóc sempre igual” 
Alamillo 
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Hola a tots! Espero que siguin d'interès els 
temes que hem anat tractant fins ara. 
En aquesta ocasió us he volgut parlar de les 
Medicines Complementàries, tot un ventall de 
coneixements sobre l'ésser humà i les 
malalties que l'afecten, des de punts de vista 
molt diferents als que ens expliquen durant 
els 10 anys de llicenciatura i especialitat.  
Abans d'entrar en matèria, volia aclarir que al 
que nosaltres (Europa i Amèrica del Nord) 
diem “medicines complementàries o 
alternatives”, a la resta de món li diuen 
“medicina tradicional”. Tot depèn del que 
considerem “normal”. 
En qualsevol cas i a efectes pràctics, el que 
volem els metges és tenir el màxim número 
d'eines possibles per guarir els nostres 
malalts. Per això cada vegada ens interessen 
més aquestes teràpies. I funcionen, i tant si 
funcionen! Bé ho han fet durant segles a 
d'altres països. Potser ens caldria fer una 
cura d'humilitat (al món occidental), deixar de 
pensar que tenim la veritat única i absoluta i 
aprendre més dels altres. 
Avui us parlo de tres de les teràpies més 
conegudes del camp “alternatiu”.  
 
OSTEOPATIA 
 
El sistema musculoesquelètic és l’estructura 
del cos que suporta i protegeix els òrgans 
interns, interactua amb el sistema nerviós i 
incrementa els sistemes circulatori i digestiu. 
Si no es manté una alineació correcta (a 
causa, per exemple, d’una mala postura), el 
rendiment de la resta de sistemes es veurà 
afectat. 
L’osteopatia és l’art de diagnosticar i tractar 
les disfuncions del sistema musculoesquelètic 
que provoquen trastorns i alteren l’estat de 
salut de l’organisme, mitjançant l’aplicació 
d’unes manipulacions amb la finalitat de 
millorar aquesta estructura. 
Algunes indicacions de l'osteopatia són:  

 
 
 
 
 

lumbàlgia, restrenyiment, 
migranyes, dolor 
menstrual, vertigen etc. 
Es pot fer servir en dones 
embarassades, en 
nounats, lactants i nens. 
 
 
 
 

14 

OPINIÓ                                       
MEDICINES NATURALS O COMPLEMENTÀRIES 

Ex-periodista de Què passa? i actual metgessa especialista en medicina familiar 

MEDICINES NATURALES O COMPLEMENTÀRIES 
 
FITOTERÀPIA 
HIDROTERÀPIA 
 Balneoteràpia 
 Hidroteràpia 
 Termoteràpia 
 Crioteràpia 
 Peloteràpia 
 Talassoteràpia 
TERÀPIES FÍSIQUES 
 Massatge 
 Osteopatia 
 Osteopatia cranial 
 Quiropràxia 
 Rolfing 
 Reeducació postural global 
REFLEXOLOGIA 
TERÀPIES ENERGÈTIQUES ORIENTALS 
 Acupuntura 
 Shiatsu 
 Digitopuntura 
 Do-in 
 Tai-txi 
 Txi-kung o qi gong 
 Ioga 
HOMEOPATIA 
ALTRES TERÀPIES 
 Helioteràpia 
 Climateràpia 
 Aromateràpia 
 Teràpia floral 
 Teràpia neural 

«Tothom pot trobar la malaltia, l’important és trobar la salut» (A. Still) 



REFLEXOLOGIA 
 
La reflexologia és una tècnica de massatge 
terapèutic que utilitza la pressió amb els dits 
en punts reflexos de peus i mans connectats 
a zones del cos pel sistema nerviós. Pot 
tractar qualsevol part del cos. 
El principi comú és que totes les zones del 
cos, tant físiques com emocionals, es 
reflecteixen en punts específics del peu, el 
que ens permet dibuixar sobre els peus un 
«mapa corporal». 
La teoria més compartida sobre com actua la 
reflexologia és que en fer pressió sobre els 
punts reflexos es trenquen i es dispersen els 
cristalls que s’hi acumulen (punts de 
congestió), que interfereixen en la circulació 
sanguínia congestionant i bloquejant la 
circulació corporal. El terapeuta detectarà una 
zona dura, tensa 
o de textura granulada. 
La durada de la sessió serà de 45 minuts i el 
nombre total de sessions de 12 a 15 (cal, 
però, individualitzar en cada cas). 
Podria ser efectiva en patologies com 
l'ansietat, l'insomni, l'asma, el colon irritable o 
els còlics nefrítics de repetició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUPUNTURA 
 
