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NOU CURS, NOVES IL·LUSIONS 

 
Comencem de nou un curs i ho fem amb la il·lusió de cada any. Aquesta vega-
da, però, tenim el compromís de l’Administració de començar les obres del nou 
institut en un termini no superior a tres anys i una ubicació definitiva: els ter-
renys on actualment tenim les instal·lacions provisionals.  

 

Al marge d’aquesta bona notícia, el repte continua sent millorar el nostre pro-
jecte educatiu implicant-hi tota la comunitat educativa: alumnat, pares i ma-
res, professorat, entorn... L’objectiu: formar persones capaces de viure en una 
societat cada vegada més complexa i competitiva. 

 

En aquesta línia, celebrem que surti a la llum un nou número de la revista 
Quelcom, una iniciativa de l’alumnat de l’optativa de 4t d’ESO del centre però 
que no s’entendria sense la persona que hi ha estat sempre al capdavant: la Ro-
ser. A tot ells els desitgem molta sort i els animem a continuar fent aquesta bo-
na feina. 

 

L’equip directiu 

Portada:Andrea Fer-
nández (4t A) 

Contraportda: Paula 
Abella (3rC) 
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Sergi Camps                     

Elena Cardo 

Ferran Clemot 

Claudia de José 

Andrea del Valle 

Andrea Fernández 

Anna Gómez 

Paula Ibáñez 

 

Amb la coordinació de Roser Rovira 

L’equip de redacció som: 

Sergio Lahoz 

Marta Martos 

Naget Ouled-Cheikh 

Amanda Peñarroja 

Andrea Sacchetti 

Iñaki Sánchez-Marín 

Patricia Torres 

Oscar Vila 
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L’alumnat de primer d’ESO, el dia 6 
d’octubre del 2015, va rebre una xer-
rada sobre mobilitat segura a càrrec 
de dos mossos d’Esquadra del Ven-
drell. Els mossos els van oferir con-
sells de com s’haurien de moure cor-
rectament com a vianants. 
 
Tenint en compte l’edat que tenen 
aquests alumnes també els van expli-
car les regles bàsiques per anar en bi-
cicleta. Un dels consells més simples 
i útils que els van donar va ser com 
conduir una bicicleta. 
 
Bàsicament van aprofitar aquesta 
xerrada per prevenir males conductes 
a la carretera i als carrers del poble. 
 
 
 
 

Consells bàsics; 
·Respectar els vianants 

 
·Respectar les normes de circula-
ció 

 
·Mantenir la bicicleta en bon estat 

 
·Circular pels carrils bicis 

 
·Emprar els sistemes de seguretat 

 
·Contractar una assegurança 

 
 

Després de les principals explicacions 

sobre la mobilitat segura, els respon-

sables de l’activitat van passar un ví-

deo-resum per finalitzar la sessió i 

que els continguts explicats quedes-

sin més clars. 

    CONSELLS BÀSICS PER VEURE MÓN 
 

Naget Ouled-Cheikh, Amanda Peñarroja i Marta Martos 
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SALUT SEXUAL 
Patricia Torres i Paula Ibañez 

El dia 7, 8 i 9 d’octubre del 2015, als alumnes de 3r de l’ESO de l’institut de 
Roda de Berà, van rebre una xerrada sobre Salut Sexual a càrrec d’una noia 
de la Creu Roja.  

Per començar, van anar a la sala d’informàtica i van haver de contestar un 
test per saber els seus coneixements sobre salut sexual.  

 

Llavors un cop a classe, a través d’un power point, els van explicar les 
malalties sexuals més importants i esteses, i com prevenir-les. Les malalties 
que els van ensenyar van ser: el papil·loma, el ViH (sida), la gonorrea, l’her-
pes, la sífilis i la berruga genival.   

El material que els van ensenyar i que van explicar per a què servia i com 
utilitzar-lo va ser: el preservatiu masculí/femení i el DIU. Els van ensenyar 
com posar el preservatiu masculí, eina importantíssima per prevenir aques-
tes malalties.  A part també van parlar sobre la copa menstrual i diafragma.  

 

I per acabar, van fer activitats per recapitular tot el que havien après.  

6 
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SORTIDA DE CONVIVÈNCIA 
 Andrea Sacchetti i Oscar Vila 

Fa sis anys que l’ institut de Roda de Berà organitza una sortida de convivència per 
tal que, tant l’alumnat com el professorat, es coneguin més i estrenyin llaços d’a-
mistat. 

El passat dimecres 14 d’octubre, per fi, es va fer la sortida, ja que havia estat 
anul·lada vàries vegades a causa del mal temps i la pluja. La sortida va consistir en 
anar a peu des de l’institut fins el Franceset, lloc on es fa aquesta sortida de convi-
vència.  

Una vegada arribats al destí, havíem de mirar en unes llistes quin era el grup que 
ens havia tocat per fer un seguit d’activitats esportives, organitzades pel departa-
ment d’Educació Física i els alumnes de 3r. Els grups eren de sis o set persones bar-
rejades de tots els cursos.  

Les activitats eren des d’una cursa de relleus, passant pel mocador amb pilota i 
sense, el joc de les set passes i després tirar a cistella, el ko... Cada cinc minuts el 
professor d’Educació Física xiulava per fer el canvi d’activitat. 

En general, aquesta  sortida és com una tradició en aquest institut i esperem que 
continuï perquè és un dia que sortim a l’aire lliure, fem esport i ens coneixem una 
mica més. 
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 ENS VISITEN ELS MOSSOS D’ESQUADRA 
Andrea del Valle i Andrea Fernàndez 

 

El 15 d’octubre van venir els Mossos d’Esquadra, un cop més, a l’institut Roda de 
Berà, per oferir una xerrada als alumnes de 2n d’ESO, sobre drogues i actituds 
incíviques. 

 

El passat 15 d’octubre a l’institut Roda de Berà, com cada any,  es van venir els 
Mossos d’Esquadra per fer una xerrada als alumnes de 2n d’ESO. La xerrada era 
sobre el tema de les drogues i la diferència entre les actituds que estaven bé i mal 
vistes fa uns anys i el canvi que hi ha hagut en l’actualitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La xerrada va estar completa amb explicacions orals i amb diapositives que 
il·lustraven bé el que volien explicar els mossos d’esquadra als preadolescents. 
També els van fer reflexionar sobre la seva conducta i el que no haurien de fer ja 
que està mal vist, i sobre les possibles influències negatives que poden rebre al 
llarg de la vida i sobretot en l’època que estan vivint. L’explicació va durar una 
hora i mitja.  

 

La finalitat d’aquesta conferència era conscienciar als alumnes de l’institut que 
alguns actes inapropiats poden tenir conseqüències greus.   
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 VISITA A UNA UNITAT MÒBIL  

DE CONTAMINACIÓ AMBIENTAL 
Anna Gomez i Sergio Lahoz 

El 16 d’octubre de 2015, els alumnes de 3r de l’Institut de Roda de Berà van anar a 
visitar una unitat mòbil de contaminació ambiental, situada a Roda.  

