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Un any més, un curs més  EDITORIAL

En l’àmbit escolar, el mes de juny suposa un 
gran trasbals per tota la comunitat educativa. 
L’arribada de l’esperat estiu i les vacances, 
els exàmens finals, les notes, les avaluacions, 
l’organització del curs vinent, les decisions, 
les incerteses, la inquietud dels nous alumnes 
que començaran 1r d’ESO, la il.lusió dels 
alumnes que finalitzen l’ESO i el Batxillerat 
per a les noves fites i els nous contextos... Tot 
és moviment, tot és energia. 

Parlant amb els companys, tots tenim la 
mateixa sensació. El temps passa molt ràpid. 
No ens n’adonem que ja ha passat un altre 
curs. Una nova promoció entrarà al centre 
i una altra promoció haurà marxat. I així 
ha de ser. Compartim amb els alumnes un 
temps, temps intens. Llavors, ells marxen, 
segueixen el seu camí. La il.lusió del claustre 
de professorat de l’INS Puig Cargol és que 
haguem pogut contribuir a fer que aquest 
camí personal de tots els nostres alumnes 
sigui intens, motivador, profitós, que els meni 
a grans destins. Sabem que incidim en ells i en 
elles en unes edats molt sensibles: els veiem 
créixer, els veiem evolucionar i ens sentim 
orgullosos de poder influir en ells de forma 
positiva.

Aquest curs ha estat caracteritzat per 
la incertesa política. Aquesta incertesa i 
aquest malestar podien haver estat elements 
distorsionadors de la nostra tasca educativa 
com ha passat en altres escoles i instituts. Vull 
agrair des d’aquest espai, l’actitud de calma 
davant situacions conflictives i de respecte 
per opinions diferents que s’ha mantingut 
per part de tota la comunitat educativa del 
nostre centre. Des del convenciment que les 
diferents opinions i sensibilitats suposen una 
riquesa social i cultural i que han de ser motiu 

de debat i creixement personal i comunitari, 
voldria reconèixer aquests valors universals 
com a elements necessaris a transmetre 
als nostres alumnes i als vostres fills com a 
ciutadans d’una societat culta, oberta, plural i 
respectuosa que creu i defensa el diàleg com a 
manera per resoldre els conflictes. 

La inestabilitat política viscuda aquest curs 
també ens ha afectat als centres educatius en 
la posada en marxa de diferents normatives 
educatives. Ens varen anunciar l’aplicació 
del Decret d’avaluació competencial com 
ja es va portar a terme el curs anterior a 
primària. La manca de direcció política en el 
nostre país ha dificultat la posada en marxa 
d’aquesta iniciativa i, per tant, caldrà esperar 
les	directrius	del	nou	govern.	Malgrat	això,	el	
claustre de l’INS Puig Cargol estem avançant en 
l’anàlisi i discussió de la nostra metodologia de 
treball fent passos compartits per tal d’oferir 
una atenció educativa que s’ajusti més i millor 
a les necessitats dels nostres alumnes. Per fer 
aquesta tasca ens caldrà temps i dedicació, 
però ens motiva realitzar aquest procés 
d’anàlisi i millora perquè estem convençuts 
que l’educació és l’eina necessària per assolir 
un futur millor, tant dels nostres alumnes 
com de la nostra societat. Estem plenament 
convençuts que les famílies ens doneu suport 
i ens acompanyeu en aquest camí. 

El final d’aquest curs 2017-2018 també 
suposarà el final de la vida professional de la 
nostra companya Dolors Guasch. La Dolors, 
després de 43 anys dedicats de forma intensa a 
la docència, es jubila. Tal i com conec la Dolors, 
estic convençuda que ara mateix té una barreja 
de sentiments: per una part se sent tran-  
quil.la i orgullosa de la feina ben feta, d’haver 
conegut, ensenyat, motivat, acompanyat... 
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a tants alumnes i, per altra banda, aquella 
incertesa, aquell trobar a faltar el brogit i la 
vida que es viu en un centre educatiu.  Estic 
segura que la Dolors gaudirà plenament, tal i 
com ho ha fet sempre, de la seva merescuda 
jubilació. Nosaltres la trobarem a faltar molt  i 
la convidem a visitar-nos sempre que el cuquet 
de la malenconia educativa la persegueixi. Per 
moltes coses, Dolors, moltes gràcies!! 

Com ja sabeu, la publicació que teniu ara 
mateix a les mans és fruit del treball realitzat 
durant tot el curs pels alumnes de 3r d’ESO 
de l’optativa “Cultura i valors ètics: el blog 
i la revista El Rastre del Cargol”. En aquesta 
matèria, els alumnes van recollint i publicant 
en el blog elrastredelcargol.blogspot.com 
totes les iniciatives que es porten a terme 
en el centre al llarg del curs. Us animo que 
visiteu aquest espai a la xarxa per valorar les 
diferents iniciatives que conformen el dia a 
dia del centre i que suposen una gran riquesa 
pels alumnes i que conformen la manera 
de ser i de fer de l’Institut Puig Cargol: un 
centre educatiu que pretén formar els joves 
acadèmicament, però també com a persones 
lliures, justes, compromeses, curioses i amb 
iniciativa. 

Vull agrair a les famílies i a tot l’alumnat 
la confiança dipositada en el claustre de 
professorat del centre i també a tots els 
professors i a totes les professores la 
magnífica tasca educativa realitzada dia a dia 
durant tot aquest curs. 

Molt	bon	estiu	a	tothom!!

Elsa Anton Virgili 

Directora INS Puig Cargol 



IV edició dels Premis Literaris Puig Cargol
Enguany hem celebrat la IV edició dels Premis Li-

teraris Puig Cargol. En aquesta ocasió es van pro-
posar que les creacions s’inspiressin a partir de 
dues expressions:

«He rebut un missatge que m’ha deixat glaçat» 
«Una imatge i mil paraules»
Els textos es podien redactar en qualsevol de les 

llengües que s’imparteixen en el centre: català, cas-
tellà, anglès i francès. La modalitat tant podia ser 
en	VERS	com	en	PROSA.	

La participació va ser força alta i els diferents 
membres del jurat, format pel professorat dels 
departament de Llengües i d’Idiomes van seleccio-
nar els textos guanyadors. A continuació trobareu 
la llista dels premiats de les diferents categories i 
modalitats. A més, dins aquest número de la revis-
ta podreu llegir cada una de les creacions guardo-
nades. 

Guanyadors premis literaris de Català i Castellà:

1a.	Categoria	(1r	i	2n	d’ESO):
- Vers: “Com arribar a casa” de  Xavi Noguer 
- Prosa: “La imagen de Naomi” de  Hibba Ouakiki 

2a.	Categoria	(3r	i	4rt	d’ESO)
-	Vers:	““Tinc	un	missatge”	de		Rajae	Souitou
- Prosa: “El mensaje” de Pilar Elorza 

3a.	Categoria	(1r	i	2n	de	Batxillerat)
-Vers:	”Hay	una	frase	que…”	de	Mariam	Aboud	
-Prosa: ”La línia de la vida” de  Diana Darriba 

Guanyadors premis literaris d’Anglès i Francès:

Francès: ”Une vieille photo mais, une grande  
espoir”	de		Rajae	Souitou	

Anglès: ”Peggy” de Verònica Pino 

El premi per cada un dels autors i autores va ser un val de 15 euros per comprar ma-
terial escolar o llibres en una llibreria de Palamós. Durant l’acte de Sant Jordi celebrat 
a l’institut es van llegir les composicions i el jurat els va fer lliurament del premi. La 
publicació en aquest número de la revista és també una part del reconeixement a la 
seva creativitat i esforç. 

“Tinc un missatge…”
AUTORA: RAjAE SOUITOU

1R PREMI VERS 2A CATEGORIA

Fet i fet, el relat fou així:
He rebut un missatge i m’he quedat glaçat!

