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Editorial 

Equip de redacció 

Aquest curs els alumnes de 4t d’ESO hem de fer el treball de 
recerca i com a treball ens hem proposat continuar amb el pro-
jecte de la revista del centre: Quelcom. Som tres alumnes de 
4t: el Sergio Cidoncha, la Noemí Jornet i el Rubén Olmo. Així 
doncs, amb l’ajuda de les professores de llengua catalana, la 
Marta Ferré i la Roser Rovira, us presentem una nova edició 
d’aquesta revista on hi podreu trobar diversos articles. 
 
Per elaborar aquesta revista hem triat diversos esdeveniments 
que han passat al nostre institut durant el curs 2013-2014. Ens 
hem repartit la feina, cadascú de nosaltres s’ha encarregat d’un 
tema diferent, l’ha redactat i n’ha fet les fotografies. 

         Tornem a ser aquí! 

 Novament QUELCOM ha aconseguit emplenar-se de continguts i 
idees del que ha estat aquest nou curs escolar i és un motiu perquè tots/es 
estiguem satisfets. En un any difícil en tots els nivells socials i econòmics, la 
il·lusió de molts/es estudiants ens torna a mostrar els valors més importants 
que tenim com a societat, aquells que ens fan persones més completes i 
responsables, i que hem de mantenir. Fer una ullada a les diverses activi-
tats que s'han pogut desenvolupar dóna idea de la importància que el nostre 
Institut va prenent a poc a poc gràcies a la implicació de diversos col·lectius 
i persones a les quals cal agrair el seu suport diari. 

 La revista va consolidant la idea inicial amb la qual va néixer i que no 
és altra que oferir una visió crítica, irònica, divertida i informativa del que és 
el nostre dia a dia al centre. Per als estudiants, a més, ofereix la possibilitat 
de conèixer quines són les accions i objectius que necessiten per ser ca-
paços de dissenyar un projecte que està ple de moltíssimes decisions i rep-
tes que van superant a poc a poc.  

 Només cal desitjar-nos un bon estiu i començar a gaudir les possibles 
històries que apareixeran l'any que ve a la nostra QUELCOM 

Equip Directiu 
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Sortida de convivència 

 

 El dia 9 d'octubre de 2013 vam fer una sortida de convivència 

tot l'institut. Vam anar pel camí fins arribar al Francaset. Allí, vam fer 

activitats esportives que van preparar els alumnes de 3r de l'ESO, 

que hi van anar abans per preparar-les totes.  

 

 Quan vam arribar, el primer que havíem de fer era mirar les 

llistes que hi havia penjades per saber en quin grup pertanyíem. Eren 

grups de cinc o sis persones de cursos barrejats amb un professor. 

També ens van deixar una estona per esmorzar i jugar. Després de 

fer totes les activitats (jugar a bàsquet, a la corda, futbol, el 

mocador...) durant el matí, ens van deixar l'última hora de temps lliure 

per fer el que volguéssim. 

 

 Va ser una activitat molt divertida, ja que no vam parar de fer 

jocs. A part va servir per conèixer gent que potser d’una altra manera 

no hauríem conegut. Va ser una bona activitat. 

 

 

 

 

Sergio Cidoncha 4t A 
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Escriptor Fernando Lalana 

 

 
 El dia 28 de novembre 

van tenir la presència al 

nostre institut de Fernando 

Lalana per fer una xerrada 

als alumnes de 1r i 2n. És 

un escriptor que va fer molts 

llibres com Mande a su hija 

a Marte. Aquesta novel·la 

tracta d’una noia que els 

seus pares l’envien tot l’estiu al planeta Mart perquè suspen moltes as-

signatures. Aquest llibre el van llegir els alumnes de 2n. Després de la 

xerrada sobre el llibre, va deixar una estona per fer-li preguntes i per 

signar llibres. 

 

 Als alumnes els va 

agradar molt l’experiència 

de poder parlar amb l’autor 

que havien llegit i fer-li pre-

guntes relacionades amb 

el llibre, amb la professió 

de ser escriptor i amb el 

món editorial. 

 

Rubén Olmo 4t C 
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Xerrada sobre la Marató de TV3 

 El dia 3 i 4 de desembre van venir a fer-nos una xerrada sobre la 

marató de TV3. La marató de TV3 és una asociació que ajuda a recollir 

diners per ajudar a investigar malalties poc estudiades.  

 A la xerrada ens va ficar uns vídeos sobre gent que sofreixen 

malalties sense cura, com per exemple l'Alzheimer. El primer vídeo que 

ens va posar era d'un nen petit que anava en una cadira de rodes i deia 

que ell no tenia cap malaltia, que era una persona normal com totes. El 

següent era d'una dona que tenia Parkinson i deia que era molt difícil 

per a ella fer les coses per si sola i que ja no podia escriure cartes. 

L'altre vídeo, que ens van posar, era de Pasqual Maragall, que és un 

polític que té Alzheimer. La seva dona surt al vídeo explicant que poc a 

poc va perdent una mica la memòria, però en coses poc importants com 

per exemple on ha deixat la jaqueta...  

 Va ser una xerrada molt important, ja que parla de la gent que està 

malalta, i és molt important saber aquestes coses per poder ajudar-los,  

ja que si nosaltres estéssim malalts també ens agradaria que ens 

ajudessin. 

Noemí Jornet (4tB), Sergio Cidoncha (4tA) i Rubén Olmo (4tC) 



 7 

 

 El passat 5 de desembre els alumnes de segon i els respectius tu-
tors dels tres grups férem camí cap a la Conca de Barberà per visitar el 
Monestir de Poblet i el poble de Montblanc.  

 
 Aquest any, en l'assignatura de 
Socials, hem estat aprenent sobre 
l'època medieval, caracteritzada per 
la seva religiositat, la societat dividi-
da en estaments i la seva arquitec-
tura romànica i gòtica. És per això 
que realitzàrem la sortida a aquests 
dos llocs, exemples d'aquests trets 
medievals a Catalunya. 
 
 A primera hora sortírem cap el 
Monestir de Poblet. Després d'es-

morzar férem una visita guiada per l'edifici, on poguérem contemplar 
els principals trets de l'arquitectura religiosa gòtica de la Corona d'Ara-
gó. Visitàrem les tombes dels reis del regne d'Aragó, ja que el monestir 
va esdevenir panteó reial des de Pere el Cerimoniós. 
 
 En acabar els dos grups la visita, marxàrem cap al poble de Mont-
blanc. Visitàrem les seves 
impressionants muralles i 
gaudirem del casc antic, la 
qual cosa ens va permetre 
també veure de primera 
mà l'aspecte de les ciutats 
medievals.  
 
Tinguérem temps d'esbarjo 

al parc de la muralla, per 

finalitzar la sortida, i segui-

dament tornarem de nou 

cap a Roda. 

Sortida a Montblanc i Poblet 

Dep. Socials 
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Taller de sexualitat 

 
 El 12 de desembre va venir una persona de la Creu Roja a fer una 
xerrada sobre la sexualitat, als alumnes de 3r, ja que en aquesta edat 
les hormones es comencen a disparar. 
 Primer de tot els va preguntar si algú sabia explicar què volia dir la 
paraula ―sexualitat‖. Després ho va explicar i també va explicar què sig-
nificava ser heterosexual, homosexual i bisexual. 
 
 També va comentar totes les precaucions que pots prendre per no 
quedar-te embarassada i per no agafar cap tipus de malaltia. Les prime-
res que va explica són les que més s’usen: condons i pastilles anticon-
ceptives. Després també va explicar que anant al metge et poden ficar 
un DIU. 
 