 

Des de l’Ajuntament de Roda de Berà van fer aquesta proposta a l’Institut, perquè 
s’assabentessin d’aquest projecte sobre la contaminació local. Els professors de ci-
ències van creure que seria interessant per a l’alumnat.  

 

El dia en qüestió, es van desplaçar caminant des de l’institut al “Parque Margi”, 
lloc es trobava la unitat mòbil. Llavors allí hi havia una persona de la Generalitat 
de Catalunya que va fer l’explicació. Va explicar com influïa el vent, les precipitaci-
ons, els moviments de vehicles, les infraestructures de prop de Roda com la nacio-
nal, l’autopista... en la contaminació de l’aire. Després de l’explicació, van ensenyar 
els aparells de la unitat mòbil així com per a què servien.  

 

Va ser una xerrada molt interessant per als nois de 3r de l’ESO de l’Institut Roda 
de Berà perquè tenien curiositat de saber que era cada aparell. 
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 XERRADA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 

Elena Cardo i Claudia de José 
 
 

Els dies 29 i 30 d'octubre 
va venir una noia, que es deia 
Melissa, que venia d’una em-
presa social anomenada Siner-
gias, a fer-nos un taller sobre la 
Prevenció de Violència de Gè-
nere als cursos de 3r i 4t. Va di-
vidir la xerrada en dues sessi-
ons: una el 29 i l'altre el 30.  

 
En la primera sessió ens 

va ensenyar un imatge on en 
una part hi havia nenes amb 
nines, joguines per a coses de 
la casa, etc. En canvi, els nens tenien joguines de super-herois, coses de perill, 
etc. Amb això ens va fer reflexionar que indirectament els homes busquen una 
dona guapa, que s'encarregui de les feines domèstiques, etc, i les dones volen que 
els nois siguin forts, valents, etc.  

Ens va explicar que des de ben petits ens inculquen que la dona ha d’estar 
tancada a casa fent les feines domèstiques i ocupar-se dels nens; en canvi el ho-
me és el fort i el que va de bar en bar sense preocupar-se per la dona. A dia d'avui 
encara ens ho segueixen inculcant indirectament en les pel·lícules d’adolescents. 
 

En la segona sessió ens va posar un tros de la pel·lícula “3 metros sobre el 
cielo” i un tros de la de “Spiderman”, perquè ens fixéssim ens els detalls de com 
són les dones, els homes i com solen agradar. 

I per concloure la sessió la Melissa ens va passar un text de  Paradise, d’El 
Petit Príncep, que es tractava de que tothom et diu “Tequiero” però no sempre et 
volen perquè el que tu vols. 
 

Ens va anar molt bé la xerrada, ja que nosaltres teníem una altre punt de 
vista de la violència de gènere i del tema de l’amor. A partir d’aquesta xerrada 
vam poder saber més sobre el tema i també saber distingir el que és violència de 
gènere i el que no ho és, gràcies a la informació que ens van transmetre a la xer-
rada.  
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DOCTORAT SOBRE INTEL·LIGÈNCIA 
Patricia Torres 

 Durant els mesos d’octubre i de novembre a les hores de tutoria, els alumnes 
de 3r i 4t de l’ESO van participar en dues sessions d’un estudi promogut per estudi-
ants d’un doctorat de la Universitat Rovira Virgili sobre la intel·ligència i la perso-
nalitat dels adolescents.  

 Van començar la secció fent un test d’intel·ligència. Els van donar un dossier 
diverses activitats. Per exemple, hi ha sèries dibuixades on els faltaven una imatge, 
també hi havia unes sèries que els faltava una imatge i s’havia de dir quina era la 
correcta. Seguidament els van donar un altre full amb preguntes personals i famili-
ars. Mentre la classe responia aquestes preguntes, anaven traient alumne per 
alumne fora de classe per fer-li unes preguntes sobre cultura.  

 I per finalitzar la primera sessió ens van donar un altre paper que sortien fra-
ses sobre l’organització personal, d’estudi, de reacció davant d’alguna situació en 
concret... i havien d’escollir una de les opció proposades.  

 Durant el mes de desembre i gener hi haurà la segona sessió de l’estudi. 
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                            ALCOHÒLICS ANÒNIMS 

Oscar Vila i Ferran Clemot  

El 4 de novembre van venir  tres voluntaris d’Alcohòlics Anònims a l’institut a 
explicar-nos les causes greus que provoca en el cos i en la vida en general el fet 
de beure compulsivament i no saber parar. 

 L’home, que tenia uns 70 anys, ens va explicar tota la seva vida d‘alcohòlic. Va  
començar a beure als 14 anys i es va tornar addicte. Ell té un fill que també està 
perdut en l’alcoholisme. Per sortir de l’alcoholisme la persona ho ha de reconèi-
xer, però en el cas del seu fill no n’és conscient i així no es pot ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També hi havia una noia que era alcohòlica, però no era tan greu com l’home. 
Quan es va tornar addicte tenia el recolzament dels seus fills. Però com que ella 
sempre estava beguda no els feia cas. La solució la va tenir quan va anar a l’as-
sociació d’Alcohòlics Anònims, on li van donar suport i ajuda. 

I per últim una altra dona, que no era alcohòlica, ens va explicar que un alcohò-
lic ho passa malament però que la família o les persones  que estan al seu vol-
tant també els afecta i els influeix negativament. Aquesta dona té el marit alco-
hòlic i, com a conseqüència, també té un fill alcohòlic i un altre amb seqüeles de 
tenir un pare alcohòlic. 

La conclusió que en traiem és que beure alcohol et perjudica més del que et pen-
ses. 
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 HISTÒRIES DE POR 
 

Naget Ouled-Cheikh i Amanda Peñarroja 
 

El passat dia 5 de novembre, els alumnes de l’optativa de 2n de “Taller de 
narrativa”, van anar a la ràdio de roda de Berà a interpretar i a llegir en veu alta les 
històries de por que ells mateixos havien escrit. 

 
L’activitat proposada consistia en inventar-se una llegenda urbana; és a dir; 

històries contemporànies. I llavors crear un conte de terror a partir de la llegenda, 
una història per a un dia especial: el dia dels esperits: Halloween. Quan ja havien 
acabat l’escrit, ara els tocava la part d’interpretació, una interpretació dramatitza-
da que és la que van presentar a la ràdio local de Roda de Berà. 

 
Per si voleu saber-ne més, us deixem el bloc de l’optativa: 

www.Rodaclips.wordpress.com 
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SORTIDA AL TEATRE METROPOL 
          Naget Outled-Cheikh 

El passat 11 de novembre de 2015, els alumnes de primer d’ESO van anar a Tarra-
gona al teatre Metropol, on van anar a veure Un viatge pel musical, sortida orga-
nitzada pel departament de Música.  