Què he de fer?
Com haig d’actuar?

Em queda poc temps.

Un petit fet,
un gran procés,

em puc equivocar?
Llavors, com hauré d’actuar?

Un missatge curt,
però amb paraules porugues,

en un temps mut
però amb tremolors abruptes.

El llegeixo o no el llegeixo?
Cada cop em pregunto:
podré encarar el futur,
cada cop que dubto?

Ja no m’hi resisteixo
de seguida premo «clic» i l’obro:

renoi, què hi trobo?:
«T’agrada el que et proposo?»

“Une vieille photo mais,  
une grande espoir”
AUTORA: RAjAE SOUITOU

1R PREMI LLEnGUA FRAnCESA

Après plusieurs années passées...

C’était un jour ensoleillé en pleine saison d’hi-
ver, les premiers flocons de neige tombaient sur 
le	grand	tapis	vert	de	la	région	de	Lyon.	Ma	peti-
te soeur et moi, deux minuscules boules sous un 
grand olivier, au milieu de la place de notre ancien 
village.

“Où es-tu ma chère soeur, ma compagne de cette 
vie?” voilà ce que je me demande chaque fois que 
je regarde et que je revis cette photo, un bout de 
papier fomatone défraîchie, par le temps passé en-
tre une décade et autre décade. La moitié de mon 
coeur et l’unique souvenir de nos parents, séparés 
par la grande guerre.
Je ne sais pas si cette photo doit me transmettre 
allégresse ou tristesse, ou simplement curiosité de 
mon histoire, mais ce que je sais clairement, c’est 
que cette petite mémoire a été l’origine initial de 
mon chemin, la cause de suivre et de ne me rendre 
jamais. Un grand sentiment incapable d’ôtre décrit 
en mille lettres.

Un jour je vais rencontrer avec toi, ma grande 
fleur, attends moi s’il vous plaît,
attends moi.
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Les apps més increïbles
AIDA	GRAU	i	NOELIA	RAMIREZ

A hores d’ara tot es fa des del mòbil, i en aquest text us proposarem algunes apps 
que ens serveixen per poder treballar i fer més coses: aplicacions que potser no 
sabies que existien. 

Una aplicació és un conjunt de programes informàtics que desenvolupen tasques 
específiques en diferents dispositius.

En el món existeixen moltes aplicacions, que ens serveixen d’ajuda per fer més 
fàcils algunes accions.

Ara us presentarem algunes aplicacions diferents que us ajudaran com a estudi-
ants i també a les persones que ja treballen.

-Escanear & Traduzir:	És	una	de	 les	millors	eines	en	més	de	100	
països. Fent una foto d’un text et permet que sigui editable i també 
el tradueix a l’idioma que vulguis. Només està disponible per Apple. 
Després hi ha altres aplicacions que només escanegen i pots envi-
ar-ho com a PDF.

-Photomath: S’utilitza pel mòbil, t’ajuda com si fos una calculadora 
i utilitza la càmera del telèfon per reconèixer operacions matemà-
tiques i mostra la solució directament en la pantalla i també el seu 
procediment.
És	gratuïta	i	està	disponible	per	Android	i	Apple.	

-WPSApp:	És	una	aplicació	que	t’ajuda	a	tenir	wifi sense necessitat 
de saber la contrasenya en els llocs on estiguis, només sí hi ha se-
nyal.

-VSCO i Unfold: Aquestes apps serveixen per editar 
formats d’imatges i triar diferents tipus de fonts. No-
més es pot utilitzar en iPhone. 

-Shazam: Ens ajuda a  saber el nom i l’intèrpret d’alguna cançó. 
Quan comença a sonar una, Shazam et dirà tota la informació que 
volies.

-Vivavideo: És	un	aplicació	d’edició	que	ens	permet	treballar	amb	
vídeos i imatges per crear muntatges de vídeo. Es pot utilitzar en 
Android.

connectats
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Privatitza la teva intimitat
ISMAEL	EL	BASLI	i	NOELIA	RAMÍREZ

Durant el mes de maig, la política de priva-
desa que dicta la nova normativa Europa de 
Protecció de Dades ha obligat a diverses em-
preses a protegir millor les dades dels seus 
usuaris. 

Per això últimament hem estat rebent auto-
ritzacions sobre l’ús de les nostres dades per-
sonals. 

Aquesta nova modificació de la privacitat de 
dades és deguda que cada vegada es troben 
més casos de problemes relacionats amb l’ex-
cés d’informació nostra a la xarxa. 

Aquesta informació és el nostre rastre digi-
tal: el rastre de l’activitat d’una persona en 
l’ús d’Internet. 

Per poder veure quin és el nostre rastre digi-
tal, cal seguir els següents passos:

1.- Introduir el nostre nom i primer cognom al 
cercador Google i observar quines referèn-
cies a la xarxa trobem. 

 Per fer una cerca més exhaustiva podem 
anar fent diferents combinacions:

2.- Introduir el nostre nom i primer cognom, 
entre cometes

3.- Si no trobem res, introduir el nostre nom i 
els dos cognoms

4.- Introduir el nom i els dos cognoms, entre 
cometes.

5- Introduir només els dos cognoms entre co-
metes.

6- Finalment, també podem cercar el nostre 
número de telèfon de 4 maneres diferents, 
per exemple: 

 - 612563837

 - “612563837”

 - +34612563837

 - “+34612563837”

Si hi ha informació nostra a la xarxa que no 
volem que hi sigui, ens hem d’encarregar d’eli-
minar-la. 

Per tant, aprofitem aquest text per dir-vos 
que aneu amb compte amb la vostra informa-
ció a la xarxa, privatitzeu-la al màxim i sigueu 
conscients de la gent que la pot obtenir.



IDALU
JOEL	FERRADAS	i	ALBERT	GIRONÈS

El	Registre	assigna	un	codi	identificador	únic	
a cada alumne, anomenat IDALU, que l’acom-
panya durant tota la vida acadèmica. El tenen 
tots els alumnes dels centres educatius pú-
blics i privats no universitaris.

Aquest registre és l’única font de dades 
d’identificació dels alumnes.

El	Registre	té	les	finalitats	següents:

- Disposar d’un identificador únic per a cada 
alumne que faciliti als centres educatius i als 
alumnes, les dades acadèmiques personals.

- Facilitar el desenvolupament del dossier 
personal d’aprenentatge.

- Constituir la base per al desenvolupament 
de tràmits electrònics en benefici dels alum-
nes, i posar a disposició dels òrgans de 
l’Administració de la Generalitat les dades 
actualitzades necessàries per a la planifica-
ció, l’execució i l’avaluació de les seves polí-
tiques.

El	Registre	es	posa	en	marxa	amb	les	dades	
de matrícula del curs 2015-2016 dels següents 
ensenyaments:

- Educació infantil de 3-6 anys

- Educació primària

- Educació secundària obligatòria

- Batxillerat

- Formació professional i cicles formatius 
d’arts plàstiques i disseny

- Centres d’educació especial, no s’incorporen 
els	programes	de	formació	i	inserció	(PFI)	ni	
els	plans	de	transició	a	la	vida	adulta	(PTVA)

Té moltíssima informació aquest codi fins al 
municipi de naixement al curs acadèmic, si vo-
leu més informació  visiteu el següent enllaç: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-
actuacio/centres-serveis-educatius/centres/
registre-alumnes/ 

el rastre del cargol
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Esta historia es la de un chaval, Timmy, que 
una noche salió con sus amigos y no volvió. 
Los chavales vivían en un barrio despoblado a 
las afueras de la ciudad. Un barrio apartado y 
poco conocido, de calles vacías y silenciosas. 
Los chicos no tenían mucho que hacer en sus 
ratos libres, así que se pasaban tardes enteras 
mirando el móvil, huyendo de la realidad. 