 Més tard, va dir que si alguna vegada ho ―fas‖ sense precaució, de 
seguida s’ha de prendre la pastilla del dia després (píldora). Però aques-
ta pastilla només te la pots prendre dues o tres vegades a la vida, per-
què és molt perjudicial per al cos. Després de tot, quan ja havia acabat 
de fer la xerrada els va respondre els dubtes que tenien. 
 
Va ser una taller molt interessant perquè els va comentar, sense pèls a 
la llengua, tot el que s’ha de saber sobre la sexualitat. 
 

 

Noemí Jornet 4tB 
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Taller de drogues 

 
  
 
 
 
 
 
 
 El dia 13 de desembre va venir una noia de la Creu Roja a l'institut a 
fer-nos una explicació sobre el tipus de drogues, les seves reaccions i com 
ens poden afectar a nosaltres.  
 
 Només ens van fer l'explicació a 4t, tot i que ens anaven agafant per 
grups per no ser tants en una classe. Aquesta reunió es va fer a la bibliote-
ca. Primer de tot va llegir una història i cada vegada que deia alguna cosa 
que estava relacionat amb nosaltres havíem d'aixecar la mà. Després ens 
va explicar els tipus de drogues que hi ha, com per exemple: l'alcohol i les 
seves conseqüències i ens va donar consells com aquest: ―Si decideixes 
consumir, millor primer informa’t sobre els riscos de cada substància‖.  
 
 A continuació ens va explicar que has de tenir molt de compte si surts 
un dia de festa i beus, perquè hi ha gent que et pot posar una substància a 
la teva beguda i pots acabar molt malament. Així que si beus és millor tenir 
la copa a la mà tota l'estona. 
 
 Més tard ens va explicar que depèn de la persona li pot sentar bé o 
malament aquella substància. Per exemple, si una persona consumeix  molt 
i el seu cos ja està acostumat és més probable que ja no li senti malament; i 
si una altra persona és la primera vegada que ho fa i consumeix molt li senti-
rà malament; o també a una persona prima si beu alcohol li pujarà abans i li 
tardarà més en baixar-li que a una persona grossa. 
 
 Va ser una explicació molt important, interessant i també molt divertida. 
Va explicar moltes coses que no sabíem i hem après molt. És molt important 
saber aquestes coses i més a la nostra edat que és quan la gent comença 
amb aquest tema de les drogues. L'explicació va durar una hora i mitja, però 
va passar molt ràpid, perquè va ser divertida.  

Noemí Jornet 4tB 
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Mercat Medieval 

 

  
 El dia 20 de desembre es va fer una activitat al Casino de Roda de 
Berà: el mercat medieval, organitzat pels alumnes de 2n d’ESO. És una 
activitat que es fa tots els anys abans de les vacances de Nadal. Hi va 
anar tot l' institut. Primer hi van anar els alumnes de 2n de l’ESO, que 
eren els que organitzaven totes les paradetes, per deixar-ho tot a punt.  
 
 Els alumnes, que estaven a les paradetes, anaven disfressats de 
l’època medieval amb túniques. Feien manualitats amb fang, pintures, 
van fer una obra de teatre, feien màgia, van tocar música medieval amb 
flautes, es podia escriure el teu nom amb lletres de tipografia medieval... 
i moltes coses més. 
 
 Tot seguit hi van anar la res-

ta de l’institut i van passar per to-

tes les paradetes per fer tots els 

tallers. Va ser una matí entretin-

gut i molt divertit amb la compa-

nyia de tot l’alumnat i professorat.  

Sergio Cidoncha 4tA 
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Xerrada sobre l’alcohol  

 
 El dia 10 de gener van venir unes persones d’un grup alcohòlics anò-
nims a explicar-nos les seves experiències amb l’alcohol. La xerrada la van 
fer només als alumnes de 4t. Eren 2 homes i 2 dones. Els dos homes i una 
dona van explicar que van ser alcohòlics però l’altra dona va explicar com és 
conviure amb una persona alcohòlica i el difícil i dur que és. 
 El primer home ens va explicar la seva història... Primer ens va explicar 
que ell era alcohòlic i que va començar amb 15 anys. Va acabar vivint al car-
rer, també va perdre el seu treball, la família i tot per culpa de l’alcohol... 
Aquest home va tenir una vida molt dura per culpa de l’alcohol. Llavors es va 
presentar en aquest grup d’Alcohòlics Anònims perquè l’ajudessin. Gràcies a 
ells ara és una altra persona i ha començat una nova vida : la vida que ell vo-
lia, una bona vida. 
 El segon home que va parlar també era alcohòlic. Per culpa de l’alcohol 
va perdre la família i el treball que tenia. També va tenir un accident de moto, 
va estar en coma i quasi perd la vida. Va tenir problemes mentals greus, tras-
torn bipolar... Va perdre 3 dones que va tenir a la seva vida i totes a causa de 
la seva malaltia per l’alcohol. La segona que va tenir es va suïcidar. Quan li 
va passar allò a la seva dona, ell ho va deixar tot i va marxar a donar voltes 
pel món, de país en país. L’alcohol li va canviar la vida per complet, una vida 
que ell no volia i no va canviar fins que no es va presentar a Alcohòlics Anò-
nims perquè l’ajudessin. Ens van explicar que la paraula ―ex-alcohòlic‖ no 
existeix, perquè són addicions i només es recupera, no es cura mai, perquè 
sempre pots tornar recaure a la beguda. 
 La tercera dona, que va parlar, ens va explicar la seva experiència. Ella 

vivia a Londres i ens va explicar que la seva mare era alcohòlica i que va te-

nir una infància molt dura, perquè sempre veia la seva mare borratxa pel ter-

ra... Quan ella tenia 14 anys va començar a beure, perquè deia que era una 

noia molt tímida i l’alcohol l’ajudava a ser més oberta i a no tenir vergonya. 

Ella es pensava que beure era una cosa normal, perquè tothom ho feia. Ella 

mai va pensar que tenia aquesta malaltia, perquè com que es pensava que 

era una cosa normal no s’adonava de les coses. Llavors un dia va marxar a 

viure amb el seu xicot que també  era alcohòlic i bevia molt més que ella. Un 

dia va deixar el seu xicot i va marxar a viure a Espanya. Per la seva força de 

voluntat va deixar de beure durant 5 anys, però després va tornar a recaure. 

Noemí Jornet 4tB 
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Va començar un dia a beure i deia ―no passa res per una copa‖. I ca-

da dia bevia una mica més i deia ―jo això ja ho controlo‖, però va tor-

nar a la beguda, i des de llavors es va donar que necessitava ajuda i 

es va presentar al grup d’Alcohòlics Anònims. 

  La quarta, que va parlar i l’última, no era alcohòlica, sinó que ens                       

   va explicar la seva experiència de com és viure amb una persona 

alcohòlica, i tot el seu sofriment. Ella va a reunions de famílies d’alcohòlics 

per ajudar-se els uns amb els altres. Tot va començar quan ella era petita i vi-

via a casa amb la seva mare, el seu pare i els seus 5 germans. El seu pare 

era alcohòlic i ens va explicar que als matins era el millor pare, que era una 

persona molt  bona i molt carinyosa, però quan arribava la nit era monstruós i 

agafava la seva mare i la començava a pegar. Tots els germans s’amagaven 

de la por que tenien. Ella era molt forta i sortia de l’habitació per ajudar la se-

va mare perquè sinó el pare la matava. Moltes nits dormien al carrer perquè 

el pare no pegués la mare, i encara així la mare es preocupava per ell.  

 Un dia van començar a 
buscar el pare perquè havia 
desaparegut però les seves 
germanes se’l van trobar 
mort, perquè es va suïcidar. 
Ella sempre que anava al 
col·legi, es feia molt la dura i 
feia com que no passava res 
a casa seva, però tothom sa-
bia que el seu pare era un al-
cohòlic i que pegava la seva 
mare. Quan es va fer gran es 
va casar amb un noi i va tenir 
dues filles. Al cap d’un temps 
es va adonar que el seu marit 
era alcohòlic. La noia havia d’estar tots els dies preocupada pel seu home, 
perquè feia coses sense adonar-se, fins que un dia el seu home es va suïci-
dar. 
  