 

L’acupuntura és una de les eines 
terapèutiques de la medicina tradicional 
xinesa. 
Fins a mitjan segle XX, l’acupuntura va usar 
el mètode empíric com a via de coneixement i 
de recerca. Així es va estendre pel món 
oriental i després per l’occidental. 
Però des de fa una trentena d’anys s’han 
començat a entendre alguns dels seus modes 
d’acció segons el mètode científic occidental. 
En concret, el mecanisme d’acció de 
l’acupuntura sobre el dolor i sobre la 
inflamació es deu a l’alliberament 
d’endorfines. 
Actualment, les agulles que s’utilitzen són 
d’un sol ús i n’hi ha de diverses longituds i 
diferents gruixos. Segons l’acupuntura més 
tradicional, l’agulla s’ha d’inserir en el punt 
exacte del cos i cal manipular-la per 
aconseguir l’arribada del «deQi», una 
sensació elèctrica en el nivell de la punció. El 
pacient ho experimenta 
en forma de formigueig i calor. Les agulles 
inserides es mantenen en el mateix punt de 
10 a 30 minuts. 
Algunes indicacions són: dolor lumbar crònic, 
dolor pèlvic en embarassades, suport 
anestèsic, refluxe gastro-esofàgic, símptomes 
de menopausa, ansietat... 
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 Fem esp    rt a l’institut 
Aquest segon trimestre ha estat ple d’activitats i sortides esportives. Gràcies als nostres di-
namitzadors esportius de Quart d’ESO i de l’empenta dels alumnes de l’institut podem fer i 
gaudir de l’esport a l’institut. 
L’esport extraescolar va pujant com l’escuma i cada vegada tenim més jovent que practica 
esport a l’institut, i que competeixen el cap de setmana representant al nostre institut. 
 
Final Comarcal d’atletisme 
Com cada curs els alumnes de 2n i 4t ESO que es van classificar en la jornada d’atletisme de 
Can Jofresa van participar a la final comarcal d’atletisme que es va celebrar el 18 de desem-
bre. I aquest curs ens hem emportat 3 medalles!! 

Oscar Galera 2n ESO               Almudena Sánchez 4t ESO           David Ruiz 4t ESO 
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Participació dels alumnes de 1r ESO a la  de Trobada 
d’instituts de Korball 
 
El dimecres 20 de febrer els alumnes de primer d’ESO van par-
ticipar en la trobada d’instituts de Korfball al Pavelló Municipal 
de Can Jofresa dins del Pla de promoció esportiva que organit-
za el Consell Esportiu de Terrassa. Els alumnes de primer 
d’ESO van ser dirigits pels alumnes dinamitzadors de quart 
d’ESO i van jugar partits contra equips d’altres instituts de Ter-
rassa. Els nostres alumnes van gaudir molt de la trobada i van 
poder viure els valors d’un esport mixt i van demostrar tenir 
una gran esportivitat.  
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 Fem esp    rt a l’institut 
Waterpolo 
 
Per primera vegada els alumnes de 1r de batxillerat van poder viure en la seva pell què és 
un partit de waterpolo. El dia 5 de febrer van participar en l’activitat de promoció organitza-
da pel Consell Esportiu de Terrassa i van compartir l’experiència amb alumnes l’Institut San-
ta Eulàlia. 

Associació Esportiva Escolar Institut Ègara 
 
Aquest curs hem de tornar a felicitar els nostres jugadors de futbol sala i com no, al seu en-
trenador Sergio Gràcia, que per tercer any consecutiu s’han classificat per jugar a la 
1ªDivisió dels Jocs Esportius Escolars de Terrassa i així poder lluitar per jugar a la fase final 
intercomarcal. 
Al bàsquet també tenim un equip juvenil molt potent, que per molt poquet no s’ha pogut 
classificar per jugar a primera. L’equip de bàsquet infantil entrenat pel Carlos Elvira (alumne 
de 2n de Batxillerat) aquest curs està curt de plantilla, però els pocs jugadors que tenim ho 
donen tot a cada partit i es respira un aire molt familiar. 
Cal destacar també, la participació de l’equip de voleibol que ja ha guanyat algun partit i ha 
pogut emportar-se els primers sets al marcador. I ja han provat el VOLEIPLATJA!! 

