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EQUIP DE PROFESSORS 
A la fotografia hi podeu veure els membres de 
l’equip docent, format per Òscar Pérez, Núria 

Finestra, Maite Casas i Miquel Martín (a dalt), i 
Marçal Font, Anna Campanya i Georgina Gifreu 

(a baix).  

 
EQUIP D’ORIENTACIÓ 

A sota, el psicòleg Valentí Jiménez i      

la psicopedagoga Olga Espinosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tots plegats us desitgem un bon estiu! 

 
FIL X RANDA ÉS L’ANUARI INFORMATIU DE L’INSTITUT NOU 
DE GIRONA ON ES RECULLEN ELS ESDEVENIMENTS MÉS 
RELLEVANTS QUE HAN TINGUT LLOC DURANT EL CURS 
ESCOLAR: XERRADES, SORTIDES, ACTES, CONFERÈNCIES, 
VISITES, CELEBRACIONS I UN LLARG ETCÈTERA 
D’INFORMACIONS DIVERSES MITJANÇANT LES QUALS 
PODREU CONÈIXER EL DIA A DIA DEL CENTRE. AGRAÏMENTS 
SINCERS A TOTES LES PERSONES QUE HI HA COL·LABORAT 
D’ALGUNA MANERA. 

 

COORDINACIÓ I EDICIÓ: GEORGINA GIFREU FONT 

 
Podeu consultar el nostre web agora.xtec.cat/insnoudegirona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Benvolgudes famílies, 

Com ja sabeu, els vostres fills han 
estat la primera promoció de 
l’Institut Nou de Girona. Com a 
professors us volem felicitar pel 
suport que hem rebut i per la fei-
na que els vostres fills han realit-
zat durant aquest curs. Déu n’hi 
do, n’estem molt orgullosos! Ha 
estat un curs molt dinàmic i vari-
at, sobretot pels professors, i el 
valorem molt positivament. Com 
a equip hem après molt dels dife-
rents punts de vista dels alumnes, 
dels pares i dels mateixos com-
panys d’equip, però sobretot hem 
après dels vostres fills, de la seva 
capacitat d’implicació i motivació, 
així com de les seves ganes 
d’aprendre. 

Aprofitem l’avinentesa per fer-
vos a mans un exemplar del pri-
mer número de la revista FIL x 
RANDA, l’anuari informatiu on 
hem recollit minuciosament els 
esdeveniments més rellevants 
que han tingut lloc durant el curs 
escolar. Esperem que us agradi, 
perquè l’hem elaborat amb molta 
il·lusió i dedicació. 

Ens resta tan sols agrair les apor-
tacions d’aquelles persones de la 
comunitat educativa (alumnes, 
pares i professors) que han con-
tribuït a confeccionar aquesta 
publicació amb textos, fotografies 
i informacions diverses, especi-
alment a la professora Georgina 
Gifreu, directora de la revista. A 
tots, moltes gràcies! I a tots, tam-
bé, bon estiu! 

Cordialment, 

Maite Casas i López (Directora) 
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XERRADES I REUNIONS 
AL CENTRE 

A INAUGURACIÓ OFICIAL  

El dia 26 de setembre es va celebrar la inau-
guració oficial i mediàtica de l’Institut Nou de 
Girona, i van assistir a l’acte diversos repre-
sentants de les nostres institucions: l’alcalde 
de la ciutat, el Sr. Carles Puigdemont; el 

director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament a Girona, el Sr. Albert Bayot; la regidora 
d’Educació de l’Ajuntament de Girona, la Sra. Isabel 
Muradàs; i el regidor d’Urbanisme, el Sr. Carles Ribas. 
Hi van ser presents els mitjans de comunicació i es van 
mostrar les instal·lacions als convidats, tot i que 
l’alumnat va seguir les classes amb normalitat. 

Text: Redacció de FIL x RANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUNIÓ DE PARES 

Dijous dia 23 d’octubre es va dur a ter-
me la segona reunió de pares del curs 
2014-2015, que en aquesta ocasió va 
comptar amb la presència del Sr. Marc 
Guerra, de l’Equip Municipal de Promo-

ció de la Salut (EMPSA) i de la Sra. Maribel Vila, infer-
mera del CAP de Montilivi.  

Va iniciar l’acte la directora del centre, Sra. Maite 
Casas, amb la presentació dels dos convidats, als 
quals va cedir la paraula. El Sr. Marc Guerra va pre-
sentar la publicació L’educació també és digital, una 
guia d’orientacions per a famílies sobre l’ús d’Internet 
i els dispositius mòbils impulsada per la Regidoria 
d’educació de l’Ajuntament de Girona. Aquesta guia, 
que pretén ser una eina de consulta i orientació sobre 
l’educació digital, conté tres blocs: hàbits i pautes per 
a un ús transparent d’Internet; límits, intimitat i con-
trol de la privacitat a la xarxa; i finalment actituds, 
valors i consells que transcendeixen Internet. Per 
acabar, la Sra. Maribel Vila va explicar el Programa 
Salut i Escola (PSiE), que pretén millorar la salut dels 
adolescents mitjançant accions de promoció de la 
salut, prevenció de situacions de risc i d’atenció pre-
coç als problemes que puguin patir els adolescents.  

 

 

 

 

 

Va informar també que seria al centre cada divendres 
per treballar amb els alumnes des de dos àmbits: 
d’una banda, xerrades als grup classe sobre temes 
com ara l’autoestima, l’alimentació i la salut, i de 
l’altra, atenció individualitzada als nois i noies que 
sol·licitessin una consulta. 

Finalment els pares, acompanyats pels tutors, van 
poder fer una visita per conèixer les instal·lacions. A 
continuació es van dirigir a les classes per escoltar la 
informació que els havien de transmetre els tutors i 
per recollir els informes de l’avaluació inicial de llurs 
fills i filles. Aquest va ser, sens dubte, el moment més 
esperat de la trobada. 

Text: Redacció de FIL x RANDA 

 

 

L 

R 
 

 

D’esquerra a dreta, el Sr. Albert Bayot, el Sr. Carles 
Puigdemont, la Sra. Isabel Muradàs i  

la Sra. Maite Casas (directora del centre). 
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UNA XERRADA 
QUE MAI NO 
OBLIDAREM  

El divendres 10 d’abril 
l’EAP del nostre institut, 
Valentí Jiménez, ens va 
fer una xerrada sobre 
l’autosuperació i el res-
pecte.  

Es va centrar en la seva 
pròpia vivència, una expe-
riència d’autosuperació, ja 
que ell és invident. Ens va 
contar que ell no és cec 
de naixement, sinó a cau-
sa d’un accident que va 
patir als cinc anys un dia 
que va acompanyar el seu 
pare a caçar. Va explicar 
com aquest fet li havia 
canviat la vida i com va 
haver d’espavilar-se per 
seguir endavant.  

Ens va fer entendre que, 
malgrat tot, anar enda-
vant depèn de nosaltres i 
del nostre esforç.  

Text: Andrea Mejía (1ESOB) 

 

 

 

    UN JOGLAR ITINERANT 

El dimarts dia 28 d’abril, a les 12.30h, el 

nostre centre va rebre la visita d’Emiliano 

Valdeolivas, cantautor i professor de 

llengua i literatura espanyoles que ha de-

dicat gran part de la seva vida a divulgar 

els poemes més representatius de la lite-

ratura castellana entre el públic adoles-

cent.  

Va interpretar, acompanyat de la seva 

guitarra, les composicions següents, que 

els alumnes havien treballat a l’aula: La 

doncella guerrera, Voces daba un marine-

ro, Romance del quintado, Romance de la 

ausencia, El conde Olinos, Al salir de la 

cárcel (Fray Luis de León), Soneto a una 

nariz (Francisco de Quevedo), La canción 

del pirata (José de Espronceda), Arbolé 

arbolé (Federico García Lorca), El lobito 

bueno (José Agustín Goytisolo i Gloria 

Fuertes), i finalment El romance del prisi-

onero, que vam cantar tots plegats. 

Emiliano Valdeolivas va saber transmetre 

al públic adolescent la seva passió per la 

poesia i per la música, i l’acte va resultar 

un èxit. 

Text: Redacció FIL x RANDA 

 

DOLORS GARCIA 
CORNELLÀ, UNA 
AUTORA A L’AULA 

Durant el segon trimestre, els 
alumnes de 1r d’ESO de l’Institut 
Nou de Girona hem lle-
git L’esclau del Mercadal, de 
Dolors Garcia Cornellà. El dilluns 
16 de març l’autora va venir al 
centre per explicar-nos a fons la 
novel·la i moltes altres coses 
que li vam preguntar sobre la 
seva feina com a escriptora i 
sobre les seves obres.  

La Dolors va començar a escriu-
re històries amb 10 anys, a les 
classes de matemàtiques: 
s’avorria molt perquè no li agra-
daven i es dedicava a escriure 
contes en una llibreta. Les seves 
amigues l’animaven i esperaven 
sempre noves històries. Escri-
vint, la Dolors es trobava a gust. 
El dia que va acabar el seu pri-
mer llibre el va presentar al 
Premi Just M. Casero de novel·la 
curta i el va guanyar. Això la va 
motivar molt per continuar en-
davant. Actualment treballa a 
l’Ajuntament de Girona i cada 
dia porta a sobre una llibreta on 
apunta coses interessants que li 
agraden o que li criden l’atenció. 
D’aquesta manera té idees pels 
seus llibres. Aquesta xerrada ens 
va agradar molt. Tenir davant la 
persona que ha escrit un llibre 
que has llegit és increïble!                                        

Text: Gashaw Lladó (1ESO A)  
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NNY 

Dimecres dia 5 de novembre vam anar a l’auditori 
de Girona per escoltar una xerrada proposada per 
INNY, una organització sense ànim de lucre crea-
da per 18 joves emprenedors d’entre 16 i 25 anys 

que organitza actes amb l’objectiu de compartir i difon-
dre les seves vivències. En aquesta ocasió vam poder 
escoltar quatre joves que ens van explicar com havien 
arribat a complir el seu somni, tot i que no els havia es-
tat fàcil aconseguir-ho. Ens van parlar de les seves expe-
riències personals, i tots n’havien tingut de dolentes, 
però tot i així van superar-les a base d’esforç, perquè 
van mirar endavant. 

Al final de la conferència hi ha va haver una cosa que em 
va emocionar: va sortir a la pantalla un llibre en blanc i 
un bolígraf i ens van dir que només nosaltres hem de 
decidir el nostre futur i que mai no hem de deixar de 
somiar. 

Text: Pau Ribas (1 ESO A) 

TUTORIA 
 

UUL, QUÈ T’HA PASSAT? 

El dimecres 12 de novembre ens van venir a 
fer una xerrada sobre el bulliyng. Ens van 
explicar en què consistia el maltractament de 
les persones, que normalment es duu a ter-
me a causa de la raça, la religió, la cultura, la 

manera de ser, les idees, etc.) i les seves característi-
ques. Principalment, però, vam parlar del que moltes 
vegades passa als instituts i en algunes pàgines soci-
als, com ara Facebook,Twitter i WhatsApp. 

Ens van fer adonar que moltes vegades el que ens pot 
resultar divertit a nosaltres pot no ser-ho per als al-
tres. Per tant, si volem seguir el bon camí ens hem de 
posar al lloc dels altres, hem de ser empàtics. 

Per finalitzar la xerrada ens van narrar la història d'en 
Juul, un ninot que rebia les burles de tots els seus 
companys per la seva manera de ser i que va acabar 
simplement sense cap altra part del cos que el cap. 
Encara que fos un personatge de fantasia, ens va 
poder ensenyar la força que adquireixen les paraules 

a l'hora d'ofendre les persones, ja que poden com-
portar situacions greus.  

Vam completar aquesta xerrada amb una activitat 
sobre agressions. 

Va ser una conferència molt interessant que ens va 
fer reflexionar sobre el nostre comportament. 

Text: Hafsa Banane (1ESO A) 

I 

J 
 

 

EXTERNES 
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UÈ PASSA AMB EL WHATSAPP 

El dia 9 de gener, la Gemma i la Queralt van venir a 
fer-nos una xerrada sobre el WhatsApp en la qual ens 
van aconsellar que no agreguéssim persones que no 
coneguéssim i que no pengéssim fotos íntimes. 

Mentre anaven explicant anaven interpretant escenes, on la Gemma 
feia d’Àlex i la Queralt feia de Judit, per fer-nos veure que passem 
molta estona parlant per WhatsApp i no tenim temps per fer coses 
més interessants. Plantejaven diferents situacions i llavors nosaltres 
havíem de reflexionar sobre les conseqüències. 

