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Ja fa dies que vaig pensant en el que m’agradaria de dir-
vos i de transmetre en aquest moment del curs 2017-18, 
tot just encetat, però ja encarat i programat per acabar el 
primer trimestre.

Primer de tot, he de confessar que és la primera ve-
gada que em poso a escriure un editorial i, evidentment, 
sempre fa una mica de respecte, ja que no saps gaire com 
arribarà a tots vosaltres.

Per altra banda, volia destacar el treball que s’està duent 
a terme des de l’estiu amb la preparació del curs, pla-
nificant conjuntament amb totes les persones de l’equip 
directiu per tal que quan comenci el curs tot pugui funcio-
nar de forma correcta. En aquesta línia us puc afirmar que  
l’inici de curs ha estat un dels millors que he viscut. Des del 
primer dia de setembre s’ha pogut comptar amb tota la 
plantilla de professorat (això no es donava des de feia for-
ça cursos), amb la qual cosa vam poder garantir el comen-
çament amb la totalitat de la plantilla, amb les reunions de 
pares i mares realitzades la segona setmana de setembre 
amb una assistència molt alta i, per acabar-ho d’arrodonir, 
la sortida de tutoria del divendres 6 d’octubre de tota 
l’ESO i 1r de Batxillerat i FPB, on es van acomplir amb tots 
els objectius fixats a més d’acompanyar-hi el temps.

Tot i així no vull caure en transmetre només optimis-
me tot i que, de fet i dit de passada, n’hem de tenir una 
bona dosi per poder afrontar el dia a dia amb els nostres 
alumnes adolescents. Però aquest és un dels (entre molts 

altres) motius que ens porten a treballar en una de les 
feines que més reptes ha d’afrontar i alhora motivar, ja que 
és difícil de trobar dues classes iguals, com també no és 
gens fàcil trobar dos alumnes iguals.

 El treball amb adolescents no és fàcil, com us comenta-
va a la reunió d’inici de curs, i com a pares i mares us toca 
estar al seu costat per ajudar-los a créixer com a persones, 
amb les seves responsabilitats i evidentment amb autono-
mia, ja que la majoria d’ells entren a l’Institut sent nens i 
nenes i acaben els estudis sent nois i noies.

El centre aquest curs ha crescut un grup més i en prin-
cipi tocaríem sostre, seria el més nombrós quant a grups-
classe. Això ens ha portat a haver de fer mans i mànigues 
per poder-lo encabir. També hem crescut en nombre de 
professors per poder atendre les necessitats del centre, 
alhora ha estat la primera vegada que hem acomiadat un 
professor que arriba a la plenitud de la seva carrera pro-
fessional, en Josep Manel López. Com a director i profes-
sor ha estat des dels inicis treballant amb nosaltres i sovint 
ens visita i ens acompanya en algunes de les activitats del 
centre.

Per últim, m’agradaria acabar felicitant tota la comunitat 
educativa per ser on som i poder continuar amb la matei-
xa empenta, tot marcant-nos nous reptes.

Bon Nadal a tothom i feliç any 2018!!
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Com cada any, teniu a les mans la revista Calgrà, 
una publicació que és possible gràcies a la implica-
ció i la il·lusió de professors i alumnes. Aquesta re-
vista ja ha esdevingut un clàssic de l’institut, però cal 
dir que sempre és positiu intentar millorar el que 
fem i és per aquest motiu que aquest curs el funcio-
nament i la realització de la revista han sofert modi-
ficacions importants.  Aquest any es va decidir que 
la redacció de la revista Calgrà formés part d’una 
matèria optativa, repartida entre els tres primers 
cursos de l’ESO. Aquest repartiment ha suposat un 
augment considerable dels grups de redacció, fet 
que ajuda a cobrir més acuradament les notícies i 
els esdeveniments del nostre institut. Una altra no-
vetat és que aquest any hem ampliat les hores de 
dedicació a la revista per part dels alumnes, ja que 
hi dediquem dues hores lectives en lloc d’una com 

era habitual en altres cursos. El que no ha canviat 
és que, com en anys anteriors, la dissenyadora grà-
fica Mercè Pintó s’encarrega de la maquetació de 
la revista i l’aportació econòmica de l’Associació de 
Mares i Pares d’Alumnes del Centre fa possible que 
Calgrà es pugui publicar.

Enguany, amb l’ampliació que hem anunci-
at anteriorment, participen a la revista Calgrà 
un total de 40 alumnes: 15 alumnes de primer 
d’ESO, 18 més de 2n d’ESO i 17 alumnes de  
3r d’ESO. Aquests alumnes estan tutoritzats 
per les professores de Llengua i Literatura Cata-
lanes Anna Juberó, Laura Ferrer i Carme Picas, 
respectivament.

Els equips de redacció de la revista CalGrà

PROFESSORAT DEL CENTRE

Com cada any, els professors de l’Institut Cal Gravat hem encetat un nou curs amb molta il·lusió i nous 
reptes per aconseguir.  Aquest any hem pogut començar amb la totalitat de la plantilla i amb diverses 
cares noves. Se’ns acaba un trimestre i, per tant, tanquem un primer període del curs, però seguim treba-
llant amb tota l’empenta i la il·lusió per poder fer una bona feina i que els nostres alumnes puguin créixer 
intel·lectualment i com a persones.
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Quant als alumnes de primer d’ESO, hi ha vuit 
alumnes de 1r A: Paula López, Liza Lazarenko, Ingrid 
Martín, Àlex Tripiana, Andrea Romero, Hugo Angel, 
Romaysae Kadri i Iman Aboulfounon; una alumna 
de 1r B, la Sabrina Zekhnini; de 1r C són quatre 
alumnes:  Ainhoa Aguilera, Aya Ait, Noa Garay i Yai-
za Gallardo; de 1r D hi ha dues alumnes: Aya Bour-
romane i Anna Yarema.