Podeu seguir tots els equips de l’institut a 
la web del consell esportiu de Terrassa  
www.ceterrassa.com 

 

Si vols més informació sobre les activitats d’educació física i/o les activitats extraescolars 
visita el blog  http://educaciofisicaegara.wordpress.com o accedeix des de la pàgina 
web de l’Institut. 

Montse Carvajal i Anna Berenguer 



Qui  és  qui? 
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Som  l’equip de voleibol de  
l’institut  
¿Sabries dir en qui ens em  
convertit? 



Han llegado al Egara los nuevos reporteros de in fraganti, no te vamos a dejar en paz ni 
un segundo. ¡Cuidado!  Estamos por todas partes.  

Esta sección muestra deslices de profes y alumnos.  
Nuestro tema de hoy es: “Cuidado con esas palabrotas”. 

 
(Por cierto, esta página está diseñada en clave de humor, que cada cual haga la lectura pertinente).  

Nota: La Redacción de Què passa?) 
Agradecemos la colaboración desinteresada de nuestros/as modelos fotográficos. 

in fraganti 

19       Laura y Juanjo 

 ¡Vaya mierda! ¡No 
me entero de nada! 

¡Joder tío! ¡Qué asco 
de asignatura! 

¡Jodeeer, qué lento 
pasa el tiempo! 



 
                                     

  

Què tenen en comú? 
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 Quin és el motiu que uneix aquests alumnes i professors en una foto? 

1. T@ts són nascuts a Terrassa. 
2. T@ts porten sabates de taló.  
3. T@ts estudien Física. 
4. T@ts els protagonistes d’aquesta foto són bons en mates. 
5. T@ts estan operats d’apendicitis. 
6. T@ts són aficionats al teatre.  
7. T@ts tenen els cabells arrissats. 
8. T@ts saben parlar Anglès. 
9. T@ts tenen una C al començament del seu cognom. 
10. T@ts veuen cada setmana “Polseres vermelles”.  

Juanjo i Laura Solució: pàgina 23 



Alumne del mes 

  
Los médicos y científicos más preparados de nuestro país han dado con un nuevo síndro-
me que presentarán como síndrome “reversivo”. Este tipo de síntoma se encuentra en 
alumnos de entre doce y dieciocho años. Se trata de un tipo de malformación en la colum-
na vertebral debida a las pocas ganas de prestar atención al profesor, así pues este alum-
no necesita sentarse sobre su silla de una forma poco convencional.  
Con los pies orientados hacia su mesa y la cabeza hacia la mesa de atrás provoca que su 
espalda quede totalmente curvada en una postura para ellos, cómoda. Esta postura poten-
cia  la conversación con el compañero de atrás y desarrolla una extraña capacidad para 
prestar atención sin mirar a la pizarra ni al profesor, nunca antes conseguida. 
Para  erradicar este síndrome deben ocurrir dos cosas, o bien una dosis de bronca diaria 
del profesor  a modo de antibiótico o, como solución definitiva al síndrome, la sirena que 
indica el final de la clase.   

Laura Gómez de la Rosa               
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Tipo de alumno/a: Síndrome reversivo  Dibujo: Ismael Pérez 



 
A quart d’ESO ja és tradició llegir Marina de Carlos Ruiz Zafón. L’Anna Carrasco, 
professora de 4t, ha demanat als seus alumnes que fessin un recull de frases que 
els agradessin del llibre. Aquí publiquem la tria de frases que han fet en Pau Cano 
i l’Andrea Romero. 
 