 Va ser una xerrada al·lucinant. Ningú s’imaginava que fos tan dur viure 
amb aquesta malaltia. Molta gent va plorar per les històries que ens van ex-
plicar perquè són molt dures i a ningú li agradaria viure-les. Després d’aques-
ta explicació hem après que hem de tenir molta cura amb l’alcohol, perquè no 
és cap joc, perquè et pot arruïnar la vida.  
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Xerrada de l’escriptora Ana Alcolea 

 El dia 3 de febrer va venir l'Ana Alcoleda, una escriptora de llibres 
infantils i juvenils. Va explicar com es va inspirar per fer els seus llibres 
als alumnes de segon de l'ESO, perquè els de 2n, al primer trimestre 
van haver de llegir-se el llibre titulat El medallón perdido. Ens va contar 
que es va inspirar en els seus estius amb els seus cosins, perquè el 
pare del protagonista i el cosí de l'Anna van morir en un accident de 
l’avioneta. També ens va explicar que anava al ''bwiti'', que era una 
reunió on anaven algunes persones per ser iniciats en tenir contacte 
amb els esperits del bosc. En aquestes reunions deien tres frases 
relacionades amb els esperits del bosc: 
 
1- Mengen fusta d'un arbre sagrat, o la mengen sola o omplen una pell 
de plàtan amb la fusta. Després s’ho mengen i ho vomiten vàries 
vegades fins que els que volen ser iniciats es queden dormits de tant 
vomitar. Diuen que mentre estan dormits veuen els esperits i parlen amb 
ells. 
2- Mengen carn de persona, que no sigui de la família de l'iniciat. 
3- Mengen carn d'una persona, però aquesta vegada ha de ser d'algú de 
la família de l'iniciat. 
 

 
Els nois i noies de 2n 
de l'ESO  estan molt 
contents, perquè els va 
agradar molt que hagi 
vingut l'Ana Alcoleda, ja 
que els va agradar molt 
la història. 
 

 

Sergio Cidoncha 4tA 
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 De bon matí els alumnes de 3r, juntament amb les professores 

Carmen, Mariona i Nélida, van agafar l’autobús i van anar direcció a 

Tarragona al teatre de la Caixa de Tarragona a veure La Celestina de 

Fernando de Rojas, que va representar la companyia de teatre de 

Transeduca. Aquesta era una activitat del departament de Castellà 

dins del seu crèdit de Síntesi. A més a més, quan es va al teatre amb 

Transeduca, es col·labora amb l’ONG Educació Sense Fronteres.  

 Després de l’obra, van passejar per la rambla des de la Imperial 

Tàrraco fins al balcó del Mediterrani, lloc on van agafar l’autobús per 

tornar cap a l’institut. 

 Va ser una activitat que els va agradar bastant. 

La Celestina a Tarragona  

Roser Rovira 
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Teatre a Barcelona 

 

  
 Els alumnes de 4t d’ESO, 

el dia 12 de febrer vam 
anar a veure l’obra Yerma 
de Federico García Lorca 
a Barcelona al teatre Tívo-
li. 

 A les 8.20 h vam agafar el 
bus a l' institut i vam anar cap a 
Barcelona al teatre Tívoli. Quan 
vam arribar a Barcelona ens van 
deixar 40 minuts per anar a esmor-
zar i per donar una volta.  
 Aquell dia no hi va anar no-
més el nostre institut a veure l’obra, 
sinó que hi van assistir tres instituts 
més. Quan van passar els 40 minuts vam entrar al teatre.   
 L’obra de teatre anava d’una dona que la van casar amb un home, per in-
teressos, perquè a principis del segle XX les dones tenien l'obligació de tenir fills i 
ocupar-se de la casa. Es casaven l’abans possible per poder tenir fills. Llavors Yer-
ma es va casar, però mai es quedava embarassada. Ella es pensava que tenia un 
problema i que no podia tenir fills. Això la va desembocar a un estat de depressió 
constant, ja que totes les seves amigues que estaven casades tenien fills.  
 El seu home era molt dur amb ella i no volia que sortís de casa, li cridava, la 
pegava... Yerma estava enamorada d’un pastor, però no s’atrevia a dir-li que li 
agradava i un dia ell va marxar del poble. Totes les dones del poble, menys una 
amiga de Yerma que es deia Maria i sempre l’animava perquè no estigués trista, 
totes la criticaven, perquè deien que no era una bona dona.  
 Yerma se sentia sola tot i que van venir a casa seva dos familiars del seu ho-
me, les seves dues germanes, i anaven els 3 en contra d’ella. Un dia la dona es va 
trobar una senyora gran i li va contar el problema que no es podia quedar emba-
rassada. Ella li va dir que estava equivocada, que no era la seva culpa sinó la del 
seu marit. El que no podia tenir fills no era ella, sinó el seu marit. 
 Llavors un dia ella estava asseguda al costat d’un riu parlant amb una se-
nyora i dient-li que no estimava el seu marit, i ella li va dir que tenia un fill i que si 
volia tenir un fill amb ell. Yerma li va dir que no i la dona va marxar, quan de sobte 
va aparèixer el seu marit borratxo i dient-li que ho havia sentit tot, i se li va tirar al 
damunt. Llavors ella va agafar una corda i el va estrangular. El va matar i va cridar: 
―He mort el meu fill‖, i així va acabar l’obra. 
 No va estar malament l’obra, però va ser una mica difícil d’entendre-la i a 
part va ser una mica llarga.  
 
 

 

Noemí Jornet 4tB 
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Coaching 

La felicitat és a prop nostre? 
 
El dia 14 de febrer, va venir a l’institut Oscar Borràs Fauquer (Flix, 1980) 
a fer-nos una xerrada als alumnes de 4t d’ESO sobre la felicitat. 
 
 
És un professor de se-
cundària i coach d’adoles-
cents. La seva finalitat és 
crear una comunitat amb re-
cursos, i orientar i ajudar els 
adolescents en el creixe-
ment personal, acadèmic i 
professional. Segons ell, 
l’èxit i la felicitat estan més a 
prop del que pensem. 
 
 
El professor Oscar Borràs 
ha escrit un llibre sobre la 
felictat. Aquest llibre no con-
té cap fórmula mágica per a 
obtenir la felicitat sense es-
forç, però sí que ens propor-
ciona unes pautes efectives 
que encaminaran els ado-
lescents cap a la felicitat i el 
seu èxit. La clau està en sa-
ber treballar l’habilitat social, 
la intel·ligència emocional i 
el control vital. 
 

 
 
 

Rubén Olmo 4tC 
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 El dia 5 de març van tindre lloc a l’IES Roda de Berà unes jornades 
literàries destinades a donar un punt de vista diferent de les lectures del 
curs. Aquestes jornades van ser organitzades pel departament de català 
amb la col·laboració de l’editorial Barcanova, que va facilitar la visita al 
nostre institut d’un dels seus autors. 
  
 En aquesta ocasió, l’autor elegit va ser el polifacètic Miquel Pujadó. 
A banda de comptar amb una interessant obra literària, Pujadó també és 
conegut per la seva faceta musical, amb més de vint treballs disco-
gràfics publicats en els que combina la cançó d’autor amb les adapta-
cions de poetes catalans i la traducció al català dels temes del mític can-
tautor francès Georges Brassens. Per si no hi hagués prou amb tot 
aquest currículum, Pujadó és filòleg de formació i també coneix el món 
de l’ensenyament,  ja que va exercir de professor de llengua i literatura 
durant uns anys. 
 