L’obra els van transportar a l’època barroca a través de la música. En la posada en 
escena, hi ha un pianista i quatre actors-cantants musicals: una soprano, una 
mezzosoprano, un tenor i un baix, que van interpretar les diverses peces musicals.  

Pel que ens han comentat, aquesta obra està basada en diferents musicals de di-
verses èpoques històriques, com ara: El Mikado, West Side Story, Mar i Cel o 

Flor de nit...  

Tot i que sembli que no és adient per a nens han facilitat la comprensió de les his-
tòries. Les han adaptat  i les han apropiat a totes les edats, perquè la història 
mundial sigui entretinguda i entenedora fins i tot per a la canalla.  
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 FERNANDO LALANA AL CENTRE 
Marta Martos, Amanda Peñarroja 

El dia 18 de novembre els alumnes de 1r d’ESO del centre van rebre una expli-
cació-xerrada del llibre Mande su hijo a Marte  de l’escriptor Fernando Lalana.  

La història explica que al segle XXIII, la Terra és un minúscul planeta dins del 
sistema solar . Els viatges d'un planeta a un altre són una realitat, així com els 
avenços tècnics i científics. Elisa, la filla del doctor Lozano, mentre el seu pare 
ha de traslladar-se a un planeta llunyà per motius professionals, ha de passar 
tot un curs en un col·legi intern de Mart. Des de la seva arribada, tot se li torna 
en contra. Els seus companys s'enemisten amb ella, els professors no l'ente-
nen... Llavors Elisa decideix escapar, tornar de nou a la capital de Mart i trobar 
el parador del seu pare. No obstant això, les coses no són el que semblen. 

 L’autor del llibre els va explicar una mica com se li va ocórrer aquesta història 
tan tràgica i com se li van ocórrer també els personatges. Després va donar 
temps perquè els alumnes li fessin preguntes sobre el llibre o sobre la vida de 
l’escriptor i el seu procés de creació. 

És molt interessant fer aquestes xerrades perquè així els alumnes llegeixen amb 
més ganes i poden tenir contacte directe amb l’autor.  
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 XERRADA DEL MOSQUIT TIGRE 
Claudia de José i Elena Cardo 

El dia 20 de novembre els alumnes de 2n van tenir una xerrada sobre el mosquit ti-
gre, promoguda per la Diputació de Tarragona, per controlar aquesta espècie d’in-
secte tan molesta, sobretot durant l’estiu. 

La xerrada va constar de dues parts. En la primera part van explicar les parts del 
mosquit tigre. Després van fer una llista de les prevencions que podem tenir en 
compte per evitar que els mosquits tigres proliferin, com per exemple: buidar els 
recipients de l‘exterior on hi hagi aigua acumulada o larves de mosquit; tapar amb 
una tela mosquitera els safareigs i les basses petites; evitar acumulacions d’aigua en 
zones de drenatge o canals de desguassos; entre d’altres.  

En la segona part van poder veure projectat en gran un mosquit, una larva i un ou 
de mosquit; tots tres vius. Després van explicar dues coses molt curioses: els mos-
quits tigres són els únics insectes que s’estenen per tot el món i els que piquen són 
els mosquits femelles que estan embarassades i ho fan per alimentar a les cries.  

Finalment, van repartir un paper amb informació sobre el mosquit tigre, on hi ha-
via un resum de què cal fer per no tenir mosquits, com evitar les picades (es pot op-
tar per un repel·lent) i, si t’han picat, com curar-les. 



 17 

 PER PRIMER COP RETRATATS 
                                                        Sergi Camps i Anna Gómez 

 

L’empresa Fotoescuela, encarregada de les fotos i l’orla a 4t d’ESO, va propo-
sar a l’Institut Roda de Berà si volien fer una orla per a cada curs. Després la 

foto es podria adquirir per 5€, excepte els que pertanyen a l’AMPA que els 
surt gratuït. Els va semblar una bona idea. 

Les fotografies es van fer dimecres 25 de novembre dins de la biblioteca del 
centre. Cada grup es feia la fotografia amb el seu  tutor o tutora. Abans d’en-
trar s’ordenaven per alçada i un cop dins de la biblioteca es col·locaven en tres 
files: els més baixos davant i els més alts darrera. Un, dos, tres... Lluís!!  

Com ja sabeu, cada any els de 4t, al ser el seu últim any, es fan una orla, però 
aquest és el primer cop a l’Institut que han estat tots els cursos retratats.  
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 DIABETIS I OBESITAT 
Patri Torres i Paula Ibáñez 

Tot l’alumnat de l’institut de Roda de Berà, durant els dies 26 i 27 de novembre, 
van assistir a una xerrada de la Marató de TV3 d’aquest any dedicada a la malaltia 
de la diabetis i l’obesitat.  
La Marató d’enguany s’havia de fer el 20 de desembre, però a causa de les elecci-
ons estatals, com que no es pot acaparar la televisió tantes hores, es va optar per 
canviar la data i fer-la el 13 de desembre. 
Va venir un metge i els va explicar les dues malalties (diabetis, obesitat): com es 
detecten, quines solucions o medicaments hi ha... 
La diabetis és una malaltia metabòlica molt estesa. Pot afectar tothom: homes i 
dones, persones joves i grans. És una malaltia crònica i apareix quan el nostre cos 
no pot regular la quantitat de sucre que té a la sang. Per tant, s’ha de tenir molt en 
compte la sucre abans de menjar o de fer qualsevol exercici físic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’obesitat és una malaltia que afecta molts òrgans del cos i que provoca diverses 
complicacions. No és un problema estètic, sinó de salut. És un excés de greix que 
s’acumula en el cos i en els òrgans, i perjudica la mobilitat. La solució a aquesta 
malaltia és vigilar amb el que es menja en tot moment i fer exercici físic. 
 
Els van explicar els tractaments per aquestes malalties, encara que mai et pots cu-
rar del tot. 
 
Per finalitzar la classe, van visionar un vídeo de vint minuts sobre persones que 
patien aquesta malaltia, i ens explicaven tot el que sentien i estaven passant amb 
la seva afecció. 
Des de l’institut, juntament amb el departament de Visual i Plàstica, i amb 
col·laboració amb l’Ajuntament, s’estan fent unes postals de Nadal que es vendran 
el diumenge dia 13 de desembre. El que es recapti anirà íntegrament a la Marató 
de TV3. 
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 EL MONESTIR DE POBLET I MONTBLANC 
Andrea Fernández i Andrea del Valle 

Dimecres 1 de desembre, els alumnes de 2 d’ESO van fer una visita guiada pel 
monestir de Poble i Montblanc, organitzada pel departament de Socials. 

Van sortir de l’institut aproximadament a les 8:30 amb autocar. Quan van ar-
ribar, el primer que van visitar va ser el monestir de Poblet. Allà van veure el 
claustre, la sala capitular, el menjador dels monjos, l’església i el estil romànic 
i gòtic que manté el monestir. Això els va servir perquè a Socials ho estaven 
estudiant i més val una imatge que mil paraules! Aquesta visita va durar apro-
ximadament una hora.  

