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Què és l’esquizofrènia? 

 

És una malaltia mental on perds el 

control de la teva ment i actues com si 

fossis una altra persona o bé fas com 

si estiguessis en una altre vida. 

 

Aquesta malaltia afecta persones de 

totes edats, tant infants com a adults. 

És invariable el sexe, tant afecta a 

homes com a dones. Sol aparèixer per 

herència genètica, alteració de 

poblacions  cel·lulars durant el 

desenvolupament embrionari, l’ús de 

drogues i l’estrès ambiental.  

 

Actualment aquesta malaltia no té cura 

però es pot tractar i mig controlar amb 

tractament farmacològic.  

També cal destacar que dins 

d’aquesta malaltia  hi ha de diferents 

tipus d’esquizofrènia: 

 

Esquizofrènia paranoide: les idees 

delirants són de persecució, de 

perjudici o totes dues.  

 

Esquizofrènia desorganitzada:  les 

característiques principals són el 

llenguatge desorganitzat, el 

comportament desorganitzat i unes 

alteracions en les emocions. 

 

Esquizofrènia catatònica: comporta 

immobilitat, activitat motora excessiva, 

negativisme extrem, mutisme o 

peculiaritats del moviment voluntari. 

 

Esquizofrènia residual: expressa 

aïllament social, emocional, pobresa 

del llenguatge, poc interès... 

 

Esquizofrènia indiferenciada: és quan 

no demostra cap dels símptomes 

anteriors o en té varis d’ells. 

 

Esquizofrènia simple: Es caracteritza 

per un deteriorament insidiós de les 

funcions mentals i de l'afecte 

emocional.  
ONA BURRELL I XÈNIA PEREZ 
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Entrevista a en Miquel 

Zarza 
 

Hola Miquel, avui et farem unes 

quantes preguntes i volem saber la 

teva opinió sobre l'exercici amb les 

barres. 

 

Quins  tipus  d'exercicis  fas a  

les  barres? 

Faig dominades.També a les barres 

paral·leles faig la mortal, i ara estic 

practicant la planxa.  

 

T'agradaria que les barres fossin 

de metall? 

Sí que m'agradaria, ja que potser 

quan plou no em relliscarien tant les 

mans i podria fer-ho mes bé i també 

serien més resistents, potser 

durarien més temps, i també  potser 

dona més estabilitat al agafar-se. 

 

Aquests  exercicis  s'han  

transformat a la teva vida 

quotidiana o és més un hobby? 

Per a mi és més un hobby, ja que 

no ho faig cada dia. Sí que es veritat 

que a l'institut practico, i ha casa 

també, però no participo ni en 

campionats ni em tiro 8 hores 

practicant. 
 

 

 

Si vols començar avui podries fer 

almenys alguna dominada?  

Jo crec que depèn de la força que 

tinguis al braç i si fas esport. Potser 

si fas esport i tens força als braços, 

jo crec que potser sí, però si no fas 

res d'això i si no tens força al braç 

no crec que ho facis, almenys en un 

dia. Hauries de practicar més, 

potser en 3 o 4 dies si hi estàs 1 

hora o 1 hora i mitja. 

 

Com pots guanyar força per a fer 

més dominades? 

Jo guanyo força agafant-me amb les 

mans per davant de la barra i no per 

darrere i faig les dominades més 

fàcils. Però també crec que depèn 

de la persona i potser una altra 

persona té més facilitat per agafar-la 

per darrere. 

 

Quantes coses saps fer? 

Sé fer unes quantes coses, però 

tampoc sóc un expert d'aquest  

esport. M'agrada i a poc a poc vaig 

aprenent a fer diferents coses. Com 

que ja tinc una mica d'experiència, 

algunes coses ara se'm fan més 

fàcils i hi ha encara algunes que 

directament em costen molt.  

 

T'agradaria que l'institut fes un 

campionat de dominades? 

