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Editorial 
 Des de l’equip directiu, volem donar la benvinguda a aques-
ta iniciativa que no solament és educativa, sinó que, a més a 
més, ens mantindrà informats de tots aquells esdeveniments que 
vagin passant al nostre centre. 
 Volem aprofitar aquesta oportunitat de dirigir-nos a vosal-
tres, que ens ha donat la directora de la revista, per agrair en pri-
mer lloc la col·laboració de tots els professors que hi han partici-
pitat, però sobretot donar les gràcies als alumnes que han fet po-
sible aquesta revista i a la professora que voluntàriament va de-
cidir engegar aquest projecte. 
 Esperem que no sigui solament un fet puntual i que aquest 
projecte que avui veu la llum sigui el primer de molt més.  
 Ànims i continueu fent aquesta bona feina! 

L’equip directiu 

Equip de redacció 
Aquest primer quadrimestre els alumnes que hem fet la revista 
som: el Ramon Bau, l’Andrea Fernández, la Nerea Pardal, la 
Kaoutar Bentamou, l’Alex López, l’Anwar Azzouz, el Robert 
Batet, la Fatima El Hatmi, el Cein Mota i el Dani Camacho, 
amb l’ajuda de la professora Roser Rovira. 
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EL QUART D’HORA DE LECTURA  

A l’institut de Roda de Barà es fa un quart d’ hora de lectura al 
principi de classe. Per no molestar sempre la mateixa assignatu-
ra, cada setmana s’avança una hora. Comencem a primera ho-
ra, la setmana següent llegim a segona i així successivament 
fins a arribar a la sisena hora. Llavors tornem a començar a la 
primera.  
 
Perquè tothom llegeixi al mateix moment i acabi igual, des de 
consergeria es posa música clàssica com Mozart, Haydn, Bee-
thoven, entre d’altres.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’hora de lectura es pot llegir el que un vol i en l’idioma desitjat. 
També es poden llegir els llibres de les assignatures de llengua, 
tant catalana, castellana com anglès. Per exemple, La última 
bruja de Trasmoz, Em diuen Tres Catorze, El medallón perdi-
do...  
 
El quart d’hora de lectura serveix per potenciar la lectura i incitar 
l’alumnat a agafar un llibre. També ajuda a fer menys faltes d'or-
tografia, aprendre més vocabulari i ampliar la imaginació. A par-
tir de la lectura els alumnes poden conèixer nous escriptors i 
històries. I, per últim, es treballa la comprensió lectora, que és 
una de les dificultats que té l’alumnat. 

per Ramon Bau 
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 Cada dimarts i divendres fan dos partits de 10 minuts cadas-
cun. Hi ha un calendari organitzat al passadís del nostre centre, 
on surten els equips i el dia en el qual els toca jugar.  
 
 Els equips els van triar els mateixos alumnes, perquè així es-
tarien més equilibrats i seria més divertit; encara que, quan ju-
guen equips de primer contra els de segon, està bastant desequi-
librat. Els equips estan compostos per 4 jugadors al terreny de joc 
i, en alguns equips, per 5. En aquest últim cas, el cinquè membre 
és el suplent,  però en la gran majoria és de 4 jugadors. També hi 
ha un àrbitre, que és un alumne de tercer, però es van tornant per 
arbitrar per no ser sempre el mateix. 
 
 Juguen amb porteries de platja del Decathlon i amb una pilo-
ta de futbol sala. L’equip que guanyi més partits serà el guanyador 
i el que marqui més gols serà el pitxitxi. 
 
 

TORNEIG DE FUTBOL 4X4 

per Robert Batet 
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SORTIDA DE CONVIVÈNCIA  

 El 3 d’octubre van fer una sortida tots els cursos de l’institut, és 
a dir, 1r, 2n i 3r, al Francaset (Roda de Berà).  
 
 Quan van arribar els de 1r i 2n, es van trobar que hi havia els 
alumnes de 3r que havien preparat unes activitats per fer que tots 
els alumnes del centre es relacionessin. Ells eren els que s’encarre-
gaven d’organitzar el joc i de controlar que tot anés bé. Tots els 
alumnes estaven dividits en uns grups. En cada grup hi havia cinc o 
sis alumnes de primer i segon, per tal que tots estiguessin barrejats 
i es coneguessin.  
 
 Van fer els jocs, com ara pitxi, carreres de relleus, mata conills, 
el mocador, “sangre”, penaltis... Quan van acabar, van poder estar 
una estona lliure al parc per jugar a bàsquet, futbol... O simplement 
per poder conèixer-se més bé. Aquesta estona es va aprofitar per 
fer uns partits entre professors i alumnes. 
 
 I així va transcórrer la sortida de convivència de l’institut. 

per Àlex Lopez 
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     LA MATERNITAT D’ELNA 

El  mes de novembre els alumnes de 3r 
van anar a veure una exposició titulada 
L’hospital d’Elna a ”Les monges”. L’expo-
sició consistia a fer un recorregut, on 
s’explicava unes històries sobre Argelers, 
un camp de concentració a la platja al 
sud de França, on molts espanyols i cata-
lans (unes 70.000 persones) estaven en-
gabiats com animals. Allí hi van fer cap 
després de fugir del seu país per la guer-
ra civil espanyola, ja que tenien por de 
morir ens mans del règim franquista.  

 
 A l’exposició es van trobar a l’autora del llibre en el qual es 
basava l’exposició, que els va explicar qui era Elna, una dona 
que anava a la maternitat del camp de concentració. 
 A l’autora del llibre li van explicar diverses històries ocorre-
gudes al camp de concentració, per exemple que havien de 
beure aigua de mar, ja que no els donaven aigua potable. Tam-
bé que les mares s’havien de prostituir per guanyar alguna cosa 
de menjar per als seus fills. Però hi va haver una dona, l’Elna, 
metgessa, que agafava els nens i les mares embarassades i les 
portava a l’hospital, a uns 12km de la platja, per poder-los treure 
d’aquesta gàbia. Així doncs, Elna, amb l’ajut de les infermeres, 
va salvar a més de 5.000 persones, sobretot nens petits. 

per Alex Lopez 
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XERRADA LITERÀRIA DE FERNANDO LALANA 

 El 22 de novembre els alumnes de 3r van assistir a una xerra-
da a l´Hotel Entitats de Roda de Berà a càrrec de l´escriptor Fer-
nando Lalana, de qui van llegir el llibre La Tuneladora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La xerrada consistia que els alumnes li fessin preguntes so-
bre el llibre: com planteja l’inici de la redacció d’una novel·la, d’on 
treu la imaginació per crear personatges, com viu un escriptor, si li 
agrada ser-ho, quants diners guanya per cada llibre, quants llibres 
ha escrit, si els seus lectors el reconeixen pel carrer... Llavors 
l´escriptor els responia amablement totes les preguntes. Va ser 
una llàstima perquè l’alumnat tenia moltes preguntes per fer-li i al 
final es va acabar el temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Molts dels alumnes van demanar a l’escriptor que els firmés el llibre.  