Seguidament, van tornar a agafar l’autocar i van anar a Montblanc, vila medi-
eval per excel·lència. Allí van visitar l’església de Santa Maria que també s’a-
nomena Catedral Conca. Aquesta església també presentava un estil gòtic. Per 
finalitzar, l’excursió van visitar la plaça major de Montblanc i allà van fer un 
temps lliure. 

Aquesta sortida es fa cada any i els van molt bé per entendre com era l’arqui-
tectura medieval i com vivien i els costums dels monjos al monestir. 
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Poblet 

Montblanc 
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XERRADA SOBRE L’ARC DE BERÀ 

Andrea Fernàndez González 

 

El passat 4 de desembre als alum-
nes de 4t d’ESO van assistir a una 
exposició sobre el gran monument 
de Roda, l’Arc de Berà. 

 

El noi que va venir a fer la xerrada 
era l’encarregat dels arxius del po-
ble, Ricard Benimeli, per tant tenia 
moltíssima informació per afavorir 
els nostres coneixements.  

 

Va fer una mica d’explicació de la història de l’arc. La història de l’arc és una 
mica complicada perquè al llarg de la seva vida ha patit moltes reformes per 
causes com la guerra i el deteriorament del seu material. Al cap dels anys han 
anat millorant el material perquè no es fes malbé tan ràpid amb les inclemènci-
es meteorològiques. Tot i això encara es conserven petites parts de l’arc que en-
cara provenen dels nostres avantpassats.  

 

Una dita molt curiosa dels habitants més vells de Roda, era que de petits recor-
daven haver passat sota l’arc, però això és històricament impossible, ja que a 
l’arc es va prohibir el pas per sota a mitjans del segle XX. 

 

També els va comentar que aquest any fa 15 anys de la declaració de l’arc com a 
patrimoni d’humanitat. 

 

La xerrada va estar molt interessant i els va portar fins a anys immemorables 
que de vegades és bo recordar.  
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 OPTATIVA “PARLAR EN PÚBLIC” 
Eugènia Pérez (departament de Castellà) 

 

El passat dijous 10 de desembre els alumnes de  l’optativa de 3r “Parlar en pú-
blic” van llegir contes  als alumnes de l’escola Salvador Espriu.  

 

Els alumnes dels dos grups de 2n de primària van escoltar atentament l’ expli-
cació del conte “El capità pirata”. A la biblioteca de l’escola es va improvisar 
un petit escenari on els nostres alumnes van llegir i coreografiar el conte. 

 

Des de  l’optativa “Parlar en públic” es  treballen tots els aspectes relacionats 
amb la veu: volum, articulació, entonació, etc.   Un dels exercicis que es du a 
terme és llegir en veu alta davant de la resta de companys.  La proposta de fer
-ho davant de públic real: alumnes de les escoles del poble va agradar des 
d’un primer moment.  

 

Ens vam posar en contacte amb les direccions de l’escola  Salvador Espriu i de 
l’escola Cucurull i els  va semblar molt bona idea.  

 

Ells van triar els contes i els grups als quals podríem anar a fer el conta con-
tes. 
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Nosaltres vam treballar la lectura de 
manera molt expressiva i per poder 
participar-hi  tots vam crear  dos grups.  
De manera que un grup llegiria el conte 
als alumnes de 2n A i l’altre grup als de 
2n B.  

 

En cada grup d’alumnes de l’optativa hi 
havia un narrador que llegia el conte i 
la resta interpretava els diàlegs dels 
personatges. 

 

L’experiència ha estat del tot positiva. 
Poder llegir/interpretar un conte amb 
públic real ha estat enriquidor: el seu 
silenci, les seves rialles, la seva atenció, 
i finalment el millor de tot: els seus 
aplaudiments , van emocionar els intèr-
prets. 
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Avui dijous 17 de desembre els alumnes de 3r A han fet una activitat durant la 
classe d'anglès: crear els seus propis Christmas Crackers, uns tubs decorats amb 
papers nadalencs que contenen regals i acudits. Per tal d'obtenir el regal, s'estiren 
els crackers per les puntes. Aquests objectes es posen normalment a les taules els 
dies de celebracions nadalenques amb família i/o amics.  

 
Cracker-making instructions 

 

CHRISTMAS CRACKERS.  

UNA TRADICIÓ ANGLESA 
Laia Gómez (Departament de Llengües Estrangeres)  

WHAT DO YOU NEED? 
 
1. A cardboard kitchen paper roll tube or 2 toilet 
roll tubes 

 
2. Wrapping paper 
  
3. A small gift: a rubber, sweets … 
  
4. A joke, riddle or  poem 
   
5. Curling Ribbon 
  
6. Cello tape  or glue.  
  
7. A pair of scissors or a cutter 
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HOW DO YOU DO IT? 
 

 
1.  Wrap the cardboard toilet roll cut into 3 pieces (2 small ones 
and a big one, twice the measure of the small ones) tube with 
wrapping paper. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.     Tie only one side and put the joke and gifts inside. 
 

 
           
 

 

 

 

 

3.     Tie the other side and you’ll be ready for partying! 
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PLÄTZCHEN 

Anna Gómez i Oscar Vila. 

Els alumnes de 4t d’alemany hem fet Plätzchen. Us preguntareu que són? 
Doncs són unes galetes que es mengen a Alemanya per l’època de Nadal.  

Les vam fer el passat dimecres 16 de desembre de 2015. Per grups vam portar 
els ingredients. A la classe vam barrejar els ingredients, vam fer la massa i les 
formes. Quan estava tot llest ho vam posar en un tupper per poder-les fornejar 
a casa. Una vegada fornejades les vam portar al dia següent divendres 18 de 
desembre de 2015 per fer un concurs de quina galeta estava més bona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezept (Recepta) 

250 Gramm Mehl (250 g  farina) 

200 Gramm feingemahlene Mandeln (200g ametlla molta)  

150 Gramm Puderzucker (150g sucre glass) 

1Prise Salz (un pessic de sal) 

200 Gramm kalte Butter  (200g mantega) 

2 Päckchen Vanillezucker (2 paquets de sucre de vainilla) 

Für die Arbeitsfläche: Mehl (Farina per la massa) 

Es barregen tots els ingredients, excepte el sucre que és posa un 1/3 a la massa  
i el que sobra per decorar. Ara us deixo que me´n vaig a tastar-les.  

Frohe Weihnachten! (Bon nadal!) 
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LES OPTATIVES DE 1R 

 
Elena Cardo i Claudia de José 

 

Claudia Vidal / Optativa: Let's play theater 
 
1.Què feu en aquesta optativa?  
 
Aprendre anglès de manera divertida. 
 