Ells s’organitzen en grups de 4 o 5 alumnes i te-
nen diferents responsabilitats: fotografia, redacció, 
correcció i informàtica. 

Pel que fa a segon d’ESO, els alumnes que par-

ticipen a l’optativa de revista són: Ivan Aguilera, Ni-
colás Antúnez, Àlex Ceballos, Èric Estrada, Noemí 
Huerta, Youssra Kadri, Jordi Ledesma, Xavier Mar-
tínez-Abarca, Majda Moujahid, David Oliveras, Eva 
Palomero, Sergi Pérez, Miguel Pujol, Joel Quintana, 
Cristina Rodríguez, Pol Sánchez, Zakaria Tarfi i Kevin 
Vila. En general, aquests alumnes es divideixen en 
quatre o cinc grups per redactar les notícies de ma-

nera cooperativa, però també han realitzat algunes 
tasques individualment quan ha calgut. 

Quant als alumnes de de tercer d’ESO, hi ha qua-
tre grups: 

Laia Guerrero, Naiara Olmedo, Carla Vendrell, i 
Carla Martos. Luanna Garcia, Joan López i Nico Es-
cudero. Andrea Martínez, Paula Pereira, Noa Alva-
riños, Carla Hervás i Guillem Soldevila. L‘últim grup: 
Diana Ugalde, Gisela Abad, Ouidad Aboulfonoun, 
Marwa Gatra, i Thais Villalba.

A cada grup d’alumnes, hi ha un director/a 
que s’encarrega d’organitzar les tasques. Altres 
s’encarreguen de les fotografies i la informàtica 
i la resta, de la redacció de les notícies. 

Aquest treball interactiu i col·laborador, emmar-
cat dins la tendència en alça de l’ús de noves me-
todologies educatives al Centre, té com a resultat 
final la publicació de la revista trimestral que teniu 
entre mans. Esperem que us interessi i amb aquesta 
il·lusió l’hem feta!

Laura Ferrer, Anna Juberó i Carme Picas
Editores en cap

» Aquest any es va decidir que la redac-
ció de la revista Calgrà formés part d’una 
matèria optativa, repartida entre els tres 
primers cursos de l’ESO. «
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El 17 d’agost es va produir un atemptat terrorista 
a Barcelona, quan un home conduint una furgoneta 
blanca va atropellar diverses persones que estaven 
caminant per la Rambla. Després, a la una de la ma-
tinada, es va produir un altre atemptat a Cambrils 
quan uns joves en un cotxe van atropellar gent al 
passeig marítim. En el cas de Cambrils, en un tiroteig 
posterior a l’atropellament, van morir els cinc ocu-
pants del vehicle, que duien explosius de mentida. 

En total, en els atemptats de Barcelona i 
Cambrils van morir 16 persones i hi va haver 
130 ferits.

Eva Palomero Raja

El dia 1 d’octubre es va fer un re-
ferèndum per saber si la gent volia 
o no la independència de Catalunya. 
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional 
no volien que es fes i per això van 
intentar impedir-ho repartint cops 
de porra als votants.

El dia següent a l’Institut Cal 
Gravat vam protestar contra la  
violència que hi va haver el dia 1 
d’octubre, que va provocar gaire-
bé 900 ferits. Vam sortir al pati 
a les 12:00, ens vam repartir en rotllanes per 
cursos i vam escoltar un manifest que es va lle-
gir. Quan vam acabar, tots vam aplaudir i vam 
tornar a les classes.

Els atemptats a Barcelona i Cambrils 

Protestes contra la violència de l’1 d’octubre
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NOVA NORMATIVA D’ÚS DEL MÒBIL AL CENTRE

Com molts ja sabeu, aquest curs s’ha implementat a l’Institut Cal Gravat una nova normativa re-
ferent a l’ús del mòbil al centre. Es va decidir que enguany l’ús del mòbil quedaria prohibit durant 
totes les hores de classe (per tant, es permet a l’hora del pati). Només es pot fer servir el mòbil si 
un professor ho autoritza per realitzar alguna tasca acadèmica. Aquesta mesura es va implementar 
per tal de facilitar la concentració dels alumnes en els estudis i evitar-los distraccions i des del cen-
tre creiem que ha estat una decisió del tot encertada perquè ja n’estem observant els beneficis.

Estem aquí per manifestar-nos a favor dels drets que es deriven de la democràcia. Davant dels 
fets ocorreguts aquests dies creiem que s’estan vulnerant els drets fonamentals de tota societat 
democràtica com la llibertat d’expressió, el dret de reunió, el dret a la intimitat, el dret a decidir, 
entre d’altres.

És per això que manifestem que el diàleg és i ha de ser sempre el camí cap a l’entesa i la reso-
lució pacífica.

Des de l’institut Cal Gravat, ens comprometem a ser exemples de diàleg, a promoure i respec-
tar les opinions dels companys i companyes, dels professors i professores i de tots els membres 
de la comunitat i afavorir, sempre, actituds de Pau i de convivència.

Salut!

L’endemà, el dia 3 d’octubre, es va fer una aturada 
general i, per tant, no vam anar a l’institut. Molta gent 
tampoc va anar a treballar i moltes botigues van tan-
car. A més, aquell dia es van tallar algunes carreteres 
i hi va haver manifestacions per defensar la demo-

cràcia i protestar 
per la violència de 
l’1 d’octubre.