Los testigos cuentan que los chicos ya volví-
an a casa al hacerse de noche cuando Timmy 
recibió una llamada. En el grupo vieron que 
cogió el teléfono al cabo de un rato y lo vie-
ron palidecer y cortar rápidamente la llamada. 
¿Qué ocurría?  Al preguntarle Timmy les con-
tó que no había nadie al otro lado de la línea, 
pero justo antes de  cortar la llamada oyó gri-
tos y una voz grave que decía “Ha llegado tu 
hora”.

El joven, asustado, colgó muy rápidamente, 
y	le	dijo	a	su	amigo	Miguel	que	no	tenía	mó-
vil, que le acompañara a casa y que caminaran 
más rápido para llegar antes. Unos minutos 
después recibió un mensaje; lo abrió para ver 
qué decía y vieron que estaba completamen-
te en blanco. Timmy, asustado todavía por la 
llamada, borró el mensaje, y al hacerlo, quedó 
congelado literalmente: no se podía mover.

Su amigo, preocupado, corrió a buscar a los 
demás y al volver, vio que Timmy ya no esta-
ba:  solo su móvil, tirado en el suelo, con la 
pantalla encendida y centelleando. 

Intentaron encontrarlo de todas las mane-
ras posibles. Llamaron a la policía, el pueblo 
entero intentó encontrarlo... pero nadie sabía 
dónde había ido.

El amigo que acompañaba a Timmy asegu-
raba que al recibir el mensaje salió una luz de 
la pantalla que iluminó el cuerpo entero del 
chaval, como si lo escaneara, y de ahí no pudo 
volver a moverse.

Unas semanas después de lo sucedido, se 
presentaron casos parecidos en todo el país y 
al poco tiempo por todo el mundo. Todas las 
noticias contaban las mismas características: 
una llamada misteriosa, seguida de un mensa-
je en blanco que iluminaba a las víctimas por 
completo y las dejaba paralizadas. Nadie sabía 
qué ocurría después y siempre se encontraba 
solo el móvil, siempre con la pantalla encendi-
da, centelleando, como si quisieran decir algo.

Al principio fueron los jóvenes, luego los 
adultos y cada vez eran más numerosos los 
casos. Pronto, la gente dejó de utilizar los mó-
viles, pero aún así, la gente sin explicación. Por 
todas partes se veían móviles centelleando, 
por las casas calles, los parques,... Ya se les 
agotaba la batería y parecía que no les afecta-
ba ni  el sol, ni la lluvia, ni las tormentas... los 
móviles nunca se apagaban. 

Al poco tiempo empezó a haber más móviles 
que personas.

A medida que la gente iba desapareciendo, 
se aconsejó que se dejaran de utilizar los mó-
viles, pero no se podía. La luz que emitían las 
pantallas de los desaparecidos parecía hipno-
tizar a los que aún quedaban, que sin poder 
evitarlo seguían utilizando sus dispositivos 
abandonando sus actividades normales, fami-
lias, trabajos, rutinas...Y al cabo de un tiempo, 
acababan desapareciendo y sus móviles, bri-
llando junto al resto.

“El mensaje”    AUTORA: PILAR ELORZA     1R PREMI PROSA 2A CATEGORIA
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El mundo estaba en crisis, casi no existía 
gente que pensara en hacer algo, solo los an-
cianos, que nunca llegaron a utilizar estas 
nuevas tecnologías y todos aquellos jóvenes 
y adultos que no tuvieron acceso a ningún 
avance tecnológico. Los sentimientos, ideas, 
pensamientos de estas personas eran suyos, 
no inculcados por los móviles. Ellos intentarí-
an salvar al mundo, que cada vez tenía menos 
población.

Recordaron	el	caso	de	Timmy	-el	primero	de	
todos- pero nadie había pensado en analizar 
su móvil, y cuando lo hicieron vieron que el 
mensaje en blanco había sido reemplazado 
por	 el	 rostro	 de	 persona.	 Miguel	 reconoció	
aquel rostro: era el de su amigo, aquel que 
desapareció sin dejar rastro. 

Comprobaron los demás móviles: los ros-
tros de las personas desaparecidas se encon-
traban en todas las pantallas, los móviles ha-
bían tomado el control de sus vidas y ahora 
solo existían en sus dispositivos.

Todos tenían miedo de coger los móviles 
de los desaparecidos, porque no querían ser 
abducidos	 como	 ellos.	 Pero	 Miguel	 cogió	 el	
móvil de Timmy porque estaba convencido de 
que podría comunicarse con él, de que podría 
sacarlo de allí y ayudarlo a él y a los demás.

Al ver que no se podía comunicar con Tim-
my,	Miguel,	con	el	móvil	en	la	mano	empezó	
a recordar todos los momentos que pasó con 
él, sin tener en cuenta estas nuevas tecnolo-
gías.	Recordó	cuando	jugaron	al	ajedrez	toda	
una noche con sus amigos, cuando jugaron a 
fútbol en el parque, cuando se contaban sus 
cosas. Creyó que nunca volvería a ver a su 
amigo, que nunca podrían volver a pasar estos 
momentos juntos. Entonces el móvil empezó 
a vibrar y la luz se hizo más intensa: casi cega-
ba	a	Miguel,	que	tiró	el	móvil	al	suelo	porque	
le quemaba.

Al tocar el suelo, el móvil se partió en dos y 
en	medio	apareció	Timmy,	que	miró	a	Miguel	
y le dijo: “Yo también lo recuerdo”. 

connectats

el rastre del cargol
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Petites experiències de l’esquiada
AIDA	GRAU

Durant els dies 9, 10,11 i 12 de gener, no-
saltres, els alumnes de 3r d’ESO de l’institut 
Puig Cargol vam anar a esquiar. L’hotel esta-
va situat a Puigcerdà. Vam anar a tres pistes 
d’esquí, que van ser els Angles, Font-romeu i 
la	Masella,	i	cada	dia	agafàvem	un	bus.	Els	pro-
fessors i professores que ens van acompanyar 
van	ser	la	Chus	Valdés,	en	Jaume	Mas,	en	Car-
les	Rodríguez	i	la	Susana	Pedrosa.	

L’experiència d’en Salem, un company nos-
tre,  va ser  una  de les millors. Segons ell ex-
plica, al principi, quan va arribar estava molt 
emocionat però a la vegada espantat. El seu 
monitor dels quatre dies es deia Dani, que ja 
venia amb la seva cadira d’esquí preparada i 
adaptada. Era semblant a un trineu però mo-
noplaça i el monitor es posava darrera seu i es 
desplaçaven fent zig-zag. Sense pensar-s’ho 
gaire es va seure a la cadira i va començar a 
baixar diferents pistes. Els primers dies va 
baixar per les pistes blaves i verdes, i l’últim 
dia es va tirar per la vermella i també per la 
negra. Va ser l’experiència més al.lucinant de 
la seva vida!! El cor li anava a 100 per hora, i la 
respiració súper accelerada. Quan va arribar 
al final de la pista negre no es podia creure 
que s’hagués tirat de veritat. La sensació de 
velocitat va ser impressionant. Ell ho recorda 
tot i comenta que tardarà molt en poder-ho 
oblidar.

Per altra banda,  les experiències de tot 3r, podem  
dir que vam estar totes les baixades rient, perquè 
tota l’estona quèiem i ens xocàvem uns amb els al-
tres. Fins i tot a vegades coincidíem tots els grups 
junts en una sola pista, i podíem baixar-la, encara 
que alguns anaven més ràpid que altres, i arriba-
ven abans a baix. 

Va ser una experiència fantàstica per tots nosal-
tres!!

el que sentim

Aquí veiem en Dani, el monitor,  
amb en Salem a la cadira especial. 

Foto del grup amb els diplomes



La música que ens agrada
ASMAA	EL	AAMRANI	i	VICTÒRIA	TANNOUS	

K-pop:	És	una	música	popular	coreana	que	
inclou diferents estils com la música dance 
electrònica,	el	hip	hop,	el	rap,	el	rock,	el	R&B.