2.T'agrada l'optativa? Per què?  
 
No em desagrada, perquè ja sé més o menys anglès. 
 
3.Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què?  
 
Sí, tenir bona pronunciació en l'anglès. 
 
4.Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa?  
 
Llegir lectures i fer un guió en anglès. 
 
5.Hi ha alguna cosa que no t'agradi o què canviaries de l'optativa?  
 
Sí, canviaria fer tantes lectures. 
 
 
 
Marla Ortiz / Optativa: Representem narracions 
 
1.Què feu en aquesta optativa?  
 
Representar contes. 
 
2.T'agrada l'optativa? Per què?  
 
Està bé, però es fa servir massa l'ordinador. 
 
3.Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què?  
 
Sí, saber utilitzar l'ordinador. 
 
4.Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa?  
 
Representar dos contes. 
 
5.Hi ha alguna cosa que no t'agradi o què canviaries de l'optativa? 
 
Sí, canviaria el fet d’aprendre les coses de memòria. 
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Thalia Machancoses / Optativa: Alemany 
 
1.Què feu en aquesta optativa?  
 
Vocabulari d’alemany. 
 
2.T'agrada l'optativa? Per què?  
 
Sí, però el vocabulari que aprenem no molt. 
 
3.Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què?  
 
Sí, aprendre alemany. 
 
4.Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa?  
 
Jocs en alemany. 
 
5.Hi ha alguna cosa que no t'agradi o què canviaries d'aquesta optativa?  
 
Sí, l'abecedari. 

 

Sara Bel / Optativa: Tècniques d'estudi 
 
1.Què feu en aquesta optativa?  
 
Subratllar, escriure etc. 
 
2.T'agrada l'optativa? Per què?  
 
No, es fa avorrit fent el mateix 
 
3.Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què?  
 
Sí, aprendre a fer resums, esquemes etc. 
 
4.Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa?  
 
Resums, llegir, veure vídeos, etc. 
 
5.Hi ha alguna cosa que no t'agradi o què canviaries d'aquesta optativa?  
 
Sí, no apuntar tant 



 30 

 LES OPTATIVES DE 2n 
 

Patricia Torres i Paula Ibáñez 

 
Laura Iglesias / Taller d’escriptura    

1. Què feu en aquesta optativa? 

Inventem històries de temes diferents  

2. T’agrada l’optativa? Per què? 

     No, perquè escrivim molt  

3. Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què? 

    No molta cosa 

4. Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa? 

  Hem fet històries de por, per exemple.  

5. Hi ha alguna cosa que no t’agrada o què canviaries d’aquesta optativa? 

  Algunes coses, com per exemple fer activitats més divertides. 

  

Rubén Roda / Alemany          

1.Què feu en aquesta optativa? 

Aprenem a parlar Alemany 

2. T’agrada l’optativa? Per què? 

Sí, perquè aprenc un idioma més 

3. Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què? 

Sí, un idioma per al futur 

4. Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa? 

Colors, números, animals, etc., bàsicament vocabulari. 

5. Hi ha alguna cosa que no t’agrada o què canviaries d’aquesta optativa? 

No, tot em sembla molt bé.  
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Naia Figueras / Anglès            

1.Què feu en aquesta optativa? 

Poca cosa 

2. T’agrada l’optativa? Per què? 

Sí, perquè aprovem fàcilment 

3. Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què?  

Poca cosa  

4. Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa? 

Veure vídeos en anglès  

5. Hi ha alguna cosa que no t’agrada o què canviaries d’aquesta optativa? 

Res, tot em sembla bé  

Dani García / Cant               

1.Què feu en aquesta optativa? 

Cantar 

2. T’agrada l’optativa? Per què? 

Sí, perquè la professora és molt simpàtica 

3. Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El què?  

Sí, perquè aprenem a cantar òpera 

4. Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa? 

Teoria i pràctica 

5. Hi ha alguna cosa que no t’agrada o què canviaries d’aquesta optativa? 

El cant d’òpera, perquè m’agradaria poder cantar altres peces musicals 
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 Asier Coch / Balls de saló             

1.Què feu en aquesta optativa? 

Principalment ballem, i practiquem el ritme 

2. T’agrada l’optativa? Per què? 

Sí, perquè estic amb els amics i ens divertim 

3. Treus alguna cosa de profit en aquesta optativa? El 

què? 

Sí, saber moure’ns amb ritme  

4. Quines activitats heu fet fins ara en aquesta optativa? 

Hem ballat diversos estils com: Cha cha cha, bachata, salsa i rock and roll 

5. Hi ha alguna cosa que no t’agrada o què canviaries d’aquesta optativa? 

Res  

ELS PARTITS AL PATI DE L’INSTITUT 
 

Ferran Clemot i Iñaki Sanchez-Marín 
 
Les hores del pati a l’institut eren molt avorrides i gràcies a la col·laboració 
de l’Alex i el Joan, els profes d’Educació Física, s’han organitzat uns parti-
dets de futbol.  
 
Són minilligues de tres o quatre equips de set persones. Els partidets duren 
deu minuts i l’àrbitre és el Moha Balga de 3r. Hi ha dos grups en competi-
ció: un grup són els de 3r i 4t, que juguen els dilluns i els dimecres; i un al-
tre són els de 1r i 2n, que juguen els dimarts i els dijous. Els divendres no 
juga ningú i  no hi ha pilota. 
 
Majoritàriament, els alumnes de l’aula oberta juguen a futbol americà, però 
sense placatges. I els divendres normalment els alumnes de 4t juguen tam-
bé a futbol americà. 
 
Amb aquesta organització, ara els patis són més entretinguts i serveixen per 
fer més cohesió de grup i d’institut. 
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 ESPORTS 
 

 

Andrea Sacchetti 

Us explicaré dos esports: motos i tennis. 

 

MOTOS GP 

MotoGP és la màxima categoria del Mun-
dial de Motociclisme, considerat aquest 
com el certamen internacional més impor-
tant en l'àmbit de motociclisme de veloci-
tat . La seva organització està determinada 
per la Federació Internacional de Motoci-
clisme, igual que ocorre amb les altres ca-
tegories del campionat. 

 

Jorge Lorenzo Guerrero és un pilot de motociclisme espanyol. És bicampió 
del món en la categoria de 250cc en el 2006 i 2007, i tricampió del món de 
MotoGP en el 2010, 2012 i 2015. És pilot des de 2008, de l'equip Movistar 
Yamaha MotoGP. 
 
 
 
TENNIS 

El tennis és un esport que es juga a un camp rectangular que pot ser de ter-
ra, d’herba o  ciment, delimitat per línies i dividida amb una xarxa. L'objec-
tiu del joc és llançar una pilota colpejant-la amb la ra-
queta de manera que boti dins el camp del rival procu-
rant que aquest no pugui tornar-la. 