 Les obres protagonistes d’aquestes jornades van ser ―Tom Sawyer‖ 
de Mark Twain i ―Mar i Cel‖ d’Àngel Guimerà, lectures obligatòries al pri-
mer trimestre a segon i tercer curs respectivament. 
  
 L’enfocament triat pel conferenciant va resultar dinàmic i amè: Puja-
dó exposava el tema principal de l’obra i interpretava amb la guitarra una 
de les cançons del seu repertori que guardessin relació amb aquesta 
temàtica. Després d’això, presentava l’autor a l’alumnat, tot donant una 
àmplia visió del conjunt de la seva vida i obra, per després tornar al te-
ma protagonista de la conferència tot enllaçant-lo amb  diferents mane-
res de tractar el mateix tema, no només en altres obres literàries sinó 
també en altres manifestacions artístiques  com per exemple el cinema 
o el còmic. 
  

 Les jornades van ser un èxit i van agradar molt a l’alumnat. 

. 

Unes jornades literàries amb ritme  

David Vicent, Dep Català 
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. 

Sortida a l’Espai de l’Estudiant 

  
 
 
 
 El dia 6 de març vam marxar d’excursió a Valls, al Saló de l’En-
senyament, tots els alumnes de 4t d’ESO. A part de l’institut de Roda 
de Berà hi van anar més instituts, com l’IES Ramon de la Torre i l’IES 
Baix Penedès. 
 
 El saló de l’Ensenyament servia per orientar a l’estudiant per tro-
bar el seu camí i aclarir les idees per saber el que vol estudiar i on ha 
d’anar a fer-ho. 
 
 Hi havia molta varietat d’exposicions de diferents instituts de 
batxillerat i mòduls de la comarca de Tarragona. De les exposicions, 
les que més van agradar, en general, van ser les d’ingenieria mecàni-
ca i les d’infermeria. 
 
 L’excursió va agradar moltíssim als alumnes de l’institut de Roda 
de Berà. Va ser una molt bona oportunitat per poder sortir de dubtes i 
ajudar-nos a decidir el nostre futur. 
________________________________________________________ 
 
  A part de la sortida als alumnes de 4t també es van fer xe-
rrades a l’institut sobre l’orientació dels estudis futurs. 
 Xerrada de la UAB 
 Xerrada de l’escola d’arts i oficis 
 Xerrada de l’escola d’adults 
 Xerrada dels cicles de l’INS Ramon de la Torre 
 Xerrada de l’INS Torredembarra 
 
  A més a més, des del departament d’orientació, es va fer 
una renió amb els pares per informar-los dels estudis que poden fer 
els seus fills. 

Rubén Olmo 4tC 
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Sortida al teatre i a escalar 

 El passat 19 de març, dia de Sant Josep, l’alumnat de 3r vam 
desplaçar-nos a Barcelona per fer- hi unes activitats curriculars rela-
cionades amb les matèries d’Educació física i Llengua catalana. 
 A un quart de nou agafàvem el tren a Sant Vicenç de Calders. 
Després d’un viatge accidentat  —un retard considerable per culpa 
d’una incidència en el sistema de senyalització— arribàvem a Barce-
lona pels volts de les 11. Tot i això, vam poder fer la primera activitat 
prevista: una introducció a l’escalada al Climbat, un centre municipal 
d’escalada situat a Montjuïc. 
 Vam aprendre els fonaments de l’escalada i vam gaudir de les 
sensacions de fer un ràpel o un circuit d’agilitat. Va quedar-nos clar 
que aquesta activitat, amb les mesures de seguretat oportunes, ens 
ofereix la possibilitat d’experimentar sensacions noves i trepidants. 
 Després d’una petita excursió a peu fins al Maremàgnum, vam 
gaudir d’una estona lliure abans d’assistir a l’espectacle Ocells i llops, 
una de les obres menys conegudes de Josep Maria de Sagarra. 
 Ocells i llops relata la vida d'una família burgesa en decadència i 
de Lucrècia, una mare de família vídua que s'enfronta silenciosament 
als conflictes secrets dels seus tres fills. L'obra toca temes com l'avor-
tament, l'homosexualitat, la corrupció o la prostitució. 
 Finalment, vam adreçar-nos a l’estació d’Arc de Triomf per aga-
far el tren que, de nou, ens tornaria a Roda de Berà. 
 

Ocells i llops, una 
obra que té de tot: 
emoció, amor, la 
veritat, la sensació 
de justícia i sobretot 
la presència d'una 
heroïna de l'amor 
familiar i l'entrega 
als fills: la mare 
 

Josep M Fortuny, tutor 3r 
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Xerrada: premsa als instituts  

 El passat 21 de març van venir al centre del col·legi de Pe-
riodistes a fer una xerrada per als alumnes de 4t sobre la pre-
msa i com s’ha de llegar. 
 
 Els van fer treballar una sèrie de portades del mateix dia de 
diversos diaris d’ideologies diferents, per tal que ells s’adonessin 
de la ideologia que portava implícita cada diari i de quines notí-
cies destacaven en les seves portades. 
 
 Va ser molt interessant perquè ells se’n van adonar de la 
cura que s’ha de tenir a l’hora de llegir i escollir un diari per estar 
ben informat. 

Roser Rovira, Dep Català 
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 2a edició “Dia de les matemàtiques 

 El passat dia 21 de març, el Departament de Matemàtiques va 
organitzar la segona edició del ―Dia de les Matemàtiques‖.  En 
aquesta activitat varen participar els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO. 
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO en qualitat de participants i els alumnes 
de 3r d’ESO en qualitat d’organitzadors. 
  
 L’activitat del Dia de les Matemàtiques consisteix a realitzar una 
gimcana de quinze activitats que inclouen el treball de deducció, rao-
nament, demostracions matemàtiques i alguns continguts treballats 
en l’assignatura de matemàtiques al llarg de tota l’ESO. Amb la reali-
tzació d’aquesta sèrie d’activitats es posa de manifest una altra ma-
nera de treballar les matemàtiques, sense quedar-nos amb la pura-
ment acadèmica.  
  

 En general, el grau de participació i d’interès dels alumnes i del 

professorat fou molt satisfactori i per això des del Departament de 

Matemàtiques donem les GRÀCIES a totes les persones que varen 

col·laborar i participar.  

 

 

 

 

Imatge 1. Alumnes or-

ganitzadors  de 3r 

d’ESO.  

Estela Simó, Dep Matemàtiques 
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Imatge 2. Alumnes de 

1r d’ESO realitzant una 

de les activitats. 

Imatge 3: Alumnes de 
2n d’ESO realitzant una 
de les activitats.  

 

Imatge 4: Alumne or-

ganitzador de 3r 

d’ESO. 



 24 

 Sortida al parlament 

Nacho Garrido, Dep Socials 

 Des de fa 2 anys, l'Institut organitza amb els alumnes de 3r una eixida 
a la ciutat de Barcelona amb 2 objectius fonamentals: conèixer millor les 
nostres institucions i utilitzar el transport públic per tal de fomentar la partici-
pació cívica i ciutadana. 

 
 Possiblement la millor part 
pels estudiants és el trajecte que 
realitzem en tren des de l'estació 
de Sant Vincenç on els estudiants 
gaudeixen d'un temps de conversa 
i joc molt intens. Una vegada a la 
ciutat intentem aprofitar el temps al 
màxim. A les 9.15 férem la visita al 
Parlament de Catalunya on al llarg 
de 45 minuts ens explicàrem el 

funcionament de la institució i els espais més cridaners. Sempre crida l'a-
tenció "el saló dels passos perduts" que és on es prenen moltes de les deci-
sions abans d'arribar al debat parlamentari. També solen aparèixer les pre-
guntes referides al salari dels diputats/des i el seu treball que solen causar 
molta expectació. És una visita que es relaciona molt amb part del temari 
que es desenvolupa en el 2n trimestre i que té a veure amb el funcionament 
de les institucions i organismes. 