[...]”Los faroles dibujaban espectros multicolores sobre el paseo”[...]  
[...]”Maria Shelley se desplazaba como una bailarina saltando entre nubes, a cámara lenta”[...] 
[...]”Creía que un azar caprichoso había decidido que fuese él quien viviese y su hermano quien 
naciese con la muerte escrita en el cuerpo”[...]  
[...]”La pintura de la fachada se desprendía como una piel seca, ajada por el viento y la 
humedad”[...]  
[...]”En aquellos años el inverno barría con un manto de muerte las calles”[...] 
[...]”Somos frágiles. Criaturas pasajeras. Cuanto queda de nosotros son nuestras acciones, el 
bien o el mal que hacemos a nuestros semejantes”[...]  
[...]”Las historias de Germán y sus recuerdos pasaron a ser los míos”[...] 
[...]”Las calles que lo rodeaban forman ahora parte de una autovía por la que, dicen, corre el 
progreso.”[...] 
[...]“Me acostumbré a esperar el anochecer en el caserón vacío, al calor de su compañía 
invisible.”[...] 
[...]“El tiempo hace con el cuerpo lo que la estupidez hace con el alma.”[...] 
[...]“La naturaleza es como un niño que juega con nuestras vidas. Cuando se cansa de sus 
juguetes rotos, los abandona y los sustituye por otros -decía Kolvenik -. Es nuestra 
responsabilidad recoger las piezas y reconstruirlas.”[...] 
[...]“La envidia es un ciego que quiere arrancarte los ojos.”[...] 
[...]“El que no sabe adónde va no llega a ninguna parte.”[...] 
[...]“El camino al infierno está hecho de buenas intenciones.”[...] 
 
 
 

Casa d e cites 

 Las citas han estat seleccionades per: 
Pau Cano i Andrea Romero 
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“POR LA BOCA MUERE EL PEZ” 

¡¡NO ES POSIBLE!!, estos profesores sueltan unas  
frases en clase…, 

(ANTE NOTARIO:  Son auténticas  
y descontextualizadas, claro) 

       
 
-¿Y si lo apagamos y lo volvemos a encender? (alumno) 
(Apaga el cañón) 
-¡Protegeros por si explota! – Joan Carles Otero 
 
-¿Os suena esta película? Es una de esas pelis que son 
poco comerciales que solo veo yo y unos cuantos frikis 
más – Ana Carrasco 
 
-Vaya dos, se han juntado el hambre y las ganas de co-
mer – Marisa Martínez 
 
-Más clara no he podido ser, tendría que haberme llamado 
Clarita – Marisa Martínez 
 
-¡Calla ya! Estás aquí con la cara de mosca muerta – 
Francesc Matencio 
 
-(Empieza el examen) Que la fuerza os acompañe- Joan 
Carles Otero 
 
-Pareces un anarquista peinado– Francesc Matencio  

-Lo de la ortografía va a llevaros al suicidio colectivo – 
Ana Carrasco 

-Ya sabéis que yo solo pongo una o dos preguntas de 
pensar porque sino lo suspendéis todo y sacáis un 0– 
Francesc Matencio     
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Solució de la pàgina 20. Nº 9 



CINEMA, LITERATURA, ART, 

Los juegos del hambre 
 
El pasado jueves 21 de fe-
brero, los alumnos de terce-
ro fuimos al cine para ver 
The hunger games, una 
película basada en el primer 
libro de la saga “The hunger 
games” y contextualizada en 
un futuro post apocalíptico. 
 
Antes de empezar a ver la 
película, nos dieron una bre-
ve explicación sobre la biografía de la autora 
del libro en que está basada esta película, 
Suzanne Collins y sobre la protagonista Jen-
nifer Lawrence (Katniss Everdeen) para intro-
ducirnos un poco en la película. 
 
Mis compañeros y yo disfrutamos bastante de 
la película ya que combina muchos de los gé-
neros más buscados por los adolescentes: 
drama, ciencia ficción, acción y romance. 
 
También me ha gustado el hecho de haberla 
visto en inglés, porque pudimos valorar la  ca-
lidad de la versión original. 
 
Además, tengo que agradecer a nuestra pro-
fesora de lengua castellana Conxa Grau que 
ha decidido que para el tercer trimestre leería-
mos el segundo libro de la saga y así descu-
briremos qué sucederá a continuación porque 
la película nos dejó con ganas de más. 
 
Para quien no haya visto la película, si os 
gusta la acción y la ciencia ficción. os reco-
miendo ¡que no esperéis más para verla!  
 
Y como se repite varias veces en la historia: 
Felices juegos, y que la suerte esté siempre 
de vuestra parte. 
 