Sergi Pérez i 
Kevin Vila
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ENTREVISTA A UNA
GIMNASTA DE L’INSTITUT

ENTREVISTA A IRINA LAVADO

Judit Solervicens és una companya de 
3r d‘ESO que es dedica a fer gimnàsti-
ca artística des de ben petita i, com que 
ens ha cridat l‘atenció aquesta activitat , 
hem decidit entrevistar-la.

• Quan vas començar a fer gimnàstica artí-
stica? Als 7 o 8 anys.

• Quan vas començar a fer competicions? 
L’any passat.

• En quin nivell estàs? Base 4.

• On ho fas? A l’Egiba (Congost)

• Quins dies ho fas? Els dilluns, dimecres i 
divendres,  dues hores i mitja.

• Com vas descobrir la gimnàstica artística?  
Per una amiga meva que feia gimnàstica artí-
stica que em va oferir l‘oportunitat d’anar-ho 
a provar. 

• Segons tu,  en què es diferencia la gimnàsti-
ca artística de la rítmica? L‘artística és més de 
força i pràctica, en canvi la rítmica es de ball i 
més elasticitat..

• Creus que d’aquí 2 anys encara faràs gim-
nàstica artística? No ho crec.

• Què es el 
que t’agrada 
més d’aquest 
esport?

 M’agrada 
fer els esti-
raments que 
fem amb 
els diferents 
aparells que 
utilitzem. 

• Quantes 
hores fas a 
la setmana? 
A la setmana 
faig 7 hores i 
mitja.

Irina Lavado és una alumna de 1r de Batxillerat que fa 
molts anys que té una gran afició: el ball i ens ha volgut 
explicar la seva experiència.

• Quan vas començar a ballar? Vaig començar amb 6 anys 
ballant batuka i més tard amb 12, hip hop.

• Des de quan i en quins grups has competit? La meva      
primera competició va ser al 2014 i des de llavors no ho he 
deixat. He estat a Pantera Negra, Belias i Black Bronx a Man-
resa i de Barcelona a Tokio Kkin Varsity i Malkias Company.

• En quines escoles has ballat? Vaig fer batuka al Dance 
Style’s Juani Fernandez, hip hop al Studio Dance Vanesa Perel-
lon i ara estic al Royal Dance (Manresa), Musique (Barcelona) 
i Spiral Dance (Barcelona).

• Què és el que més t’agrada de ballar? Que em puc ex-
pressar amb el cos, és la meva petita estona on puc ser jo i 
que només em puguin jutjar per com ballo i no pel que sóc ni 
el que dic. També que mai s’acaba, sempre podràs aprendre i 
formar-te amb molts estils, mai hauràs acabat ni ho sabràs tot, 
el hip hop està en una constant evolució. 

• Tens alguns ídols dintre del món del Hip Hop? I tant, naci-
onalment i que jo conegui: la companyia de Mannekin Temple 
(Barcelona), vaig tenir l’oportunitat de ballar i competir amb 
ells, vam guanyar el World Of Dance Spain amb la classificatò-
ria a Los Àngeles el passat 18 de novembre de  2017. Inter-
nacionalment, els meus ídols des de fa anys són Royal Family 
(Nova Zelanda), que van venir a fer un xou i una masterclass 
a Barcelona el passat 6 i 7 de novembre.

A part de ballar també dono classes de Hip Hop.  Una com-
panya de l’institut i jo estem buscant  gent de cara al festival 
d’estiu.  Si hi ha algú interessat/ada que contacti amb mi.

Irina Lavado 1r Batx B
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ENTREVISTA A 
AMADEU PINTÓ

L’Amadeu Pintó és professor de l’institut 
Cal Gravat i fa atletisme.

• Quina és la teva assignatura preferida? Per 
què? Física i química, perquè sóc llicenciat en físi-
ca i química.

• T’agrada ser el tutor de 2n d’ESO E? Sí, és 
divertit.

• Vius a Manresa? Sí, visc a Manresa 

• Vas a les excursions organitzades per l’institut? 
Sí, m’agrada molt anar-hi

• Tens bona relació amb els altres professors?  
Sí, tinc una molt bona relació amb tothom. 

• Si fos per tu quantes hores treballaries? Una 
hora menys, perquè penso que per als alumnes 
és massa. 

• Què volies ser de petit? Com és que t’agradava? 
Tenia dues coses al cap: ser economista i ser pro-
fessor d’Inef, però no em veia amb 50 anys fent 
educació física. L’economia em cridava l’atenció, 
veia programes d’aquest tema i m’agrada jugar 
a la borsa.

• De petit t’agradava fer atletisme? Sí, pero no 
feia res d’atletisme

• Quants anys portes fent atletisme? 30 anys

• A quina edat vas començar? Als 22 anys. 

• A quina vessant de l’atletisme et dediques 
més? A la velocitat (400 metres llisos). 

• Què és el que més et va costar? Competir 
contra la gent, perquè sóc massa competitiu. 

• Vas haver de deixar l’atletisme per ser pro-
fessor? No, una cosa no treu l’altra. Puc fer-ho tot.

• A part de l’atletisme, quin és el teu esport 
preferit? El bàsquet, perquè és un esport ràpid i 
passen moltes coses en pocs segons.

• Què prefereixes, ser professor o ser atleta? 
Per a mi són coses diferents: ser professor és una 
professió i ser atleta és una afició.

Eva Palomero i Àlex Ceballos, 2n ESO

ENTREVISTA A 
SÍLVIA PRADES       

La Sílvia és una alumna de 2n de 
batxillerat; ella va fer un treball de re-
cerca (TDR) molt interessant. Aquest 
treball era fer la seva pròpia cançó.

• Què ha sigut per a tu aquest treball? Bé 
aquest treball ha sigut molt dur perquè he 
hagut de passar gairebé tot l’estiu treballant 
i estudiant; bé també ha sigut un treball que 
ha marcat un abans i un després brutal.