 
Des del Parlament anàrem cap a l'Ajuntament de Barcelona però aprofità-
rem per visitar part del casc històric de la ciutat com la Catedral del Mar. 
 
La visita a l'Ajuntament també va resultar molt interessant, ja que incloïa la 
història de l'edifici i els espais que, en algunes ocasions, els estudiants 
identificaven per haver-los vist en els mitjans de comunicació. 
 
Cal destacar una valoració conjunta i molt positiva d'aquesta activitat, ja que 
la implicació dels estudiants és màxima i els espais que es visiten desper-
ten la seua curiositat. El comportament i actitud dels estudiants, al llarg dels 
3 anys que s'ha realitzat, els ha valgut la felicitació de les persones respon-
sables de fer les visites, així com del professorat acompanyat. Fins l'any 
que ve! 
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 Sortida als Munts d’Altafulla  
Josep M Fortuny, Dep Català 

Faustina ens convida a casa seva 
El passat 8 d’abril, un grup 

d’alumnes de 4t vam desplaçar-

nos a Altafulla per conèixer la 

magnífica vil·la romana dels 

Munts. Es tracta d’una vil·la de 

camp no només destinada a l’oci 

i l’esbargiment, sinó també un ve-

ritable centre de producció agrí-

cola, amb unes magnífiques cis-

ternes d’aigua conservades.  

Ens van sorprendre els magnífics 
banys, de caràcter privat i dotats de vestuaris, piscines d'aigua freda i aigua 
calenta, zona d'aigües tèbies, sauna, latrines i forns, que permetien escal-
far les dependències i l'aigua. 
Vam tenir una guia privilegiada, Faustina, esposa de Caius Valerius Avitus 
—duumviri de la ciutat en el segle II— i senyora de la casa. Ens va fer 
d’amfitriona mostrant-nos els aspectes més interessants i curiosos de la se-
va residència: les seves estances, el seu funcionament, les tasques que 
s’hi feien i com era la vida en aquest entorn privilegiat. 
Acabada la visita, vam recórrer a peu el relleu costaner des d’Altafulla fins 
a Torredembarra per apreciar-ne les particularitats (platges, erosió, cales, 
conseqüències de l’acció humana amb la construcció del port esportiu...).  

 

 

 

 

 

 

Finalment, un grup d’alumnes acompanyats per un professor van fer el re-

corregut complet fins a Roda de Berà passant per la zona protegida dels 

Muntanyans i la platja de Creixell. 
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Sortida al Delta de l’Ebre 

 En la sortida al Delta de l’Ebre vam veure l’ecosistema d’aques-
ta zona. Així,  al primer museu que vam anar, l’Ecomuseu, ens infor-
maren sobre la fauna i la flora, i ens ho van mostrar. A més, havíem 
de completar el dossier amb preguntes sobre aquestes explicacions. 

 

 També vam fer una ruta per la ribera del riu Ebre, veient tota la 
fauna, les plantes, les dunes... Per poder contemplar millor els ocells, 
hi havia uns miradors on ens paràrem per observar-los. Finalment 
vam arribar a les platges.  
  
 Per últim, anàrem a un altre museu, la Casa de Fusta. Allí vam 
veure informacions relacionades amb l’agricultura i la ramaderia de 
l’Ebre. Hi estava tot explicat amb textos o amb un guia.  
 

 Una sortida en què vam gaudir de la natura de les nostres te-

rres. 

Sergio Lahoz, 2n C 
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Órdago 

 Aquest curs gràcies a un conveni entre el Departament de Salut 
i Prevenció de la Fundació Catalana de l’Esplai, i la Diputació de Ta-
rragona, el nostre Institut de Roda de Berà ha estat seleccionat per 
implementar el Programa Órdago a les tutories. 

 Órdago és un progra-
ma de promoció de la salut 
i prevenció de les drogode-
pendències per l’ESO ba-
sat en l’empoderament 
dels joves amb l’objectiu 
d’ajudar-los a desenvolu-
par habilitats per pensar, 
debatre i adquirir recursos 
per desenvolupar estils de 
vida saludables al llarg de 
l’adolescència i de la vida. 
En aquest programa, l’edu-
cació per a la salut es rea-

litza partint de tècniques pedagògiques participatives que permeten 
entendre i situar el jove com una persona activa vers l'aprenentatge 
individual i col·lectiu. 

 Per poder dur a terme 
aquest programa, el profes-
sorat del centre hem rebut 
formació específica, també 
ens han facilitat material, i 
ens han visitat experts per 
fer les dinamitzacions amb 
l’alumnat. 

Neus Blanquer, Coordinadora Pedagògica 
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Sortida a Ràdio Roda 

 Des de fa 4 anys (des de l’inici de l’institut), cada any amb els 
alumnes de 1r es va a la Ràdiod de Roda a fer una col·laboració al 
programa ―A mig matí‖ amb la periodista Sònia Camí. 
  
 Dies abans a la classe de Català es preparen les diverses sec-
cions del programa, com per exemple la presentació dels alumnes i 
del programa; l’apartat del medi ambient amb preguntes relacionades 
amb temes diversos; l’entrevista amb una persona de Roda, escollida 
pels alumnes, i les preguntes que se li faran; la lectura de portades de 
diaris; la lectura de l’agenda i les efemèrides… 
  
 Un cop tot preparat és hora d’anar a la Ràdio. Hi vam anar tres 
dies diferents, amb els tres grups de 1r: Garbí, Xaloc i Llevant. 
  
 És una activitat molt enriquidora per a l’alumnat perquè després 
de treballar a classe el programa, poden anar a la ràdio i fer-lo en di-
recta. A part coneixen les instal·lacions de Ràdio Roda. I com que fun-
ciona tan bé i ens sentim tan ben acollits hi anem cada any. Ara ja fins 
l’any que ve! 

Roser Rovira, Dep Català 
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Sant Jordi 

 
 Just tornar de vacances de Setmana Santa, vam celebrar Sant 
Jordi, una diada en què llibres  i roses són els protagonistes. És cos-
tum tradicional —des del segle XV— regalar una rosa a l'estimada. A 
l’inici del segle XX el costum es popularitza i a finals del primer terç d'a-
quest segle s'hi afegeix el costum de regalar un llibre al noi, amb motiu 
del dia del llibre. 
 Les dues primeres  hores es van programar tallers d’aproximació 

a la literatura des d’una perspectiva 
poc convencional: alumnes de 1r i 
3r van treballar, respectivament, els 
cal·ligrames i les auques. Els 
cal·ligrames pretenien ser una re-
presentació visual de romanços 
ideats pels mateixos alumnes. Les 
auques aprofundien en una de les 
obres cabdals de la literatura cas-
tellana i, de retruc, universal: La 
Celestina, de Fernando de Rojas. 
  
Mentrestant, l’alumnat de 2n feia 

l’assaig general del festival, que com ja és tradició, celebrem cada any 
al casal de les Monges. Aquesta vegada ens van delectar amb la re-
presentació d’esquetxos que 
van tenir una excel·lent aco-
llida entre el públic assistent. 
 

Finalment, es van visitar les 
parades de llibres de la plaça 
de la Sardana i es va fer un 
gimcana pels carrers de Ro-
da de Berà, amb l’objectiu de 
conèixer millor el nostre mu-
nicipi i els serveis de què dis-
posa. 