És	una	música	molt	popular	a	Corea	del	Sud.	
Actualment BTS és un dels grups més popu-
lars, i coneguts mundialment, format per set 
membres. Agrada molt a la gent per la seva 
espectacular manera de cantar i la manera 
en què realitzen els seus videoclips. S’han fet 
molt virals i també hi ha la gent que és molt 
fanàtica,	els	A.R.M.Y	 :	així	és	com	anomenen	
BTS als seus fans. Els agraden pel seu carisma.

Trap: És	un	subgènere	musical	del	hip	hop	
originat el 1990 al sud dels Estats Units; no ha 
estat gaire popular, exceptuant aquesta època 
2010-2018. Ara està en una època de creixe-
ment i expansió. El trap és una ramificació del 
hip-hop.

Reggaeton: És	 una	 expressió	 urbana	 i	 els	
orígens  provenen de Llatinoamèrica, que al-
gunes persones consideren masclista, ja que 
algunes inclouen frases relacionades amb el 
sexe i les parts més íntimes de les dones. Un 
dels	cantants	coneguts	és	Maluma.	

Els set membres de BTS

Bad Bunny,
representant del Trap

Maluma

el que sentim
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La música actual ha canviat d’una manera bastant notable en 
comparació a les èpoques passades. Els nous estils de música més 
destacats actuament i que més ens agraden són els següents: 



Reggaeton feminista: És	 el	 mateix	 que	 el	
reggaeton però intenta enviar un missatge fe-
minista per intentar disminuir el masclisme a 
la societat. Solen tenir els mateixos ritmes i 
estil però amb un missatge totalment diferent. 
Un clar exemple que està triomfant avui dia 
és “Lo malo” de Ana Guerra (5a finalista d’OT 
2017)	 i	d’Aitana	(2a	finalista	d’OT	2017)	que	
parlen sobre el masclisme. 

Rap: És	un	estil	de	música	basat	en	ritmes.	
sorgeix als barris negres de Nova York a prin-
cipis dels 80. Hi ha diversos cantants cone-
guts com Eminem o Arce. També s’ha donat a 
conèixer el raper C.Tangana que va actuar en 
el Primavera Sound 2018.

Electrònica: És	 un	 tipus	 de	música	 produ-
ïda bàsicament amb instruments electrònics. 
com el sintetitzador, el sampler, les caixes de 
ritmes seguint el patró rítmic. També s’hi so-
len utilitzar instruments electromecànics com 
la guitarra elèctrica o l’orgue. Hi ha una gran 
quantitat de gèneres de música electrònica, 
que mostren un ventall molt ampli de sonori-
tats; des de la música ambiental fins a la mú-
sica industrial.

En general la gent que ha canviat una mica 
els hàbits musicals són els adolescents, ja que 
la gent més gran sol mantenir els costums i se-
gueix escoltant la música de la seva època.

el rastre del cargol
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Ana Guerra i Aitana

Imatge de Arce

C. Tangana

Tiësto & Sevenn



“Hay una frase”
AUTORA: MARIAM ABOUD

1R PREMI VERS 3A CATEGORIA

Hay una frase que dice que lo bonito es enamorarse todos los días de la misma
persona.

Viciarse a sus lágrimas y encontrar las respuestas bajo sus labios.
Así que he venido a darte las gracias

por haberte presentado de golpe
haberme cambiado la vida y provocar que mi corazón salte al vacío sin saber nadar.

Querido amor de mi vida,
quizás ni siquiera sepa que lo vas a ser, pero mi yo más profundo desea que te

quedes.

Quizás nos quedan muchas cosas que aprender
he sentido un tsunami dentro que me avisa de que vienen curvas

y yo, con miedo a las alturas
ya estoy subida en esta montaña rusa que no tiene intención de parar.

Yo, que no creía en el amor,
que me hice pequeñita y lloré cascadas.

Yo, que pensaba que jamás encontraría alguien como tu,
alguien que me regalase sus ojeras solo por verme dormir.

Y sí, cuando menos lo quise, o menos quería que aparecieses llegaste sin porqués
sin motivos ni razones,

me mordiste el corazón despacio,
saboreaste mis miedos y los sacaste a bailar.

Mis	pies	se	viciaron	a	tus	pasos,
la mirada se volvió fija 

y la Luna se puso celosa de tantas noches en vela.
Dicen que si te saca más sonrisas que lágrimas vale la pena.

Y sí, tú vales la pena, la alegría, la espera
y sin saber montar puzzles hemos construido algo sin nombre que me llevo para

toda la vida.

Porque el amor no se encuentra, se hace y se cuida.
Y sí, he de decirte que quizás eres el amor de mi vida y aún no lo sé.
Quizás soy el amor de tu vida y aún no tienes fuerzas para admitirlo

pero te digo una cosa, acompáñame y esto será para siempre.
Querido amor de mi vida, gracias por aparecer.

Y si aún no lo has hecho...
gracias por esperarme hasta que la vida decida juntarnos.

el que sentim
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“La línia de la vida”
AUTORA: DIAnA DARRIBA

1R PREMI PROSA 3A CATEGORIA

Em costa trobar una paraula per definir-me. Di-
ria que sóc constant, Iluito amb força per arribar 
al meu destí, el qual m’atreviria a dir que és l’ob-
jectiu que tinc més clar en la meva vida. Això si, la 
meva perseverança, pot semblar estrany, però no 
és constant. Si més no, veig la meva evolució amb 
molts alts i baixos. Sempre em trobo amb un rep-
te costós, podríem dir que és com una muntanya. 
Un cop arribo al cim pateixo un fort descens que 
m’omple de buidor. Tol i així, sempre segueixo en-
davant, en la mateixa direcció, avançant. Ara ma-
teix tinc la sensació que algú m’observa, em con-
trola. Hi ha la possibilitat que tot sigui fruit de la 
meva imaginació, que sigui jo mateix qui m’imposi 
aquesta realitat, ja que pressento que alguna cosa 
no va bé. Estic distret, i sé que no m’ho puc perme-
tre. Si segueixo amb aquest ritme no podré arribar 
fins on jo vull, fins on jo podria arribar. Arribats 
fins aquí et deus preguntar qui soc, què faig o quin 
és	l’objectiu	del	qual	parlo	tant.	És	ben	senzill:	he	
de seguir viu. Tota la resta deixa de ser rellevant 
per a mi. Potser ara et rondarà pel cap que soc 
conformista, que seguir viu és un objectiu que te-
nen tots els organismes, però que éssers com tu el 
deixen en un segon pla. Deus pensar més en què 
vols ser o què en vols fer de la vida que no pas en 
la vida en si. Però, com ja he dit abans, l’únic que 
importa és viure. I si ara et dic que no estic viu? 
Tampoc estic mort, ni en un estat de trànsit entre 
aquests estats tant importants per a tu. No sóc cap 
ésser viu, no tinc cèl.lules.	Resulta	antitètic	voler	
seguir viu quan no ho estàs.

- Constants vitals estables. Pressió arterial i fre-
qüència cardíaca correctes. Per ara el pacient està 
fora	de	perill.	Reservin	quiròfan	per	aquí	dues	ho-
res, l’obrirem a cor obert per reduir al mínim pos-
sibles danys futurs.

Sí, ho has sentit bé, estic en un hospital tractant 
de seguir viu. No sóc pas el pacient, m’imagino que 
quedaria cec a causa de tanta llum blanca, i no em 
refereixo a la suposada llum que veus quan estàs 
a punt de morir... En fi, soc una mena d’acompa-
nyant del pacient que ara mateix és el protagonis-
ta.

- Està patint una taquicàrdia. Prepareu un quirò-
fan ara mateix!