Llavors vam fer una activitat per grups. Havíem d’escriure una carta 
a en Marc per dir-li que no havíem pogut anar a la seva festa 
d’aniversari. Vam donar la nostra opinió sobre quina ens hauria 
agradat rebre si fóssim en Marc. Seguidament ens van fer una altra 
escenificació i més tard altres nois i noies van interpretar una família 
que es dirigia a l’Àlex per haver enviat una foto íntima i li deia el que 
pensava. Finalment l’Àlex es va penedir d’haver enviat la foto. Va ser 
una xerrada molt interessant i ens ho vam passar molt bé! 

Text: Pol Gaya (1ESO B) i Eloy Martínez (1ESO A) 

 

IGUES TU! LA PRESA DE DECISIONS 

El 20 de febrer a l’hora de tutoria ens van fer una xerrada 
sobre la presa de decisions. Ens vam dividir en cinc grups 
i a cadascun la formadora ens va donar un full on hi havia 

un dilema, és a dir, una situació que plantejava un problema. 
Nosaltres havíem de representar teatralment la situació i havíem 
de trobar la solució al problema. Al final comentàvem si la solució 
havia estat passiva, agressiva o assertiva*. També calia valorar-ne 
les conseqüències i dir si en una situació semblant actuaríem de 
la mateixa manera. Per acabar ens van passar un full perquè valo-
réssim aquesta activitat, que va resultar molt interessant.    

Text: Aryery Álvares (1ESO A) 

O ET FUMIS LA SALUT  

Divendres 13 de març, a l’hora de tutoria, els 
alumnes vam poder escoltar una xerrada sobre el 
tabaquisme feta per Eulàlia Romera, de la Funda-

ció Oncolliga. Ens va explicar les conseqüències d’aquesta droga 
legal, el tabac, per què és dolent, etc. 

Ens va ensenyar alguns dels components de les cigarretes i ens va 
fer comparar els pulmons d’una persona normal amb els d’una de 
fumadora. Després ens va preguntar què en pensàvem i vam fer 
un petit debat. Finalment, ens va aconsellar que no ens deixéssim 
influenciar pels altres i que fóssim responsables. 

Text: Alèxia Fernández (1ESO A)  

                                         

Q 

S 

N 

Què passa amb el WhatsApp? 

 

Sigues tu! 

 

 

 

*Ser assertiu consisteix a saber expressar, en el 

moment oportú i de la manera adequada, les 

nostres opinions, sentiments i necessitats, res-

pectant i acceptant els arguments dels altres. 

L’assertivitat és una conducta, no pas una ca-

racterística de la personalitat, per tant, és una 

capacitat que cal desenvolupar i entrenar cons-

tantment. 

Dra. Carme G. Camins (2009), “Què vol dir ser assertiu?”, 

Tot claror 64. 

No et fumis la salut! 
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SORTIDES

 
 
NGLISH  
FESTIVAL PERICOT 

 

 El dijous dia 27 de novembre, 
tots els alumnes de l’institut 
vam assistir com a públic a 

l’English Festival organitzat per l’Escola 
Pericot, una celebració que va consistir 
en la representació d’una obra de teatre 
en anglès.  

 

Els mestres 
van resultar 
ser, per un 
dia, uns ac-
tors i can-
tants ex-
cel·lents que 
van aconse-
guir engres-
car tots els 

assistents, 
des dels més 

petits 
d’educació 

infantil fins 
als d’ESO passant pels de nens i nenes 
primària. Vam voler ser presents en 
aquest acte per dos motius principals 
com són la implicació del nostre centre 
amb les escoles de primària adscrites i 
l’impuls que es dóna des de l’Institut Nou 
de Girona a l’aprenentatge de la llengua 
anglesa. 

Pels antics alumnes del Pericot retrobar-
se amb els seus mestres de l’escola va 
ser molt emotiu, mentre que per als al-
tres nois i noies de l’institut l’ocasió va 
suposar l’oportunitat de conèixer una 
escola de l’entorn, concretament el cen-
tre on han estudiat alguns dels seus 
companys. Moltes felicitats a l’Escola 
Pericot, i el nostre agraïment per haver-
nos convidat! 

Text: Redacció FIL x RANDA

E 
SORTIDA DE COHESIÓ 

 

El dia 19 de setembre, els professors i els 60 
alumnes de l’Institut Nou de Girona vam fer la 
sortida de cohesió. Vam marxar a les 9.30h cap 
a la Font del Ferro per fer una jornada  coope-
rativa.  El trajecte va durar una hora i mitja i va 
ser una mica dur perquè feia calor i vam anar a 
un bon ritme, sense badar. 

Quan vam arribar,  gairebé tothom estava can-
sat, així que vam aprofitar per descansar men-
tre esmorzàvem i per jugar. Al cap d’una bona 
estona els professors ens van repartir en grups 
per fer unes activitats perquè ens coneguéssim 
tots, ja que venim de diferents centres de pri-
mària. Ens ho vam passar genial fent aquelles 
activitats! Per tornar vam passar per un altre 
camí que ens portava a la Rambla, feia una ca-
lor sufocant. Tot i que vam arribar molt can-
sats, l’excursió va ser molt divertida. Sort que 
era divendres! El dilluns següent, alguns encara 
teníem cruiximents, però va valer la pena! Ara 
haurem d’esperar la propera sortida! 

Text: Emma Gómez (1B) i Tatiana Mendoza (1A) 
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N PLANETA AMB ENERGIA 

El dia 21 de novembre 
del 2014 vam fer una 
sortida per anar a la 
Universitat de Girona 

a veure una obra de teatre que par-
lava sobre les energies ja que era la 
Setmana de la Ciència. A continuació 
vam realitzar un taller relacionat 
amb l’obra de teatre. Les quatre 
activitats eren: fer anar cotxes de 
plastilina i cables i il·luminar una 
placa solar amb una llanterna; fer 
llum amb plastilina i llimona; fer una 
barreja de llimona, sucre, oli, farina i 
aigua: amb aquests ingredients creà-

vem una mena de plastilina i 
generàvem energia; i fer unes 
preguntes relacionades amb 
l’energia. Finalment vam aju-
dar a crear electricitat com a 
energia renovable. Vam arribar 
cansadíssims perquè abans de 
tornar vam aprofitar per conèi-
xer l’entorn de la universitat i 
ens vam fer un tip de caminar, 
però tot plegat va ser interes-
sant i divertit. 

Text: Martí Coll i Laura del Moral (1B)  

 

ISITA GUIADA A LA BIBLIOTECA  

Els dies 22 i 29 de 
gener, els alumnes 
de 1r d’ESO A i B, 

respectivament, 
vam fer una sorti-

da per veure la nova biblioteca de 
Girona, situada molt a prop del 
nostre institut i inaugurada el mes 
de desembre. La visita guiada, que 
va durar dues hores, va ajudar-nos 
a conèixer el funcionament 
d’aquest espai, el seu fons i els 
diferents recursos i documents que 
hi podem trobar. 

La nostra guia ens va explicar que la 
biblioteca Carles Rahola s’ubicava 
en un edifici intel·ligent, és a dir, 

que tot funcionava a partir de 
la robòtica i ens va ensenyar 
els jardins verticals exteriors. 
Ens va mostrar les diferents 
sales de les tres plantes (infan-
til, juvenil, música, art, qui-
osc...) i ens va detallar com 
podíem consultar el catàleg i 
com funcionava el sistema de 
préstec i de retorn de docu-
ments. Finalment, va donar el 
full de sol·licitud als alumnes 
que encara no tenien el carnet 
per tal que el poguessin dema-
nar.  

Text: Redacció FIL X RANDA 

 

ISCOS I OPORTUNITATS DEL MÓN 
CONNECTAT 

Aquest és el títol de la 
xerrada que el perio-
dista Carles Capdevila 

va oferir a alumnes d’ESO i batxille-
rat de diversos centres de Girona el 
dijous 26 de març a l’Auditori. Car-
les Capdevila, en un acte presentat 
pel professor de la UdG Joan Fona-
lleras, va desenvolupar el seu dis-
curs a partir de set punts de refe-
rència: la necessitat de filtrar la 
informació, l’exigència de ser ex-
perts en comunicació, els perills del 
món connectat, la necessitat de 

canviar el món dels monopolis, 
la importància de no estar atu-
rats, la cultura de l’esforç i la 
visió optimista de la vida. Alguns 
dels estudiants que no havien 
anat de colònies van assistir-hi i 
van poder gaudir d’una sessió 
interessant pel seu contingut i 
alhora amena per la manera com 
el ponent va saber connectar 
amb el públic assistent.  

Text: Redacció FIL X RANDA

U 

V 

R 

 

Setmana de la Ciència a la UdG 

 

 

 

 

 

Biblioteca pública Carles Rahola 

 

 

 

 

 

Xerrada Carles Capdevila 
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OLÒNIES A SANTA PAU

 

Dimecres 25 de març. Rumb a l’aventura! 

Els alumnes vam arribar a l’institut a les 9.45h. Tots 
estàvem molt nerviosos perquè ja faltava poc per iniciar 
l’aventura! Finalment vam acabar marxant a dos quarts 
d’onze perquè l’autobús va venir amb retard. Tots ens 
vam acomiadar dels nostres pares abans de pujar-hi. 
Durant el trajecte no paràvem de cantar cançons i de 
fer fotos! 

Quan vam arribar a destí, vam menjar l’esmorzar que 
portàvem i de seguida vam iniciar la ruta des de la Fa-
geda d’en Jordà fins al volcà de Santa Margarida. Ens ho 
vam passar molt bé, tot i que alguns alumnes van aca-
bar ben bruts de fang. La passejada va ser d’allò més 
divertida. Després vam anar a dinar i en acabat ens vam 
dirigir a la casa de colònies. En arribar-hi, ens vam ado-
nar que la calefacció no funcionava, així que vam mar-
xar a una altra casa. 

Quan vam baixar de l’autobús vam veure que els moni-
tors de colònies duien unes màscares: després vam 
saber que era perquè hi havia uns virus provocats per 
zombis. Vam tenir una mica de temps lliure per ins-
tal·lar-nos a les habitacions i per jugar, parlar, etc. 

A continuació vam fer una activitat d’orientació que es 
deia “Ruta per escapar dels zombis”. Consistia a apren-
dre una ruta per si els zombis ens atacaven. L’objectiu 
d’aquesta activitat era que aprenguéssim a seguir les 
instruccions d’un mapa i a utilitzar diferents objectes, 
com pot ser una brúixola, que ens poden ser útils per 
orientar-nos dins d’un bosc. Durant les activitats vam 
parar una estoneta per berenar i, quan les vam acabar, 
ens van deixar temps lliure per poder-nos dutxar i aca-
bar d’instal·lar-nos a les habitacions. 

Cap a les vuit vam sopar: de primer hi havia verdura i de 
segon salsitxes, tot acompanyat d'aigua, amanida, pa i 

postres. En acabar vam sortir a fer l'últim joc del dia, 
que consistia a trobar quatre símbols que portaven els 
monitors. N’hi havia, però, un de dolent, i si ens tocava 
havíem de tornar a començar el joc, per tant, a fer totes 
les proves. 

La nit va ser plena de rialles, crits i espants, ja que no hi 
havia llum, només teníem les nostres llanternes. Cap a 
les onze vam anar a les habitacions per dormir. Estàvem 
morts de cansament però, tot i això, la nit a les habita-
cions es va allargar tot el que els professors ens van 
deixar! 

Text: Tatiana Mendoza (1ESO A) 

 

Divendres 26 de març. Tallers i discoteca! 

El segon dia, els nois que no havíem dormit massa vam 
anar a caminar a la muntanya a les set del matí acom-
panyats per un professor. Després tots vam fer un es-
morzar que consistia en cereals, torrades, melmelada, 
galetes, llet, cacau en pols i sucs de fruita. 

A continuació, vam marxar tot caminat fins al poble de 
Santa Pau. Allà vam conèixer en Josep “Pauet”. En Jo-
sep és el propietari de Can Pauet, un bar tot curiós per-
què des de fa molt temps hi ha instal·lada una estació 
meteorològica d’on treu totes les dades perquè els 
pagesos, i tots els que hi estiguin interessats, sàpiguen 
el temps que els vindrà. En “Pauet” ens va 

C 
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explicar que podíem saber si els mesos de tot un any 
serien més o menys plujosos mirant les diferents capes 
d’una ceba a les quals havíem afegit sal i deixat a sol i 
serena durant una nit. Ens va fer la demostració al bell 
mig de la plaça i l’endemà ens va trucar per dir que el 
juliol serà sec però a l’agost hi haurà moltes pluges (com 
que són els mesos de vacances eren els que ens interes-
saven més!)  

Tot seguit vam fer una gimcana fotogràfica pel poble a fi 
de conèixer les seves parts més representatives i la seva 
història. Quan vam acabar, ens va venir a recollir un 
autocar que ens va tornar a la casa de colònies. 

Llavors va venir l’hora de dinar: vam menjar arròs a la 
cubana amb amanida i carn. De postres un iogurt. De la 
Fageda, clar! 