 
Novak Djokovic  és un tennista que ja ha guanyat  la se-
va cinquena Copa Màster, la quarta consecutiva . Su-
pera el seu rècord en la fase de grups , que acaba amb 
una doble falta. És l’actual número 1 del món a la clas-
sificació de la ATP. 
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UN SELFIE A L’ESPAI 

Sergi Camps i Anna Gómez 

 

Heineken, l’empresa de cervesa, va organitzar un esdeveniment  únic en el 
món. Durant el més d’octubre del 2016 es va realitzar el primer SELFIE des de 
l’espai. Van convidar personatges famosos perquè sortissin a la fotografia, 
com ara Dave Bautista, antic lluitador de WWE; o Daniel Craig, el protagonis-
ta d’algunes pel·lícules de 007, per a fer-se un SELFIE des de l’espai. A més a 
més van convidar a Antonio “Toniemcee” Rodríguez, com a premsa, per infor-
mar a la comunitat espanyola.  

 

Diuen que és el primer SELFIE des de l’espai.  

 

Adjuntem l’enllaç on surt un “Bloc” on s’explica tot el tema del primer SELFIE 
a l’espai, organitzat per Heineken i quin paper té “Toniemcee” com a premsa. 

https://www.youtube.com/watch?v=z3Mb-Xp2CB0 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

 

#SELFIECOMRDB 

 

Com que a la revista no tenim res relacionat amb els SELFIES vam crear 
un #SELFIECOMRDB, on si voleu es poden penjar les fotos dels alum-
nes amb unes característiques concretes. 

Preneu nota! 

Al SELFIE ha de sortir la paraula QUELCOM, sense que estigui edita-

da, de la manera més original possible. 

A la foto hi poden haver filtres.  

Les fotos millors i més originals les posarem a la revista núm. 4. 

La tria serà a través del número de “likes” de la foto. 

És molt senzill puja el SELFIE amb la paraula QUELCOM a 
#SELFIECOMRDB. 

Animeu-vos a participar! 
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 Entrevistem a Estela Pardal  

sobre el Cicle Formatiu 
 

“ENCARA QUE ÉS BASTANT DIFÍCIL, VULL TREURE-M’HO” 

 

Marta Martos 

 

L’altre dia a classe estàvem parlant del antics alumnes del centre i vam pensar 
de fer una entrevista a algú que fes cicles formatius. Vam pensar de dir-ho a 
l’Estela Pardal, ja que és una noia que conec des de fa temps i em semblava bas-
tant interessant. L’Estela viu a Roda de Berà i l’any passat estudiava en el nostre 
centre. És una noia que estudia molt i li agraden molt els esports. Ara us passa-
rem l’entrevista que li hem fet.  

 

Per què vas escollir un cicle formatiu en-
lloc de batxillerat?  

Perquè després vull fer un grau superior per fer 
INEF. Amb el grau mitjà et preparen física-
ment i faig esport, que ja és el que m'agrada. 
A més a més, estudio coses que m'interessen 
enlloc de fer batxillerat on no m'interessa 
cap assignatura. 

 

Vas escollir fer cicles per opinió pròpia 
o per què algun/a company/a també 
ho feia?  

Per opinió pròpia, perquè m'agrada a mi. 

 

Has pensat en abandonar els cicles formatius?  

No, encara que és bastant difícil. Vull treure-m’ho. 

 

T’agrada el que fas?  

Sí, m’agrada molt el que faig. 
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Amb l’estudi que feies al centre, ara et serveix o estudies 
més?  

Estudio molt més i tinc molt menys temps que abans. 

 

Quines matèries t’agraden més?  

Les que més m’agraden són l’escalada i l’hípica. 

 

Enyores coses de l’institut?  

No el trobo a faltar. Aquest centre d’ara està molt bé. 

 

T’agradaria tornar al centre?  

No, amb aquest ja em conformo. 

 

Tens alguna idea del que faràs en un futur?  

Vull fer INEF per ser professora d'educació física. 

 

Resumeix en breus paraules el que va ser per a tu l’institut de 
Roda de Barà.  

El centre de Roda estava molt bé, perquè els professors t’anaven aju-
dant a aprovar el que et costava i no era molt difícil. 

 

 

 

La conclusió que s’ha tret sobre la informació que ens ha donat l’Estela, és 
que li agrada bastant el que hi fa, i que està molt contenta. No ha fet cicles 
formatius per les influències, sinó perquè el que realment li agrada més 
són els esports. 
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 JOCS RECOMANATS PER A LA PLAY STATION 4 

Oscar Vila 

En aquest article us recomanaré els jocs que són esisencial per a la vostra 
Play Station 4.  

 1.Fallout 4  

Aquest videojoc és un sandbox d’acció i rol 
amb cent hores de joc que passa en una 
terrorífica ciutat de Boston, destruïda per 
un apocalipsis nuclear. 

2.Beyond Two Souls 

És una aventura interactiva en la qual trac-
ta d’una nena de 15 anys molt especial. Ella 
està lligada a un esperit que només ella pot 
veure i que l’afectarà durant tota la seva vi-
da. 

3.Metal Gear Solid 5  

És un videojoc d’agilitat i acció (la saga es 
diu Metal Gear,i està creat per les video-
consoles PlayStation 3, PlayStation 4, 
Xbox 360, Xbox One i PC). 

4.The Witcher 3 

CD Projekt ha creat el seu joc més esperat, 
tot un repte tècnic i creatiu que ha pogut 
crear un enorme món obert amb una molt 
bona història narrativa.  

5. Until Down  

Until Dawn és una experiència nova i origi-
nal. Aquest joc ens ofereix terror adoles-
cent, decisions i un grapat de joves atrapats 
una nit a la neu.  
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6. FIFA 16 

  
39 

Fifa 16 és un simulador de futbol mas-
culí i femení. És el primer videojoc de 
futbol on hi juguen dones. Pots fer par-
tits amb qualsevol persona del món a 
través de la xarxa. 
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 NINOT DE NEU 
Andrea Fernández i Andrea del Valle 

En aquest apartat us ensenyarem a fer un ninot de neu, que podreu utilitzar per decorar la 
vostra casa, l’arbre de Nadal... 

Són passos senzills i no costa gaire econòmicament. 

A què espereu? 

 

Materials:  

Bombeta 
Brotxa petita 
Cola blanca 
Pintura negra i taronja 
Diamantina blanca (purpurina) 
Branqueta 

 

Pas 1: Barregem la cola blanca amb una mica d’aigua. 

 

 

 

 

Pas 2: Amb l’ajuda de la brotxa pintem tota la bombe-
ta amb la cola blanca. 

 

 

 

Pas 3: Sense deixar que se sequi la cola blanca, cobrim 

tota la bombeta amb la diamantina. 

 

 

Pas 4: Amb la pintura negra i molta cura, anem fent 

punts per simular: la boca, els ulls i els botons del ni-
not de neu. 
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Pas 5:  Un cop fets tots els punts, afegim el que seria 

el nas de color taronja. 