 
 Aquest escriptor tornarà a venir durant el mes de març per 
parlar amb els alumnes de 1r sobre el llibre Mande su hijo a Marte. 

per Andrea Fernández 
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TEATRE EN ANGLÈS: WAVELENGHT  

 Tot l’institut vam anar a veure l’obra 
titulada Wavelenght, el dia 10 desembre de 
2012, al Casino de Roda de Berà. Era una 
obra organitzada pel Departament d’An-
glès a través del programa  PILE. 
 
 Abans d’anar al veure l’obra, que era 
en anglès, vam fer una fitxa on ens expli-
cava la història i uns quants exercicis so-
bre l’obra per treballar-la i poder-la enten-
dre més bé.  
 

 L’obra de teatre tracta d’una noia, que es diu Sammy, que so-

mia de ser cantant d'un grup. Hi ha  una banda local que es forma i 

ella fa qualsevol cosa per entrar-hi. Però, com hauria d'actuar?, què 

hauria de portar? Ella passa per una sèrie de transformacions des-

astroses però intenta impressionar per ser cantant. Però la seva 

amiga Lisa també vol entrar a la banda i li diu que es posi un vestit 

horrible per no fer bona impressió. Quan van fer la prova, la 

Sammy la va fer molt malament per culpa de la Lisa i llavors la Lisa 

la va fer més bé que ella. Tot i així, la Sammy va entrar com a can-

tant de la banda local. 

per Cein Mota 
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per Robert Batet 

CÀSTING DE LECTURA EN VEU ALTA 

 El 10 de desembre de 2012 es va celebrar el Càsting de Lectu-
ra en Veu Alta a l’institut. Aquest Càsting és per anar al IX Certamen 
Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta, organitzat per l’En-
ciclopèdia Catalana i la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu bà-
sic és impulsar la lectura entre els infants i els joves. 
 
 A l’institut s’hi van presentar alumnes de tots els cursos. Abans 
del Càsting, prèviament al moodle, s’havien penjat els textos que 
s’hi llegirien. Hi havia dos nivells: els de primer i segon, d’on havia 
de sortir un guanyador i un finalista; i un altre amb els de tercer, on 
les lectures es fan en grups de tres. Per tant, havien de sortir tres 
guanyadors i tres finalistes. El jurat van ser els quatre professors de 
llengües, tant catalana com castellana. 
 
La guanyadora de la primera categoria va ser la Sabrina Atanasiu i 
la finalista, Marina Martínez. I de la segona categoria els guanya-
dors van ser l’Adrià Fernández, la Blanca Domínguez i el Gerard 
Rodríguez, i els finalistes el Jordi Romero, la Rebeca Carballo i l’Al-
ba Fructuoso. 
 
Aquests alumnes, al mes de maig, aniran a Tarragona a fer un càs-
ting amb altres alumnes de la província i, si hi ha sort, passaran a la 
final de Barcelona. Bona sort a tots! 



 11 

  LA MARATÓ DE TV3  

 El dia 11 de desembre del 2012 va venir una infermera al nostre 
institut per explicar una malaltia molt estesa en la nostra societat: el 
càncer. Ens va explicar totes els coses que tenen a veure amb el 
càncer; per exemple, quins són els símptomes de la malaltia, què 
s´ha de fer per curar-la, quines són les seves causes, etc. 
  
 Vam veure un vídeo on ens explicava la malaltia, a través de 
gent que va tenir-la i la va superar amb l´ajut de la seva família i dels 
amics. Uns dels protagonistes del vídeo eren els actors de la sèrie 
Polseres vermelles, que anaven fent preguntes sobre la malaltia. 
 

  
 
  

 
 
 El nostre institut també va col·laborar en la Marató de Tv3 sobre 
la mateixa malaltia. Tots els alumnes de l’institut van fer una postal 
de temàtica nadalenca per vendre i recollir diners per a la Marató. De 
totes les postals en van triar unes quantes que són les que van fer-
se’n còpies i es van vendre el diumenge 16 de desembre a la plaça 
de la Sardana. Per aprofitar l’acte també es van vendre llibres de la 
biblioteca i es va menjar coca. Amb tot plegat es van recollir molts di-
ners per a la Marató de TV3. 

per Fatima El Hatmi 
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SORTIDA AL MONESTIR DEL POBLET 

  
  
El dimecres 19 de desembre, 

els alumnes de 2n d’ESO van 

anar al monestir del Poblet. 

Els van acompanyar els pro-

fessors Nacho Garrido i Jo-

sep M. Fortuny. 
 
  
 Quan van visitar el monestir els van ensenyar totes les sales 

on podien entrar, perquè encara hi ha monjos que hi viuen. Els van 

deixar entrar a la cuina antiga, a l’església, al claustre, a la teulada 

de sobre el claustre, al menjador, a la biblioteca i als antics dormi-

toris. Els monjos del monestir no podien parlar perquè havien fet el 

vot de silenci. 
 
 Després van esmorzar al jardí de davant del monestir i els 

professors els van deixar una estona per si volien comprar alguna 

cosa a les tendes que hi havia.  
 
 Per últim, van anar a 

veure la muralla, que era a 

Montblanc, un poble molt rural 

i bonic. Vam rodejar tota la 

muralla per veure-la bé. Tam-

bé van anar al mirador per 

contemplar tot el poble i les 

muralles. Quan van acabar de 

fer el tomb a la muralla van 

tornar cap a l’institut. 

per Nerea Pardal 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=monestir+de+poblet&source=images&cd=&cad=rja&docid=Kb4ByrGqO0yjkM&tbnid=bDgtYHX02OntRM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2FPatrimoni%2Fmenuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0%2F%3Fvgne
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=monestir+de+poblet&source=images&cd=&cad=rja&docid=6-5ekEbIJ5rVLM&tbnid=5AxRivSvifLJ2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2FPatrimoni%2Fmenuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0%2F%3Fvgne
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 EL MERCAT MEDIEVAL 

 El dia 22 de desembre, un dia abans de  les vacances de Nadal, 
els nois i noies de 2n d’ESO i alguns professors de l’institut de Roda 
de Barà, sobretot des del Departament de Socials, vam organitzar el 
mercat medieval per segon any consecutiu al nostre institut.  
 A part dels alumnes de 2n, 
també hi va haver participació 
dels de 3r, sobretot en l’obra de 
teatre i del taller de màgia. Alguns 
alumnes de 1r també van oferir 
un concert de música medieval 
amb flauta i percussió.  
 Al mercat només hi van as-
sistir els alumnes de l’institut i 
també tots el professos per veure 
totes les paradetes i totes les acti-
vitats que s’hi havien programat.  
 