Després vam jugar una estona fins que van arribar els 
monitors. Ens vam dividir en els quatre grups que haví-
em fet el dia anterior i vam realitzar diverses activitats 
amb els monitors: botànica, on vam descobrir la vegeta-
ció de la zona (faigs, roures...), i vam aprendre com es 
classifiquen les diferents espècies de vegetals, vam fer 
observació de petjades i extremitats d’animals que vi-
uen a la zona i dels seus hàbits. En aquest taller, entre 
altres coses, vam escollir un dels animals que habiten a 
la zona i vam recrear-ne la seva petjada amb guix. Tam-
bé vam fer un taller on ens van ensenyar a fer cistells 
amb vímet de diferents colors i cadascú va poder fer el 
seu. 

A l’hora de berenar vam menjar pa amb xocolata i fruita. 
A continuació tocava temps lliure i alguns ja es dutxaven 
i es preparaven per la discoteca que ens esperava al 
vespre. Llavors ja era l’hora de sopar i tothom estava 
molt animat pensant en la festa d’aquella nit. Els moni-
tors ens tenien una sorpresa preparada: havíem de fer 
dues files, una de nois i l’altra de noies, per cantar can-
çons. Les noies cantaven molt agut i fent gestos de noia i 
en canvi els nois cantàvem ben greu i fèiem gestos de 
nois. Per fer-ho més divertit, vam intercanviar la canta-
ta. 

Ja era hora d’anar a la disco. Va ser el més divertit! Vam 
acabar ben afònics ja que havíem estat cridant i ballant.  

Text: Joan Rodríguez (1ESO B) 
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Divendres 27 de març. Últim dia!  

 

 

Després de dos dies de passar-nos-ho 
bomba va arribar el moment de marxar, 
però abans vam fer les ultimes activitats. 
Ens van repartir en cinc grups que feien una 
cosa diferent: termòmetres, baròmetres, 
pluviòmetres, i anemòmetres. Ens ho vam 
passar de meravella! Quan tothom va ha-
ver acabat vam posar les nostres creacions 
en unes caixes i ens en vam anar a pintar 
les petjades d’animals que havíem fet el dia 
abans. Ens van quedar molt bé. Quan totes 
les petjades van estar fetes i pintades ens 
van deixar una estona per jugar a futbol, 
corda, volei, prendre el sol o simplement 
xerrar amb els amics i fer-nos les últimes 
fotografies.  

Després vam anar a menjar un àpat exqui-
sit. En acabar ens van deixar una estona 
per córrer i just després ens vam acomiadar 
dels monitors i vam pujar al bus. Una moni-
tora es va posar a sota d’una de les fines-
tres i quan menys ens ho esperàvem salta-
va i ens feia un ensurt mentre ens acomia-
dàvem de la resta de monitors. A l’hora de 
marxar les cares van canviar, ja ningú no 
reia, i fins que no vam girar la cantonada no 
vam parar de dir adéu. 

Text: Agnès Marco (1ESO A) 

 

QUÈ PENSO DE LES COLÒNIES? 

o El menjar de les colònies era boníssim! (Joan Sala) 
o Tot el dia vam estar caminant i gaudint. (Joel Del Moral) 
o El joc de nit va ser cansat però també va ser molt divertit. (Iker 

Rivero) 
o La caminada va ser esgotadora. (Pol Gaya) 
o Un pas a la natura i un salt al coneixement. (Ivan Jiménez) 
o Vam visitar la Fageda d’en Jordà i em va encantar. (Martí Coll) 
o El joc de nit va ser interessant. (Biel Fall) 
o Vam veure molts animals i hi va haver disco! (Emma Gómez) 
o M’han caigut genial els monitors i les activitats eren molt xules. Era 

tot molt “cuqui”. (Laura Del Moral) 
o M’ho vaig passar molt bé, ho tornaria a repetir. (Anna Torrabade-

lla) 
o Una experiència fantàstica en un lloc meravellós! Però em faltaven 

els “crispies”. (Nataly Galindo) 
o El lloc on vam anar és molt maco i inspira molt. (Lara De Sousa) 
o Vam anar a un volcà i del cansament vam explotar! (Laia Baixauli) 
o Van ser uns dies molt especials que mai no oblidaré. (David Cullell) 
o Va ser una experiència preciosa a la natura. (Biel Pont) 
o Bona experiència a la natura amb els meus amics. (Marc Giralt) 
o Em va agradar molt! (Fran Ortega) 
o Bones emocions fora de la ciutat. La nit va ser apassionant! (Joan 

Rodríguez) 
o Ha estat excepcional. M’agradaria repetir-la! (Marcelina Jagliello) 
o M’ha agradat molt l’experiència! (Jesús Manuel López) 
o Va ser una experiència molt divertida, i que no l’oblidaré mai. (Gas-

haw Lladó) 
o Han estat les millors colònies fins ara! (Tati Mendoza) 
o Les colònies van ser molt divertides, però l’activitat d’observar les 

plantes es podria millorar. (Adrià Polanco) 
o Les activitats em van semblar molt interessants, i tothom s’ho va 

passar molt bé. (Naomi Dragan) 
o Va ser molt divertit, i tothom s’ho va passar súper bé! (Joneima 

Cuenca) 
o M’ha agradat molt l’activitat de nit. (Jia Jia Chen) 
o Han estat unes de les millors colònies que he fet mai. (Cristian Salas 

Galera) 
o M’ha agradat molt el meu equip, i les activitats han estat molt 

divertides. (Aryery Álvares) 
o Va ser immillorable! (Agnès Marco) 
o Va ser impressionant, sobretot la primera nit pel bosc. (Pau Ribas) 
o A mi personalment em va encantar, van ser unes de les millors 

colònies de la meva vida, i sense dubte m’ho vaig passar súper bé. 
(Andrea Gildau) 

o Aquestes colònies han estat molt divertides, sobretot les dues acti-
vitats de nit, en les quals m’ho vaig passar molt bé. (Roger Riera) 

o Una de les millors colònies que he fet a la meva vida. Unes activitats 
súper divertides, i uns monitors genials! (Nilo Torre) 

o Aquestes colònies m’han agradat molt, perquè els monitors eren 
molt divertits, i també ho eren els jocs. (Majula Sanaweh) 

o Trobo a faltar els monitors, perquè eren molt simpàtics i compren-
sius. (Alèxia Fernàndez) 

o Molt divertit, sobretot el joc de nit dels zombis. (Yeray Martínez) 
o La sortida a les colònies va ser molt divertida. Vam fer activitats de 

dia i de nit i totes genials. (Cristian Amador) 
o Unes colònies inoblidables, que superen fins i tot les de 6è. (Inti 

Arroyo) 
o Van ser unes colònies molt interessants, ja que els tallers van ser 

molt encertats. El monitors eren molt divertits, sobretot el dia que 
vam arribar. (Eloy Martínez) 

o La primera nit no l’oblidaré mai. (Marcos Carrasco) 
o Ens va agradar moltíssim, i crec que tothom està d’acord amb mi. 

Les activitats, els monitors, la casa, tot va ser perfecte! (Arnau Gis-
pert) 
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CELEBRACIONS 
 

ESTA DE NADAL 

El dimarts 23 de desembre va tenir lloc 
a l’Institut Nou de Girona la primera 
Festa de Nadal, molt esperada per tots 
els alumnes.  

 

La celebració es va iniciar a les 9h del matí amb la 
realització dels diferents tallers proposats per a 
aquesta diada: elaboració de dolços (piruletes de 
Nutella i Lacasitos i bombons de llet condensada 
amb galeta), decoració de CupCakes i tècniques 
teatrals. 

En acabar aquests tallers, a l’hora de l’esbarjo, els 
alumnes van poder gaudir d’un esmorzar calent 
ofert per l’AMPA de l’institut mentre es prepara-
ven per a l’espectacle següent, que va tenir lloc a 
l’auditori.  

F 
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PANERA DE NADAL. Aquí teniu la guanyadora 

de la panera que es va sortejar el dia 23 de 

desembre en el marc de la Festa de Nadal 

2014. Es tracta de l'àvia de la nostra companya 

Laia Baixauli, que va ser la gran afortunada! 

Hem de recordar que una part de cada butlleta 

que es va vendre per al sorteig es va destinar a 

la Marató de TV3, que enguany tractava les 

malalties cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest acte, presentat per les alumnes Aryery 
Álvares i Joneyma Cuenca, va comptar amb diver-
ses actuacions protagonitzades pels mateixos nois i 
noies del centre: Pol Gaya, Arnau Gispert i Iker 
Rivero van oferir al públic alguns trucs de màgia; 
Ivan Jiménez va fer un monòleg sobre el Nadal; 
Andrea Gildau i Tatiana Mendoza van interpretar la 
cançó Can’t stop dancing, de Becky G; Naomi Dra-
gan i Alèxia Fernández van projectar un vídeo i 
finalment un grup de nois i noies va ballar la can-
çó Timber. 

A continuació els estudiants van assajar Fama, el 
ball que haurien de representar davant dels pares 
una mica més tard, i es van anar vestint i maqui-
llant.  

Mentrestant l’institut obria les portes a les famíli-
es, les quals havien estat convidades a una trobada 
de cohesió que es va iniciar amb una xocolatada, 
també gentilesa de l’AMPA. Tot seguit els pares i 
mares es van dirigir a l’auditori, on va tenir lloc un 
segon espectacle, ara amb un públic més ampli. En 
primer lloc tots els alumnes, per grups, van realit-
zar el ball de Fama que havien estat assajant du-
rant el trimestre.  

En acabat es va sortejar la panera de Nadal, que va 
tocar a l'àvia de l'alumna Laia Baixauli. Llavors es va 
projectar un vídeo realitzat per Alèxia Fernández 
amb imatges del centre i per acabar, com a comiat, 
els professors van desitjar unes bones festes a les 
famílies amb un vídeo gravat especialment per a 
l’ocasió. 

Va ser un dia molt especial i divertit que de ben 
segur que tots recordarem sempre: nervis i corre-
disses abans de les actuacions, satisfacció en haver 
fet una bona feina! 

Text: Redacció FIL x RANDA
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ETMANA BLAVA 

L’equip de professors de l’Institut Nou de Giro-
na ha considerat la idoneïtat de celebrar una 
setmana cultural, batejada com a Setmana 
Blava, que tingui com a eix central la diada de 

Sant Jordi. Durant la Setmana Blava, del 20 al 24 d’abril, 
cada dia es va dur a terme alguna activitat de caire cul-
tural relacionada amb el currículum.  

 

Dilluns 20 d’abril  
Autor a l’aula: Miquel Arguimbau  

El dilluns dia 20 d’abril vam rebre la visita de Miquel 
Arguimbau, l’autor de la novel·la juvenil Ai significa 
amor, que els alumnes de primer d’ESO han llegit durant 
el segon trimestre i que ha estat valorada molt positiva-
ment. L’escriptor ha treballat durant trenta anys com a 
guionista i en l’actualitat es dedica plenament a la tasca 
d’escriptor. 

Entre moltes altres coses, els alumnes van poder pre-
guntar-li en què s’havia inspirat per escriure aquesta 
obra, per què l’adopció de l’Ai es duu a terme a la Xina i 
no a qualsevol altre país, com havia estat el seu procés 
de documentació i altres qüestions sobre el contingut de 
la lectura i sobre la seva vida professional. 

Tenir un autor a l’aula és apropar els nois i noies al món 
de la lectura. Com ha explicat Miquel Arguimbau, amb 
qui coincidim plenament, llegir és un procés que activa 
la ment i nodreix la fantasia, la imaginació dels adoles-
cents. Moltes gràcies, Miquel! 

Text: Redacció FIL x RANDA

Dimarts 21 d’abril 
Assemblea: el respecte 

Encara amb el bon record de la xerrada que l’autor Mi-
quel Arguimbau havia vingut a fer el dia anterior, pel 
dimarts s’havia organitzat una assemblea sobre el res-
pecte amb la finalitat de convidar els nois i noies a la 
reflexió. 

L’acte es va iniciar amb un repàs de totes les activitats 
realitzades durant les sessions de tutoria relacionades 
amb el respecte cap a un mateix i envers els altres. Es va 
parlar dels valors com a concepte i es van esmentar els 
més rellevants per a ells. Seguidament es van visualitzar 
quatre curtmetratges, que a continuació es van comen-
tar. Els temes en què es va aprofundir van ser: l’engany; 
el respecte i el consens per davant dels interessos per-
sonals; l’amistat i la responsabilitat; i finalment el treball 
en equip enfront de la competitivitat i la rivalitat. Felici 

S  

 

 

 

 

“Llegir és un procés que activa la ment i nodreix la 
fantasia, la imaginació dels adolescents”. 