A mi m'agradaria fer-ho i participar-

hi, però em preocuparia seria que 

després això provoqués una 

competència o desigualtat entre 

nosaltres. El que vull dir és que 

després un digui “jo sóc més bo que 

tu” i jo crec que no ha de ser així i 

hem d'aprendre els uns dels altres i 

ser tots companys.  

 
JOEL CASANOVA, ANDRÉS MOLINARI I 

MIQUEL ZARZA 



REPORTATGE 

La UAP! 

Què és la UAP? 

La UAP es pot definir com un teatre musical 

o Cantata de caire solidari, interpretada pels 

alumnes dels centres de secundària, que a 

través del cant tenen cura per assolir un 

objectiu ben ambiciós i preuat: la música 

com una eina per a promoure la pau. 

Tots els beneficis de la cantata van 

destinats a Intermón Oxfam, una ONG que 

vetlla per exterminar la injustícia i pobresa al 

món. 

Quan es va crear?    

Des de l’any 2009 el teatre municipal de 

Girona acull la UAP; una cantata 

protagonitzada pels alumnes dels instituts 

de les comarques gironines i algun de la 

Catalunya central. 

 
ENTREVISTA 

Iolanda Arboleas 
 

Els alumnes de 2n d'ESO de l’Institut de 

Sils van decidir fer-li una entrevista a la 

Iolanda Arboleas per poder saber una 

miqueta més del tema de l’intercanvi a 

Alemanya de 2n d'ESO. 

 

Quin va ser el motiu pel qual l'institut 

va decidir començar a fer intercanvis? 

Vam començar a fer intercanvis perquè el 

nivell d’anglès dels alumnes era molt baix 

i també perquè ells tenien poques ganes 

d’aprendre i vam pensar que havíem de 

fer alguna cosa que els motivés a 

aprendre anglès. 

 

Creus que els alumnes tenen la 

suficient responsabilitat i autonomia? 

Si no la tenen l’hem de posar en pràctica, 

que és el que ens interessa, provocant 

situacions que obliguin als alumnes a 

desenvolupar la responsabilitat i 

l'autonomia. 

 

LA HISTORIA D'AQUEST ANY 

(FRAGMENT) 

 “Hem de crear el ministeri de 

l’abundància? Cal  controlar el poder 

econòmic del poble i dels ciutadans 

electes, cal crear més demandants d’ajuts 

econòmics i fer desaparèixer les llistes de  

pobresa? Desapareixerà la moneda i tots 

els pagaments es faran per connexió 

electrònica? Control sobre el control. 

-Tothom disposarà d’un geo localitzador? 

O ja el portem amb el telèfon? 

- El ministeri de la veritat ha d’escriure el 

verdader passat, el present i el futur, 

tothom estarà obligat a saber la única i 

vertadera història què a partir d’ara 

reescriurem de nou, esborrarem totes les 

mentides i tots els funcionaris hauran de 

ser fidels al sistema i jurar ser servidors”. 

NÀDIA LOZADA I KAMILA BERMÚDEZ 

 

 

Creus que una persona amb un nivell 

baix d'anglès es podria comunicar bé a 

un país estranger? 

No, perquè si no té un on nivell és 

impossible que es comuniqui bé. Ara, 

anar a un país estranger quan no 

coneixes l’idioma és una molt bona 

manera de començar a aprendre l’idioma 

o d’obrir la teva ment a una nova llengua. 

 

Creus que els alumnes valoren aquesta 

experiència? 

Sempre la valoren súper positivament i les 

famílies també. Aquesta és una activitat 

que implica als alumnes i les seves 

famílies. 

 
MARIA ROMERO I ALBA MIRALLES



Edicions anteriors 

UAP!17                                                  UAP!16 

Refugiats     Jo també soc Malala  

 

 

 

 

 

 

UAP!15                                      UAP!14 

Sadako volviure                       Wonder 

 

 

 

 

 

 

UAP!13                                         UAP!12 

Volemcanvia el món                  El bufó 
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OPINIÓ 

Per què no es 

celebren festes a 

l’institut? 