Josep M Fortuny, Dep Català 
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Karate i Capoeira 

 
 Donat que no tenim les instal·lacions adequades per fer segons 
quines activitats, des de direcció es van posar en contacte amb pro-
fessionals del món del Karate i de la Capoeira, perquè poguessin fer 
una classe magistral als alumnes de 3r i 4t del centre. 
 Abans de tenir la classe es van treballar conceptes bàsics a 
l’hora de tutoria, perquè així els alumnes sabessin una mica de què 
va aquest esport. 
 Finalment els dies 25 d’abril i 9 de maig es van fer les classes 
magistrals al poliesportiu de Roda de Berà amb un professional de 
cada esport. 
 Va ser molt interessant per als alumnes, perquè van poder des-
cobrir dos esports nous per a ells. 

Roser Rovira 
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 Aquest curs escolar s’ha realitzat la segona edició del concurs de 
fotografia matemàtica. Aquesta activitat, que l’organitza el Departament 
de Matemàtiques, consisteix a realitzar una fotografia lliure, però que 
tingui un significat matemàtic, que quedi reflectit en el títol de la fotogra-
fia.  
Hi ha tres premis per cada nivell educatiu, i en aquest curs els guanya-
dors han estat: 
 
1r d’ESO:   
―Infinit‖ de la Gemma Palau (1r premi) 
―La circumferència de cada dia‖ de la Marta Romero (2n premi)  

―Un edifici geomètric‖, de la Maria Vidal (3r premi) 

 

2n d’ESO:  
―Geometria urbana‖, de la Sabrina Atanasiu (1r premi) 
―Hàmster jugant amb una circumferència‖, de l’Isaac Ejarque (2n premi)  
―Paral·leles a la vidriera‖ de la Fàtima Elhmoudi (3r premi) 
 

3r d’ESO:  
―Volum de taronja‖, de la Fatima el Hatmi (1r premi) 
―Cèntims de 2n grau‖, de la Kaoutar Bentamou  (2n premi)  
―Circumferències concèntriques‖, de l’Alina Lyukshina  (3r premi) 
 

4t d’ESO:  
―Casa geomètrica‖, de l’Ivan Palma (1r premi) 
―Formes cuinmètriques‖, del Jose Manuel Martínez (2n premi) 
―Les matemàtiques són saludables!‖, del Nil Coch (3r premi) 
 

Des del Departament de matemàtiques agraïm a la resta de partici-

pants i animem a la resta de l’alumnat de l’institut en què participin en 

les següents edicions.  

2a Edició del “Concurs de fotografia 
matemàtica” 

Estela Simó 
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Imatge 1: ―Infinit‖, de Gemma 
Palau (1r premi de 1r d’ESO) 

Imatge 2: ―Geometria 
urbana‖, de Sabrina 
Atanasiu (1r premi de 
2n d’ESO) 

Imatge 3: ―Volum de taron-
ja‖, de Fàtima el Hatmi (1r 
premi de 3r d’ESO) 

Imatge 4: “Casa geomètri-

ca”, de l’Ivan Palma (1r 

premi de 4t d’ESO) 
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Xerrada nit i boira 

 El 30 d’abril van venir al centre a fer una xerrada una associació 
 relacionada amb el camp de concentració de Mathausen per als 
alumnes de 3r d’ESO. 
 Eren fills de pares que van estar al camp de concentració i expli-
caven els records que tenen de l’estada dels seus pares al camp de 
concentració, records extrets de cartes i de les explicacions dels seus 
progenitors. 
 Primer els van passar un documental i després va fer la xerrada i 
van contestar totes les preguntes que els alumnes els van fer. Aquests 
es van interessar moltíssim pel tema, ja que tenir davant una persona 
que et pot explicar aquest tros de la història en primera persona és 
molt emotiu i interessant. 

Roser Rovira 
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Certament de lectura en veu alta 

David Vicent, Dep Català 

 El nostre institut va tornar a participar enguany 
en el certamen nacional de lectura en veu alta orga-
nitzat per l’enciclopèdia catalana, que complia la se-
va desena edició.  
 La primera fase del concurs es va iniciar el 9 
de desembre i va tindre lloc a la biblioteca del cen-
tre en forma de càsting, en el que van ser elegits 
els titulars i suplents que representarien l’IES Roda 
de Berà en els quarts de final del certamen.  
 Pel que fa a les diferents categories, el nostre institut participava 
en dues d’elles: pel que fa a primer i segon, els corresponia prendre 
part en la categoria ―Corsaris‖ consistent en la lectura individual d’un 
text, mentre que tercer i quart ho feien en l’apartat ―Tropa de Corsa-
ris‖, categoria reina del certamen basada en una lectura a tres veus. 
 L’alumnat seleccionat per representar el nostre centre als quarts 
de final va ser en la categoria ―Corsaris‖ Xavi López de primer curs 
com a titular i Marina Martínez de segon com a suplent. En la catego-
ria ―Tropa de Corsaris‖ els afortunats van ser Alba Fructuoso, Jordi 
Romero i Blanca Domínguez com a titulars. Alba Armada i Adrià Fer-
nández van resultar suplents en aquesta categoria.  
 Abans de la data del concurs, l’organització va proporcionar els 
textos triats per l’edició d’aquest any, Wonder de R.J. Palacio en cate-
goria ―Corsaris‖ i Viatge al centre de laTerra de Jules Verne en cate-
goria ―Tropa de Corsaris‖. Els textos van ser assajats en aquests dies 
previs a l’hora del pati per anar-hi amb una bona preparació. 
 El dia 30 d’abril va arribar el dia D: al Caixafòrum de Tarragona 
es vivien moments de nervis i d’últims assajos. Arribava l’hora de la 
veritat i tocava enfrontar-se al jurat. Els representants de Roda de 
Berà van realitzar un bon paper i van deixar el llistó força alt. Malgrat 
això, només podia haver-hi un guanyador per categoria i la fortuna no 
ens va somriure. 
 Tot i aquesta petita decepció, l’alumnat participant va gaudir l’ex-

periència i van començar a pensar en com guanyar l’edició següent, 

en la que tornarem a ser per donar-ho tot. 
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Summary of a magician 

 The other day a magician from New York came to our high 
school. He showed us a nice performance. His tricks amazed every-
body that was looking at the show of the magician. 
 The name of the magician is Jack. His job is magic. We saw him 
because our teacher Elisenda thought that he could really help us. 
The magician Jack started his show with a trick of balls. He took An-
drea, a student of the Mestral class, to the stage. She took the balls 
and, then, she opened her hand and seven balls appeared in her 
hand! Then, again Jack took the balls from her hand. When he 
opened her hand, a giant ball fell from her hand. 
 He also played a trick with ropes, but we were so surprised that 
we can’t explain this trick. He pulled tricks that were really amazing 
and, I thanks to him how easily he prepared the show because we 
could understand almost all the English vocabulary of magic.  
 I think that his tricks were spectacular! He played a lot of amaz-

ing tricks but if I had to explain the tricks, I would need all the time of 

the world. 

Pol Jiménez i Xavi López, 1r 
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Sortida a la platja 

Alex Frias, Dep Educació Física 

 Va ser una sortida organitzada pel departament d’Educació Física 
amb la finalitat de fer una competició dels esports que s’havien practi-
cat durant el curs, com era el cas de futbol-flag i volei, i d’altres que 
s’havien de treballar al curs següent o a primer d’ESO. Els professors 
acompanyants van ser la Mariona, l’Àngels i l’Àlex. Es va fer el 15 de 
maig. 
 Vam sortir a l’hora prevista, les 8.30 del matí i ens vam dirigir a la 
platja del Roc. Vam arribar a les 9.50 aproximadament i els vam donar 
uns 15 minuts de descans perquè poguessin esmorzar si així ho desit-
javen, o bé, descansar. Mentrestant vam muntar els quatre camps: fut-
bol-flag, Ultimate frisbee, pitxi i voleibol. 
 Al voltant de les 10.30 vam començar els tornejos. Hi havia vuit 
equips de sis jugadors a cadascun. A cada camp s’enfrontaven dos 
equips cada vegada. Els partits duraven 20 minuts. Hi havia equips 
que feien una rotació a favor de les agulles del rellotge i d’altres quatre 
que ho feien al contrari, perquè s’enfrontessin amb equips diferents. A 
cada camp hi havia, a part d’un professor, un monitor de l’aula oberta 
per tal d’arbitrar i de poder-los valorar. 
 