 Miquel Arguimbau 

 

 

 

 

Respecte: “Consideració de l’excel·lència  
d’alguna persona o d’alguna cosa que ens porta  

a no faltar-li.” (DIEC) 
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tem els nostres alumnes per les seves aportacions en 
aquesta sessió!                                         

Text: Redacció FIL x RANDA 

 

Dimecres 22 d’abril 
Albert Planadevall i Ràdio Flaixbac 
El dimecres dia 22 d’abril, en el marc de la Setmana 
Blava, vam poder escoltar la conferència d’Albert Pla-
nadevall, presentador del Feedbac i responsable de les 
xarxes socials a Ràdio Flaixbac. Vam tenir com a con-
vidats d’excepció els alumnes de sisè del Pla de Giro-
na. Dissortadament, els nens i nenes de l’escola Peri-
cot, que també havien estat convidats,  no van poder 
assistir a la xerrada. 

L’Albert ens va parlar del tractament de la llengua 
catalana a la ràdio. Potser no arribem a ser conscients 
de la gran tasca que hi ha darrere d’un programa radi-
ofònic, però hem de tenir en compte que en aquest 
mitjà de comunicació només hi ha veu, i les paraules 
n’esdevenen les protagonistes absolutes. Ens va parlar 
de la correctora lingüística de l’emissora, una persona 
que desenvolupa la gran tasca d’escoltar els progra-
mes i revisar els guions per comentar amb els locutors 
els errors lingüístics que puguin haver comès.  

És difícil, manifestava, ser molt normatius i arribar al 
públic, perquè la gent jove, quan parla, usa un llen-
guatge col·loquial. No obstant això, al progra-
ma Feedbac es mantenen al llindar: parlen un llen-
guatge col·loquial però sempre correcte des del punt 
de vista normatiu. 

La xerrada va resultar molt interessant per tal com 
l’Albert va ser molt proper al públic, que li va formular 
un munt de preguntes sobre la seva feina i el funcio-
nament de la ràdio.   

Text: Redacció FIL x RANDA 

Dijous 23 d’abril 
Diada de Sant Jordi 

Els alumnes van arribar molt puntuals i contents. Ja 
sabien que seria un dia diferent, lúdic i cultural a la 
vegada, però ple d’emocions. Van pujar a les aules i 
se’ls van donar les instruccions del dia.  

Cap a un quart de nou vam sortir del centre de mane-
ra ordenada i escalonada –cada vuit alumnes amb un 
professor- en direcció a la Rambla per viure i respirar 
sobre el terreny una de les tradicions, potser la més 
emblemàtica, del nostre país. 

 

“És difícil ser molt normatius i arribar al públic, per-
què la gent jove, quan parla, usa un llenguatge 

col·loquial. No obstant això, al progra-
ma Feedbac ens mantenim al llindar: parlem un llen-
guatge col·loquial però sempre correcte des del punt 

de vista normatiu”.  

Albert Planadevall 

 

Alumnes del Pla de Girona amb Albert Planadevall 

 

 

Parada de Sant Jordi a la porta d’entrada del centre 
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Ens vam trobar a la plaça Catalunya i ja vam veure 
l’Òscar, tutor de 1r A, que hi havia anat a primera hora 
per tal d’ocupar un lloc ben estratègic on poder ubicar la 
nostra paradeta de roses. Quatre alumnes es van quedar 
amb ell per ocupar-se de la venda i la resta vam seguir 
fins a la Rambla, on vam poder veure i tocar els llibres 
exposats a les diferents parades. Ens hi vam entretenir 
una bona estona. Quan vam ser al capdavall vam enfilar 
pel carrer Argenteria i vam continuar pel pont de Ferro 
fins a la plaça Independència, vam pujar pel carrer de 
Santa Clara i ens vam tornar a reunir a la parada del nos-
tre institut. Allà ens vam acomiadar dels companys que es 
quedaven i vam tornar al centre, on alguns van preparar 
una altra paradeta de llibres i roses a l’entrada. La resta 
vam aprofitar l’esbarjo per menjar uns entrepans (volem 
agrair l’AMPA el detall  d’haver-nos ofert l’esmorzar) i per 
fer l’intercanvi de llibres. 

Cap a migdia ens vam dirigir al parc de Vista Alegre, on 
vam fer jocs per equips que van resultar molt divertits. A 
la una del migdia tots havíem de ser a l’auditori de 
l’institut per fer un petit acte de celebració de la diada. 
Allà vam poder escoltar fragments de l’obra d’Antoine de 
Saint-Exupéry, El petit príncep, en les diferents llengües 
presents al centre (català, castellà, francès, portuguès, 
romanès, polonès, xinès...), també vam escoltar poemes 
recitats de diversos autors i es van llegir els textos selec-
cionats per participar en els Jocs Florals i Escolars de 
l’Ajuntament de Girona. A l’hora prevista es va donar 
cloenda a la celebració de sant Jordi a l’institut, però la 
jornada continuava. Molts dels alumnes tenien previst 
assistir, a la tarda, a la plaça Ciutat de Figueres, on la nos-
tra AMPA muntava la paradeta de llibres, roses i manuali-
tats. Va ser una diada ben intensa!  

Text: Redacció FIL x RANDA 

Divendres 24 d’abril 
Club de lectura al parc Migdia 
Divendres, per fer un homenatge a la lectura, diversos 
alumnes del centre que han volgut participar en el nostre 
club de lectura vam anar al parc del Migdia per comentar 
la primera part del llibre proposat –aquest, pel pur plaer 
de llegir- i tot allò que pogués tenir relació amb 
l’argument i el vocabulari. Ens vam posar de ple a la pell 
dels personatges del Mecanoscrit del segon origen, l’Alba 
i en Dídac, i vam fer hipòtesis del que podia passar a les 
pàgines següents. Vam marxar amb ganes de seguir lle-
gint per veure què passaria.  

El dia 12 de juny vam sortir una altra vegada per comen-
tar la resta de la novel·la, que tots els alumnes van valo-
rar amb una nota d’excel·lent. Ha estat un plaer combinar 
natura i lectura!               

 Text: Redacció FIL x Randa 
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ENGLISH 
 

PLATAFORMA E-twinning 

La plataforma E-twinning és una eina de la Unió Europea per 
facilitar l'intercanvi d'experiències, projectes... de totes les 
escoles dels països membres. L’Institut Nou de Girona ha en-
trat a formar part d’aquesta plataforma. 

Cal registrar el centre, cercar el tipus de projecte que pot inte-
ressar, la franja d'edat, l’idioma del projecte, etc. 

No deixa de ser com un cercador de companys amb els quals 
poder treballar, col·laborar i intercanviar informació. També hi 
ha una secció on s'ofereixen cursos de formació del professo-
rat. Tots els projectes estan aprovats per les autoritats educa-
tives dels territoris nacionals. 

Nosaltres hem volgut formar part d’aquest programa i se’ns ha 
assignat l’intercanvi amb un institut d’Itàlia, concretament de 
Darfo. Hem començat aquest any amb l’intercanvi de postals i 
vídeos i amb l’acollida dels estudiants italians el mes de maig. 

Text : Òscar Pérez (Professor d’Anglès) 

 

CORRESPONDÈNCIA AMB ITÀLIA 

Als alumnes de l’Institut Nou de Girona se’ns va comunicar a 
principi de curs que durant uns mesos ens escriuríem per carta 
amb nens i nenes d’Itàlia, però no pas en català o en italià, sinó 
en anglès. Es tractava dels estudiants que aquest mes de maig 
han vingut a passar cinc dies a casa nostra des de Darfo.  

Per realitzar aquesta activitat s’ha demanat a les famílies giro-
nines d’acollir a cada casa un nen o nena dels que vindran. A 
més, també vam gravar un vídeo en anglès on explicàvem què 
fèiem a les diferents matèries de primer d’ESO per començar a 
fer coneixença amb els estudiants italians. L’any que ve ens 
tocarà a nosaltres d’anar-hi! 

Text: Agnès Marco Vidal (1ESO A) 

AUXILIAR DE CONVERSA EN ANGLÈS 

Atesa la importància que l’Institut Nou de Girona dóna a la llen-
gua anglesa, els estudiants del centre han pogut gaudir de la 
col·laboració de Maggelien, una universitària belga que els ha 
ajudat a practicar l’anglès oral.  

 

 

 

Darfo (Itàlia) 
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Why have you come to Catalonia? 

I came because the weather and the culture are 

good, and the responsible person of Erasmus sent 

me here because I wanted to go to Spain. 

Do you like the culture of Girona? 

Yes, I love Girona because it’s a small and cosy city. 

I really like all the sports, culture and places. 

 

 

 

 

 

 

What differences do you see between Belgium 

and Catalonia? 

The kind of teaching, the people are more open 

and friendly, the nature and the language. 

What is the food that you like the most in Spain? 

I really like “tapas”. 

How do you organise the job with Óscar? 

Óscar looks for useful activities and I also give my 

opinion, come up with ideas... 

Do you like the people of this school? 

Yes, because they are very kind and helpful. 

 

 

 

 

Do you have a good relationship with the 

teachers? 

Yes, but mostly with the teachers that I work 

with. 

Do you have any Catalan friends? 

Yes, my flatmates. They were my buddies and 

they helped me a lot. 

How long are you going to stay here? 

 I am going to stay here for four and a half 

month. 

 

INTERVIEW 

By Hafsa Banane and Nilo Torres (1ESO A) 
Maggelien is a girl that came from Belgium to Girona, thanks 

to an Erasmus grant. She has helped the teachers and the pu-

pils in English. We asked her some questions. 

 

I love Girona because it’s a small 
and cosy city. I really like all the 

sports, culture and places. 
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        Dilluns, 25 de maig 

A quarts d’una del migdia, van arribar 

al nostre centre els estudiants italians 

que venien de Darfo. El primer que se’ls 

va fer va ser una visita guiada a 

l’institut, per això van entrar uns minuts 

a les nostres classes. Per fi els vèiem! A les 

12.45h aproximadament els vam rebre a 

l’auditori i es va fer una petita presenta-

ció. A continuació els vam oferir un pi-

ca-pica de benvinguda per trencar el gel. 

Al principi va costar que ens relacionés-

sim però finalment, tot i que havíem 

d’utilitzar l’anglès, vam començar a par-

lar. Llavors vam tornar a l’auditori per 

fer les parelles i a l’hora habitual vam 

plegar. Cada estudiant italià va marxar 

amb la seva corresponent parella 

d’acollida per poder instalar-se a la que 

seria casa seva durant una setmana. 

INTERCANVI DARFO - GIRONA 

Rebuda dels estudiants italians 

A les escales de la catedral de Girona 
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Dimarts, 26 de maig 

Un grup d’alumnes del nostre 

centre van portar tots els estudi-

ants italians a conèixer la nostra ciutat amb 

el professor d’anglès, Òscar Pérez, i les pro-

fessores italianes. La visita guiada es va rea-

litzar en anglès des de les 9h fins a les 14h, 

i els alumnes que van fer de guies van ser: 

Hafsa Banane, Naomi Dragan, Nataly Ga-

lindo, Pol Gaya, Andrea Gildau, Arnau Gis-

pert, Ivan Jiménez, Eloy Martínez i Nilo 

Torre. L’auxiliar de conversa en anglès que 

ha estat al centre, Maggelien, va ajudar a 

preparar aquesta activitat. 

Vam veure els llocs més emblemàtics i 

simbòlics de Girona. A la tarda, l’Òscar i al-

guns pares van organitzar una trobada al 

parc Migdia i després, un sopar al restaurant 

König de Vilablareix.  

 

Dimecres, 27 de 

maig 

En arribar a l’institut, de 

8 a 9h i de 9 a 11h, els alumnes de 

1r A i 1r B respectivament van fer 

una demostració d’acrosport i un tor-

neig de floorball, un esport d’equip que 

es juga amb un estic lleuger i que con-

sisteix a ficar una pilota plàstica a la 

porteria contrària. Es van fer equips 

mixtes d’italians i catalans i es dur a 

terme una competició femenina i una 

altra de masculina. 

Llavors, després de l’esbarjo, nosaltres 

vam anar a classe mentre els estudiants 

italians anaven fer una visita al Museu  

 

 

 

 

del Cinema de Girona. Aquesta vegada 

els guies van ser Emma Gómez i Pau 

Ribas, que els van explicar en anglès el 

contingut del museu. A les quatre de la 

tarda i fins a les vuit del vespre, tots els 

alumnes italians van anar a visitar 

Platja d’Aro. 

 
PARC DEL MIGDIA 
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Dijous, 28 de maig 

Dijous va ser un dia inoblidable, 

vam aprendre moltes coses –aquest 

cop fora de l’aula- i ens vam divertir moltíssim. 

Al matí els professors ens havien organitzat una 

gimcana per Girona: havíem d’anar a diversos     

punts de la ciutat i un cop allà respondre les 

qüestions que se’ns formulaven en un petit dos-

sier.  