 El mercat medieval es va muntar al poliesportiu del poble. Hi ha-
via unes 8 o 9 parades, que eren activitats relacionades amb l’època 
medieval, com per exemple: encuny de monedes, màgia, jocs medie-
vals, música amb flauta i percussió, teatre, lletres gòtiques, tir amb 
l’arc, bruixeria i henna.  
 
 Després vam anar a l’institut i els pares i mares de l’AMPA ens 
van preparar coca i xocolata desfeta per a tothom. 
 

 
 
     

per Kaoutar Bentamou 
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TE MARROQUÍ TRADICIONAL 

Necessitem: 
- aigua (que ocupi gairebé tota la tetera) 
- menta fresca en fulla 
- sucre  
- tetera 
- cullera 

 
 
 
 
Preparació: 
 
Comenceu posant l’aigua a la tetera i deixeu-la al foc.  
 
Quan comenci a bullir, poseu la menta i unes quantes cullera-
des de sucre (es posa més cullerades o menys depenent de la 
mida de la tetera, i de si es vol més o menys dolç).  
 
El deixeu una mica de temps i aneu remenant-lo. 
 
Quan es veu que l’aigua agafa un color aproximadament verd, 
com el de la menta, el te ja està fet.   
 
Ja us el podeu beure! 

Per Anwar Azzouz 



 15 

 

CUIXA DE GALL DINDI AMB CAVA 

 
Ingredients (per a 4 persones): 
-ceba                                
- sal 
- cuixa de gall dindi        
- pebre 
- cava              
- préssec en almívar 
- nata líquida    
- oli d’oliva 
 
Material: 
- cassola 
- pinces de cuina 
- cullera 
- forn 
 
Elaboració: 
Es talla la ceba a trossets i es cou. Quan ja està llesta, es reserva.  
 
Llavors es posa un pessic de sal, pebre i oli sobre les cuixes de gall 
dindi i es fiquen amb la ceba a fer-se, que prèviament haurem posat 
en una safata per anar al forn. Quan ja estan ben fetes se li afegeix 
un bon raig cava per banyar-ho tot. Quan el cava ha reduït una mica 
s’hi posa la nata líquida. 
 
Al cap de 10 minuts, que ja estarà ben fet i barrejat, se li afegeix mig 
préssec en almívar tallat en 4 o 6 trossos. 
 
Llavors es deixa 5 minuts més o menys al forn perquè es cogui una 
mica més. Finalment, ja està a punt per servir-se i menjar. 
 
Bon profit! 

per Andrea Fernández 
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CUSCÚS 

per Fàtima El Hatmi 
Per fer cuscús:                                  

1 quilo de cuscús                               

1 quilo de pastanaga  

1 quilo de carn                                

1 quilo de carbasses  

1 quilo de cigrons 

1/2 quilo d’ametlles  

Oli i sal 

1. Per preparar cuscús primer hem d’agafar el cuscús i posar-lo a 

bullir amb l´aigua. Una vegada han passat 10 minuts, el traiem i hi 

posem oli per després tornar-lo a coure durant 15 minuts. 

2. Agafem la verdura que tenim i la posen amb la carn. Posem els 

cigrons, oli, sal... el que ens agradi. Ho deixem aproximadament 30 

minuts.  

3. Les ametlles les bullim per poder-les pelar i després les fregim 

amb el cuscús. Quan tenim el cuscús preparat el posem amb la ver-

dura. 

4. Bon profit! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=cuscus&source=images&cd=&cad=rja&docid=LBTyflxZvDM_AM&tbnid=lUqVfsmjlvFeZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mis-recetas.org%2Frecetas%2Frelacionadas%2F3227-couscous-o-cuscus&ei=oGoGUZLBN-6k0AXAzoHgDQ&psig=AFQjCNF4h
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Entrevista d’optativa 2n d’ESO 

 
 

Música 
Fernando Bueno  
 
 
-Per què has escollit aquesta op-
tativa?  
Perquè volia aprendre a tocar la gui-
tarra.  
- Què feu en aquesta optativa? 
Cantem cançons en anglès i al final 
del trimestre farem un festival.  
-Quin objectiu té l’optativa? 
Aprendre a pronunciar i escriure 
l’anglès.  
- Quin professor la fa?  
Sandra Marsal. 
 - Què us esperàveu fer?  
Tocar la guitarra. 

 
 

Revista 
Fatima al Hatmi  
 
 
- Per què has  escollit aquesta op-
tativa?   
Perquè m’hi han posat per sorteig.  
- Què feu en aquesta optativa?   
Fer la revista de l’ institut.  
- Quin objectiu té l’ optativa?  
Fer la revista del centre.  
- Quin professor la fa?   
Roser Rovira. 
- Què us esperàveu fer?  
Alguna cosa més divertida. 

 
 

Alemany 
Paula Ibañez 
 
 
 
-Per què has  escollit aquesta op-
tativa?   
Perquè l’any passat la vaig fer i em 
va agradar. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Aprendre l’idioma alemany. 
-Quin objectiu té l’ optativa? 
Aprendre un altre idioma. 
- Quin professor la fa?  
Erola Fortuny i Carmen Koch. 
- Què us esperàveu fer?   
Cantar cançons en alemany i apren-
dre l’idioma. 

 
 

Ball de Saló 
Eva Perez 
 
 
 
-Per què has  escollit aquesta opta-
tiva?   
Perquè és la que més m’agradava. 
-Què feu en aquesta optativa?   
Ballar balls. 
-Quin objectiu té l’optativa?  
Aprendre a ballar. 
- Quin professor la fa?   
Alex Frías. 
 - Què us esperàveu fer?   
Aprendre a ballar. 
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Entrevista d’optativa 3r d’ESO 

 
 

Alemany 
Isaac Sobrero 
 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Perquè l’any passat em va agradar. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Aprendre l’alemany. 
-Quin objectiu té l’optativa?  
Aprendre un altre idioma per tenir un 
futur millor. 
- Quin professor la fa?   
Erola Fortuny i Carmen Koch. 
 - Què us esperàveu fer?  
Feines i exàmens relacionats amb 
l’alemany. 

 
 

Cultura Clàssica 
Andrea Miralles 
 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Per sorteig. 
-Què feu en aquesta optativa?   
Estudiem la cultura clàssica. 
-Quin objectiu té l’optativa?  
Saber com vivien.  
- Quin professor la fa?   
Nacho Garrido. 
 - Què us esperàveu fer?  
Més llatí i menys història. 

 
 
 

Vip 3 
Andrea Porras 
 
 
-Per què has  escollit aquesta opta-
tiva?   
Perquè em va tocar. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Dibuixar.  
-Quin objectiu té l’optativa?  
Aprendre a dibuixar. 
- Quin professor la fa?   
Divina Bernardó. 
- Que us esperàveu fer?  
Coses diferents com manualitats. 