• Com va la puntuació?  Aquest treball es 
puntua: 20% el seguiment, 20% exposició i 
60% la memòria escrita.

• Quan s’exposa? Es va  exposar el 10 
d’octubre

• Vas necessitar ajuda i algun material? Bé 
sí, s’utilitzen moltes plataformes per exemple 
les enquestes són per assolir uns objectius i les 
entrevistes són per informar-te sobre el tema.

• Com ho vas fer per triar el tema? En 
el meu cas, científic, jo el que volia fer era 
fer uns experiments amb mosques però no 
sabia com agafar aquest tema i em vaig 
preguntar “Què és el que més em motiva?” 
I vaig veure que era la música, per tant, vaig 
fer el treball d’això.

• Com valores el teu treball? A mesura 
que avançava veia que no era tan difícil i jo 
crec que he fet un bon treball.

• Quant temps hi dedicaves, al treball? 
Em vaig posar a treballar seriosament a 
l’agost i cada dia feia 3 o 4 hores.

• El van ajudar o tu vas ajudar algú? No, 
ja que els treballs eren molt diferents.

• On feies el treball? Sempre a casa meva, 
a l’habitació.

• Com es fa el treball? Primer comences 
per l’índex després la introducció i per últim 
la conclusió. També has de dir, si l’objectiu 
que t’havies proposat es podia complir.

Andrea Romero i Àlex Tripiana, 1rA ESO
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ENTREVISTA A 
EDUARDO LÓPEZ 

ÁLVAREZ

L’Eduardo López és l’avi 
de l’alumne de 2n d’ESO 
E David Oliveras.

• Recordes la teva infàn-
cia com a una època feliç? 
Sí, però era una època molt 
més dura que no pas ara.

• Vas anar a l‘escola? Sí, 
però vaig començar a anar-hi 
tard i no hi podia anar gaire.

• Com era el teu mestre? 
Era vell i sempre ens casti-
gava a la paret i ens picava 
amb el regle als dits.

• Com us tractava el mest-
re? Malament, sempre ens 
renyava i ens castigava.

• Vas acabar la primària? 
No, no vaig poder. 

• Que feies al teu temps 
lliure? No tenia gaire temps 
lliure, ja que els meus pares 
sempre m‘enviaven a tre-
ballar al camp.

• Quan vas començar a 
treballar? Als set anys.

• A quantes feines has tre-
ballat? He treballat al camp, 
d‘escombriaire i de camioner.

• Com creus que és ara la 
vida dels joves? Crec que ho 
tenen tot més fàcil i no valo-
ren tot el que tenen.

• Què t‘hauria agradat 
estudiar si haguessis pogut? 
Alguna cosa relacionada amb 
les mates.

David Oliveras, 2n ESO

DOS ALUMNES DE 2N DE BATXILLERAT 
ENS EXPLIQUEN EL SEU TDR

• De què tracta el vostre treball de re-
cerca? El nostre treball de recerca tracta  
sobre l‘elaboració d’un curtmetrage. Ha-
víem de treballar primer experimentant i 
sabent què era un curtmetratge i després 
elaborar el nostre propi curtmetratge 

• Com vau triar aquest tema? Al prin-
cipi no teníem gaire  clar el tema que 
volíem fer, però el nostre professor ens en  
va presentar un sobre com elaborar un 

curtmetratge i això ens va motivar ja que sempre ens han  agradat les pel·lícules, 
els serials i, per tant, ara teníem l‘oportunitat de crear el nostre propi producte.

• Quin tema vau triar? El repte de “La balena blava“ , que tracta sobre un joc 
macabre i perillós , en què , mitjançant  Internet, molts adolescents amb proble-
mes de depressió s‘acaben suïcidant 

• Com vau començar a elaborar? Vam buscar informació en altres treballs de 
recerca per com havíem de fer l’estructura del treball i com havíem de començar 
a produir el curtmetratge. Vam intentar elaborar una idea que fos interessant. 

• Com ho vau elaborar? Al principi,  vam començar  fent  l’índex, i a partir d’aquí,  
vam començar a buscar informació de com era un curtmetratge, les parts que 
tenia, com l’havíem d’elaborar per així,  poc a poc, donar forma al nostre projecte.

Primer  vam fer la part de preproducció i després la producció. La produció va 
tenir tres parts que van ser: el guió literari, que va ser la història escrita, el guió  
tècnic, és a dir, les caracteristiques tècniques d‘audiovisual i l’story board, que 
és un dibuix de cada canvi de càmera. Després vam començar a buscar actors 
adequats per als personatges, localitzacions d‘on s’ambientava la història i el 
material necessari.

• Què us va costar més d‘aconseguir? Les localitzacions ens va costar bastant.

• On vau anar a gravar? A l‘escola Oms i de Prat, a casa d’una amiga, a casa 
nostra, al carrer...

• Després de tenir-ho tot grava, què vau fer? Un cop despres d’haver grava,  
vam passar  a postproducció. Vam  ajuntar  les pistes de vídeo amb les d’àudio, 
les vam editar amb els efectes que volíem  incloure , els canvis de càmera i tot 
adequat a com volíem que tingués  forma el nostre curtmetratge.

• Quina conclusio trauríeu d’aquest treball? Quan has fet tot aquest camí, que 
ha costat esforç i temps i veus que ha donat un bon resultat,  quan acabes ets 
sents molt bé i realitzat

Quan exposes el teu treball de recerca i veus que el treball ha quedat  bé i els 
profesors han quedat contents amb el treball, es molt satisfactori.