Vam tenir com a convidats els alumnes italians i 

els nens i nenes de cinquè de l’escola Pericot. Per 

això, vam fer grups mixtes d’onze estudiants ca-

pitanejats per un professor o professora. Alguns 

dels llocs o monuments que ens indicaven eren el 

Cul de la Lleona, el pont de Ferro, la catedral o 

el mapa de París que hi ha a les voltes de la 

Rambla. Vam sortir del centre a les nou, després 

d’haver escoltat les explicacions i d’haver-nos 

organitzat per grups, i vam anar fins a la plaça 

de la Independència, on vam començar la gim-

cana. A les dues ja tornàvem a ser al centre. A les 

set del vespre va començar el sopar de comiat, ja 

que el dia següent els italians tornaven al seu 

país. Tots els alumnes hi estàvem convidats, i 

cadascú va portar alguna cosa per menjar: vam 

fer un pica-pica molt complet. Llavors vam po-

der ballar a la discoteca. Va ser genial! 

Divendres, 29 de maig 

Al matí aviat vam anar tots a 

l’auditori per parlar sobre 

l’experiència que comporta l’intercanvi i per 

acomiadar-nos perquè a les nou arribava 

l’autobús que portava els italians cap a Barcelo-

na. El comiat va estar ple de llàgrimes i emo-

cions, tots ens van fer una gran abraçada i els 

italians van marxar. L’experiència ha estat molt 

enriquidora per a tots i ens ha ajudat molt a 

practicar l’anglès, a més de fer nous amics. 

 

 

Sopar de comiat a l’institut 
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INS NOU DE GIRONA: LA COMPLICITAT PER A L’EXCEL·LÈNCIA 
 

Foment dels hàbits i dels valors: 

  Foment de l’esforç i del treball respon-
sable per part de l’alumnat. 

 Formació, a través de la convivència, 
del diàleg, del respecte i del civisme, de 
persones educades en el pluralisme i en 
els valors democràtics. 

 Foment de l’esperit de recerca i de 
l’autonomia, de manera que l’alumnat 
aprengui a buscar la informació neces-
sària per adquirir nous coneixements. 

Importància de l’educació de la salut i de 
l’esport: 

 Ús de l’anglès com a tercera llengua, a 
partir de  l’aprenentatge transversal, 
competencial i vivencial d’aquesta llen-
gua: 

 Realització de la matèria de Música en 
anglès. 

 Confecció de treballs i resolució 
d’exercicis pràctics en anglès dins de les 
altres matèries del currículum. 

 Organització d’intercanvis lingüístics i 
culturals mitjançant la plataforma e-
Twinning.  

Treball sistemàtic de la comprensió lectora, 

l’expressió escrita i la competència mate-

màtica: 

 El gust per la lectura: 20 minuts diaris 
de lectura. 

 El català en joc: increment d’una hora 
setmanal lúdica dins la matèria de Ca-
talà. 

 El club de les mates i Taller matemàtic: 
increment de dues hores setmanals a 
Matemàtiques. 

 Introducció al món de l’economia i mi-
llora de l’expressió escrita mitjançant 
matèries pròpies de projecte de centre.  

Seguiment personalitzat i sistemàtic de 

l’alumnat: 

 Reunions individuals trimestrals tutor-
famílies per al lliurament i comentari de 
notes, concreció d’objectius i plans de 
millora. 

 Revisió sistemàtica dels hàbits de tre-
ball a partir d’un protocol comú consen-
suat per l’equip de professors; del com-
portament de l’alumnat; i de la salut, la 
convivència i l’esport  
 
 

 
 
 
mitjançant xerrades, sortides, 
tutories, treball de síntesi...   

Implicació positiva de les famílies i 

de l’alumnat: 

 Realització d’activitats de parti-
cipació i cohesió de l’alumnat 
en jornades i tallers, i organit-
zació d’activitats especials com 
ara colònies d’esports i natura, 
intercanvis culturals i lingüís-
tics... 

 Trobades de cohesió organitza-
des especialment amb la finali-
tat que les famílies facin co-
neixença: Festa de Nadal, 
xerrades literàries, etc.  

Treball per a l’assoliment de 

l’excel·lència: 

 Foment de la participació en 
concursos.  

Participació en programes solidaris: 

 Activitats solidàries (recollida 
d’aliments i de joguines, Mara-
tó de TV3, etc.).  

Participació en activitats amb enti-

tats i centres de l’entorn: 

 Interacció amb escola Pla, esco-
la Pericot, centre cívic, bibliote-
ca pública Carles Rahola, inicia-
tives d’entorn...).  

Ús de les TIC-TAC: 

 Qualitat de l’educació obligatò-
ria impulsada per la innovació 
en les metodologies 
d’ensenyament i aprenentatge 
en sintonia amb l’ús habitual de 
les TIC que exigeix la societat 
moderna.  

Matèria de Religió: 

 Enfocament històric i cultural 
de la religió, a través de recur-
sos manipulatius i visuals.  

Sòlida conscienciació pel respecte al 

medi ambient: 

 Actuacions de reciclatge.  

 
 
 

 

 

 

 

L’Institut 

Nou de 

Girona té 

com a 

objectiu 

bàsic afa-

vorir les 

possibili-

tats d’èxit 

acadèmic i 

personal 

de 

l’alumnat.  
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ECONOMIA 
 

NTENEM LA BORSA 

Pau Ramió, assessor borsari de Ren-
ta4, ha estat al nostre centre per 
impartir a l’alumnat que cursa la 
matèria d’Economia dues sessions: 

una primera, teòrica, per entendre la borsa, el 
seu origen i vocabulari; i una segona sessió pràc-
tica que els ha permès palpar el seu funciona-
ment, ja que gràcies al simulador de borsa que 
ens ha facilitat Renta4, els alumnes han pogut 
comprar i vendre accions. Durant un mes apro-
ximadament, aquests joves inversors es dedica-
ran a especular a l’aula i a casa. 

L’experiència ha estat molt ben valorada per 
l’alumnat, que ha trobat molt engrescador el 
rànquing que el programa permet i el fet de po-
der seguir les seves inversions online.  

Text: Maite Casas (Professora d’Economia) 

 

ESSIÓ D’ECONOMIA ALS 
ALUMNES DE P5 DEL 
PLA DE GIRONA 

El dijous dia 22 de gener, els alumnes 
de l'optativa d'Economia vam anar a 

fer unes activitats pràctiques amb els alumnes de 
P5 de l'escola Pla de Girona, on hem estudiat 
alguns de nosaltres.  

Vam començar jugant al Memory però una mica 
modificat ja que calia adaptar-lo als alumnes 
d’educació infantil. El joc consistia a trobar pare-
lles d'algun producte (magdalenes, galetes, jo-
guines...) que tenia un preu i que els nens podien 
comprar fins a gastar tots els diners que els haví-
em donat. Per tant, amb aquest joc treballaven la 
memòria, les sumes i les restes. També els vam 
explicar d'on prové la paraula “euro”, els vam 
estampar a la mà el símbol d’aquesta moneda i 
vam dissenyar una guardiola per a la seva classe. 
Finalment els vam explicar un conte sobre quatre 
ratolins que buscaven formatge i que, en trobar-
lo, se l'havien de repartir. 

Per a nosaltres aquesta activitat va resultar molt 
interessant, i podem assegurar que els nens de 
P5 s’ho van passar d’allò més bé.       

 Text: Iker Rivero (1ESO B) 

 

E 

S 

 

Pau Ramió, assessor borsari 

 

Alumnes de P5 del Pla de Girona 

 

ESPORT 

A CROSPORT 
Durant aquesta segona avaluació hem 
practicat un esport mundial i cooperatiu: 
l’acrosport. Es tracta d’una gimnàstica 
acrobàtica que consisteix a fer figures i 
piràmides en equip. A la matèria 
d’Educació Física tots els alumnes ens 
hem repartit en diferents grups i durant 
un mes hem estat practicant les figures 
que hem triat. Finalment, hem fet una 
prova i allà hem pogut veure els fruits del 
nostre treball. Ha estat espectacular! 

Text: Àlex Gómez (1ESO B) 
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AULA D’ACOLLIDA 
 

ESTA D’INAUGURACIÓ DEL PROJECTE ROSSINYOL 

El divendres dia 21 de novembre es va cele-
brar la festa d’inici del Projecte Rossinyol. Hi 
vam assistir tant els mentors (voluntaris de la 
UdG) com els mentorats (alumnes de dife-

rents instituts que fa poc temps que som a Catalunya) 
amb les nostres famílies per tal de conèixer-nos tots. 

En primer lloc van fer la presentació del Rossinyol els 
responsables del projecte. També van parlar la regido-
ra d’Educació de l’Ajuntament, Sra. Isabel Muradàs, i 
l’alcalde, Sr. Carles Puigdemont.  A continuació, men-
tors i mentorats vam fer una activitat per conèixer les 
nostres parelles. A tots ens van donar la meitat d’un 

full en forma de puzle: havíem d’esbrinar qui tenia 
l’altra meitat del full. Un cop vam tenir fetes les pare-
lles, entre tots vam anar llegint una cançó del grup Els 
pets i, finalment, la vam escoltar mentre vèiem el 
vídeo. Per acabar ens vam fer una foto de grup i vam 
berenar. Va ser una tarda fantàstica! 

Text: Aryery Álvares (1ESO A) i Andrea Mejía (1 ESO B)

CTE DE CLOENDA PROJECTE ROSSI-
NYOL 
 
Els alumnes de l’institut Nou de Girona que 

hem participat al Projecte Rossinyol vam ser convidats a 
la festa de cloenda que es va celebrar el dia 29 de maig 
a les set de la tarda. 

De seguida que vam arribar la responsable, Montse 
Roca, va fer la presentació i va explicar el funcionament 
del projecte. Seguidament, ens va posar un vídeo on 

vam sortir explicant la nostra experiència: tots, mentors 
i mentorats, vam respondre unes preguntes que ens 
havíem de preparar. Després de veure el vídeo vam fer 
el pica-pica on hi havia plats de diversos països. Ha 
estat una de les millors experiències per a tots nosal-
tres.  

Text: Andrea Mejía (1ESO B) 

 

L´experiència del Projecte Rossinyol ha estat… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

F 

A 

...increïble, perquè he après molt de català i he conegut a fons la ciutat de 
Girona. M’ha  aportat moltes coses positives, com el fet de conèixer 
l´Eugènia, que s’ha convertit en una gran amiga i és una de les persones 
més importants per a mi. (Andrea Mejía) 

...molt agradable i divertida sobretot perquè he après el català. 
Gràcies a aquest projecte he conegut una persona encantadora. 
Destaco que l’amistat amb una universitària va bé perquè m’ha 
donat molts consells sobre els estudis. (Jesús M. López) 

 

...impressionant, he après molt! La Mari, la meva mentora, ha 
estat molt important per a mi. És simpàtica, agradable i molt 
divertida. La trobaré a faltar! (Aryery Álvares) 
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SOM SOLIDARIS 
 

AMPANYES DE RECOLLIDA D’ALIMENTS I DE JOGUINES 

Durant el mes de desembre el nostre 
institut ha col·laborat en dues campanyes 
solidàries que ha posat en marxa l’entitat 
Cáritas de Girona amb l’objectiu 

d’aconseguir donacions de productes destinats a les 
persones més necessitades. 

Quant a la Campanya de recollida d’aliments, s’han 
recollit productes bàsics de primera necessitat, pre-
ferentment arròs, brou de pollastre, farinetes, gale-
tes, llegums secs, llet sencera, pasta, oli d’oliva, to-
màquet fregit, tonyina, sardines en llauna, sucre, 
farina i llet de lactància en pols. La finalitat és distri-

buir-los entre les famílies més desprotegides i contri-
buir així al dret que té tot ésser humà a tenir una 
alimentació suficient i saludable. 

Per a la Campanya de recollida de joguines, les famí-
lies han deixat al centre joguines noves o de segona 
mà en bon estat, no bèl·liques, no sexistes i que fo-
menten el joc cooperatiu o en grup. 

Volem agrair als alumnes i a les famílies en general 
les seves donacions voluntàries. Amb solidaritat po-
dem fer un món molt millor! 

Text: Redacció FIL x RANDA 

 

ARATÓ DE TV3  

Una part de cada butlleta que es va vendre per al sorteig de la panera de Nadal es va des-
tinar a la Marató de TV3, que enguany fons per investigar les malalties cor. 

                                                                                                                   

 

SOM ECOLÒGICS 
 

AMPANYA DE RECOLLIDA DE PILES  

Al centre hem començat a fer actuacions d’escola verda. Un dels pilars 
fonamentals d’aquestes actuacions és el reciclatge, aspecte que tenim 
present en totes les activitats que realitzem. També fem recollida de 
piles, com podeu veure a la foto. 

C 

M 

C 
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CONCURSOS 
 

INTERNS 

CARTELLS PER AL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC 
Aquí teniu el dibuix guanyador del concurs de artells per al vo-

luntariat lingüístic, realitzat per Alèxia Fernández (1A). Els tre-

balls finalistes van ser votats per tots els alumnes de 1r d'ESO. 