Pedagògic: acte dels estudis 

educatius en l’àmbit social. 

 

 
 

La majoria de propostes fetes pel 

CdA (Consell d’Alumnes) de l’institut 

són rebutjades amb el motiu que no 

són “pedagògiques”, com sempre 

diu el claustre.  

 

Ha arribat un punt en què els 

alumnes del centre n’estan farts 

d’haver d’aguantar sempre la 

mateixa resposta quan preparen un 

acte diferent dels dies escolars. Ja 

passa des de fa uns quants anys 

que no es poden celebrar festes 

típiques com ara Nadal, la 

Castanyada, Carnestoltes, Sant 

Jordi, etc, per aquesta mateixa raó.  

 

Sempre els estudiants adolescents 

intenten idear dinàmiques i buscar 

solucions per poder celebrar 

aquests dies que són tan importants 

per ells, intentant no perdre 

l’esperança que algun dia es puguin 

celebrar dins del centre escolar. 

 
XÈNIA SALA 

 

ENTREVISTA 

 

En Marc, un conserge 

dibuixant 
 

Jo vaig parlar amb en Mar,c el 

conserge de l’institut de Sils, que té 

la carrera de dissenyador gràfic.  

 

Per què vas decidir ser conserge 

si tens la carrera de dissenyador 

gràfic? 

Vaig estudiar disseny gràfic a 

Barcelona però el 2006 vaig decidir 

venir a viure a Girona perquè amb 

vaig anar a viure amb la meva dona. 

Vaig deixar la feina de dissenyador 

gràfic perquè no n'hi havia a Girona 

i vaig buscar una altra feina. 

  

Què faries si ara hi hagués feina 

de dissenyador gràfic: te n'aniries 

de l’institut o et quedaries?  

Ara faria les dues coses: al de matí 

conserge i a la tarda dissenyador. 

 

Volies ser dibuixant des del 

principi? Sí, això es té de ben petit. 

 

 
JOSE 

MANUEL 

LOPEZ  

 



 

Els intercanvis a 

l’institut de Sils 
 

Com en altres instituts del món, a 

l’institut de Sils els alumnes van cada 

any d’intercanvi amb altres instituts 

durant una setmana. Allà els alumnes 

poden tenir una experiència nova amb 

la gent nativa i els ajuda a millorar el 

seu anglès. Allà fan amics nous i 

demostren la seva autonomia. Els 

alumnes de quart van d’intercanvi amb 

els finlandesos a Helsinki, els alumnes 

de tercer van d’intercanvi amb els 

holandesos a Amsterdam i aquest any 

els alumnes de segon van d’intercanvi 

amb Alemanya. 

 

Vam fer una entrevista a una nena de 

4t per veure com li va anar l’intercanvi 

a Finlàndia: 

 

Per què vas d’intercanvi? 

Per millorar l’anglès i per viure una 

experiència nova. 

 

Com és la cultura allà? 

Va ser molt diferent que no pas aquí, 

un xoc cultural.  

 

Qualsevol pot anar d'intercanvi? És 

assequible per a tothom? 

Sí, tothom hi pot anar i el preu està bé 

per a tots. 

Hi ha places limitades per anar 

d’intercanvi? Sí, sí que n'hi ha. 

 

Com us organitzeu per escollir 

company d’intercanvi? 

Abans d’escollir un company et fan fer 

una fitxa personal i després els 

professors busquen algú semblant a 

tu. 

 

Com va ser el vol? 

Va ser cansat, eren moltes hores. 

 

Saps per què aneu a aquells països 

i no a uns altres? 

Són els únics instituts que troben. 

 

Ens podries dir què és el que més 

et va sorprendre d’allà? 

Em va  sorprendre l’hora de menjar 

que tenen, els horaris, el temps, etc. 

 

Com són allà les escoles? 

Són molt diferents a les nostres. 