Noah Pradas i Adrià Ramírez
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ENTREVISTA A ROSER OBRADORS

• T’agrada com puntuen? Si m‘agrada com puntuen trobo que és just de la manera que ho fan, però 
crec que haurien de veure el temps i l’esforç que ha suposat el Treball de recerca.  També tens 15 minuts 
per explicar al teu treball que has fet durant un any, si et passa de minuts o et falten això conta per a 
la nota.

• On es farà el jurat? En una aula que t’assignen. A la pissarra que hi ha a cada una de les classes és 
on es projecta el PowerPoint i davant del projector hi ha tres taules i a cada taula hi ha un membre del 
jurat. Un del jurat és el teu tutor, un altre és un professor que està relacionat amb el tema del TDR i l’altre 
professor que no té res a veure però et veu amb valora amb perspectives diferents.

• T’ha costat aquest projecte? Sí però, és diferent un treball normal a un Treball de recerca, perquè 
en el TDR si el suspens suspens el trimestre, però és molt més difícil que agafis una assignatura que 
no t’agradi o no et vagi bé que una en què ets molt bo; això és lògic. Però la meva opinió és que si has 
encertat el projecte que faràs ja assegures que et vagi bé el treball.

• Com has tingut la idea? La idea; al principi vaig estar mirant algun tema que m’agradés; però jo em 
vaig inspirar en un document titulat Creaciones de una novela histórica, però com que m’expresso millor 
en català vaig preguntar si podia canviar aquest tema al departament de català; i ho vaig poder fer.

• Aquest treball què ha sigut per a tu? Doncs cada Treball de recerca t’enriqueix d’una manera diferent, 
jo per exemple vaig fer un tema que m’agrada. Vaig fer una novel·la històrica ambientada als anys 30 
encara que no en tenia ni idea. Ho vaig escollir perquè m’encanta la història.

• En què et vas inspirar? Doncs la meva tutora em va parlar de la Neus Català, una dona que va tenir 
la dolenta experiència d’estar en un camp de concentració nazi. Va ser la meva oportunitat per saber 
què va passar. D’aquí vaig fer la Novel·la.  

• Quin significat ha tingut per a tu la novel·la? T’ha interessat? A mi sempre m’ha agradat escriure 
però mai he tingut la valentia d’acabar la novel·la. Aquest treball ha sigut com una fita per a mi i m’ha 
interessat molt el tema que he fet sobre “El camp de concentració” el lloc on va estar la Neus Català i 
com la van agafar.

• Creus que un altre tema del TDR t’hauria anat millor? Sí, sempre havia pensat que si no m’anava bé 
aquest treball que havia escollit n’hauria de poder fer un altre.

• Com va entrar la Neus Català a un camp 
de concentració? Doncs, la Neus Català actual-
ment està en una residència i té 102 anys, però 
van agafar a la Neus els alemanys perquè ella 
estava casada amb un alemany que estava en 
contra de tot això, van estar agrupant homes 
i dones que també estaven en contra. Un dels 
que suposadament estava en contra li va dir a 
Hitler, d’aquesta manera van agafar-los a tots 
dos, però no s’ha sabut més sobre el seu marit.

Iman Aboulfonoun i Hugo Àngel, 1r A

En aquest article hem entrevistat a la Roser Obradors, que va a 2n de batxillerat. Aquesta 
noia ha fet un treball de recerca molt complet. Aquest projecte consisteix en crear una 
novel·la basada en la vida d’un camp de concentració.
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Cada nou curs, els alumnes de 1r de Batxil-
lerat  fan un acte solidari: encarregar-se de la 
recollida d‘aliments per a les persones més ne-
cessitades de Manresa. 

En el marc 
d‘aquesta activitat, 
aquests alumnes 
van assistir el pas-
sat 17 de novem-
bre a una xerrada 
que els va oferir  
una voluntària de 
Càritas. Els va expli-
car la tasca que fa 
aquesta associació 
cristiana i solidària  

a Manresa i també en altres  països subdesenvolu-
pats i els va animar a col·laborar en el voluntariat

Durant els mesos de setembre, octubre i 
novembre els Mossos d’Esquadra van venir a 
l’escola per fer una xerrada sobre Internet segu-
ra a totes les classes de segon d’ESO. 

Ens van explicar que, com que tots tenim comp-
tes a xarxes socials, per tenir més seguretat hem 
de tenir els comptes privats perquè no puguin 
entrar-hi desconeguts, només acceptar amics i tenir 
una contrasenya diferent per a cada xarxa social. A 
més, no hauríem de dir a ningú les nostres contra-
senyes perquè pot ser perillós. També hem d’anar 
alerta amb les fotos que enviem o que pengem a 
Instagram o al Facebook perquè si les ensenyem a 
tothom algú pot controlar què fem, si som a casa o 
no, què hi ha a casa nostra, etc. Per tant, hem de vi-
gilar amb les fotos que pengem i no hem de passar 
informació personal a desconeguts. 

A la xerrada també ens van explicar què és el 
cyberbullying i al final ens van posar exemples de 
persones que han tingut problemes per culpa 
d’Internet. Un exemple que van dir és que podem 
acceptar una persona desconeguda perquè al seu 

compte té fotos i es veu guapa, ens pot dir de que-
dar i llavors acaba sent un adult. Per acabar, ens van 
explicar una altra història d’un nen a qui també li 
havien fet aquesta xerrada i que va tenir un pro-
blema perquè va insultar algú que no coneixia per 
Internet i el van acabar denunciant. 

Cristina Rodríguez, Eva Palomero, 
Ivan Aguilera, David Oliveras i Kevin Vila

Els alumnes de 1r de Batxillerat 
a la xerrada de Cáritas

Xerrada Mossos d’Esquadra a 2n d’ESO
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Dilluns dia 20 de novembre vam fer la sortida 
de Religió: a l’hora del pati vàrem anar als cines 
Bages Centre en el marc de la XIV Setmana de 
Cinema Espiritual, on vam veure una pel·lícula 
anomenada ’’Lo que de verdad importa’’, de 
Paco Arango. 