 

CONCURS DE CARTELLS PER A L’IMPULS DE 

LA LECTURA (ILEC)  

Durant el primer trimestre, a la matèria de Català es va proposar 

als alumnes de realitzar un cartell per fer difusió del pla lector 

del centre. El treball era lliure pel que fa a la creació i al material, 

però calia reproduir la frase d’un personatge cèlebre sobre la 

lectura i acabar la següent:  “Llegir per...”. Un cop lliurats, tots el 

cartells van ser exposats durant un temps i votats pels mateixos 

alumnes. 

El primer premi va ser per a l’obra d’Iker Rivero: representa el 

món fet amb paper maché que duu unes ulleres i llegeix. Els 

braços, fets de goma eva i folrats de roba, sostenen un llibre. 

 

CONCURS DE POEMES NADALENCS 

A les sessions d'El català en joc, dins l'assignatura de Català, es 

va proposar de compondre un poema de Nadal per parelles. A 

continuació us mostrem, acompanyant la postal  que vam fer a 

l’Institut Nou de Girona, el poema guanyador, escrit per les 

alumnes de 1r d'ESO B Nataly Galindo i Marcelina Jagliello. 

 

L’AVET 
Recolzat a la paret amb un aire majestuós, 
apagat, mig amagat, impacient i neguitós, 

espera un trist avet 
que vingui un vailet i l’ompli de colors. 
Ara, ja engalanat, ple de joia i alegria 

mira al carrer i somriu. 
A fora, el fred hivern és viu 

a dins, escalfor de Nadal, harmonia! 
Bones festes! 

Alèxia Fernández (1ESO A) 

 

Íker Rivero (1ESO B) 

 

Postal Nadal 2014 
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EXTERNS 

MATEMÀTIQUES:  

PROBLEMES A L’ESPRINT 

El dia 18 de febrer, un grup de nois i noies de 1r d’ESO van 
participar de la mà de les professores Anna Campaña i Mai-
te Casas al concurs Problemes a l’Esprint, organitzat per la 
Societat Catalana de Matemàtiques.  

Aquests alumnes eren Inti-Ferrer Arroyo, Laia Baixauli, 
Jiajia Chen, Laura del Moral, Hannan Diyaf, Pol Gaya, Ar-
nau Gispert, Emma Gómez, Iván Jiménez, Eloy Martínez, 
Andrés Restrepo, Pau Ribas, Iker Rivero, Joan Rodríguez, 
Joan Sala i Nilo Torre. 

A la convocatòria hi van participar 121 centres de Catalunya 
i el País valencià. L’equip de l’Institut Nou de Girona va 
quedat classificat en el vint-i-vuitè lloc entre 150 equips. No 
està gens malament!  

Moltes felicitats a tots els concursants pels resultats obtin-
guts! 

 

CATALÀ: JOCS FLORALS I LITERARIS 

ESCOLARS 2015 

El divendres 5 de juny, la nostra alumna Nataly Galindo, de 
1r d’ESO B, va recollir el 2n premi de la modalitat de prosa 
(1r cicle d’ESO) als Jocs Florals i Literaris Escolars 2015, 
organitzats per l’Ajuntament de Girona. En aquest certa-
men es reparteixen tres premis de prosa (1r, 2n i 3r) i tres 
premis de poesia (Flor Natural, Viola i Englantina) per cicle. 

Nataly Galindo i els altres dos alumnes del centre que havi-
en estat seleccionats per participar, Agnès Marco i Andrés 
Restrepo, acompanyats per la directora, Maite Casas, i per 
la professora de Llengua Catalana, Georgina Gifreu, van 
assistir a l’acte de lliurament de premis celebrat a la sala de 
descans del teatre municipal.  

Allà van ser testimonis d’un moment que de ben segur 
recordaran molt de temps, ja que es van trobar amb alum-
nes d’altres centres guanyadors que havien estat convocats 
i van poder veure de primera mà com es desenvolupa una 
celebració d’aquest tipus. 

Moltes felicitats, Nataly!  

  

Text: Redacció de FIL x RANDA

 

 

 

De dalt a baix i de dreta a esquerra: Anna Campanya, 
Hannan Diyaf, Emma Gómez, Laia Baixauli, Laura del 
Moral, Jiajia Chen, Pol Gaya, Inti-Ferrer Arroyo, An-

drés Restrepo, Iván Jiménez, Eloy Martínez, Nilo Torre, 
Joan Sala, Pau Ribas, Iker Rivero, Arnau Gispert i Joan 

Rodríguez. 

 

Informació sobre proves i resultats a: 
http://www.cangur.org/esprint/ 

 
 

 

 

D’esquerra a dreta, Georgina Gifreu, Nataly Galindo, 

Agnès Marco, Andrés Restrepo, Maite Casas i Joan 

Domènech. 

http://www.cangur.org/esprint/
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a molts anys, quan encara hi havia 
éssers fantàstics a la terra, com fades i 
nimfes, fullets o animals mitològics 
com dracs, unicorns o pegassos, tot-
hom convivia en pau i harmonia... Fins 
que va esclatar una guerra. Va aparèi-
xer un ésser ambiciós que volia les 
terres del regne per a ell sol. La fam i la 
pobresa hi regnaven, i els animals es 
barallaven pel poc menjar que hi que-
dava, tot era un caos per la cobdícia 
d’aquesta ombra de maldat. Els trolls 
varen fugir a la sabana, i a poc a poc 
van anar desapareixent, ja que es van 
convertir en l’àpat preferit dels depre-
dadors; els fullets van marxar a les 
muntanyes, però el fred era molt intens 
i l’hivern molt llarg. Van anar quedant 
colònies més i més disperses, fins que 
es van extingir. 

Els dracs es van adaptar a les noves 
condicions i es van sotmetre al regnat 
de l’ésser maligne, que els utilitzava 
com a animals de càrrega. Les seves 

majestuoses 
ales, en no 
usar-les, es van 
anar fent més i 
més fràgils fins 
que un dia els 
van caure i van 
acabar conver-
tint-se en rèp-
tils mediocres 
els quals es 

diferenciaven 
d’una simple 
sargantana per 
la seva mida. 
Els unicorns i 
els pegassos, 
cosins per na-
turalesa, tam-
bé van adoptar 
una posició 
submisa da-
vant del nou 
rei, que els 
tallava les ales 

i les banyes perquè estiguessin indefen-
sos fins que es van convertir en el que ara se’n diu un 
cavall. En canvi, les nimfes i les fades van fugir als boscos 
més remots de la terra, com el bosc d’Eldària, a la zona 
verge de l’Amazones; el de Fàrgol, al nord-est de la Xina; 
el bosc d’Ènfuman, a la part més desèrtica de Rússia; el 
bosc de Rigluix, al punt més àlgid de les muntanyes 
d’Alaska; i per últim al bosc Dèvales, a Girona. Aquests 
formaven els cinc regnes de les nimfes i les fades. 

Caelum, una jove fada dels animals coneguda per ser la 
més intel·ligent de les fades i posseir una bellesa única, 
vivia amb la seva germana Silva, una fada de l’aigua, al 
resguard d’un bolet i sempre somniava amb saber què hi 
havia a l’altre costat de la frontera dels boscos. 

Caelum era una fada molt alegre i divertida. Era més aviat 
petita, no gaire més gran que un ratolí de camp, i molt pri-
ma. Tan prima que semblava que la seva cintura es partiria 
en dos quan s’ajupia. Tenia un llarg i ondulat cabell de color 
coure i una pell blanca com la neu, amb unes pigues quasi 
imperceptibles que feien ressaltar els seus ulls verds espe-
rança. Li agradava vestir amb petites fulles i flors, posar-se-
les al cabell o a la faldilla i també guarnir-se la cabellera amb 
petites gotes de gebre. Tenia unes ales de papallona monar-
ca enormes en comparació amb tot el seu cos amb les quals, 
de tan grans com eren, es cobria els dies de fred intens. Un 
dia, quan ensenyava a volar les cries d’una oreneta, es va 
adonar que s’havia allunyat massa de Dèvales i que s’estava 
fent fosc, però sense saber per què va decidir continuar vo-
lant. 

Mentre planejava com una majestuosa àliga, va veure una 
petita brillantor entre el territori de les fronteres dels boscos 
verges i el de propietat reial, i per un moment va tenir la 
temptació d’anar a tafanejar, però va recordar les paraules 
de la seva mare: “No creuis mai les fronteres del regne; si ho 
fas, el rei tindrà dret a fer de tu el que vulgui”. La curiositat 
de Caelum era tan forta, que va pensar que per apropar-se 
un moment no passaria res. Quan va ser ben a prop del fleix 
que havia captivat la seva jove curiositat, va desitjar no ha-
ver-s’hi acostat mai, però era massa tard. Caelum ja havia 
contemplat aquella horrible escena: milers d’hectàrees de 
bosc estaven essent cremades sense pietat, inclosos els ani-
malons que els habitaven i les pobres aus que, desorienta-
des, no sabien cap a on fugir, i és que havent perdut els seus 
nius, no tenien cap lloc on anar.  

Caelum va quedar de pedra. Com es podia destruir la vida de 
tants éssers indefensos sense cap contemplació i dormir les 
nits amb la consciència tan bruta? Mai s’hauria imaginat 
l’existència d’un ésser tan malvat, perquè la bèstia que esta-
va cremant el bosc era de la mateixa espècie que el rei: un 
humà. Als ulls de Caelum s’hi va reflectir un dels sentiments 
més tristos que existeixen, l’odi. I és que les fades són tan 
petites, que en els seus cors només hi cap un sentiment. Per 
més que Silva va intentar fer entrar en raó Caelum no va 
poder, estava furiosa, sentia tanta ràbia pel que havia vist, 
que la seva set de venjança era impossible d’aturar. Es va 
prometre a si mateixa que no descansaria fins que el bosc 
estigués com abans. 

Ja fa molts i molts anys d’això, i part de la història s’ha per-
dut amb el temps. El que sí que sabem, però, és que Caelum 
es va venjar, que va aconseguir derrocar al rei com a últim 
fet abans de morir i que tot el territori que en aquell temps 
era el bosc de Dèvales és ara més conegut com el Parc de la 
Devesa, i està situat al cor de Girona com a símbol de la 
natura. Per això l’hem de conservar en honor a Caelum, que 
un dia va donar la seva vida per la dels altres com una verta-
dera guerrera. En la seva memòria, Girona mantindrà el Parc 
de la Devesa intacte pel que un dia va ser territori de fades. 

F 

2n premi prosa JOCS 
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EL BOSC ENCANTAT, 
Nataly Galindo 
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l parc de la Devesa té moltes coses per veure, 
però n’hi ha d’altres que ningú mai no ha ob-
servat, moltes més de les que us penseu, que no 

heu vist mai però que hi són. Sobretot a la riba, 
juntament amb les granotes i les libèl·lules, amb 
els escarabats d’aigua i els nedadors d’esquena. I 
ara us preguntareu: què són aquestes coses que 
ningú no coneix? 

Doncs són petites fadetes i follets que vénen dels 
primers somnis i els primers somriures dels nens 
acabats de néixer. N’hi ha de molts tipus, com ara 
la Fada de les cuques, que surt  de nit muntant les 
cuques de llum i procura que els nens no tinguin 
malsons; o també el Criapolls, que s’amaga durant 
l’estiu dintre de les escoles i les escoles bressol de 
la ciutat, i quan els nens tornen el mes de setembre 
els salta al cap; o la nimfa de la Ginesta i la de la 
Rosada, que treballen en equip, una plantant gi-
nestes i l’altra regant-les; i molts altres personat-
ges. Però les que a mi m’agraden més són les Níni-
es, unes minifadetes molt ràpides que porten els 
missatges d’una banda a l’altra del riu. Pareu 
atenció quan hi aneu a passejar i potser algun dia 

els veureu. 

Però no 
m’entretinc 

més: sóc una 
Nínia i em dic 
Florderosella, i 
com ja he dit 
abans porto 
les cartes, els 

missatges 
importants i 
les notificaci-
ons urgents de 
banda a ban-
da del riu com 
un llamp. Tinc 
una filla, la 
Pètal, i justa-
ment avui us 
vull explicar la 
seva història. 
Comencem. 

Era una tarda 
d’un dia de 

Temps de flors a Girona, i estaven decorant el riu 
amb tot de galindaines de colors. Ho vaig veure de 
camí cap a la Devesa, on havia de resoldre uns 
assumptes urgents. 

Jo anava ben tranquil·la fent la meva feina quan de 
sobte vaig sentir un plor molt dèbil i llunyà, i com 
que tinc l’oïda tan fina ho vaig sentir a la perfecció. 