 
 
 

Emprenedoria 
Jorge Peñarrubia 
 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Perquè les altres no m’agradaven. 
-Què feu en aquesta optativa?   
Treballs referents a la creació d’una 
empresa. 
-Quin objectiu té l’optativa?  
Poder crear una empresa. 
- Quin professor la fa?   
Jordi Compte. 
 - Què us esperàveu fer?   
Res diferent. 
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Entrevista d’optativa 1r d’ESO 

    
 
 
 

Música 
Andrea Fernández 
 
-Per què has  escollit aquesta op-
tativa?   
Perquè volia aprendre anglès. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Cantar cançons en anglès . 
-Quin objectiu té l’optativa?  
Aprendre anglès.  
- Quin professor la fa?   
Sandra Marsal. 
 - Què us esperàveu fer?   
Cantar en anglès. 

 
 
 

Tècniques  
d’estudi  
Carla Vallès 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Per sorteig. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Aprendre noves tècniques d’estudi. 
-Quin objectiu té l’optativa?  
Millorar el nostre rendiment escolar. 
- Quin professor la fa?   
Nacho Garrido. 
 - Què us esperàveu fer?  
Coses més divertides. 

 
 
 

Alemany 
Anna Gòmez 
 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Per aprendre un altre idioma. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Aprendre el bàsic de la llengua.  
-Quin objectiu té l’optativa?  
Perfeccionar un altre idioma per mi-
llorar el futur. 
- Quin professor la fa?   
Erola Fortuny i Carmen Koch. 
 - Què us esperàveu fer?  
El que fem. 

 
 
 

Vip 
Fàtima el Hmoudi 
 
 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Per aprendre a dibuixar. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Dibuixar.  
-Quin objectiu té l’optativa?  
Perfeccionar les nostres tècniques de 
dibuix. 
- Quin professor la fa?   
Divina Bernardó. 
 - Què us esperàveu fer?  
El que fem. 
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Entrevista d’optativa 3r i 1r d’ESO 

 
 
 
 

Música (3r) 
Adrian Santander 
 
 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Em va tocar per sorteig. 
-Què feu en aquesta optativa? 
Cantar cançons.  
-Quin objectiu té l’optativa?  
Aprendre a cantar i aprendre ritmes. 
- Quin professor la fa?   
Sandra Marsal. 
 - Què us esperàveu fer?  
El que fem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Música (1r) 
Carlos Parra 
 
 
 
-Per què has escollit aquesta opta-
tiva?   
Perquè m’agrada la música. 
-Què feu en aquesta optativa?  
Cantar cançons i veure pel·lícules re-
lacionades amb l’optativa. 
-Quin objectiu té l’optativa?  
Aprendre a cantar . 
- Quin professor la fa?   
Sandra Marsal. 
 - Què us esperàveu fer?  
Res de diferent. 
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Carmen’s interview (English) 

 
La Carmen Koch és l’assistent linqüística que tenim aquest any per treballar 
l’anglès, però sobretot l’alemany. Aquí teniu una entrevista que li hem fet 
amb els dos idiomes: 
 
 
1-Why did you want to have this experience in 
teaching German?   
To be honest, first of all I wanted to teach Spanish! 
But afterwards I got to know, that I have to teach 
German. But now I am happy about the decision, 
because German is my mother tongue and for this, 
it is much easier for me to teach it, because I don’t 
make any mistakes. All in all I wanted to have this 
experience, because I wanted to try out how it 
works to be a teacher and if it´s the right decision 
that I want to become a teacher. To have this expe-
rience in Spain is better, because I also get to 
know the culture and the way of life that Spanish 
people live.   
 
2- Do you like the experience in the school? 
Of course I like it, it is wonderful! Everybody treats each other in a very famil-
iar way. Not only the teachers are very friendly and helpful, also the students 
received me nicely! That’s why I feel at ease with the situation.  
 
3- Would you recommend this experience to your friends?  
Definitely! It is an enrichment to work with students and to see that they have 
fun at learning new things. But you also get to know a lot of things about 
yourself and how to react in certain situations. I learned for example to be 
more patient and to explain difficult things in an easy way.  
 
4-What do you do in the German class? 
I try to integrate all the students as often as I can during the lesson.  Once in 
a while I also ask questions to the students that are reserved, so that every-
one has the chance to be a member of the lesson. Thus I discuss typical 
Austrian topics, in order that the students learn something about my culture. 
But the most important thing for me is that the students get a correct pronun-
ciation in German, so I train together with them speech practices.   
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5. Have you learned something positive working in the school?   
Until now, only positive experiences! I hope it will stay like this. Positive 
for example was/is that everyone received me so open-minded. For me 
also very positive is, that a lot of students in the German class are so mo-
tivated.  
As well the teachers are very committed to try out new things, in the pro-
cess I am thinking of the medieval market before Christmas or the play 
about Snow White, which I am allowed to produce together with Erola.   
 
6.  Are you studying now? 
At the moment I am only working as language assistant, but normally I 
am studying in Austria Spanish and Biology to become a teacher. 
 
7. What languages can you speak? 
I am able to speak German, my mother tongue, as well English, Spanish 
and Czech.  
 
8. Have you learned the Catalan and the Spanish language? Was it 
difficult to learn Catalan? 
I try to improve my Spanish, but I don´t speak Catalan. For me, it is very 
difficult to speak in Catalan due to the fact, that I only know a few words, 
like “adéu or si us plau”, but I am getting better and I am able to under-
stand the most important facts of a conversation.   
 
9. Where do you feel more comfortable in Austria or in Spain?  
Why? 
This is a very difficult question, because I like it to stay in Spain, but I also 
love it to be in Austria. It is more or less like I am living in two different 
worlds, one world in which I am making a lot of new experiences and get 
to know interesting people and the other world, where my family lives and 
much is well-known. Each country has its advantages and disad-
vantages, so I really can´t say, where I feel more comfortable. Austria is 
my home country, but perhaps one day it will be Spain.    
 
10. Do you like the Catalan / Spanish people?  
Yes, when I am able to understand them, they are really nice! 
 
11. Have you visited any important cities in Catalonia and Spain? 
I already visited Barcelona, Tarragona, Valencia, Madrid, Malaga, Bilbao, 
San Sebastian, Santander, Mallorca and Ibiza. 
 

Thank you very much.  
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Carmens interview (Deutsch) 

1.Warum wolltest du die Erfahrung machen Deutsch zu unterrichten?  
Ich muss sagen, dass ich zuerst vor hatte Spanisch zu unterrichten, also ich 
dann erfahren habe, dass ich auch Deutsch unterrichten kann, war es nur 
einfacher für mach, da Deutsch meine Muttersprache ist und ich 
selbstverständlich weniger Fehler mache, als wenn ich in eine Fremdsprache 
unterrichten muss. Wichtig war es allerdings für mich, die Erfahrung des 
Unterrichtens zu machen, egal ob auf Spanisch oder auf Deutsch, da ich in 
Kenntnis bringen wollte, ob der Lehrerberuf für mich geeignet ist. Dass ich 
diese Erfahrung in Spanien machen darf, ist für mich eine Bereicherung, da 
ich so die Kultur der Spanier kennen lernen kann.  
 