Disculpa’m, m’he alterat massa. Ja deia jo que 
em sentia observat... Els meus alts i baixos cada 
vegada estan més junts, començo a marejar-me... 
Ascens rere descens, és una feina massa feixuga, 
no dono a l’abast.

- Fibril.la!!! Prepareu les pales a dos-cents.

Em sap greu explicar-te una història que sé que 
no acabarà bé. No em sento capaç de continuar 
endavant, no puc seguir sabent que puc defallir 
en qualsevol instant. Començo a veure una tènue 
llum al final de la meva línia vital. Una claror que 
em calma a la vegada que em fa saber que no as-
soliré el meu objectiu. Ho sento, aquesta vegada 
t’hauràs de quedar sense història.

Pareu.	És	mort.

Volia intentar explicar-t’ho… Només eren mil pa-
raules	les	que	apareixen	a	l’informe	mèdic.	Mil	pa-
raules que amb el meu electrocardiograma potser 
has pogut comprendre.
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“La imagen de naomi”
AUTORA: HIBBA OUAKKI

1R PREMI PROSA 1A CATEGORIA

Una imagen dice más de mil palabras. Es algo que muc-
has veces he oído, pero que siempre me he negado a creer. 
Sin embargo, desearía haber empezado a creer en ello an-
tes de que fuera demasiado tarde. Aún recuerdo la imagen 
que me envió Naomi hace unas semanas. Naomi era una 
chica de pelo negro y piel de porcelana; pese a que recibía 
acoso por parte de sus compañeros, ella nunca dejó de 
sonreír y de ser amable con todos los que la rodeaban. Su 
voz era suave y siempre halagaba a sus compañeros, quizá 
para que nadie más tuviera la autoestima tan baja como 
ella. Aún recuerdo sus cálidos brazos abrazándome tras 
un mal día y consolándome; sus palabras que me alenta-
ban a dejar de llorar y el reconfortante hombro en el que 
me dejó llorar. Era una chica con un futuro prometedor, 
quizá lo más cercano que conocí a un ángel... Pero murió.

No vi más allá de la hermosa sonrisa que salía en su foto. 
Ni yo ni nadie notó las discretas ojeras que adornaban la 
parte inferior de sus ojos, levemente rojos e hinchados 
por las lágrimas, ni me di cuenta de que su sonrisa era 
forzada. Lo que más me sorprendió fue el fondo. A simple 
vista parecía una típica habitación desordenada, pero tras 
largas horas observando la imagen pude percatarme de 
las ensangrentadas vendas tiradas en la basura, del bote 
lleno de sangre dentro del armario medio cerrado y de las 
cajas de pastillas antidepresivas en su cómoda. Eso me dio 
a entender que ella tenía depresión; sin embargo, tras las 
análisis y tras leer su carta de suicidio, comprendí que no 
solo era eso lo que la llevó a suicidarse, sino también el 
constante abuso que recibía por parte de su novio.

Naomi lo amaba con locura. Dicen que el amor es ciego, 
y es por eso que ella no discutió con él cuando le prohibía 
vestir de cierta manera, no habló cuando este la golpeaba 
sin razón aparente y nunca le dijo a nadie que él la violaba. 
Mirar	 la	 foto	me	 repugna,	 especialmente	porque	él	 tam-
bién figura en ella y abraza a la pelinegra con posesión y 
sonríe con orgullo.

Ella amaba el cielo, siempre decía que, si tuviera la opor-
tunidad, estudiaría astronomía. Decía que quería tocar las 
estrellas. 

Hace tres días, por la noche, Naomi saltó del tejado del 
rascacielos en el que vivía. Según las grabaciones, ella son-
reía cuando lo hizo; no sonreía de manera forzada, sino 
con alivio y felicidad sincera. La frase que daba fin a la car-
ta	de	despedida	es	«Mandé	la	foto	como	signo	de	ayuda,	
pero nadie vino a ayudarme». Les mandó la foto a todos 
sus amigos y familiares pero ninguno fue capaz de en-
tender el mensaje de ayuda. Cada día me arrepiento más 
de ello... desearía poder haberla ayudado, desearía haber 
entendido antes el significado de aquella simple imagen, 
una imagen que transmitió un profundo y desesperado 
mensaje.

“Com arribar a casa”
AUTOR: XAVI nOGUER

1R PREMI VERS 1A CATEGORIA

És	com	arribar	a	casa	i	notar	l’airet	calentó.

Com arribar de treballar i poder estirar-te al sofà.

Com una dutxa bullint quan estàs mort de fred

Com caminar descalç sobre la sorra calenta...

Es com la felicitat d’anar a jugar a futbol,

la felicitat de sortir al pati després de tres hores 
assegut,

la felicitat del divendres, que saps que ve el cap 
de setmana,

com la felicitat que sigui estiu...

La tranquil.litat d’acabar els deures.

La sensació que tens quan poses els peus a 
l’aigua calent.

L’alleujament que et dona treure’t unes sabates 
que et fan mal,

La satisfacció que sents quan et surt una cosa 
súper bé…

Enteneu aquests sentiments?

M’explico?	Intento	transmetre	totes	aquelles	
coses tan xules

que et fan tenir un somriure tonto a la cara,

tonto perquè no el pots dissimular,

tonto perquè no el vols dissimular!

Doncs tot això serien les meves mil paraules que 
representarien

la meva imatge preferida,

la imatge que veig cada primera setmana de 
setembre

des de fa...un piló d’anys.

Formentera des de l’aire, Formentera des del 
ferri, Formentera sota els meus peus!!!

Formentera	sempre	és	com…	ARRIBAR	A	CASA
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El projecte “L’art del mirar”
JANINA	ALEMANY	i	MARINA	PÉREZ

Aquest curs s’ha iniciat un projecte anome-
nat “L’art de mirar”. Consisteix en l’exposició 
d’una reproducció d’una pintura en algun racó 
del centre per tal que l’alumnat el vegi, s’hi 
fixi, el contempli, hi pensi, etc. 

Els impulsors del projecte tenen la intenció 
d’apropar la pintura al món del Puig Cargol 
i així avivar la curiositat i l’interès per l’art. 
Per altra banda, un altre dels objectius és fer 
visible l’obra i el nom d’algunes pintores que 
la historiografia ha oblidat. 

La primera obra era firmada per l’artista su-
eca	Hilma	af	Klint	 (1862-1944)	és	del	1907	 i	
d’art abstracte;  estava situada al vestíbul de l’ 
institut al costat de consergeria.

Aquí veiem l’obra en la ubicació de l’institut

Aquí un detall de la instal.lació amb la  
informació tècnica de la pintura

Aquí veiem l’obra de Berthe Morisot
titulada “Dona a la seva cambra de bany”

La segona reproducció d’una pintura es va 
instal.lar a l’edifici Oest al segon pis, prop de 
l’aula	de	visual	i	plàstica.	És	de	l’artista	fran-
cesa	 Berthe	 Morisot	 (1891-1945),	 la	 pintura	
està datada pels voltants del 1875 i s’inscriu 
dins el moviment impressionista. 
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English show
XIANGYU	CARBON

This year “The Trapeze company” formed by the 
1st of ESO students and “The Kaleidoscope com-
pany” formed by  2nd of ESO students performed 
a show each, Three love interludes and Truths and 
lies.	 Malen	 Blavia,	 english	 language	 teacher,	 was	
the scriptwriter and the director of both plays. 

The cast of Three love interludes includes: Oumou 
Adiango,	Berta	Perpinyà,	Anna	Albertí,	Eloy	Rome-
ro,	 Àlex	 Beltran,	 Martina	 Santana,	 Ona	 Font,	 Pol	
Gruas, Julien Paschound.

The cast of Truths and lies includes: Justin Afe-
telor,	 Gemma	 Àlvarez,	 Marina	 Cano,	 Pau	 Cerijo,	
Pau	Fort,	Martí	Gonçalves,	Jeremy	de	Graaf,	Adri-
ana	 Guillermo,	 Clara	 Lucea,	 Rut	Masferrer,	 Anna	
Morales,	Tanit	Palet,	Àlex	Pérez,	Alejandro	Prades,	
Mario	Ramos,	Teo	Sánchez.