Aida Ruiz Velasco 
 

Recomendaciones  literarias 
 
La isla bajo el mar y Paula, de Isabel Allen-
de. Estos dos libros me gustaron mucho, son 
muy sentimentales y profundizan en el tema 
del amor. Para buenos lectores. 
 
Romeo y Julieta, de Shakespeare. Un clási-
co que no puede faltar, aunque sea algo difícil 
de leer.  
 
Fairy Oak (1, 2, y 3) Me los leí cuando co-
mencé a aficionarme por la lectura y sí, pue-
den ser para pequeños pero me gustaron. 
Son divertidos, mágicos. 
 
Juego de Tronos. Simplemente genial, de 

G.R. R. Martin. Muy, muy, pero que muy reco-
mendable para los grandes lectores, pero eso 
sí, si os aburren o cansan las descripciones 
largas y muy detalladas, no es vuestro libro. 
 
Alas de fuego y Alas negras, así como Don-
de los árboles cantan, todos de Laura Galle-
go. Son muy fáciles de leer, con personajes 
que enamoran, otros que odias y otros que 
parecen tan reales como las personas mis-
mas. La fantasía emana de cada una de sus 
palabras. 
 
El diccionario de Carola. Sencillo, entreteni-
do, y corto, así que si no tenéis nada que leer, 
empezad por uno así. 

Ainoa Ruiz Velasco 
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TEATRE,... 



Clàssics 
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ELS CLÀSSICS JA HO VAN DIR  
per Joan Carles Otero 

En aquesta secció es pretén demostrar de manera contundent i clara perquè els clàssics litera-
ris ho són: s’avançaven als nostres temps i analitzaven comportaments que, per sort o per 
desgràcia, encara trobem en l’actualitat. 

Shakespeare, que era un profeta, va pronosticar la 
desgràcia del Costa Concòrdia, més de quatre segles 
abans que succeís: 
 

Us semblaria bé que (el capità) deixés el timó, i 
que, com un noiet poruc, 
amb ulls plorosos afegís més aigua al mar 
i que donés més força a qui ja en té de sobres, 
i que, mentre ell plorés, 
el vaixell s'esberlés contra la roca, 
quan es podia haver salvat amb astúcia i valor? 
 Quina vergonya seria això! I quin pecat! 
 
W. SHAKESPEARE: Enric VI (1591) 

Gógol, un gran escriptor rus, domina la sàtira i la ironia 
per retratar la societat de fa un segle i mig, en què im-
pera la corrupció: 

-Per què m’ha passat a mi? Per què ha caigut la 
desgràcia sobre mi? Hi ha algú que badi en un 
càrrec així? Tots s’omplen les butxaques. Jo no 
he fet desgraciat ningú, no he saquejat cap vídua, 
no he deixat ningú desemparat per aquests mons, 
jo he aprofitat els sobrants, he posat la mà on 
l’hauria posada qualsevol, i si no me n’hagués 
aprofitat jo se n’haurien aprofitat altres. 

 

Nikolai GÓGOL: Les ànimes mortes (1852)  
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SOPA DE LETRAS. Busca 8 palabras relacionados con voleivol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      ¡Ordena las letras! 
 
      Encontrarás utensilios propios de una cocina 
 
 VRAENE  ______________ 
     ZUALECA  ______________ 
       NETRAS  ______________ 
       NEDORTE ______________ 
        ENERADASAL ______________ 
        ACODORL ______________ 
        NOHOR  ______________ 
        ASTALAPEPAT______________ 
 LOLADRRA ______________ 
        ESMADEPURA ______________ 
        RESPUSAPA ______________ 
       DASCRONMI ______________ 
       CATERAFE ______________ 

Juan José Astudillo i Laura Gómez   

R R D A D N S O Y S 

Y E E N Q O I B E A 

O M F T D  I R L B Q 

P A E E T C O O X U 

F T N B P A P Q V E 

S E O R G C E U R M 

Y W F A X O I E D H 

R E D Z F L K O Z K 

M H T O Ñ O D Ñ N L 

Ñ R O T A C I O N  W 

Les 7 diferències Revoltigrama 



PISCIS 
Salud: Come más verduras, y no, 
no vale la lechuga de las hambur-
guesas  
Dinero: Recibirás una buena can-
tidad de dinero. 
Amor: Él/Ella te sorprenderá muy 
pronto. 
Amistad: Tus amigos son magní-
ficos. 
Suerte en: Las próximas vacacio-
nes. 
Ojo con: La lluvia. 
 