Vaig anar rabent cap a on havia sentit el soroll i de 
sobte a dins d’una rosa de roba hi vaig veure una 
fadeta més petita del que era normal. M’hi vaig 
apropar a poc a poc i vaig veure que estava envoltada 
de llum, una llum que jo no havia vist mai. La vaig 
agafar amb cura i vaig notar una sensació estranya, 
em vaig sentir més forta, més poderosa... però també 
vaig poder observar com la llum que envoltava la 
nena començava a minvar. La vaig deixar al seu lloc, i 
en veure que aquella llumeta anava guanyant intensi-
tat vaig comprendre que si la tocava amb les mans li 
feia mal.  

Va ser per això que vaig idear un sistema  més pràc-
tic. Quan vaig acabar la meva tasca vaig anar cap a 
casa i vaig agafar uns guants, una manta, un cistell i 
un coixí i vaig tornar al lloc havia trobat la fadeta. Per 
sort encara era allà. Llavors em vaig posar els guants i 
vaig col·locar el coixí dins del cistell, la nena sobre el 
coixí i la manta sobre la nena i me’n vaig anar volant 
cap a casa. Un cop allà la vaig agafar, la vaig rentar, 
li vaig oferir menjar i li vaig proporcionar un llit fet 
amb pètals de rosa on la vaig posar a dormir.  

Al meu llit em vaig adonar que la nena necessitaria un 
nom, almenys mentre era a casa meva, i vaig pensar 
que Pètal li esqueia. Sí, decididament li diria Pètal. 

Va anar passant el temps i a mesura que es feia gran 
aquella aura de llum que hi havia al seu voltant va 
anar desapareixent.  Ara ja té deu anys i no en té ni 
rastre, d’aquella lluentor que la feia tan especial. De 
tant en tant m’ajuda a fer els encàrrecs menys ur-
gents, i el més important, ja la puc tocar sense fer-li 
mal. Me l’estimo molt i sempre seré al seu costat.  

Ara, però, el nostre entorn no és tan bonic. No voldria 
que m’entenguéssiu malament. Simplement la Deve-
sa ja no és el que era temps enrere: el fet que s’hi fes 
una piscina i que es posessin vores de fusta als mar-
ges del riu dificulta a les nits la sortida de la fada de 
les cuques, i a l’alba la meva, que haig d’anar amb 
compte per no fer-me mal amb el pal de fusta que hi 
ha davant de la porta. Sortosament ja hem aconse-
guit trencar la part superior dels pals de fusta i treure 
les sangoneres que la gent havia llençat al riu i que 
s’havien anat reproduint. I tots els habitants del parc 
treballem nit i dia per restablir la pau en aquest in-
dret, potser algun dia la gent se n’adonarà, del seu 
gran valor, i vetllarà per la nostra Devesa. 

Malgrat tot el que us pugui explicar, sé que sempre 
quan arribi a casa tindré la meva petita fada, que 
està disposta a abraçar-me i a ajudar-me a fer la 
bosseta de cartes per l’endemà. 

I ara us he de deixar, que avui és Temps de flors i la 
Pètal, com que és el seu aniversari, està entestada a 
anar a la Catedral. Adéu i fins a una altra! 

 

E 

2n text seleccionat 
modalitat prosa 

UNA HISTÒRIA DE 
LA DEVESA, 

Agnès Marco 
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MISCEL·LÀNIA 
 

LECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 

La composició del Consell Escolar de l’Institut Nou de Girona, 
segons les votacions dutes a terme el dijous 27 de novembre 
de 2014, és la següent:  

Presidenta: Maite Casas López (directora)  
Representant de l’Ajuntament: Isabel Muradàs Vázquez     
Representant de l’AMPA: Francesca Ullés Gelis 
Sector mares, pares i representants legals dels alumnes: Josep Maria Baixauli 
Zamorano 
Sector alumnes: Arnau Gispert Ramos i Emma Gómez del Campo    
Sector professorat: Òscar Pérez Freixinet, Georgina Gifreu Font i Marçal Font Cas-
tanys    
Secretari: Miquel Martín Parra                                                                                            
  

 

IMULACRE D’EVACUACIÓ 

Dijous 11 de desembre vam fer un simulacre d'evacuació amb 
l’objectiu quel’alumnat i el professorat sàpiguen actuar en 
cas d’emergència. Vam aconseguir evacuar el centre en 
temps rècord. Tot va funcionar com s’havia previst! 

 

a JORNADA D’INTERCANVI 

D’EXPERIÈNCIES I PROJECTES  

Els dies 20 i 21 de febrer vam assistir a la 3a Jornada 
d’Intercavi d’Experiències i Projectes Educatius, que es va 
celebrar a La Salle de Girona. Es tracta d’una trobada on 

assisteixen representants dels diferents centres educatius de la ciutat, 
des d’escoles bressol fins a centres de secundària i representants de la 
UdG. L’objectiu d’aquesta jornada és fomentar la relació dels centres 
educatius de Girona, potenciar i compartir experiències i projectes i 
promoure la coordinació per a l’educació de 0 a 18 anys. Durant 
aquests dos dies es van posar sobre la taula aspectes rellevants del 
tractament de les llengües en el sistema educatiu a través de conferèn-
cies, de presentacions d’experiències i projectes dels diferents centres i 
de grups de treball. Va ser una trobada per aprendre i compartir, una 
vivència molt interessant de la qual esperem poder gaudir molt de 
temps.                                                                   Text: Redacció FIL x RANDA 

N BAC UP DEDICAT A L’INSTITUT  

El programa BAC UP de Ràdio Flaixbac del dia 29 de maig 
va ser dedicat al nostre institut. Hem de donar les gràcies 
a l’Albert Planadevall, que va fer possible la nostra petició 
i que, a més, ens va gravar una entrevista que li vam fer. 

Moltes gràcies! Si la voleu sentir la trobareu al nostre web, a l’adreça 
http://agora.xtec.cat/insnoudegirona/general/albert-planadevall-porta-radio-flaixbac-a-
linstitut-nou-de-girona/  
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http://agora.xtec.cat/insnoudegirona/general/albert-planadevall-porta-radio-flaixbac-a-linstitut-nou-de-girona/
http://agora.xtec.cat/insnoudegirona/general/albert-planadevall-porta-radio-flaixbac-a-linstitut-nou-de-girona/
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              ISITA DELS ALUMNES DEL  

               PERICOT I PLA DE GIRONA 

Aquest és l’últim any que els alumnes de sisè passa-
ran a la seva escola de primària i comença a arribar 

el moment de decidir el centre on cursaran els estudis de se-
cundària. És per aquest motiu que el divendres dia 27 de febrer, 
els nois i noies de sisè curs de les escoles Pericot i Pla de Girona, 
acompanyats dels seus tutors, van venir a conèixer les nostres 
instal·lacions. Per començar, quatre antics estudiants de cadas-
cuna de les dues escoles els van exposar com havien viscut el 
pas de primària a secundària i quins eren els aspectes més relle-
vants d’aquesta nova etapa. Als alumnes de l’escola Pericot els 
van fer la presentació Aryery Álvares, Joneima Cuenca, Lara De 
Sousa i Ester Jimeno; mentre que als de l’escola Pla de Girona 
els van rebre Laia Baixauli, Laura Del Moral, Arnau Gispert i Iker 
Rivero. A continuació els professors de l’institut van explicar el 
funcionament i la metodologia del centre i van respondre les 
preguntes que van formular els nois i noies de primària. Final-
ment, es va fer la visita guiada a l’edifici i al pavelló esportiu.                                 
Redacció: FIL x RANDA 

 

IÈNCIES NATURALS 

 

PLANETARIS 

Vam agafar paper d’alumini i 
vam fer-ne boles a escala se-
gons els planetes. Les vam 
recobrir amb paper de diari, 
les vam encolar i les vam dei-
xar assecar. Llavors les vam 
pintar. Vam agafar una carto-

lina i hi vam dibuixar les òrbi-
tes de cada planeta. Al final 
vam enganxar els planetes i el 
sol a l’òrbita corresponent. 
Amb pedretes vam fer els 
cinturons d’asteroides i amb 
cotó el núvol d’Oort.

LA CÈL·LULA 

A la matèria de Ciències Natu-
rals vam crear una cèl·lula. 
Vam agafar garrafes d’aigua, 
les vam tallar  i les vam omplir 
de paper. Llavors ho vam co-
brir tot amb guix i vam esperar 
que s’assequés. Un cop aques-
ta mescla es va assecar, la vam 
desmotllar i la vam pintar. 

 

 

Els orgànuls que formen part 
de la cèl·lula els vam dissenyar 
amb diferents tipus d’aliments 
(pasta, cigrons, arròs, etc.), 
que també vam pintar segons 
el seu color original. Per aca-
bar, vam imprimir i col·locar 
els noms de cada part. Aquest 
va ser el resultat! 

Textos: Anna Campanya (Prof. Naturals) 

 

 

V 
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Iker Rivero i Arnau Gispert 

 

Planetari

 

Cèl·lula
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ALLERS D’HISTÒRIA I CULTURA DE 

LES RELIGIONS 

Enguany a Història i cultura de les religions hem 
realitzat diferents tallers per completar el recorregut 
del programa de la matèria.  

Durant el primer trimestre vàrem realitzar el taller de pintura pre-
històrica i en resultà un mural fet segons els temes i les tècniques 
pictòriques de la prehistòria. 

El segon trimestre vàrem treballar, mitjançant un taller de fang, les 
escultures prehistòriques de les Venus. Els alumnes van reproduir 
les Venus més famoses d´època prehistòrica.  

El darrer trimestre vàrem treballar les escriptures  d’antigues civilit-
zacions, que els ha permès entendre aquelles cultures i les primeres 
creences de la humanitat. S’ha treballat l’escriptura cuneïforme 
sobre fang, i els alumnes van conèixer el primer i més antic alfabet 
del món. També van aprendre l’escriptura jeroglífica de l’antic Egip-
te, amb suport de paper. 

Text: Núria Finestra (Professora de Religió) 

 

 

 

AMPA                  
 

XERRADA. COM SOBREVIURE A UN ADOLESCENT? 

El divendres dia 6 de març, de 20 a 22h, va tenir lloc l’Institut Nou de 
Girona la xerrada Com sobreviure a un adolescent? a càrrec de Núria 
Balliu, coach i formadora en temes de creixement personal. Organit-
zada per l’AMPA del centre, fou un espai en què pares i mares 
d’alumnes van tenir l’oportunitat de compartir les seves preocupaci-
ons respecte dels fills, d’intercanviar vivències i experiències i 
d’escoltar consells per conviure amb els adolescents, una tasca que 
esdevé difícil per a la majoria de pares.  

                                Text: Redacció FIL x RANDA 

                   

   

 
 

 

 

 

 

T 

AGRAÏMENTS. L’equip docent de l’Institut Nou de Girona vol agrair als membres de l’AMPA la seva implicació 

per al bon funcionament del centre, que s’ha materialitzat en actuacions com ara la gestió dels llibres de text i de 

lectura, la celebració de la diada de Sant Jordi, els premis per als alumnes guanyadors de concursos interns, els 

esmorzars de Nadal i Sant Jordi i la xerrada Com sobreviure a un adolescent? entre d’altres. 

Correu electrònic: ampanig@gmail.com               web:ampanig.blogspot.com.es     

 

 

mailto:ampanig@gmail.com
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PLA LECTOR 
 

 
 

Els lectors que més practiquen la lectura silenciosa són els que obtenen resultats més 

alts en comprensió lectora. 

També s’aprenen les conductes habituals dels lectors: avaluar anticipadament els lli-

bres, arriscar-se a seleccionar-los, acostumar-se a abandonar un llibre que no agrada, 

agafar-ne en préstec a la biblioteca, recomanar, deixar-se recomanar... 

 

Com afirma el Departament d’Ensenyament, la competència lectora és la base de molts apre-
nentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. És in-
qüestionable la necessitat de treballar en aquest àmbit per aconseguir la maduresa personal de 
l’alumnat.  

Aquesta lectura autònoma ajuda al progrés en les habilitats de lectura, la capacitat de concen-
tració i l’hàbit lector.  

Al nostre centre s’aplica ja des del primer dia el pla d’impuls de la lectura, que consisteix entre 
d’altres actuacions en la realització de 20 minuts diaris de lectura.  

Per a aquesta activitat, l’alumnat i també el professorat disposen d’un ampli ventall de llibres de 
lectura que s’adapten al gust de tot l’alumnat i que formen part del fons de la biblioteca escolar i 
de la Biblioteca d’aula.  