 

Com és quedar-se a la casa d’un 

desconegut? Costa acostumar-s'hi. 

 

En algun moment t’has trobat en 

alguna situació en la que no sabies 

què dir? 

Sí, a vegades he necessitat el 

traductor. 

 

Creus que s’aprèn d’aquesta 

experiència? Si, molt. 
               

FÀTIMA EL MAHDALI I ESTHER CIURANA 



CRÒNICA 

 

Les sortides de 2n d'ESO 

 

El volcà de la Crosa 
El dilluns 16 d’octubre es va fer la sortida 

al volcà de la Crosa. Es va sortir a les 8 

del matí amb dos autocars i es va arribar 

cap a les 14:40 del migdia.  

 

Es va fer una recorregut per tot el volcà de 

la Crosa, amb un guia que anava 

explicant tot el que li havia passat volcà i 

molta informació que va servir per poder 

tirar endavant al projecte. 

 

 

Monestirs i castells 
El dia 22 de novembre del 2017 es va 

anar al Castell de Montsoriu i al Monestir 

de Sant Pere de Rodes. 

 

El grup es va dividir en dos grups, els 

alumnes que estudiaven els castells 

anaven al Castell de Montsoriu, i els 

alumnes que estudiaven monestir, anaven 

al  Monestir de Sant Pere de Rodes. 

 

En el castell i al monestir hi havia un guia 

que explicava tota la història de quan va 

ser construït, el per què i el seu fi. Donava 

molta informació. 
 

Cosmocaixa 
El dimecres 7 de febrer es va fer la sortida 

al CosmoCaixa. 

 

Es va entrar al Cosmocaixa i allà ens van 

deixar anar sols. Hi han moltes coses per 

aprendre, coses que ens ajuden amb el 

projecte, coses interessants i divertides. 

Més tard, van entrar a una sala on es feia 

el taller Viu la Ciència, que ens explicava 

coses relacionades amb l’electricitat. 

 

 
 

 

 

EDUARD MARTINEZ, DANIEL ABELAIRAS I 

MARC RUBIO 



Reportatge: el reciclatge a l'institut 
 

Primer de tot hem parlat amb la 

Míriam de 3r d'ESO que forma part 

d'escoles verdes i ens ha ajudat 

amb el tema del reciclatge. Aquí us 

deixem informació sobre el 

reciclatge a l’institut. 

 

El reciclatge a l'institut funciona 

amb les diferents brosses de 

reciclatge i a cada classe n’hi han 

de tot tipus. Els delegats de cada 

classe s’encarreguen de que cada 

alumne llenci cada cosa a la brossa 

corresponent i després es porten als 

contenidors de fora l’institut.  

 

El tema del reciclatge a l'institut el 

porta la professora Sussi Abel, 

que s’encarrega de tot juntament 

també els seus ajudants, els 

delegats verds, que són un alumne 

per classe que col·laboren amb 

escoles verdes ja que som una 

escola verda.  

 

A l’institut han creat un concurs en 

què cada classe ha de reciclar i 

portar piles a un pot durant tot el 

curs, i a final de curs es mira quina 

classe ha sigut la millor reciclant i 

llavors el premi del concurs és una 

sortida de final de curs per a tota la 

classe.   

 

Aquest tema del reciclatge a l'institut 

es diu Escoles Verdes perquè 

ajudem a cuidar el medi ambient. Té 

a veure amb que queda tot verd i 

bonic i per això se li ha posat aquest 

nom.  

 

 
Aquí us deixem una petita entrevista 

sobre el reciclatge amb les seves 

respostes:  

 

Què es fa amb les ampolles de 

vidres que tirem?  

Es desfan i es tornen a fer ampolles 

noves.  

 

Per què no es poden llençar les 

bombetes al contenidor de vidre?  

Perquè les bombetes estan fetes de 

diferents components que el vidre 

que llencem al contenidor de vidre 

normal. 

 

Per què no podem llençar les 

piles al contenidor normal?  