2. Hat dir die Erfahrung gefallen in unserer Schule zu unterrichten? 
Die Schule hier in Roda de Berà gefällt mir sehr, da alle sehr familiär 
miteinander umgehen und hilfsbereit sind. Nicht nur die Lehrer, sondern auch 
die Schüler haben mich sehr herzlich aufgenommen und sind für mich da, 
falls ich etwas brauche. 
 
3. Würdest du diese Erfahrung an deinen Freunden empfehlen? 
Auf jeden Fall würde ich diese Erfahrung weiterempfehlen, da es eine 
enorme Bereicherung ist mit Schülern zu arbeiten und zu sehen, dass sie 
Spaß am Lernen haben. Man lernt aber auch viel über sich selbst und wie 
man in gewissen Situationen am geeignetsten reagiert. Ich zum Beispiel 
habe gelernt, geduldiger zu sein und schwere Themen, verständlich zu  
erklären. 
 
4. Was machst du im Deutsch Unterricht?   
Ich versuche möglichst alle Schüler regelmäßig im Unterricht mit 
einzubeziehen und auch den Schülern Fragen zu stellen, die etwas 
zurückhaltender sind, damit alle gleichermaßen gefördert werden. Auch lasse 
ich immer wieder österreichische Inhalte einfließen, damit die Schüler mehr 
über meine Kultur erfahren. Doch am wichtigsten ist mir die Förderung der 
korrekten Aussprache im Deutschen, damit die Schüler verständlich 
sprechen lernen.  
 
5.  Hast du etwas Positives gelernt im Bezug auf deine Erfahrung als 
Deutschlehrerin in unserer Schule?  
Bis jetzt habe ich zum Glück nur positive Erfahrungen machen dürfen und 
hoffe, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird. Äußerst positiv 
empfand ich zum Beispiel, dass mich Lehrer und Schüler sehr 
aufgeschlossen empfangen haben. Ebenso beachtlich empfinde ich, dass  
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  sich viele Schüler im Deutschunterricht sehr motiviert zeigen und die 
Lehrer engagiert Projekte planen, dabei denke ich zum Beispiel an den 
mittelalterlichen Markt vor Weihnachten oder das Theaterstück 
„Schneewittchen“, das ich gemeinsam mit Erola und der Deutschgruppe    
 auf die Beine stellen darf.  

 
6.  Studierst du zurzeit?  
Im Moment pausiere ich von meinem Spanisch und Biologie 
Lehramtsstudium und bin ausschließlich Vollblut Sprachassistentin. 
 
7. Welche Sprachen kannst du?  
Neben Deutsch, meiner Muttersprache, spreche ich noch Englisch, 
Spanisch und Tschechisch. 
 
8. Hast du Spanisch und Katalan gelernt? War es schwierig Katalan zu 
lernen?  
Ich versuche mit meiner Auslandserfahrung gerade mein Spanisch zu 
verbessern. Katalan hingegen spreche ich kaum und muss mich mit „Adéu 
und si us plau“ zufrieden geben. Allerdings kann ich mittlerweile wenigstens 
im Groben verstehen, worum es in einem Gespräch auf Katalan geht. 
 
9. Wo fühlst du dich am besten, in Österreich oder in Spanien? 
Warum?  
Diese Frage ist für mich sehr schwer zu beantworten, da ich es sehr 
genieße mich sowohl in Spanien, also auch in Österreich aufzuhalten. Für 
mich ist es mehr oder weniger so, also ob ich im Moment in zwei 
verschiedenen Welten leben würde. In der einen Welt mache ich gerade 
sehr viele neue Erfahrungen und lerne interessante Leute kennen und in der 
anderen lebt meine Familie und alles ist mir vertraut. Jedes dieser beiden 
Länder hat seine Vor- und Nachteile, somit kann ich nicht richtig sagen, in 
welchem ich mich besser fühle, aber Österreich ist nun mal im Moment 
meine Heimat, aber möglicherweise wird es einmal Spanien sein. 
 
10. Magst du die Katalanen / Spanier?  
Auf alle Fälle, vor allem dann, wenn ich sie auch verstehe. 
 
11. Hast de einige Städte in Katalonien / Spanien besucht? Welche?  
Ich war bereits in Barcelona, Tarragona, Madrid, Malaga, Valencia, Bilbao, 
San Sebastian, Santander, Mallorca und Ibiza. 
 

Vielen Dank.  
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Preguntes al Manel, el nostre director 

Fàtima i Kaoutar: Hola Manel, bon dia! Ens agradaria fer-te una en-

trevista per a la nostra revista Quelcom 
Manel: Bon dia, cap problema! Comenceu a disparar! 
 
F i K: No havien de construir un institut al Francasset? 
M: Sí, però la crisis econòmica ha obligat a endarrerir totes les obres 

pendents de la Generalitat de Catalunya. 
F i K: Per què no han fet l’institut directament al lloc que li perto-

ca, en lloc de posar un barracó més cada any? 
M: Això va ser una proposta de l´Ajuntament. Segurament el van po-

sar aquí perquè hi ha un escola al costat. 
F i K: Com veus l´ampliació de l´institut aquest any? 
M: Es va fent més gran cada any, però està molt ben controlat i dis-

senyat. 
F i K: Per què aquest any el pati es fa en un altre lloc, per tant 

han canviat la seva ubicació? 
M: Perquè som més gent i no hi cabíem.  
F i K: Tu has dit que l’institut havia de ser així? 
M: Els serveis territorials del Departament d’Educació van dir com de 

gran havia de ser el centre i l´equip directiu va decidir com es reparti-

rien els espais. 
F i K: Posareu un barracó més l’any que ve per a 4t d’ESO? 
M: En principi, sí. 
F i K:Quanta gent ha vingut aquest any més a l’institut? 
M: 70 alumnes més en relació amb l’any passat. Per tant, actualmen-

te som 186 alumnes. 
F i K: Pot venir qualsevol estudiant a aquest institut? 
M: Simplement el que es necessita és estar empadronat a Roda de 