 

 

 

 

Pas 6: Per finalitzar, tallem les branquetes en petites tires 

que faran de braços per al ninot. 

 

 

 

 

 

Pas 7: Els braços de fusta, els enganxem amb silicona 
calenta. Sempre amb ajuda d’un adult! 

 

 

 

 

Pas 8: Després de deixar-ho assecar, li afegim una tira que ens 

servirà per penjar el nostre adorn a l’arbre. 

 

 

 

Pas 9: I ja estaria llest!!:-)  
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 RECOMANACIONS 
Andrea Fernández i Andrea del Valle  

En l’apartat de recomanacions us assessorem sobre la música i els llibres que més agraden als 
adolescents.  

 
 - Música:  Hello - Adele 

                 Dejad que hablen - Chojin 

                 Boom – Simple Plan  

 
- Llibres : El Món Blau d’Albert Espinosa 

   Ensayo sobre la ceguera- Jose Saramago 
 

RECOMANACIONS MUSICALS 

Hello - Adele:  

El 23 d’ octubre de 2015, va ser llan-
çat  «Hello» el senzill que va presen-
tar el seu tercer àlbum d’ estudi. L’àl-
bum << 25 >> compta amb 11 can-
çons, les quals va descriure com a 
“molt íntimes i col·loquials”. El seu 
gènere de música és Soul, R&B i pop. 

 

Dejad que hablen - Chojin:  

El raper espanyol, Chojin, el mes d’octubre, va 
treure la cançó recomanada. El seu gènere mu-
sical és Hip Hop, rap consciència i comedy rap. 
 
 

 

Boom - Simple Plan:  

És un grup poc conegut, però amb 
molt bones cançons. Boom ha sigut 

una de les seves últimes creacions. 
Sempre han mantingut el seus estils 
musicals: Pop punk, rock alternatiu i 
pop rock.  
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RECOMANACIONS DE LLIBRES 

 

El món blau. Estima el teu caos - Albert Espinosa:  

El món blau és la nova novel·la d’Albert Espinosa: una 
història que enllaça amb El món groc i Polseres verme-

lles i que tanca una trilogia de colors que parlen de vida, 

de lluita i de mort. 

 

Hem escollit aquest llibre perquè és molt interessant. Et 
fa tenir empatia amb l’escriptor, és a dir, et fa posar a la 
seva pell. També et fa valorar tot el que tenim, perquè hi 
ha vegades que fins que no ho perdem no som conscient 
del que tenim. Ens explica per tot el que ha passat  la se-
va vida i ens anima a fer tot el que ens agradi sense que 
ningú ens ho impedeixi... Perquè si volem, podem.  

 

 

 

Ensayo sobre la ceguera - Jose Saramago:  

L’autor ens porta per un relat enmig del realisme 
traslladat de la mà amb la ficció. És un llibre que, 
des de l’inici, t’atrapa. És una història ben portada, 
perquè l’autor sap jugar amb el dramatisme i la 
desgràcia. 

 

És un llibre que realment t’atrapa i et porta a posar-
te a la pell d’una persona cega. Els moments d’an-
gúnia, de no saber què fer, de no entendre el perquè 
i no saber on ets, et motiva s seguir llegint. És un 
llibre molt emotiu i realista. 

Si el llegiu, entendreu el món d’una altra 
manera! 
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 QUÈ HAURIA DE SER ESTIMAR? 
 

Amanda Peñarroja i Naget Ouled-Cheikh  
 
L’altre dia vam rebre unes sessions sobre la violència de gènere. En aquells di-
es, entre altres coses, van entregar-nos al final de classe un text que pertany al 
popular llibre d’El petit príncep d’Antoine de Saint-Exupéry  
  
 
Us deixem l’enllaç aquí sota perquè el pugueu llegir, pensar sobre el tema i re-
flexionar (com ho farem nosaltres tot seguit). Esperem que us agradi tant com 
ens ha agradat a nosaltres. 
 
 
http://davidhuerta.typepad.com/blog/2013/12/el-principito-querer-y-
amar.html 

 

 

Bé, primer escriurem la primera sensació que vam tenir quan ens van llegir el 
text. La situació era: la classe fosca, tot en silenci i una dolça melodia de fons 
que emocionava fins a la llàgrima.  

 

Si ens parem a pensar la quantitat de 
textos que hem llegit de l’amor, el 
desamor, i l’engany... La resposta ins-
tantània serà: molts i milers. Aquest 
text és la clau per poder entendre el 
camí que porta a l’amor, perquè per 
una part, si decideixes definir l’amor, 
l’estimació i la diferència de senti-
ments que comporta això, és difícil fer
-ho i resoldre aquesta qüestió. En 
canvi, hi ha algú que ho ha aconseguit 
i ens ha deixat molt clar com separar i 
diferenciar  el que vindria a ser 
“amar” i “querer” (ho diem en caste-
llà, perquè en català només hi ha el 
terme “estimar”).    
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Ara ens parem a reflexionar so-
bre la idea que ens transmet 
aquest escrit. A nosaltres ens ha 
donat la sensació de buidor i ens 
ha fet recordar moltes situacions 
quotidianes on està molt poc va-
lorat el mot “querer”.   

 

 

 

La primera idea que ens ha transmès és que hi ha molta gent que dóna 
un significat erroni a la paraula “estimar”. Generalment, la societat ha 
imposat una idea d’aquestes dues paraules erròniament. On es creu 
que “querer” és l’equivalent d’ “amar” i no és així... Hi ha bastants dife-
rències que hem de fer notar. La principal: jo “amo” a una persona 
quan vull el millor per a ella, quan vull que sigui feliç, amb o sense mi. 
“Amar” és quan cadascú té les seves diferències positives i negatives, i 
segueixes tenint-li aquest afecte carinyós que li tens. Es basa en la lli-
bertat, en la confiança i en l’empatia d’una parella. En aquest cas també 
és important no dependre de ningú i no esperar fets que il·lusionin l’à-
nima.  

 

 

En canvi, quan jo “quiero” a una persona, és quan vull que es passi la 
vida depenent de mi, que el vull per a mi sol, que espero alguna cosa 
seva, que em sorprengui, que depengui de mi, que jo depengui d’ ella... 
i mil raons més que confonem.  

 

 

Esperem que després de llegir aquest text i de reflexionar sobre el tema 
sigueu conscients a l’hora de fer servir aquestes paraules. I saber quin 
és el moment i el mot adequat per utilitzar-les. 
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 REMEIS CASOLANS CONTRA EL REFREDAT 
 

Sergi Camps i Anna Gómez 

 

Normalment a l’hivern ens acostumem a refredar i a posar malalts pels canvis 
de temperatura, ja que quan canviem de llocs trobem diferents temperatures.  

Per passar aquests dies de fred amb més facilitat t’aconsellem uns remeis ca-
solans: 

Què pots fer si tens tos i no pots dormir? 