The first time they acted out these plays was on 
the 6th of April at 8pm at the Theatre la Gorga in 
Palamós. These two plays were very popular, the-
re was a big audience formed by teachers, friends 
and family. The tickets had numbers that showed 
you where your seat was just like the movie thea-
ters and professional plays.

They then proceeded to perform this play on 
the	18th	of	May	at	 the	Blanes	 theatre	at	 the	
“25	Mostra	de	teatre	d’instituts	públics	de	Gi-
rona”.  

It was a great experience for our schoolma-
tes.

Programme handout of the play

Programme handout of the second play

Diploma de record 
de participació a 

la mostra
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La Dolors Guasch es jubila
YASMINA	EL	MAACH

Aquest curs 2017-2018, la professora de re-
ligió, la Dolors Guash, es jubila. Per això no-
saltres hem volgut realitzar-li una entrevista. 
A continuació trobareu el que ens va explicar. 

Per començar ens va explicar que quan era 
petita mai havia tingut res clar sobre el que vo-
lia estudiar,  perquè quan tenia 6 o 7 anys, les 
noies que vivien a la seva escala, anaven a la 
cuina de casa seva i  ella els posava deures. Les 
seves mares estaven encantades perquè veien 
les seves filles distretes. Ella els posava sumes, 
els feia fer dibuixos, puntets... perquè repas-
sessin. Per tant, sí que aquesta feina ha estat 
una gran vocació.

En segon lloc ens va comentar que va comen-
çar a treballar en aquest centre fa 20 anys. Per 
a ella el primer dia va ser una caixa de sorpre-
ses. Volia conèixer els seus alumnes i sempre 
feia bromes i intentava distensionar la tensió 
que hi podia haver. També ens ha explicat que 
ha treballat en dues escoles i en tres instituts. 
El primer va ser a Barcelona. V treballar en una 
escola privada i en una pública. La privada era 
un col.legi de jesuïtes que era molt gran i amb 
molts alumnes.

En tercer lloc ens va explicar que en aquest 
institut ha tingut la sort d’haver viscut bona 
part de la seva història. Tots els seus canvis 
i la majoria de experiències han sigut molt 
bones perquè ha estat molt a gust. Ha tingut 
bona sort amb els companys, sempre ha estat 
envoltada de bons companys que es parlen, 
que s’ajuden mútuament i amb els alumnes no 
ha tingut mai problemes, perquè sempre els 
ha estimat. Segons diu: “Quan t’estimes alguna 
cosa, els problemes es fan molt petits”.  

Seguidament ens va afirmar que no ha tingut 
cap record dolent, però sí que va estar a una 
escola de Palafrugell en la qual tenia alumnes 
que eren molt conflictius. En  tenia un que li 
feia passar mals moments,  però llavors era 
quan estudiava Teologia i li va dedicar un tre-
ball sobre les tribus urbanes i a partir d’aquí 
les coses van canviar i es van fer molt amics. 
Un dia es van trobar en uns grans magatzems i 
li va fer una abraçada molt càlida i es va sentir 
molt recompensada pels mals moments que va 
passar.

Després ens va comentar 
que sí que ha trobat diferèn-
cies amb el pas del temps,  
perquè abans es tractava 
d’una manera més distant. 
La primera escola on va tre-
ballar era en un barri con-
flictiu a Barcelona, i allà els 
alumnes quan entrava un 
professor o una  professo-
ra s’aixecaven en senyal de 
respecte, però  ella això mai 
ho ha trobat a faltar perquè 
creu que el respecte va per 
unes altres coses, són sim-
plement gestos.

Finalment ens va dir que 
li agraden moltes matèri-
es: una de les  que més li 
ha agradat és la pedagogia. 
També ens va comentar 
que ha ensenyat Història de 
l‘art, que és la seva primera 
llicenciatura i també litera-
tura catalana,  ja que la seva 
segona titulació és Filologia 
Catalana. Per acabar va fer Teologia, ja que li 
agraden les diferents religions i entrar dintre 
del llibre de la Bíblia que és molt  interessant.   

En conclusió, s’ha sentit molt afortunada per 
molts motius. Ha tingut una experiència apas-
sionant, a la qual han contribuït els alumnes 
en general i alguns de forma molt particular, 
i molts companys que li han enriquit amb la 
seva saviesa i la seva amistat. Se sent molt 
afortunada per haver pogut exercir aquesta 
professió	que	era	la	seva	vocació.	Malgrat	tot,	
això no és un adéu. No li agrada dir adéu a nin-
gú. Les persones més properes, els alumnes i 
els records en aquest institut se’ls portarà amb 
ella on vagi.

La Dolors en una 
imatge recent a l’institut
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El nostre institut: Escola Verda
TARIK	GATTAR	i	ARNAU	MORENO

Les Escoles Verdes és un projecte dels Depar-
taments	de	Medi	Ambient	i	d’Educació	de	la	Ge-
neralitat de Catalunya en les quals s’integren 
aquelles escoles que han elaborat un Pla per 
aconseguir l’acreditació i també han realitzat 
unes accions per tal d’ afavorir una bona acti-
tud davant el medi ambient.

El nostre centre és una d’aquestes Escoles 
Verdes des de l’any 2010. La professora Beatriu 
Rubau	va	ser	qui	va	endegar	el	projecte	i	n’era	
la		responsable.	Més	tard	ho	va	ser	la	Sònia	Qui-
les	i		actualment	ho	és	la	Mar	Baena.	

Per ser-ho s’han hagut de complir diferents 
objectius, com per exemple: 

- Fer un curs de formació
- Fer una diagnosi de la situació de partida 

del centre en relació a l’ES (aspectes assolits 
i	aspectes	a	millorar)

- Crear un Comitè Ambiental
- Cada 4 anys dur a terme una autoavaluació
- Cada 8 anys el centre ha d’actualitzar el seu 

Pla d’Educació per a la Sostenibilitat.

Aquest any s’han realitzat diferents sortides:

- Sortida a la depuradora dels alumnes de 1r, 
realitzada el 12 d’abril.

- Activitat de recollida de brossa dels delegats am-
bientals del centre a la platja, juntament amb al-
tres centres. 

- Let’s Clean Up: és una acció comuna a tota Euro-
pa per conscienciar sobre la quantitat de residus 
que llencem de forma incontrolada a la natura i 
promoure accions sensibilitzadores a través de la 
recollida  d’aquests residus llençats il.legalment a 
boscos, platges, marges, rius... 

El grup de delegats ambientals durant
el dia de recollida de brossa.

Un altre grup de 1r 
amb la  
professora Sònia 
Quiles

El grup amb 
la professora 
Marta Cané
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També en el centre hi ha diferents campanyes:

- Neteja periòdica del pati a les hores de tuto-
ria

- Jardí vertical fet pels alumnes de primer a 
l’assignatura d’Escola Verda

-	 Recollida	de	taps	de	plàstic	per	a	la	funda-
ció	Vimar	 (Fundació	Vilagran-Maristany	de	
suport a les persones amb discapacitat del 
Baix	Empordà)

-	 Recollida	de	taps	de	suro

Més	accions:

- A cada aula podem trobar tres contenidors: 
de paper, de plàstics i de rebuig. 

- També podem trobar una capsa per llen-
çar-hi els bolígrafs, típpex i retoladors. El 
plàstic que contenen es cedeix a una em-
presa que ens dona una petita quantitat de 
diners. 