Berà o a Bonastre. 
F i K: Qui ha dit que s´ha de fer el quart d´hora de lectura? 
M: Els professors de centre. 
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F i K: Quin interès teniu 

per fer el quart d´hora de 

lectura? 
M: Els professors van 

creure necessari fer-ho 

perquè els alumnes 

s´acostumessin a llegir ca-

da dia. 
F i K: Per què només en 

aquest institut es posen els comunicats de conducta positiva? 
M: Perquè valorem  positivament tot el que es fa al nostre institut i 

sobretot si els alumnes tenen un bon comportament. 
F i K: Quants comunicats has de tenir  perquè t’expulsin? 
M: Amb tres comunicats negatius s’expulsa l’alumne. 
Fi K: Si et posen tres comunicats negatius per ximpleries t’ex-

pulsen? 
M: S’estudiarà primer el cas i després es decidirá què s’ha de fer. 
Fi K: Quants professors hi ha a l’institut? 
M: Som 22 professors. 
F i K: Per què hi ha Garbí, Xaloc, Mestral i Llevant ? 
M: Per poder treballar en grups de pocs alumnes i així que ells 

aprofitin més les classes. 
F i K: Per què aquest any heu afegit Llevant? 
M: L’any passat hi havia dos grups, però aquest any n’hi ha tres, 

perquè també hi ha més alumnes. 
F i K: Per què a segon no hi ha Llevant? 
M: Perquè són dos grups (A i B). 
F i K: Per què aquest any ha vingut la Carmen? 
M: Perquè volíem alguna persona que parlés alemany perfecta-

ment i així que ella pogués ensenyar-lo als alumnes. 
F i K: Moltes gràcies per la teva atenció. Adéu. 
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EXPERIMENT DE CIÈNCIES NATURALS 

Ara us explicarem l’experiment que vam fer a classe de Ciències 
naturals amb el professors José Luís: 
 
1: Agafem un pot de vidre o de plàstic transparent i l’omplim de 

cotó fluix fins a tres quarts de l’alçària. 
Tot seguit posem unes quantes mongetes, llenties o cigrons a 
mitja altura del cotó fluix, en contacte amb la paret del pot, per 
poder veure les llavors i observar-ne el desenvolupament. 
Finalment, humitegem el cotó fluix i deixem el pot en un lloc ven-
tilat i lluminós, a temperatura ambient. 
 
2: Al cap de dos o tres dies, les llavors començaran a germinar. 

Desenvoluparan una tija, que creixerà cap amunt, i una arrel, 
que creixerà cap avall. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3: Per comprovar el nostre experiment, quan l’arrel mesuri un 

centímetre de llarg, girem el pot i el recolzem en horitzontal, i es-
perem tres o quatre dies més. 
 

Per Kaoutar Bentamou 
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Salvador Espriu  

 Aquest any se celebren 100 anys del naixement de Salvador Es-
priu. 
 
 Salvador Espriu va néixer a Santa Coloma de Farners el 10 de juli-
ol del 1913. Tenia una germana que va morir el 1942 per culpa de l’epi-
dèmia del xarampió. L´any 1915 es van traslladar a Barcelona.  
 L´any 1929 va publicar el seu primer llibre, Israel, amb només 16 
anys, escrit per ell mateix i en castellà. La producció literària de Salva-
dor Espriu és extensa però les seves obres més conegudes són: El ce-
mentiri de Sinera, Primera història d'Esther i La pell de brau. 
 Salvador Espriu va estudiar a la Universitat de Barcelona Dret i 
Història Antiga. Va treballar durant vint anys en una notaria. Un dels 
premis més importants que va guanyar va ser la Medalla d'Or de la Ge-
neralitat de Catalunya. 
 El 22 de febrer de 1985 va morir a Barcelona i va ser enterrat al 
cementiri d'Arenys de Mar, la seva mitificada Sinera.  
 A Roda de Berà hi ha un col·legi que es diu Salvador Espriu i van 
posar-li aquest nom perquè era un dels millors escriptors catalans. 
  
 Per saber més coses de les activitats del seu centenari, podeu 
consultar la pàgina www.anyespriu.cat. 

 

per Andrea Fernàndez 
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Aquí teniu unes quantes fotografies dels profes. Però atenció!, les 

fotografies no són actuals, són de quan anàvem a l’escola. 
 
A veure si sabeu qui som. Difícil, no? 
 
Però no patiu, a la revista de final de curs us direm qui és qui. 
 

EL RACÓ DELS PROFES 

El profe és el de l’esquerra. Foto 2 

Foto 1 

Foto 3 

Foto 4 
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Foto 5 Foto 6 

Foto 7 Foto 8 

Foto 9 
Foto 10 
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Foto 11 
Foto 12 

Foto 13 
Foto 14 

Foto 15 Foto 17 Foto 16 
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MOTIVACIÓ, IL·LUSIÓ, ESPERANÇA, 
COACHING 

Per Albert Valldosera 

 Fa molts i molts anys un home va anar de visita a una pedrera i allà va 
observar molt atentament tot el que hi passava. Es va fixar de manera especial 
en tres picapedrers que estaven picant pedra. Amb un primer cop d’ull el que 
feien aquells tres picapedrers era exactament el mateix, però fixant-se una mica 
més s’apreciaven diferències en l’expressió, en l’actitud i fins i tot en la mirada 
de cadascun d’ells. 
 
 Per aquest motiu el visitant va decidir acostar-se a aquells homes per fer-
los-hi una pregunta aparentment innocent: “què està fent vostè?” 
 
 El primer estava amb un posat més aviat seriós i la seva resposta va ser: 
“què no ho veu el que estic fent? Estic picant pedra, fastiguejat sota el sol i amb 
la suor al front”. El visitant va seguir fins al segon picapedrer, que també tenia la 
suor al front però el posat no era tan seriós, i la seva resposta va ser: “estic 
guanyant un sou per tirar endavant la meva família i per preparar un futur millor 
per als meus fills”. 
 
 Finalment la pregunta va arribar a orelles del tercer picapedrer. Aquest fe-
ia exactament el mateix que els altres però s’endevinava un petit somriure als 
seus llavis. La seva resposta va ser la següent: “estic construint la catedral més 
bonica per al meu poble, allà hi podrà anar molta gent i el seu silenci, les seves 
pregàries i les bones obres que s’hi faran ajudaran a molts a ser millors perso-
nes, per això estic tan content...” 
 
 Com pots veure, la mateixa acció amb diferent motivació ja no és la ma-
teixa. I amb la il·lusió i l’esperança que hi posem queda totalment transformada. 
Situar-nos en el futur ens ajuda a millorar l’actitud per superar-nos en tots els 
aspectes; ser conscients dels objectius a mitjà termini; adequar les nostres con-
ductes a la consecució dels objectius fixats; modificar les estratègies; i identifi-
car habilitats i recursos que necessitem per aconseguir els nostres objectius. 
 