Posar a la tauleta de nit un plat amb ceba tallada. 
Aquest acció tan senzilla fa disminuir la tos i així 
podràs dormir millor, gràcies a l’olor que desprèn 
la ceba. 

Què fer si tens mal de gola? 

Quan t’aixequis omple un got de llet ben calenta i posa dues cullerades de 
mel. Per als moments incòmodes que no et puguis fer un got de llet, és reco-
manable portar caramels de mel amb llimona. T’alleujaran molt.  

I si et costa respirar? 

Posar en una olla a bullir amb fulles d’eucalip-
tus. Quan l’aigua ja bulli, retirar-la del foc. Lla-
vors posar el cap sobre l’olla tapat amb una to-
vallola perquè l’escalfor i el baf no marxi. Tot 
seguit, inspirar el baf, és a dir, respirar profun-
dament. Així podràs respirar millor i ets senti-
ràs més alleugerit.  

Què podem fer per prevenir els refredats? 

Si tens la sort de no haver agafat un refredat, el que podries fer és beure cada 
dia un got de suc de taronja natural durant la temporada d'hivern. Així acti-
ves les teves defenses i t’ajudarà a no haver de passar aquests mals dies.  

 

Però sobretot, ABRIGA’T MOLT!  
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 CRISPETES DE OREO  

Oscar Vila 

INGREDIENTS 

 

- 1 tassa de blat de moro per crispetes 

- 10 galetes d’oreo 

- 180gr de xocolata blanc per fondre 

 

PROCEDIMENT 

 

- Poses les crispetes a la paella amb una tapa perquè no s’escampin.  

- Després posem les oreo a una picadora i les piquem fins que quedi un polsim negre. 

- Seguidament posem el xocolata blanc al microondes 30 minuts.  

- Finalment es barreja el xocolata blanc i l’oreo amb les crispetes 

 

Aquí teniu el resultat: 

 

       Bon profit ! 
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 HORÒSCOP 
Andrea Sacchetti 

 
Àries: 21 març/ 20 abril  
Comprendràs a un nivell profund què és l'amor i perquè camines una 
mica encallat: has d’obrir-te, de manera sincera i amable, a una persona 
de la teva família. Llavors aconseguiràs que les coses flueixin a la teva 
vida de manera una mica més còmoda. 
 
Taure: 21 abril/ 20 maig  
Convé que et replantegis la destinació d'un viatge que tens programat 
pròximament. El que has triat és bo, però possiblement n’hi hagi un al-
tre millor per a tu, un en què podries viure una experiència intensa i 
gratificant a diferents nivells. 

 
Bessons: 21 maig/ 22 juny   
Un comentari irònic que farà algun company de feina et semblarà in-
just, però no has de fer gaire cas. Tu limita't a fer bé el teu: la resta arri-
barà sol, inclosa aquesta promoció laboral que només depèn de tu i que 
facis bé la teva feina. 
 
Cranc: 22 juny / 22 juliol.   
Necessites, realment necessites, passar-ho bé. Fa massa temps que no 
gaudeixes veritablement de la vida. No poden ser tot obligacions: cal 
gaudir. I això inclou deixar-se anar, saltar-se l’agenda i brindar l'oportu-
nitat de sortir de la rutina de tant en tant. 
 
Lleó: 23 juliol/ 23 agost.   
Et sentiràs una mica inquiet per una amenaça que no serà molt realista 
ni massa gran, però que tot i així et desestabilitzarà una mica. El poder 
està dins teu, avui i sempre. Però si desperdicies el teu temps pensant 
en el que podria passar en un futur, et sentiràs bloquejat. 

 
Verge: 24 agost/23 desembre.   
No t'entestis a tenir la raó amb un company de treball que, d'alguna ma-
nera, està creant-te un conflicte que no et correspon. A casa hauràs d'in-
tervenir, de la manera més amorosa possible, entre una discussió acalo-
rada entre germans o entre alguns membres de la teva família. 
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Balança: 24 setembre/ 22 octubre.  
Si et sents trist i submergit en un estat de nostàlgia o malenconia, accepta-
ho . És humà viure totes les emocions i tu no tens de què avergonyir-te. Aviat 
sortirà de nou el sol: és llavors quan aprofitaràs per emprendre, de nou, el 
camí triat . 
 
Escorpí: 23 octubre/ 20 novembre  
Si tens l'oportunitat avui de practicar un esport nou, fes-ho. Si no, estigues 
atent a les xarxes socials o als missatges: hi haurà informació valuosa per a 
tu relacionada amb una pràctica que podria millorar molt el teu benestar fí-
sic i també el mental. 
 
Sagitari: 21 novembre/ 21 desembre.   
Els amics estan per al bo i per al dolent, i tu has de demostrar-li a un d'ells 
que estàs al seu costat precisament ara que és quan més ho necessita. Si has 
de dir que no a altres plans més desitjables, fes-ho: sens dubte t'alegraràs. 
 
Capricorn: 22 desembre/ 20 gener.   
La teva parella no entendrà certa justificació amb la qual tractaràs de fer fora 
unes pilotes que d'alguna manera et corresponen. Els teus motius són lògics, 
però has de respectar la seva postura i no insistir. S’adonarà de tot més en-
davant, i llavors serà el moment que parlis amb ell o amb ella. 
 
Aquari: 21 gener/ 19 febrer. 
Algú et brindarà la possibilitat d'anar al cinema, al teatre o a un concert: ac-
cepta la invitació. Necessites evadir-te una mica de la complexa realitat quo-
tidiana. Estar en contacte amb propostes culturals activarà, a més, la teva fa-
ceta més creativa . Et farà molt bé aquesta sortida.   
 
Peixos: 20 febrer/ 20 març.  
Certes reformes que necessita la teva llar no poden ser ateses en aquest mo-
ment: tens massa assumptes pendents. Les faràs, amb tota probabilitat, més 
endavant, però ara et correspon seguir amb altres objectius que no pots ajor-
nar més. 
 



 50 

 PASSATEMPS 

Sudoko 

Busca el nom de 10 cantants espanyols en aquesta sopa de lletres: 

Pablo Alborán, Alejandro Sanz, David Bisbal, David Bustamente,  Melendi, Malú, 
India Martínez, Edurne, Alaska i Amaral 

P D E U K S N D L U J M I N S 

J A L E J A N D R O S A N Z U 

D V B U M W N D T V B P D Y I 

I I E L N I J A E F N J I I E 

E D J U O A D V Q D M M A U D 

H B Y R Q A A I A G X L M O U 

T U I E K M L D G S Z A A K R 

R S S B N A R B H N V W R G N 

W T P T Z R E I O W T Q T Q E 

P A L A J A S S I R L E I W J 

F M A L Ú L V B O T Á R N T H 

R A D F H X X A U Q K N E U T 

U N U N M M E L E N D I Z Y R 

V T G J S I J P O U U T Y H F 

D E V K M N A L A S K A U J C 
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 Busca les 10 diferències 
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