Perquè, segons diversos llocs, les 

piles són un residu molt 

contaminant. 

 

Quan un bolígraf es queda sense 

tinta on es llença?  

Es llença a les escombraries de 

plàstic.  

 
AINOA FERNANDEZ I KAENNA LEDESMA

 



Entrevista: Carles Cors 
 

Compagines la feina de professor amb 

altres activitats professionals? 

Sí, m’agrada molt alternar la docència 

amb el meu grup de música i amb el meu 

grup d’animació infantil, que és diu Els 

Trambòtics. També m’agrada fer cançons 

per encàrrec a casa. Per tant, m’agradaria 

tenir aquest equilibri entre fer de músic i 

fer de professor de música. 

 

Havies fet classes de música abans? 

Sí, jo vaig començar a fer de professor de 

música als 23 anys. Primer, a primària i 

després, a secundaria. 

 

Com es diu el grup de música on 

toques? 

Toco en dos grups: Le Croupier, que és 

un grup de música per a adults, i un altre 

que és per infants, que es diu els 

Trambòtics. 

 

D’on va sorgir la idea del grup de 

música? 

Le Croupier va sorgir fa deu anys. El grup 

era un projecte enfocat a tot l’estat 

espanyol i vaig dir que el nom no fos ni 

català ni castellà. Per això és en francès. 

M’agrada molt la sonoritat que té i també 

l’ofici del croupier, que és  l’empleat d’un 

casino que reparteix les cartes. M’agrada 

aquest ofici perquè són gent seriosa, que 

sembla que no hi siguin però controlen 

molt. És un ofici que sempre m’ha cridat 

l’atenció. 

 

Quin instrument toques? I els teus 

companys? 

Jo toco la guitarra, canto i escric les 

cançons. En Faló toca la guitarra, en Xavi 

la bateria, en Benny el contrabaix, en Toni 

toca els teclats, en Josep toca la 

trompeta, en Raül el fiscó i el trombó, i 

l’Aina canta. 

 

 

És un grup popular? 

Bé, sí, anem tocant quasi cada cap de 

setmana. Som una colla que estem 

contents i som nou amics. 

 

Quina és la història del grup? 

Jo tenia un grup quan era adolescent, on 

jo feia cançons però no cantava. Quan ho 

vam deixar, jo seguia fent cançons. Tenia 

ganes de compartir-les i que veiessin la 

llum. Vaig reunir els meus amics i d’aquí 

va néixer Le Croupier. 

 

Quin tipus de música toqueu? 

Un dia un crític ens va posar l’etiqueta de 

cabaret pop. 

 

Assageu sovint? 

Sí. Si estem preparant un disc nou, és 

més intens: un o dos dies a la setmana i si 

no hem de treure un disc, un dia al mes. 

 

Les cançons, les escriviu vosaltres? 

Sí. Sóc jo, generalment i alguna versió 

que ja està feta i la versionem entre tots. 

 

Teniu algun anècdota? 

Moltes. Per exemple, un dia ens van 

convidar a anar a tocar per diferents 

presons de Catalunya. Cada dissabte al 

matí anàvem a tocar a una presó diferent, 

i en una presó de nois i noies joves de 18 

a 24 anys ens van anunciar per error com 

un grup de hip-hop, però nosaltres no 

sabem hip-hop i estava tot de papers 

enganxats com dissabte de hip hop amb 

Le Croupier, i la gent es va sentir com 

estafada i a la tercera cançó va començar 



a haver-hi moguda i vam haver 

d’improvisar. 

 

Algun mal record? 

No, per sort Le Croupier som un grup 

d’amics que el que ens agrada és la 

música. 

 

On vas estudiar música? 

A l’escola municipal de música d’Amer, 

que és el poble del costat del meu, que és 

la Cellera. Després, a la universitat, vaig 

estudiar magisteri musical, i a la 

universitat de Barcelona vaig estudiar 

musicologia. 