- Al pati també trobem contenidors per llen-
çar les restes dels entrepans, els papers, els 
plàstics…

- Hi ha un delegat i un sotsdelegat ambiental 
per cada classe. Nosaltres en som i ens vam 
reunir una vegada tots per poder aclarir els 
objectius que tenim i diferents aspectes a 
l’hora de reciclar.

el rastre del cargol

Imatge dels
3 contenidors

Una de les capses que podem trobar a 
cada aula del centre
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La ciència ben a prop

MALALTIES 
InFECCIOSES
JORDI	CARGOL

El dia 4 de desembre va 
venir al centre un investi-
gador de malalties infecci-
oses de TV3 amb motiu de 
la	Marató.	Va	explicar	com	
prevenir-les i les conse-
qüències de tenir-ne.

ALÍCIA CASALS EXPLICA LA 
RECERCA En IMPRESSIÓ 3D I 
COnTROL nEUROLÒGIC
DIANA	DARRIBA

Gràcies al finançament del Centre d’Estudis 
Calongins Colònico, els alumnes 
de 4t d’ESO i batxillerat de l’insti-
tut Puig Cargol vam poder gaudir 
d’una ponència que duia per títol 
“Pròtesis i robòtica en rehabilita-
ció. De la impressora 3D al con-
trol neurològic” a càrrec d’Alícia 
Casals, doctora en informàtica, 
catedràtica d’arquitectura i tec-
nologia a la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, vicepresidenta 
de la Societat Catalana de Tecno-
logia a l’Institut d’Estudis Cata-

lans i investigadora sobre robòtica intel.ligent 
amb aplicacions mèdiques.

Aquesta conferència va tenir lloc el diven-

dres 12 de gener, a la sala polivalent del nostre 

centre, dins el marc d’activitats de la Setmana 

de la Ciència. Els alumnes vàrem aprendre en 

què consisteix la recerca que es fa avui en dia 

sobre pròtesis intel.ligents. Les investigacions 

pioneres utilitzen la impressió 3D per confec-

cionar pròtesis o ortesis (suports externs pel 

pacient)	 utilitzant	 les	 xarxes	 neuronals:	 uns	

teixits electrònics que imiten les connexions 

del nostre cervell i, mitjançant l’aprenentatge, 

s’adapten a les persones realitzant les funci-

ons que no poden fer per si mateixes. Aques-

tes xarxes són connectades al sistema nerviós 

dels pacients per tal que puguin dur a terme 

els moviments que no poden executar sen-

se	 aquesta	 ajuda	 externa.	 És	 a	 dir,	 no	 estan	

programats per fer-ho sinó que a través d’un 

aprenentatge poden desenvolupar els movi-

ments que la persona ha perdut. 

Al final de la xerrada, els alumnes vam tenir 

l’oportunitat d’expressar els nostres dubtes i 

Durant aquest curs 2017-18 s’han fet moltes activitats relacionades amb la ciència. Algu-
nes d’elles van ser conferències realitzades per professionals adreçades als nostres alum-
nes dins el marc de diferents iniciatives. Aquí teniu algunes de les més destacades. 

Cartell de la
La Marató de 
TV3
d’enguany

Aquí veiem Alícia Casals en un moment de la conferència
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qüestions, els quals van ser molt ben aclarits 

i comentats.

Va ser un acte molt interessant, explicat 
d’una manera molt entenedora i clara que ha 
servit per generar curiositat sobre aquest àm-
bit  i ampliar el coneixement dels joves un cop 
més.

El dia 12 de gener els alumnes de 4rt i Bat-
xillerat van assistir a una xerrada sobre ‘’Prò-
tesis i robòtica en rehabilitació patrocinada 
pel Centre d’Estudis Calongins Colònico, dins 
el marc de la Setmana de la Ciència, que cele-
brem cada any a l’institut. 

EL CERVELL I EL SEU 
FUnCIOnAMEnT
El dia 13 de novembre els alumnes de 4t i 

de batxillerat van assistir a una conferència 
titulada “El cervell i el seu funcionament”. Es 
va fer a la sala de polivalent de l’institut Puig 
Cargol	i	va	anar	a	càrrec	de	Joan	San.	És	neuro-
cirurgià,	docent,	degà	de	la	Facultat	de	Medi-
cina de la UdG, esportista, voluntari de diver-
ses entitats del sector social, investigador de 
l’anatomia cerebral i de les emocions. 

Va fer afirmacions importants com ara que 
“Només aprenem de l’error”, “Estem progra-
mats per viure” , “Que acumular o accedir a in-
formació no és el mateix que el coneixement”.

Joan	San	Molina	és	el	primer	convidat	de	les	
Càpsules de Ciència de la UdG.

Aquí veiem l’Elsa, la directora,  en Joan San i l’Albert Bach, 
cap del departament de ciències de l’institut
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Comiat de segon de batxillerat
DAVID	GUIJARRO	i	POL	RODRÍGUEZ	

El divendres 25 de maig, els alumnes de 2n de Batxillerat 
van fer l’acte de graduació, per a acomiadar-se de l’institut. 
Hi van assistir els alumnes, pares, mares, professors, repre-
sentants	de	l’AMPA	i	amics	o	coneguts	dels	graduats.	

L’acte es va fer a la sala polivalent a les 7 del vespre. Des-
prés els nois i noies i part del professorat van anar a sopar a 
l’Hostal	Marina	(Palamós).	

Les  presentadores de l’acte van ser la Sònia Lozano i la Lore-
na Villarroya; també van fer un discurs l’Elsa Anton, la direc-
tora	del	centre,	la	Quima	Salvatella,	la	presidenta	de	l’AMPA,	
Jordi Soler, l’alcalde de Calonge i Sant Antoni. A continuació, 
van intervenir diferents alumnes representants de totes les 
modalitats	de	batxillerat,		en	Mateu	Pomerol	del	Social,	l’Alba	
Boada	i	la	Miriam	Rodríguez	de	l’humanístic,	Pere	Ayats	i	en	
Marc	Piferrer	del	tecnològic	i	la	Marina	Peniza	del	científic.	

Després l’Ashley León va cantar un tema en anglès; a con-
tinuació els professors de l’institut van voler acomiadar-se 
dels seus alumnes dedicant-los unes frases motivadores 
acompanyades de fotos d’ells i d’elles i es va presentar en 
forma	de	vídeo	(realitzat	per	l’Aida	Perpinyà	i	el	Dani	More-
no	de	tercer	d’ESO)	.	Algunes	eren	actuals	i	d’altres	de	quan	
eren petits, com és el cas de Gabi Pérez i Francesc Fernàndez. 
Finalment	les	tutores,	la	Montse	Carré	i	la	Marta	Vallejo,	van	
repartir les fotos de l’orla a tots els alumnes i, en acabat, van 
fer una coreografia.  

Per	acabar,	van	gaudir	d’un	pica	pica,	gentilesa	de	l’AMPA,	
en el menjador. 

Va ser un moment molt especial i bonic per a tothom!

Aquí els  veiem tot just quan van rebre l’orla a l’escenari

La Sònia, la Marina, la Lorena i l’Anna
al “photocall” que van preparar

De dalt a baix i d’esquerra a dreta podem veure la
Míriam, la Sònia, la Laura, la Laura, la Judit,  
i a baix, la Míriam i l’Alba

Veiem tot el grup d’alumnes amb el professorat al pati. 



el rastre del cargol

29

Hi participem!
PICA-LLETRES

El dia 16 de maig 6 alumnes de 3r d’ESO van 
participar al concurs del Pica-lletres a Torroe-
lla. Es tracta d’un concurs dels mitjans audio-
visuals Antàrtida que consisteix en diferents 
proves lingüístiques com:

- Lletrejar paraules (hi ha 5 nivells en relació 
a	les	lletres	que	conté	la	paraula)

-	Recitar	embarbussaments

- El barbarisme intrús ( una prova que consis-
teix a trobar una paraula intrusa en un grup 
de	tres	paraules)

- L’errada oculta (la prova que consisteix en 
trobar una errada en un grup de tres parau-
les)

Totes les proves seran retransmeses per les 
cadenes locals com TV Costa Brava

Hi va haver dos grups de tres concursants:

Grup	1:	Manel	Milian	(3rD),	Guillem	Juanals	
(3rB)	 i	 Arnau	 Masana	 (3rB)	 van	 concursar	
contra l’institut Baix Empordà de Palafru-
gell

Grup	2:	Pol	Rodriguez	(3rA),	Ismael	El	Basli	
(3rA)	i	Julia	Arbat	(3rD)	van	concursar	con-
tra el Centre Escolar Empordà

Tots ho vam fer molt bé, encara que no va 
ser suficient per classificar-se al pica-rànking i 
poder entrar a les semifinals.