Abans de començar la pel·lícula Joan Antoni Cas-
tillo ens en va fer la presentació i, en acabar, un col.
loqui amb preguntes. Finalment, abans de marxar a 
casa ens van donar a cadascú una guia didàctica per 
treballar-la a la classe.

Un dia els del banc el truquen i li expliquen que hi 
ha un senyor que li pagarà els deutes que té, però 
que vol parlar amb ell. Alec i el senyor parlen i li 
diu que és el seu oncle i que li pagarà els deutes, 

però només si se‘n va a viure un any a un poble del 
Canadà. Alec finalment accepta. Dos dies més tard 
li expliquen que té un poder curatiu i li demanen si 
el vol desenvolupar per ajudar la gent, Alec confús 
ho rebutja. 

Uns dies més tard es presenta una parella amb 
una filla amb càncer i li demana si pot estar amb ella 
per curar-la, però com que havia rebutjat el seu do, 
els ho nega; després es troben en un bar i la noia li 
demana que estigui amb ella tot el cap de setmana 
per poder donar esperança als seus pares, ell ac-
cepta i passen el cap de setmana junts.

Alec es fa amic de la noia i no vol que es mori de 
càncer i va a l’església per pregar perquè vol recup-
erar el seu do per poder-la ajudar. Dies després rep 
una carta la veterinària del poble i amiga de l’Alec, 
que va estar el cap de setmana també amb la noia, 
i hi posa que la truquin els dos amics per telèfon. 
Quan la truquen tenen una gran sorpresa: la noia 
els explica que s’està curant i ja no té metàstasi.

Martí Sardà - 3r d’ESO

Sortides

CINEMA ESPIRITUAL I DE VALORS

»  El film tracta d’un noi que es diu Alec que 
desprès de la mort del seu germà bessó va 
arruïnar el negoci dels dos. «
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El divendres 24 de novembre tots els grups 
de 4t d’ESO vam anar a la colònia de Cal Vidal.

Primer ens van posar un audiovisual sobre la his-
tòria de la colònia i com era quan estava en fun-
cionament. En acabar el vídeo van entrar un grup 
d’actors vestits de l’època i actuaven com a tal. Va 
ser un moment molt còmic ja que van fer veure 
que estaven molt sorpresos de trobar nens amb el 
cabell rosa o bé uns auriculars.  

»  Van agafar voluntaris i van 
muntar un pessebre vivent a 
l’escenari i tots vam riure molt. «

Just després ens vam dividir en 3 grups i vam co-
mençar la visita guiada. Ens van fer l’explicació com 
si nosaltres haguéssim d’entrar a viure a la colònia i 
a treballar a la fàbrica.

Ens van dur a la fàbrica i ens van explicar el procés 
per passar de cotó a un teixit: primer es neteja el 
cotó, després es fa el fil i per últim es fa el teixit 
final. Ens van fer una demostració de com era la fei-
na de teixidora amb la màquina encesa. També ens 
van mostrar el sistema, que encara funciona, per fer 
transformar la força de l’aigua en energia.

Tot seguit vam 
anar a veure el sa-
fareig i la peixateria. 

També vam ent-
rar a un pis: tenia 
dues habitacions, 
un menjador amb 
un petit rebost, cui-
na i, com que era el 
pis dels encarregats, dutxa, lavabo i un balconet.

Sortides

SORTIDA 4T ESO - COLÒNIA VIDAL
PUIG-REIG, 24/XI/2017
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SORTIDA DE TUTORIA DE 4T ESO

Ell dia 6 d’octubre els alumnes de 4t d’ESO 
van sortir de l’institut a les 8:00 i van anar en 
autobús a la Mola. 

Eren uns 85 alumnes i els van acompanyar diver-
sos professors: la Sara, la Laura, l’Ester, el Gildo i la 
Lídia. Quan van arribar a lloc, van pujar caminant a 
la Mola. Un cop a dalt, van aprofitar per descansar i 
fer-se fotos. Quan va ser l’hora de marxar, els alum-
nes i els professors van tornar a baixar caminant 
per anar a buscar l’autobús i van arribar a l’institut 
aproximadament a les 14:30. Els alumnes de 4t 

d’ESO van dir que la caminada no havia estat fàcil 
però que havia estat molt divertida i que, per tant, 
no els importaria repetir l’experiència.

Kevin Vila, Ivan Aguilera i David Oliveras

ELABORACIÓ DEL VI

El dia 22 d‘octubre, cap a les vuit del matí   
alguns alumnes de 3r d‘ESO ens vam dirigir 
cap a La Culla, una casa rural on s’elabora el 
vi situada a les rodalies de Manresa. Feia molt 
fred. 

Ens van dividir en dos grups: el primer anava a fora 
per fer una visita a les vinyedes i aprendre sobre aques-
tes plantes i l’altre grup va anar a un laboratori per fer 
dos experiments:  un d‘ells era el de separar l‘alcohol 

del vi i 
l’altre, el 
d‘observar les mol·lècules en un microscopi.

»  Va ser una sortida interessant 
i divertida de fer. «

 Diana Márquez
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EXCURSIÓ A MONTSERRAT

Trobada GAMIFICACIÓ des de l’aula

El passat dia 6 d’octubre, alumnes de 
tercer vam anar d‘ excursió a Montserrat. 