 

 

L'ENQUESTA 

 

Què opinen els 

alumnes  de 

l’institut? 
 
1r d'ESO / Què n’opines de 

l’institut? 

L’institut està una mica sobrevalorat 

perquè jo crec que venim aquí a no fer 

molta cosa, aprenem però jo crec que 

seria millor estar a casa i jugar a la 

play i tal perquè aprens el mateix, 

llegeixes i tal i qual. 

 

Com et sents a l'institut? 

Jo sóc una persona molt responsable, 

que tinc les meves coses i les cuido. 

Jo no fumo ni res però no ho sé, m'és 

igual perquè deixaré l’ESO. 

 

Què t’agrada de la música? 

El fet de fer cançons, perquè es la meva 

manera de comunicar-me i sobretot, veure 

com la gent les rep. 

D’on vas agafar la passió per la 

música? 

Del meu pare, que també és músic, músic 

aficionat. Té el seu grup. Jo de petit tinc 

fotos acompanyant al meu pare a les 

proves de so, als concerts, i és una cosa 

que jo he adquirit del meu pare. 

 

Què sents quan toques al grup? 

Felicitat. A mi els escenaris m’encanten. 

Fa poc estava tocant en un teatre i vaig 

pensar “quina sort que tinc de poder fer el 

que m’agrada amb la gent que més 

m’agrada”. 

 
FIONA DONCASTER, NATASHA HOOWORTH I 

ÒSCAR HERRÁN 

 

 

Què et sembla l'educació del 

centre? 

Jo ho veig bé. Alguns professors em 

tenen mania per ser com sóc, perquè 

sóc molt guapo i em tenen ràbia per 

dir-ho d’alguna manera. Jo crec que 

podria anar millor. 

 

2n d'ESO/ Què et sembla l’institut? 

A mi l’institut em sembla avorrit, les 

classes, em distrec molt i és una 

merda. 

No és una merda, però és millor 

quedar-se a casa o també quedar amb 

el amics per no venir a la escola i jugar 

al fornite o també jugar amb la pluja i 

l’aigua. 

 

Què et sembla l'educació del 

centre? 

A vegades els professors diuen coses 

que no tenen sentit. L’educació del 

centre és més o menys bona però hi 

ha professors que s’equivoquen. 

 
YASSIN EZ ZOURGAMI, ALEJANDRO AQUILERA, 

JHEREMY VARELA 



MINICONTES:

Els lladres descuidats

Hi havia una vegada tres lladres que
volien robar en un centre comercial de
5 pisos. Quan van anar al pàrquing es
van dividir per les plantes 1, 2 i 3  ja
que  la  4  i  la  5  són  restaurants.  Es
trobarien al  pis  5  per  marxar  per  les
escales d’emergència. Al sortir es van
trobar  amb  la  policia,  però  els  van
reconèixer  ja  que  s’havien  tret  el
passamuntanyes.  Finalment  van anar
a la presó. Allà dintre es van adonar
de que un d’ells era un traïdor. El van
obligar a entrar en la zona de noies i
no el van tornar a veure. 

PASSATEMPS:

La caputxeta taronja

Hi  havia  una  vegada,  un  bosc  on
vivien llops, una casa molt rústica on
vivia una nena i la seva mare. A l’altra
banda del  bosc hi  vivia  la  seva àvia
que començava a estar malament. Un
dia  la  mare  li  va  fer  una  caputxa
taronja a la nena i li va dir que portés
el  menjar  que estava  en  una bossa,
però  accidentalment  va  agafar  la
bossa de deixalles. Al sortir de casa es
va  trobar  amb  un  llop  que  li  va
demanar xocolata però li  va donar la
merda que va cagar el pare ahir a la
nit. Al continuar es va trobar amb uns
lladres  que  li  van  demanar  xiclets,
però  era  pasta  de  dents  caducada.
Quan va arribar a casa de l’àvia es va
donar  adonar  que  era  la  bossa  de
deixalles.
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