 Els alumnes s’ho van passar molt bé, tot i que, malgrat els vam 
avisar que portessin aigua, se’ls va acabar i van passar molta set. Vam 
arribar a les 13.50 aproximadament al centre i ens vam quedar al pati 
esperant l’hora de marxar. 
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Sortida al Francaset 
Alex Frias, Dep Educació Física 

 Va ser una sortida organitza-
da pel departament d’Educació Fí-
sica amb la finalitat de fer una 
competició dels esports que s’ha-
vien practicat durant el curs, com 
era el cas de bàsquet, volei, i d’al-
tres que es faran a quart d’ESO 
com és el cas del futbol. Els pro-
fessors acompanyants vam ser la 
Oriol, Nacho, Andrés i l’Àlex. El 
dia va ser el 28 de maig. 

 Vam sortir l’Oriol, el Nacho 
i jo a les 8.50 aproximadament 
perquè l’Andrés tenia exposici-
ons de tercer d’ESO fins les 
10.30, i fins les 11.00 o podia 
venir. 
 Vam arribar a les 9:30 i els 
vam repartir un dossier perquè 
anessin treballant. Els vam dir 
que tenien de temps fins les 
11.00 per poder fer el dossier i 
esmorzar, s’havien d’administrar 

bé el temps per grups de cinc persones. 
 Al voltant de les 11.00 vam començar els tornejos. Hi havia dotze 
equips de cinc jugadors a cadascun. Els alumnes havien escollit a quin 
torneig participaven prèviament. Hi havia tres equips de volei i bàsquet 
i a futbol hi eren la resta. Els alumnes que van guanyar al torneig de 
futbol els vam fer competir amb els professors. A cada camp hi havia 
un professor per tal d’arbitrar i de poder-los valorar. 
 
 Els alumnes s’ho van passar molt bé i van fer un valoració molt 
positiva de l’activitat, malgrat que al tornar va ploure bastant i es van 
mullar tots. Vam arribar a les 13.30 aproximadament al centre i ens 
vam quedar al pati esperant l’hora de marxar. 
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FIC-CAT 2014, bandes sonores 

 Del 3 de juny al 8 de juny es va desenvolupar a Roda de Berà el 
Festival Internacional de Cinema en Català, més conegut per les seves 
inicials, FIC-CAT. 
  
 Com tots els anys, els alumnes de l’institut vam estar convidats a 
assistir a les projeccions dels curtmetratges de la secció de centres 
educatius.  Aquestes projeccions es van realitzar el divendres 6 de 
juny i hi anàrem els alumnes de 1r, 2n i 3r. 
  

  
 Durant aquesta sessió del Festival vam poder gaudir dels se-
güents curtmetratges: 

MAD WORLD, musical de l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de BAT de l’INS 
Baix Empordà. 

INSTANTS, ficció de l’alumnat de 4t d’ESO de l’ESC Escaladei de 
Cerdanyola del Vallès. 

EL VIATGE D’EN KÈDAR, documental de l’alumnat de Cicle Forma-
tiu de l’INS Pere Martell. 

CAMINS, ficció de l’alumnat d’ESO de l’INS Martí i Franqués de Ta-
rragona.  

INSOM, ficció de l’alumnat de 3r d’ESO de l’INS Les Vinyes de Cas-
tellbisbal –Barcelona. 

 

 Així que durant dues hores vam poder gaudir d’audiovisuals reali-
tzats per companys i professors d’altres instituts. A veure si el curs que 
ve ens animem i  participem en el festival amb un curt fet per nosaltres! 

Àngels Fos, Dep. VIP 
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Megamap 

 A les distintes aules del centre hem dissenyat un mega mapa del 
món en anglès amb el que hem pogut posar en marxa diverses activi-
tats per a millorar el nostre coneixement del món i per a divertir-nos un 
poc. Hem après on i com són alguns països que ni sabíem que exis-
tien. Hem treballat en equip per poder trobar i esbrinar coses. Hem fet 
endevinalles. Hem pintat part del mapa. Hem treballat la longitud i la la-
titud i hem explicat una cosa tan complexa com la Guerra Freda sobre 
el mapa.  

 Ara també sabem què és una projecció cartogràfica i que hi ha di-
verses maneres de dibuixar el món i que, cadascuna d'elles, ens trans-
met diferents sensacions. 

 En fi...ací teniu unes imatges 
que no menteixen: 

Nacho Garrido, Dep Socials 
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Festival final de curs 
Alex Frías, Dep EF 

 Tot i que en un principi el festival no s’anava a fer, donat que hi ha-
via cursos, donat què, no es va poder preparar certes representacions 
de tercer i segon. Però com que els de balls de saló estaven molt moti-
vats al final vaig decidir tan sols fer una petita exhibició de balls. 
 
 Tot i que va ser molt curta va ser un èxit, tothom em va felicitar pel 
resultat. Al acabar es va fer una master class per tal que tothom pogués 
participar i així va ser. Aproximadament 40 alumnes van participar a la 
salsa, inclosos professors. 
 

 Cara a l’any vinent estaria bé que hi hagués més participació per 

part dels alumnes restants, de segon i tercer. Des no ser així serà una 

activitat que acabarà desapareixent, i personalment crec que és una 

llàstima. 
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Astúries 2014 

 Com a colofó a l’etapa educativa que enguany acabaven els 
alumnes de 4t hem realitzat un viatge de final de curs a Astúries. Com 
que era la primera vegada que el nostre centre organitzava aquest 
viatge hem tingut alguns problemes d’organització però que afortuna-
dament es van solucionar. 
 
 Des del nostre centre, vull donar les gràcies en primer lloc als 
alumnes perquè són espectaculars. M’han tornat a demostrar que sa-
ben estar com han d’estar, que sabem fer costat al professorat quan 
ho necessita (durant els viatges) i sobretot m’han tornat a demostrar 
que quan els dónes responsabilitats i confiança saben estar a 
l’alçada. Igual que als professors, Andrés i Paula, que des del principi 
van confiar, igual que jo, en els alumnes i en mi mateix. 
 
 També m’agradaria donar les gràcies als pares i mares que han 
confiat en nosaltres per portar-nos els seus fills i filles durant una set-
mana i sempre que els hem necessitat han estat donant-nos el seu 
suport. 
 
 Per últim, dir-los als qui han vingut de viatge i als qui no, que 
sempre estarem aquí per qualsevol cosa que necessitin. El nostre 
centre va néixer amb ells i si ha arribat a ser alguna cosa, ha estat 
gràcies a ells. 

Jordi Cervera 
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Port Aventura 

 El passat 19 de juny, tal i com ve sent habitual, el nostre cen-
tre organitzà la sortida a Port Aventura amb els estudiants, per tal 
de tancar el curs i conviure algunes hores fora del marc i funciona-
ment de l'Institut.  
 
 Vam riure molt i vàrem passar un dia molt agradable. El que 
passa és que sempre hi ha coses per millorar el pròxim any i la pri-
mera, i en açò coincidim estudiants i professorat, hem de buscar 
altra data ja que el parc estava ple de gent. El Shambala, el Dra-
gon Khna o el Tutuki Splash ens oferien 2 hores de cúes.  
 