Vam començar l’excursió al peu del mone-
stir i vam començar a pujar per una pujada 
que estava darrere del cremallera. Després 
d’una estona caminant, vam arribar al final del 
cremallera on vam descansar una mica. Una 
hora després (aproximadament), vam arribar 
a Sant Jeroni.  Allà dalt, vam esmorzar i desp-
rés d’una estona, vam tornar a baixar. De camí 

cap a baix, hi havia un tram en què semblava 
que ens havíem perdut perquè no vam veure  
cap mestre ja que s‘havien quedat més amunt.  

Hi havia moltes i  moltes escales: vam estar 
més d‘una hora  per baixar-les i, quan vam ar-
ribar a baix, vam descansar.

 Grup d‘alumnes de 3r
Andrea Martínez, Paula Pereira, Noa Alvariños, 

Carla Hervàs, Guillem Soldevila

El passat dissabte 25 de no-
vembre els  alumnes Ainoha 
Aguilera, Emma-Lan Ayala, 
Ousama Azraf, Laia Gomà, 
Eloi Hernández, Marcel Mo-
rales i Sabrina Ruiz (1r i 2n 
d‘ESO) van participar a la 
Trobada Gamificació.

Acompanyats pels professors 
Ferran Martínez i Ramon Bar-
lam van participar activament 
en aquesta Trobada Gamifica-
ció des de l‘aula, amb experièn-
cies, propostes i realitats, orga-
nitzada per l‘Institut de Ciències 
d‘Educació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

A més d‘explicar des de la visió dels alumnes la 
metodologia Classcraft de gamificació integral de 
l‘aula, la Sabrina va formar part de la taula rodona 
que tractava el projecte World Mobile City Project: 
El nostre institut  va ser el promotor  d‘aquest dar-
rer projecte, que des de la seva segona edició és 
un projecte de la xarxa Lacenet i compta amb una 
participació de més de 70 instituts i 5000 alumnes.

 Alumnes i professors de 1r d’ESO
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UN DIA FORA DE LES AULES

El dia 6 d’octubre, al-
guns professors i alum-
nes de primer curs  de 
Batxillerat ens vam trobar 
a la zona  esportiva del 
Congost per tal de fer una 
petita excursió. 

Ens vam dirigir cap als 
boscos de Suanya per una 
carretera estreta  envoltada 
de masies: Cal Guixes, Cal 
Celoni, Ca l’Estevet… Vam 
passar per sota del pont 
de la C-25 (que tanta por 
diu que  li fa a la Carme 

Pintó) i ens vam dirigir cap al bosc de 
la Noguera. Allà vam esmorzar i vam 
reposar una estoneta. 

Vam continuar el nostre itinerari fins 
a prop de la Torre del Junyent i vam 
passar  altra vegada sota del pont im-
ponent que travessa la C-25 fins als 
plans del Cuques. Vam travessar el 
Collet de la Mostela i  vam retornar  
cap al Congost. Va fer un dia de sol es-
plèndid i l’excursió  va ser molt agra-
dable i plaent.

Tutora de 1r BATX B

SORTIDA DE PRIMER DE BATXILLERAT
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KEEP CALM 4t D’ESO

Al mes de novembre els alumnes de 4t d’ESO van fer una activitat que es deia Keep calm. Aques-
ta activitat es va fer a l’institut a la classe de tutoria. Els van donar idees sobre com organitzar-se 
després de l’escola i, a més, van demanar als alumnes que, entre tots, escrivissin idees d’activitats 
extraescolars per a joves.

David Oliveras, Kevin Vila, Youssra Kadri i Majda Moujahid

Una experiència ben divertida!

Una experiència ben divertida!

Els alumnes de 2n de batxillerat van assistir a 
un recital poètic ben especial al teatre Conser-
vatori de Manresa, en una activitat que organitza 
l’Ajuntament de Manresa dins del cicle Tocats de 
Lletra. El recital de poesia portava per nom “Més 
que paraules”. 

Juntament amb poemes de Carles Riba, Guillem 
Defak, Maria Mercè Marçal, Ausiàs March, Enric 

Casasses, Maria Cabrera, 
Blai Bonet, i també alguns 
poetes locals. El recital es-
tava especialment adreçat 
a alumnes de batxillerat. 
Prèviament, els textos es 
van treballar a classe de 
català i de tornada els van 
comentar. 

Van constatar que la poesia musicada per una 
banda de rock arriba molt més que simplement lle-
gir-la. I que la poesia és ritme i per tant, poesia i mú-
sica lliguen perfectament, i més a càrrec del grup de 
folk-rock El Pèsol feréstec, que va connectar amb 
el públic amb participació inclosa de professors i 
alumnes dalt de l’escenari.

Al mes de novembre els alumnes de 4t d‘ ESO 
de l‘institut van anar a fer una sessió de balls 
de saló amb el Jesús Rubio a l’Escola de Dansa 
Swing de Manresa. 

Van anar a una classe magistral on van practicar 
passos bàsics dels balls de merengue, bachata, salsa 
i rock. 

L’activitat va durar una hora i mitja. Als alumnes els 
va encantar l’activitat i estarien encantats de repetir-
la un altre dia.

Youssra Kadri i Majda Moujahid

Els de 2n de Batxillerat al Recital Poètic del “Pèsol Feréstec“

EL PÈSOL FERÉSTEC

BALLS DE SALÓ 
4t ESO

»  L’actor Fèlix Pons i el grup 
musical El Pèsol Feréstec ens 
van presentar un repertori força 
divers. «



19Institut Cal Gravat 1r Trimestre

EL MUSICAL DE NADAL

Benvolgudes families,
Ens plau informar-vos que el nostre institut organitza una obra de teatre anomenada “Alternativa 
al musical“ que tindrà lloc el pròxim 22 de desembre en el Congost de Manresa a la tarda. 
Les entrades tindran un preu de 2 € i les podreu comprar en consegeria a partir del 4 de de-
sembre fins al 15 de desembre. Les entrades les poden comprar tant alumnes com pares i mares 
però per poder veure l‘obra hauran d‘arar acompanyats d‘un adult.