PROVES CAnGUR

Les proves Cangur són un concurs preuniver-
sitari de matemàtiques que s’organitza en més 
de 30 països, amb l’objectiu d’acostar les ma-
temàtiques als més joves i intentar despertar 
el seu interès. Qui les organitza és l’associació 
internacional Le Kangourou sans Frontières, 
de la qual n’és membre la Societat Catalana de 
Matemàtiques	(SCM).

Al nostre centre ja portem molts anys realit-
zant aquestes proves.

El dijous 15 de març, 96 alumnes del centre 
van les proves Cangur a l’aula polivalent de 
l’institut.

Hi van participar : 33 alumnes de 1r d’ESO, 
16 de 2n d’ESO, 21 de 3r d’ESO, 15 de 4t d’ESO 
i 11 alumnes de 1r de Batx.

breus

Veiem d’esquerra a dreta: Arnau, Guillem i Manel

Veiem d’esquerra a dreta: Pol, Ismael i Júlia

Imatge de la sala polivalent el dia de les proves

XIV CERTAMEn LECTURA En VEU ALTA

L’ 11 d’abril el nostre institut va participar 
al XIV Certamen Lectura en Veu Alta, amb 10 
alumnes com a participants.

El Certamen de Lectura en Veu Alta és un 
concurs que consisteix en llegir en veu alta. 
L’objectiu d’aquest concurs és promocionar la 
llengua i la cultura catalanes especialment lli-
bres infantils i juvenils, llibres de text i obres 
de literatura catalana i universal.

El certamen d’enguany és va dur a terme al 
Teatre	Municipal	de	Palafrugell.

➥
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Els participants van ser:

-	Corsaris	(1r	ESO):	Martina	Santana	

-	Timoners	(Aula	d’acollida):	Bairon	Ponce	

-	Tropa	 de	 corsaris	 (4t	 ESO):	 Luna	 Nieto,	 Adrià	
Castelló,	Rajae	Souitou	

PROjECTE EUROPEU ELEARnInG

Durant aquest curs, alumnes de 1r i 2n d’ESO 
han participat en el projecte europeu eLearning 
amb dues iniciatives. El etwinning és un platafor-
ma que utilitza les tecnologies d’informació i de 
comunicació per donar suport a centres escolars 
per tal de desenvolupar un projecte en comú i 
promoure la interrelació a nivell europeu.

Els alumnes de 1r ESO han fet una experiència 
amb una escola d’Eslovàquia i una de Turquia, 
dins del marc Programa d’Aprenentatge eLear-
ning de la Comisión Europea etwinning. Concreta-
ment, s’han intercanviat postals de felicitació de 
Pasqua elaborades a classe i enviades via correu 
ordinari, on hi ha informació en anglès de com es 
concreta a cada país aquesta celebració.

Imatge de tots els participants amb el seu diploma

QUIn MUnT DE LLIBRES! EL REPTE

El centre enguany s’ha apuntat a un repte, que es 
diu “Quin munt de llibres!”, en el qual hi participa-
ven tots els centres educatius de la població. Con-
sistia en anar introduint llibres que els alumnes 
anessin llegint mitjançant un formulari per arribar 
a la mesura del voladiu de l’entrada de l’edifici, 
que mesura uns 5.5 metres d’alçada (cada llibre 
representava	 11cm.	 d’alçada)	 En	 aquest	 repte	 hi	
podien participar els alumnes de 1r ESO fins als 
alumnes de 4t ESO.

I finalment, sí!! Ho vam aconseguir anotant un to-
tal de 250 llibres!!

Imatge del repte aconseguit amb els llibres marcats de colors que 
arriben a l’alçada del voladiu

Els alumnes de 2n C van participar en el projecte 
creat pel centre “¡Cuéntame dónde vives! i es van 
posar amb contacte amb un institut de Luca, Ità-
lia. Es van intercanviar presentacions i vídeos en 
llengua castellana. 

Per acabar, cal fer esment que com a institut 
també hem participat en moltes més activitats 
que per qüestions d’espai no podem referenciar. 
Algunes d’elles són les següents: participació en 
el	VII	Fòrum	de	Treballs	de	Recerca,	amb	la	Mari-
na Peniza com a representant del nostre institut; 
el projecte “Parelles Lingüístiques”, que consis-
teix a l’ajuda entre alumnes del centre a millorar 
l’expressió en llengua catalana als alumnes nou-
vinguts; i també el premi “Protagonista Jove”, en 
el qual alumnes del centre llegeixen de manera 
voluntària unes lectures seleccionades al llarg del 
curs i posteriorment voten per escollir la millor. 
Si voleu conèixer més detalls de totes elles visiteu 
el nostre blog: elrastredelcargol.blogspot.com En 
aquest espai a la xarxa també hi trobareu qüesti-
ons de l’àmbit cultural i social que mouen la cu-
riositat i l’interès de tota la comunitat del Puig 
Cargol.

Aquí tenim els alumnes de 1r amb les postals 
que van rebre dels alumnes d’Eslovàquia
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Coneixes el professorat?

Sabeu on es troben aquests detalls de 
l’institut?
YAIZA	GRASSOT	i	NEREA	RODRÍGUEZ

Troba els cognoms de
12 membres del professorat:

IMATGE	1
IMATGE	2

IMATGE	3
IMATGE	4

➥
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RESPOSTES
IMATGE	1:	Això	és	una	pota	de	la	porteria	que	hi	ha	en	el	pati.
IMATGE	2:	És	una	cartell	que	hi	ha	penjat	a	la	segona	planta,	

al suro que hi ha al costat del laboratori de biologia.
IMATGE	3:	És	la	porta	d’entrada	des	del	pati	fins	a	la	sala	de	

professors i el despatx de la directora
IMATGE	4:	És	un	collage	amb	paper	que	hi	ha	al	suro	del	

passadís de VIP.
IMATGE	5:	És	el	rellotge	que	hi	ha	penjat	a	consergeria.
IMATGE	6:	És	la	teulada	del	passadís	entre	la	sala	de	menjador	

i el lavabo amb l’edifici de 1r a 3r de ESO.

IMATGE	7:	És	una	notícia	que	hi	ha	penjada	al	suro	de	la	plan-
ta baixa a l’entrada

IMATGE	8:	Està	feta	des	del	segon	passadís	i	enfoca	davant	de	
consergeria.

IMATGE	9:	Està	situat	darrere	la	porta	de	la	imatge	3.
IMATGE	10:	Està	situat	a	l’ascensor.	És	per	posar-hi	la	clau.
IMATGE	11:	És	una	sala	situada	a	la	primera	planta	de	l’edifici	

de 4t d’ESO i BATX.
IMATGE	12:	És	la	paret	de	les	escales	de	BATX	i	ESO.
IMATGE	13:	És	la	porta	d’emergència	de	BATX.
IMATGE	14:	Està	situat	al	suro	que	hi	ha	al	costat	de	l’aula	de	

VIP.
IMATGE	15:	Està	situat	al	costat	de	la	porta	d’entrada	del	pati.

IMATGE	5 IMATGE	6 IMATGE	7

IMATGE	8

IMATGE	9

IMATGE	10 IMATGE	11
IMATGE	12

IMATGE	15
IMATGE	14IMATGE	13
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