TAURO 
Salud: Deberías practicar más 
deporte. 
Dinero: Irás muy justo este mes. 
Amor: Ese chico te traerá proble-
mas. 
Amistad: No confíes en las nue-
vas amistades. 
Suerte en: Las comida familia-
res. 
Ojo con: Los coches. 
 
VIRGO 
Salud: Disfruta de la buena salud 
que tienes, no va a durar eterna-
mente.  
Dinero: Poco a poco irás recupe-
rando dinero. 
Amor: Te quiere, ¡no lo dudes!  
Amistad: Ellos están en lo bueno 
y lo malo, a veces. 
Suerte en: Los estudios. 
Ojo con: Los días 14 y 20. 
 
SAGITARIO: 
Salud: Pasarás unos días en la 
cama. 
Dinero: Económicamente vas  
perfectamente mal. 
Amor: Volverás a enamorarte 
pronto. 
Amistad: A veces las apariencias 
engañan. 
Suerte en: La fiesta. 
Ojo con: Los insectos. 

LEO 
Salud: Fuerte y llen@ de energía. 
Dinero: No seas tan ambicioso. 
Amor: No importa, ese chico no 
era para ti. 
Amistad: Siempre aparecen 
cuando menos te lo esperas, no 
te asustes. 
Suerte en: El amor. 
Ojo con: Los desconocidos. 
 
ARIES: 
Salud: No tardarás en resfriarte. 
Dinero: Ahorra un poco. 
Amor: Él/Ella es feliz contigo. 
Amistad: Una parte de tus ami-
gos sigue conspirando contra ti.  
Suerte en: El instituto. 
Ojo con: El mes de marzo. 
 
ESCORPION  
Salud: Contrólate, todo eso que 
comes no es nada bueno para ti. 
Dinero: Siempre es bueno dejar 
algo de dinero en los bolsillos, 
cuando menos te lo esperes pue-
des encontrarte dinero que no sa-
bías que tenías  
Amor: No te hagas tanto el/la in-
teresante, ya cansa 
Amistad: Haz por conocer gente 
nueva 
Suerte en: Los días 
de lluvia 
Ojo con: Abrigarte 
poco 
 
LIBRA 
Salud: Duermes de-
masiadas horas 
Dinero: Una pequeña 
fortuna se avecina 
Amor: Acércate al chic@ que te 
gusta, es tu última oportunidad.  
Amistad: No te quieren tanto co-
mo piensas 
Suerte con: Las fiestas de Sema-
na Santa 
Ojo con: Las pequeñas mentiras 

ACUARIO 
Salud: Deberías tomarte un fin 
de semana de relax 
Dinero: No despilfarres tanto  
Amor: Estás muy enamorad@ 
Amistad: Cuida de tus amigos 
por muy locos que estén 
Suerte en: Los sábados 
Ojo con: La gripe 
 
GEMINIS 
Salud: Estás como un toro 
Dinero: ¿Tú no sabes que hay 
crisis? 
Amor: Vas a tener que buscarte a 
otr@ 
Amistad: Es muy buen amigo, 
cuídalo 
Suerte en: La me-
rienda 
Ojo con: Torcer 
mal el pie 
 
 
CAPRICORNIO 
Salud: ¡Para un poco! Sentarse 
en el sofá es muy agotador… 
Dinero: Si estás forrado es por-
que nunca sales de casa 
Amor: Te vas a llevar una sorpre-
sa 
Amistad: Se ríen mucho contigo, 

y eso es bueno 
Suerte en: La noche 
Ojo con: Comer después 
de las doce  
 
CANCER 
Salud: Controla el azúcar. 
Dinero: No le pidas tanto 
a tus padres! 

Amor: No l@ dejes escapar, no 
vas a encontrar nadie como el/ella 
Amistad: Por el interés te quiero 
Andrés 
Suerte en: Los lunes 
Ojo con: El primer día de la se-
mana 

H o r ò s c o p s 
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por Laura y Jéssica 
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Almudena, metgessa Mont, professora 
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Laura, cap de secció 

Aida i Ainoa, estudiants 3r ESO 

Joan Carles, professor Anna i Montse, professores Ismael, dibuixant 
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