 També cal felicitar els alumnes que compliren totes les indica-
cions que se'ls donà per tal de coordinar el temps de tots/tes. L'e-
xemple més clar és que l'hora de la tornada va ser l'acordada 
malgrat que alguns/nes tingueren que deixar les cues que havien 
fet quan estaven a punt de pujar a l'atracció.  
 
 L'any que ve tornarem, no patiu. Moltíssimes gràcies! 

Nacho Garrido 
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Concurs Port de Tarragona 

Nacho Garrido 

 El passat 16 de juny el Port de Tarragona va lliurar el seu I premi 
de Narrativa que buscava, conjuntament amb el Departament d'Ensen-
yament, un acostament dels nostres joves a la realitat  històrica i marí-
tima del nostre territori i on foren seleccionats els treballs de 2 alumnes 
del centre: Fernando Bueno ( 3r ESO ) i Pol Jiménez ( 1r ESO ).  

 La quantitat i qualitat de les obres obliga a felicitar doblement els 
nostres representants i ens ha d'encoratjar cap a la millora de les habi-
litats lectores i escriptores perquè els nostres 
alumnes tinguin obertes més portes en el fu-
tur professional i laboral que els espera. 

Aquest és el link on podeu veure un vídeo 
molt curt de l’acte. 

http://www.porttarragona.cat/ca/zona-
multimedia/videos-apt-2014/213-premi-
narrativa.html  

http://www.porttarragona.cat/ca/zona-multimedia/videos-apt-2014/213-premi-narrativa.html
http://www.porttarragona.cat/ca/zona-multimedia/videos-apt-2014/213-premi-narrativa.html
http://www.porttarragona.cat/ca/zona-multimedia/videos-apt-2014/213-premi-narrativa.html
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Entrevista de les optatives de 4t d’ESO 

 

- 

 
Visual i Plàstica-  Sonia 

 
·Per què has escollit aquesta optativa?                                                           

  -perquè és la més fàcil i m’agrada. 

·Què feu en aquesta optativa?    

-Dibuixar 

·Quin objectiu té l’optativa? 

-Aprendre noves tècniques de dibuix 

-·Quin professor la fa? 

-Àngels 

·Què us esperàveu fer?  

-Més coses artístiques en comptes de tèc-

niques. 

Biologia– Ilias 
 

·Per què has escollit aquesta optativa?    

-Perquè és una optativa que en principi no 

és fa examen.                                                        

·Què feu en aquesta optativa?    

-En aquesta optativa fem exercicis, pràcti-

ques, exposicions. 

·Quin objectiu té l’optativa? 

-Aprendre coses bàsiques per tindre una 

idea de Biologia. 

·Quin professor la fa? 

-La Neus 

·Què us esperàveu fer?  

-Fer pràctiques al laboratori. 

Música– Natàlia 
 

·Per què has escollit aquesta optativa?                                                           

  -Perquè és una optativa fàcil i la música sempre m’ha agradat 

·Què feu en aquesta optativa?    

-Mirem pel·lícules , fem resums i dossiers.  

·Quin objectiu té l’optativa? 

-Aprendre més conceptes de història sobre la música. 

·Quin professor la fa? 

-L’Andrés 

·Què us esperàveu fer?  

- Més o menys el que ja fem , però amb alguna cosa més pràctic i no tant teòric. 
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Tecnologia - Alfredo                                                      

·Per què has escollit aquesta optativa?                                                           

  -Perquè en principi volia fer mecànica 

·Què feu en aquesta optativa?    

-Estudiem el manteniment de l’habitatge... 

·Quin objectiu té l’optativa? 

-Aprendre a fer coses noves  

·Quin professor la fa? 

-Jordi Compte 

·Què us esperàveu fer?  

-Altres coses 

 

Informàtica- Alba  

·Per què has escollit aquesta optativa?                                                           

  -Perquè hem semblava que era la més fàcil 

de les que hem quedava per escollir. 

·Què feu en aquesta optativa?    

-Hem treballat amb l’Inkscape, Excel, hem tre-

ballat amb una espècie de photoshop... 

·Quin objectiu té l’optativa? 

-Sincerament, no ho se 

·Quin professor la fa? 

-El Jordi 

·Què us esperàveu fer?    

-Alguna cosa mes amena 

Llatí– Rocío  
 

·Per què has escollit aquesta optativa?                                                         

-Perquè m’agrada i necessito aquesta assig-

natura per poder fer batxillerat humanístic. 

·Què feu en aquesta optativa?    

-Estudiar sintàcticament les frases en Llatí 

per poder traduir-les i també estudiem mito-

logia. 

·Quin objectiu té l’optativa? 

-Aprendre Llatí i saber traduir-lo. 

·Quin professor la fa? 

-Carmen mitologia i Susana Llatí. 

·Què us esperàveu fer?  

-No m’esperava fer tanta mitologia. 

Alemany– Vasili 
 

 Per què has escollit aquesta optativa?                                                           

 -No la vaig escollir, sinó que em va tocar.   

·Què feu en aquesta optativa?    

-Alemany 

·Quin objectiu té l’optativa? 

-Aprendre a parlar Alemany 

·Quin professor la fa? 

-Erola 

·Què us esperàveu fer?    

-Parlar Alemany 
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Ivan Benítez, 1r 

Laberint 
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Sopa de lletres 

 

 

A C A S T E L L A D 

B H C Ñ N P S T S A 

M B F R O L I R A N 

Ú N O C A T A L A G 

S V L D W Q W E R L 

I M X Z S D F R T E 

C M A T E S I U J S 

A C I T S A L P B C 

Noemí Jornet, 4tB 

Busca el nom de 6 assignatures 
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Horòscop 

Taller d’Escriptura, 1r (optativa) 
 
                  Àries 
 

 

 

Trobaràs l’amor de la teva vida 
i et passaran moltes coses me-
ravelloses amb aquesta pare-
lla. 
 
 

 
                       Taure 
 
 

Tindràs molta sort en els estu-
dis i l’amor tardarà en arribar, 
però quan arribi serà de veritat. 

 
                  Bessons 
 
 
 
Fa temps que et ronda l’amor. 
Una persona s’ha convertit en 
especial per a tu. No et preocu-
pis tant per la gent que t’envol-
ta i pensa que pots confiar en 
aquesta persona. 
 
 

 
                        Cranc 
 
 
 

És el moment de demanar als 
teus pares el que sempre has 
volgut. Fes bondat i exercici, 
és millor prevenir que curar. 

 
                    Lleó 
 
 
 
Aquest mes mostraràs la teva 
valentia i superaràs tots els 
problemes. Et sentiràs fantàsti-
cament bé. 

 
                      Verge 
 
 
 

L’amor et farà patir una mique-
ta aquest mes,  ja que la per-
sona que vols no et farà gaire 
cas. El que has de fer és no 
pensar gaire en aquesta per-
sona. 
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Balança 
 
Has trobat aquella persona que sem-
pre està al teu costat i que t’estima. 
Fes-li més cas i escolta sempre els 
seus bons consells. 

 
 
 
 

Escorpí 
 
Tens el cap fet un embolic, 
trobes mil defectes a la teva 
parella. I, en poc temps, 
t’enamoraràs del seu millor 
amic.  

 
 
 
 
Sagitari 
 
Aquesta setmana la teva parella et 
trairà. No et preocupis, això és el sen-
yal que comença una nova etapa a la 
teva vida i coneixeràs ben aviat la 
teva ànima bessona. 

 
 
 
 

Capricorn 
 
Els teus pares estaran més 
pendents de tu i passaràs 
més temps amb ells i amb 
els teus germans. 

 
 
 
 
 
Aquari 
 
Les teves amigues et faran costat i 
aviat et faran un regal. Acabaràs el 
curs amb unes notes espectaculars. 

 
 
 
 
 

Peixos 
 
La teva parella està estranya, 
però has de saber que t’és 
fidel. No t’enganyarà mai. 
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