A més d’aquesta iniciativa de la lectura diària, el centre proposa altres actuacions per acostar els 
estudiants al món dels llibres com són les següents: 
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PLA LECTOR: 
                                    

                          De llegir, se n’aprèn llegint 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’IMPULS DE LA LECTURA, UNA ESTRATÈGIA PER A L’ÈXIT ESCOLAR  
 
10 idees, adreçades als PARES i MARES, per animar els fills a descobrir el plaer de la lectura: 
 
1) Que et vegin llegir. El teu exemple és molt important. Els fills aprenen imitant-te. 
2) Crea'ls un espai a la sala de casa. La seva biblioteca, amb els seus llibres i la seva butaca. 
3) Fes-los el carnet de la biblioteca. Gaudiu junts d'una estona a la biblioteca cada setmana, 
participeu en les activitats, sentiu-vos encuriosits, escolliu llibres... 
4) No facis de la lectura un càstig o una obligació. Ha de ser una activitat entretinguda, una 
diversió. 
5) Llegiu junts de manera habitual. Una estona de lectura amb ells, abans d'anar a dormir, per 
exemple, els crea vincles afectius amb tu i amb els llibres. 
6) Regala'ls un llibre. N’hi ha de tota mena i per a tots els gustos. 
7) Recupera els llibres de la teva infantesa i prova de compartir-los amb ells. Gaudiu d'una tarda 
de descobriment de tresors. 
8) Llegir no és un acte seriós. Desperta el seu interès llegint en veu alta, cantant, jugant, inter-
pretant o fent disfresses... 
9) Visiteu llibreries junts. Deixa que mirin, toquin i escullin llibres que els agradin. 
10) Fomenta la lectura a través dels jocs. Compartiu experiències que incloguin llegir, dibuixar, 
escriure o lletrejar. 
 

Podeu llegir el document complet a: 
http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura/piramide 

 

 
 
 

 

 

 La creació d’un club de lectura, que aquest any s’ha realitzat durant el tercer trimestre a partir 
de l’obra Mecanoscrit del segon origen. 

 El foment del préstec i l’intercanvi de llibres entre alumnes en la lectura diària i per Sant Jordi. 

 Les xerrades i concerts d’autors i autores destinades a tota la comunitat educativa. Enguany 
ens han visitat Dolors Garcia Cornella, Miquel Arguimbau i Emiliano Valdeolivas. 

 La realització d’activitats de caire cultural i lúdic relacionades amb el món de les publicacions 
en períodes concrets (Nadal, Sant Jordi, Setmana de l’Energia, etc.) com ara taller de teatre, de 
creació poètica, recitals de poesia (Emiliano Valdeolivas) i lectures dramatitzades, entre 
d’altres.  

 La participació dels alumnes en premis literaris i per al foment de la lectura com ara els Jocs 
Florals i Literaris Escolars, organitzats per l’Ajuntament de Girona i el Premi Sambori, organitzat 
per Òmnium Cultural. Per a l’any vinent tenim prevista la participació al Concurso Coca-Cola de 
Jóvenes Talentos per a alumnes de 2n d’ESO. 

 La recollida de llibres per a la biblioteca escolar i la biblioteca d’aula.  

 L’aprofitament de les lectures obligatòries per fer altres activitats, com ara la ruta de 
L’Esclau del Mercadal a la ciutat de Girona (1r d’ESO) o la visita al castell del Montgrí basa-
da en la lectura L’estranya desaparició de la Laura (2nd’ESO), ambdues previstes per al curs 
vinent. 
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gastroNOUmia 
A classe hem treballat el text instructiu, i vet aquí les receptes que els nois i noies de 

l’Institut Nou de Girona ens presenten. A veure si ens animem a cuinar-les! 

LLOM A LA SAL 

En Gashaw Lladó ens ensenya a cuinar un plat molt senzill i alhora boníssim. Per tal que ens resulti 
entenedor, l’ha preparat amb l’ajut del seu pare i ens mostra el procés pas a pas. Ep, per llepar-se’n 
els dits! 
    

 

Ingredients 

 600 g de llom sense tallar  

 500 g de sal gruixuda 

 Pebre 

 Romaní 

 Oli d’oliva 

 1 poma  
 

Per a la compota de poma:                                 

 4 pomes 

 50  grams de sucre 
 

 

Elaboració 

1. Fem una tira llarga de paper d’alumnini i hi 
posem sal. 

2. Untem tot el llom amb oli d’oliva i condimentem 
amb el pebre i el romaní.  

 Col·loquem el llom damunt del paper amb sal. 
Ara el cobrim de sal i l’emboliquem amb el paper 
de plata. 

3. El posem en una plata i l’introduïm al forn, que 
estarà a 190 graus durant 1h.  

4. Mentrestant, pelarem una poma, la tallarem i la 
posarem en un bol, que omplirem d’aigua fins a 

la meitat. Hi afegirem 
5g de sucre. Llavors 
ho taparem i ho posarem al forn juntament amb 
el llom per tal d’aprofitar l’escalfor i ho deixarem 
així 40 minuts.  

5. Un cop passat el temps retirarem el llom i trau-
rem la crosta de sal que el cobreix. Amb un 
ganivet ben esmolat el tallarem a làmines ben fi-
nes.  

6. Traurem el bol i trinxarem la compota amb 
l’ajuda d’una forquilla. 

7. Prepararem el plat i decorarem amb romaní. 
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OUS FARCITS  

L’Alèxia Fernández ens presenta un plat que menja sovint a casa 
seva: ous farcits. És un plat que va estar molt de moda als anys 
80. El millor que tenen es que els pots farcir del que tu vulguis: 
peix, carn, pasta, salses, confitats, etc.  

Ingredients 

 8 ous  

 3 llaunes de tonyina 

 ½ de pebrot vermell (per farcir-los) 

 1 pot gros de salsa (la que vulguem: beixamel, maionesa...) 

 16 olives  

 16 anxoves 

Elaboració 

1. Posem aigua en una cassola i posem a bullir els ous 
durant 10 min. mínim. 

2. Una vegada estan durs, els tallem per la meitat i 
els traiem el rovell. 

3. Tallem el pebrot a daus. 

4. Seguidament barregem la tonyina, el rovell, el 
pebrot i la salsa (en aquest cas posarem maionesa).  

 

 

5. Un cop barrejat, aixafem els ingredients formant 
una pasta. 

6. Omplim amb la pasta el forat d’on hem tret el 
rovell. 

7. Per acompanyar-los posarem les anxoves a sobre 
dels ous verticalment. I sobre l’anxova, les olives.  

 

CUBULETE 

La Naomi Dragan ens mostra un plat típic del seu país, Romania. Esperem que proveu de fer-lo, per-

què sembla d’allò més bo! 

Ingredients: 

 1 ou 

 2 cullerades 

 1 got de sucre 

 100g de mantega 

 100g ml de llet 

 1/2 cullaradeta 

 1/2kg de farina 

 
 

Per a la pasta de xocolata 

 30g de cacau 

 250g de mantega 

 100ml de llet 

 250g de sucre 

 100g de xocolata 

 

Elaboració 

1. S’agafen tots els ingredients i es barregen bé fins 
que quedi una massa. 

2. Es fica la massa en un motlle al forn a 180 graus 
durant uns 45 minuts aprox. (cal anar verificant amb 
un escuradents per veure si està feta per dins). 

3. Es talla la massa feta en formes (principalment en 
quadradets) i finalment es passen per la pasta de 
xocolata, que us expliquem a continuació. 

Preparació de la pasta de 
xocolata 

4. S’escalfen tots els ingredients excepte la mantega 
que s’afegirà quan es desfacin la xocolata i el sucre. 
S’ha de remenar fins que quedi tot ben barrejat.  

Recomanació: es pot complementar la decoració 

passant els talls de coca per coco ratllat. 

Bon profit! 
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ENTRETENOUMENTS 

Creus que coneixes l’institut? 

Per: Aryery Álvares, Joneima Cuenca i Jiajia Chen (1ESO A) 

Si penses que coneixes bé els teus companys i professors, esbrina de qui són les 

parts o els objectes que apareixen a les fotografies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots encreuats: les matèries 

Per: Biel Fall i Mario Licona (1ESO B) 

 
Across 
 
3. Ciutats antigues 
6. Escriu i llegeix 
9. one, two... 
10. Quants graus té el meu angle? 
11. Presente de indicativo 
 
Down 
 
1. Lazy song 
2. Correeee! 
4. Hetròtrof o autòtrof? 
5. Un positiu per qui em digui... 
7. Tallem fusta 
8. Creences dels nostres avantpassats 
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Coneixes els teus professors? 

             Text:  Alèxia Fernández i Yeray Martínez (1ESO A) 
   Dibuixos: Alèxia Fernández 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI ÉS? 
 

1. No és alt, però és 
genial! 

Pista:  fa "zascas". 
 

2. Va posar 300 
a la classe per a 

adolescents. 
Pista: porta ferros. 

 
3. Ulls verd, si fas 

una falta de català 
un punt perds! 

Pista: porta sabates 
de taló. 

 
4. Al pavelló toca el 
xiulet i fa un xisclet. 
Pista: per fer callar 

compta enrere: 10, 9, 
8... 
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Problemes 

Per: Inti Arroyo, Cristian Amador i Hafsa Banane (1ESO A) 

 
He de creuar un riu amb un ànec, un gos i un sac 

de blat de moro però només puc portar una  cosa a 

la barca. Si deixo el gos amb l’ànec, el gos se’l 

cruspirà. Si deixo l’ànec amb el 

blat de moro se ‘l menjarà. Digues 

l’ordre amb què els he de portar. 
 

 

 

 

Si 4 homes grassos van pel carrer amb un paraigües molt i molt pe-

tit, com és que no es mullen? 
 

 

 

Un cotxe de color negre amb els llums apagats entra en un 

carrer que no té fanals, on cap casa té els llums encesos. De 

sobte se li creua un gat negre. Malgrat tot, el conductor el 

pot esquivar. Com ho pots explicar? 
 

 

 

 

Una senyora diu a la seva amiga: "fa dos dies el meu fill te-

nia set anys, però l'any vinent en farà nou". Com és possible? 
 

 

 

Compro dos quilos i mig de taronges a 60 cèntims d'euro el 

quilo i tres quarts de quilo de vedella a 9 euros el 

quilo. Pago amb un bitllet de 10 euros. Calcula: 

a ) El que em va costar la compra 

       b ) El que em van tornar 
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       Parles el català correctament?  

Posa’t a prova! 
Troba les incorreccions d’aquestes oracions i corregeix-les a la columna de la dreta.  

 

NO digueu mai...                     Heu de dir... 

Tinc que anar a comprar galetes, sucs i altres aliments.  

Ja li he dit a la meva mare que aquesta tarda no puc vindre a ajudar-la.  

Aquell meu amic té una enfermetat contagiosa que és perillosa.  

He menjat masses llaminadures amb sucre i m’han fet mal!  

Ja vaig explicar a tothom que no hi hauran més deures aquesta setmana 
vinent. 

 

Aquesta dona és una víbora, en diu de tots colors.  

Ja n’estic tip de que em demanis els deures cada dia.  

Em sembla que no té prous diners per aconseguir el seu somni.  

L’altre dia a la festa de l’escuma em vam emputxar i em vaig fer un cop 
molt fort al cap.   

 

Estic ben agobiat perquè la botiga està plena de gent i no em puc ni girar!  

 

 

Endevinalla 
Per: Eloy Martínez i Nilo Torre (1ESO A) 

 

 
 

Líquid, sòlid i gasós, 
de vegades un miratge sóc. 

La me va germana és la humitat. 
Molta gent es mor 

per culpa de la meva maldat. 
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Endevinalles cuinades a foc lent 
Per: Agnès Marco (1ESO A)  
 

1. Un temps que no és abans ni després ni llavors. 
Suma-li uns quants dies, amb 12 mesos faries. Lla-
vors fes un crit, i suma’l al que has dit. Les tres res-
postes són la solució d’aquesta qüestió. A quina 
bèstia no faries un petó? 

2. Un do musical molt fi, que juga i no es cansa, i li 
agrada l’aigua i no el vi. 

3. Què faries si estàs penjat en una corda, s’està 
cremant i tens un lleó que se’t vol cruspir? 

4. Un cofre blanc que s’obre sense clau, guarda un 
tresor i no és pas blau. 

5. Em pots pujar o em pots baixar però t’asseguro 
que a algun lloc t’ajudaré a arri-
bar.                                                                                      

6. Te la dic te la dic i te la torno a dir. Què és? 

7. No diu res però mai no calla, sempre el portem a 
sobre, ens fa córrer i mai no para. 

9. Em pots obrir i tancar però mentrestant alguna 
historia et podré explicar.  

10. Trenta cavalls blancs, sobre un turó roig. Primer 
renillen, després cossegen, després no fan res.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aules de treball en grup, xerrada de la infermera Maribel Vila i visita al mercat del Lleó. 

 
 

 

I obrirem el proper número amb… el TREBALL DE SÍNTESI: L’alimentació 
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HISTÒRIA, ART I CULTURA DE LA NOSTRA CIUTAT 

El personatge enigmàtic 

A veure si esbrines, a partir de les imatges,  
quin personatge s’amaga en aquesta secció. 

      
  

 

 

 

 

 

 

 
És una dona, la dona més poderosa de la història de Catalunya. 

Els monuments més emblemàtics de Girona es van construir gràcies a ella. 
Declarava guerres i signava tractats de pau. 

Estimava profundament l’art i la cultura. 
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