En aquest sentit, el coaching pot ser una boníssima eina per trobar les 
nostres motivacions més profundes, autèntiques i originals. Parlar de coaching 
és parlar d’un mateix, de les pròpies veritats. El coaching proporciona un camí 
d’autoconeixement; aquesta redescoberta d’un mateix es fa a partir de la con-
versa amb l’altre, amb el coach. Així redescobrim i reforcem les nostres fortale-
ses i també reflexionem sobre les nostres debilitats. Ens serveix per veure com 
ens plantegem les fites i quins mecanismes construïm per assolir-les. 
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 Per això es defineix el coaching com una metodologia d’acompa-
nyament a una persona o grup de persones amb l’objectiu de desenvolu-
par tot el seu potencial de cara a uns objectius fixats. El coaching es ba-
sa en la conversa, una conversa transformadora que fa passar a l’acció. 
Així a partir d’un compromís establert cada persona realitza les accions 
que s’ha marcat per arribar a les seves fites i assumir tots el canvis que li 

impliquen. 

 
 
 La reflexió sobre l’ésser humà ens diu que al llarg de la nostra exis-
tència tenim moltes esperances, més grans o més petites, diferents segons 
els períodes de la nostra vida. A vegades pot semblar que una d’aquestes 
esperances ens omple totalment i que no en necessitem cap altra. En la 
joventut pot ser l’esperança d’un amor gran i satisfactori; l’esperança d’una 
certa posició professional, d’un o altre èxit determinat per a la resta de la 
nostra vida. Però quan aquestes esperances es compleixen, es veu clara-
ment que això, en realitat, no ho era tot. Nosaltres necessitem tenir espe-
rances, més grans o més petites, que dia a dia ens mantinguin en camí. 
Però sense la gran esperança, que ha de superar tota la resta, aquestes 
no basten. Necessitem una esperança que vagi més enllà i descobrir-la és 
la feina de la nostra vida. 
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“TENIR QUE” ÉS CORRECTE? 

 El català és una llengua que està molt 
en contacte amb altres llengües, però so-
bretot amb el castellà. Això provoca que 
molta gent no parli en català, sinó que tra-
dueixi literalment del castellà i li porti a con-
fusions i a expressions incorrectes. 
  
 
 Com a professora de Català m’he tro-
bat en els textos que lliureu algunes erra-
des bastant importants i repetitives. I també 
quan parleu a vegades utilitzeu expressi-
ons inapropiades. 
 
 
 Per exemple paraules com “rato”, “enfermetat”, “susto”, “novio”, 
“munyeca”... entre d’altres, apareixen en els textos. En lloc de dir 
aquestes paraules s’hauria de dir “ESTONA”, “MALALTIA” (tingueu 
present que una persona “està malalta” i “no enferma”), “ESPANT o 
ESGLAI”, “XICOT/A”, “CANELL” (atenció perquè hi ha algú que fa 
la traducció de “nina” i la “nina” només és una joguina o també la 
“nineta dels ulls”).  
 
 
 En l’apartat dels verbs també hi ha molts dubtes i errors. En els 
textos apareixen expressions com “donar-se compte”, “tenir que”, 
“donar un petó”, “decepcionar”, “sentar-se”... En lloc de dir aquestes 
paraules s’hauria de dir “ADONAR-SE”, “HAVER DE”, “FER UN PE-
TÓ” (penseu que diuen que els catalans són molt garrepes, per tant 
no es dóna res, sinó que es “fan” petons, abraçades...), 
“DECEBRE” (el participi seria “decebut” no “decepcionat”), 
“ASSEURE’S” (penseu que el verb “assentar” només està referit als 
edificis i no a les persones, ja que les persones “s’asseuen a les ca-
dires”). 

Per Roser Rovira 
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 Per anar acabant, aquí teniu una sèrie d’expressions que 
diem malament com ara “de repent”, “tanca la llum”, “tirar la 
bassura”, en lloc de “DE SOBTE, DE COP I VOLTA”, “APAGA 
ELS LLUMS”, “LLENÇAR LA BROSSA”. 
 
 
 Dins l’apartat d’expressions i ara que acaben de passar 
les festes de NADAL (que com podeu comprovar en català Na-
dal és singular, perquè només n’hi ha un!), aquí teniu un llistat 
d’expressions que usem malament: Feliç Nadal!—BON NA-
DAL!, Feliç any! – BON ANY!, Felices Festes! – BONES FES-
TES!, Fi d’any! – CAP D’ANY!, Nit bona—NIT DE NADAL,  i 
Nit vella – NIT DE CAP D’ANY! 
 
 
 I per acabar les persones que s’han llegit tot l’article no 
dir-vos “Felicitats!”, sinó “ENHORABONA” o “PER MOLTS 
ANYS”! Ara només falta que canvieu el xip i utilitzeu correcta-
ment aquestes expressions! 
 

 

 

 

 

 

 

 
ATENCIÓ!  
Si teniu algun dubte sempre s’ha d’anar al diccionari, però si 
esteu davant de l’ordinador podeu anar a www.diccionari.cat 
(diccionari en línia de l’Enciclopèdia Catalana). 
 

http://www.diccionari.cat
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Most of the fundamental ideas of science are essentially simple, and may, 

as a rule, be expressed in a language comprehensible to everyone.  

  

                                    Albert Einstein 

Què és el PILE?  

El PILE (Pla Integrat de Llengües Estrange-

res) és un projecte CLIL (Content and Langua-

ge Integrated Learning) d’ensenyament trans-

versal de llengües estrangeres. Al nostre pro-

jecte fem bàsicament dues coses:  

 Interrelacionar la llengua anglesa amb 

les ciències i les socials. 

 Interrelacionar la llengua alemanya 

amb la geografia política i física europea. 

 

 

Com es diu el projecte?  

Es diu Babelfish, fent una referència literària a la trilogia de l’autor anglès Douglas 

Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (guia galàctica per a autoestopistes), 

on Babelfish és un peix que simbolitza l’eina d’aprenentage d’idiomes.   

 

 

Per què ho fem?  

És un projecte que s’emmarca dins la filosofia de la Comissió Europea d’aprenen-

tatge de llengües estrangeres a través de la integració de continguts d’àrees no 

lingüístiques en la llengua objecte d’estudi, altrament anomenat CLIL (http://

ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-

learning_en.htm). 

PILE 
per Erola Fortuny 

http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-learning_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-learning_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integrated-learning_en.htm
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  Volem potenciar l’ús de les llengües estrangeres i de les llengües curricu-

lars com a eina de comunicació, d’expressió i d’accés al coneixement.  

 

  

Creiem en: 

La llengua com a instrument 

La llengua com a element viu  

La llengua com a element motivador 

La llengua com a element integrador 

 

 

Què volem aconseguir?  

Incrementar el contacte de l’alumne amb la llengua anglesa / alema 

nya. 

Impartir continguts de ciències en anglès. 

Impartir continguts de socials en anglès. 

Impartir continguts de socials (geografia) en alemany. 

Construir i potenciar el sentiment d’interculturalitat. 

Desenvolupar destreses de comunicació intercultural. 

Millorar la competència lingüística, en especial la comprensió oral i lec-

tora i l’expressió oral en anglès i alemany. 

Potenciar el multilingüisme i l’interès per l’aprenentatge d’altres llen-

gües. 

Accedir a continguts des d’una perspectiva diferent. 

Incrementar el contacte de l’alumne amb la/les llengües estrangeres 

(input). 

Motivar l’alumnat cap a l’aprenentatge de segones llengües, poten-

ciant el seu nivell d’autoconfiança envers la llengua estrangera i la 

matèria no lingüística. 
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La biblioteca del centre pretén ser un espai d’aprenentatge en el 
desenvolupament de totes les àrees i fomentar l’hàbit de la lectura 

i la recerca.  
 

Un altre dels objectius és fer de la biblioteca un servei, un recurs 
per al professorat i un  espai obert a tota la comunitat educativa. 
 

Enguany, s’han hagut d’adequar tots dels espais per poder dur a 
terme l’activitat educativa ja que, respecte al curs anterior, s’ha produït 
un augment considerable del nombre d’alumnat. 

 
 Aleshores, l’espai reservat per a la biblioteca ha acabat conver-

tint-se en una aula ordinària. Aquest fet suposa un inconvenient per 
poder adequar la biblioteca i  aconseguir que sigui un lloc més enllà 
d’una simple sala d’estudi a l’hora del pati.  

 
El centre no disposa d’una dotació econòmica per proveir la bibli-

oteca de llibres. És per això, que ha estat indispensable comptar amb 
la donació de llibres per part de les escoles del poble (Salvador Espriu 
i Cucurull), la biblioteca de Roda de Barà, la biblioteca del Vendrell, la 
Diputació de Tarragona, la població rodenca, així com diferents editori-

als i entitats. 
 
Posteriorment, hem dut a terme una gran 
tasca d’esporga dels llibres per destriar els 
títols més atractius per a l’alumnat. Actual-
ment,  comptem amb un volum aproximat 
de 250 llibres distribuïts de la següent ma-
nera: narrativa i poesia (català), narrativa i 
poesia (castellà), literatura universal, an-
glès i alemany, atles, enciclopèdies, llibres 
divulgatius sobre plantes, animals, el cos 
humà... i llibres sobre Roda de Berà. Mal-
grat tot, continuem patint mancances 
quant al fons documental. 

LA BIBLIOTECA 
per Lídia Almagro 
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La biblioteca roman 

oberta dilluns, dimarts i di-
vendres a l’hora del pati. El 
servei de préstec de llibres 
té lloc cada dilluns i dimarts. 
De moment, la valoració és força 
positiva ja que l’alumnat, cada 
cop, en fa més ús. 
 
 Per poder accedir a la biblioteca cal presentar el carnet del 
centre i complir unes normes bàsiques: romandre en silenci, treba-
llar amb ordre i respecte cap als altres, mantenir la biblioteca neta, 
ordenada i deixar les taules i les cadires  ben posades, tenir cura 
del material... 
  
 Des de la biblioteca, us volem transmetre un missatge:  
 
AQUEST ÉS UN ESPAI VIU QUE HA DE CONVERTIR-SE 
EN UN LLOC DE TROBADA PER GAUDIR I COMPARTIR 
LA LECTURA.  
 
PER TANT, COMPTEM AMB LA VOSTRA INESTIMABLE 
COL·LABORACIÓ!  
 

AJUDEU-NOS A FER-HO POSSIBLE! 
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Horòscop 
 
                  Àries 
 

 
Aquesta setmana és la mi-
llor... Has d’estudiar per als 
exàmens que tens i trauràs la 
màxima nota. Però vigila! No 
vagis amb bicicleta i no cor-
ris, perquè pot ser que cai-
guis. 
 

 
                       Taure 
 
 
No vagis de compres amb els 
teus pares perquè pots tenir pro-
blemes amb ells i et castigaran. 
Si els teus pares marxen i et 
quedes sol, surt a jugar al poble i 
vés amb els teus amics.  
 

 
                  Bessons 
 
 
 
Els teus amics organitzen 
una festa i no et volen convi-
dar. Si tu hi vas sense que 
ells s’adonin tindran una sor-
presa. La teva mare té pro-
blemes amb el teu oncle. Per 
solucionar-ho, que el convidi 
a sopar i se solucionarà tot. 

 
                        Cranc 
 
 
 
Compte si vas d’excursió al tea-
tre! Si hi vas... baixa a poc a poc 
per les escales de l’autobús i mi-
ra qui hi ha darrere teu, perquè 
et poden empènyer. Trauràs una 
nota excel·lent a anglès perquè 
t’ho has “currat”.  

 
                    Lleó 
 
 
És hora d’estudiar... Aquests 
dies estàs una mica distret, i 
no has d’estar així. Estudia 
per al teu millor futur, no per 
a ara. Els teus professors et 
posaran positius per fer els 
deures, així que fes-los. 

 
         H             Verge 
 
 
Has de fer cas als teus pares i 
deixa de fer les ximpleries que 
fas. Compte d’anar corrents per 
l’institut, perquè el professor que 
tu no coneixes o coneixes poc, 
et posarà una amonestació i tin-
dràs problemes a casa. 
 
 

per Anwar Azzouz (text) i Cein Mota (dibuixos) 
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Balança 
És molt important que avui 
donis a la teva vida molta 
més intensitat emocional. Vés 
al cine perquè et pots trobar 
alguna persona interessant. 

 
 
 
 
Escorpí 
Si fumes, deixa de fumar. Perds 
moltes coses: la salut i els di-
ners. Si no fumes, no pensis a 
fer-ho, així tindràs una bona sa-
lut en un futur i viuràs més 
anys. 
 

 
 
 
 
Sagitari 
Has de mirar al futur i no al 
passat. No confiïs en els teus 
enemics. Fes cas dels teus 
millors amics i dels teus pa-
res. No t’enfadis amb la teva 
mare, perquè pensa el millor 
per a tu. 

 
 
 
 
Capricorn 
El segon trimestre tindràs molta 
sort, fes cas dels teus amics i 
intenta socialitzar-te. Però no 
tan sols això, sinó també tin-
dràs sort a l’institut: els exà-
mens t’aniran bé, no et posaran 
partes ni amonestacions. 

 
 
 
 
 
Aquari 
Penses que la teva vida no 
val res, però no és així, per-
què no n’hi ha cap altra.  
Tens problemes a casa per 
culpa de la crisi. Però la crisi 
passarà i tot tornarà a ser 
com abans. 
 
 

 
 
 
 
 
Peixos 
No surtis al carrer… Els teus 
enemics estan planejant donar-
te una mala notícia del teu mi-
llor amic o et volen fer una bro-
ma que no sortirà bé. 
Els teus pares et preparen una 
sorpresa aquest cap de setma-
na. Sorprèn-te! 
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TROBA LES 10 DIFERÈNCIES 

per  Ramon Bau 

Contraportada 
d’Andrea  
Fernández 1r  
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