Us hi esperem a tots!!

El dimarts 21 de novembre,  els alumnes de 
tercer vam anar a ballar a l‘escola de ball Swing.

El professor  que ens va fer la classe es diu Jesús 
Rubio i el primer que va començar a fer va ser 
ballar Rock. Tots vam seguir les seves passes.

Després vam fer dues files de nois i dues de noies 
i vam començar a ballar Bachata. Era una coreo-
grafia de tres passos i,  quan acabàvem la petita 
coreografia, canviàvem de parella. 

El darrer ball que vam fer va ser  Salsa i  també 
consistia en una coreografia senzilla de tres passos. 
La vam practicar entre tots i totes i així vam fina-
litzar la classe. Noa, Guillem, Paula, Carla, Andrea

Activitat a l‘escola de dansa
“SWING MANRESA“ 
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Una experiència ben divertida!

Així tots els dimecres, a l’hora de Psicologia, 
anem a la residència per dur a terme el projecte 
“Compartint històries de vida” amb l’objectiu 
d’aprofundir en les relacions personals, establir 
vincles, aprendre els uns dels altres compartint 
coneixements, experiències i històries de vida.

Tots els estudiant fem activitats amb la nostra pa-
rella, avi/àvia de la residència, en què practiquem 
jocs de memòria, fem manualitats i compartim una 
bona estona amb la gent gran. Amb ells i elles par-
lem de les seves experiències i rebem bons con-
sells. També els expliquem quines són les coses que 
fem els joves d’avui dia. Creiem que estem trencant 
prejudicis que teníem sobre ells i estem aprenent 
molt dels seus valors.

Cada dimecres sortim de l’institut a l’hora del 
pati i baixem, a peu, cap a la residència. Així podem 
aprofitar més el temps allà perquè tenim uns vint 
minuts de desplaçament. Quan arribem, les nostres 
parelles ja ens esperen en diferents sales distribuï-
des per les activitats que ells/elles volen fer : jocs de 
memòria i de taula, lectura, ganxet… També com-
partim i aprenem de les seves experiències.

Hi ha dies que fem sessions tots junts, com els dies 
del joc de les presentacions, el dia de la música... i 
la resta de dies estem repartits segons les activitats 
que hem preparat la setmana abans amb la Lídia, el 
dia que estem a classe. 

Hi ha un grupet a qui ens agrada més xerrar so-
bre diferents aspectes de l’actualitat i compartir 
històries i parlem sobre aspectes de la vida, de les 
diferències entre les dues generacions, llegim el dia-
ri, mirem llibres (Toni, Paula i Queralt). També hi ha 
unes quantes àvies a qui els agrada la costura i fer 
mitja. La Irina es passa molts dimecres amb elles, en 
una sala ambientada com si fos el menjador d’una 
casa, on fan mitja i ganxet. La Irina està fent una 
bufanda!

Els alumnes de 1r de batxillerat que fan l’optativa de Psicologia, 
aquest curs estem fent un intercanvi intergeneracional entre els avis 

i àvies de la Residència Assistida Font dels Capellans

“COMPARTINT HISTÒRIES DE VIDA“

» Mentre uns juguem al parxís, al dòmino, 
a jocs de memòria... (Ferdous, Ivan, Joana 
i Àlban), d’altres fem activitats manuals: 
retallem, pintem, enganxem... (Alba L.B., 
Alba L.G., Maria, Ariadna). «
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Estem vivint aquesta experiència de manera molt 
positiva i com a un projecte motivador que està 
fent que a partir de les vivències personals que 
viu cadascú de nosaltres amb les nostres parelles, 
puguem reflexionar, comunicar-nos i compartir tot 
afavorint el coneixement mutu i millorant les relaci-
ons interpersonals.

Ens trobem molt a gust enmig dels avis i de les 
àvies, que ens han acollit molt bé. Són molt sim-
pàtics i ens tracten amb molt d’amor. Sempre ens 
reben amb molta alegria i se’ls il·lumina la cara quan 
ens veuen arribar. L’estona que estem allà se’ns fa 
molt curta perquè passa molt ràpid i quan ens aco-
miadem ens miren tot dient “ja marxeu?”, però ens 
diuen adéu molt alegres tot esperant el proper di-
mecres.
Gràcies Andrea, Amàlia, Rosa, Matilde, Gab-

riela, Trini, Francisco, Faustino, Paquita, Rafa-
ela, Mercè, Maria i Núria per oferir-nos aquest 
somriure cada dimecres!

Ara ens queda celebrar la festa de 
Nadal, que els estem preparant una 
sorpresa!

“Les ganes que només tenim d‘anar-
hi és per veure el somriure que fan al 
veure’ns. Quan estem amb ells el somri-
ure no se‘ls en va i estem orgullosos que 
amb tan poca cosa que fem, només es-
tant amb ells, puguin estar tan contents” 
- Ariadna Zamor

“Només vaig anar-hi un dia a causa 
d‘una lesió i em va semblar una activitat 
molt productiva i proporcionava felicitat i 
entreteniment a les dues parts” - Àlban 
Peiró

“És bonic veure com en una hora els 
podem alegrar el dia i que a l’acabar es-
tiguin desitjant que sigui la setmana vi-
nent per tornar a veure’ns” - Alba López 
Bermúdez

“Increïble la felicitat que ens transme-
ten només entrar per la porta; una hora 
que desitjaria que fos tot un dia!” -Maria 
Sotelo

“És indescriptible veure com un gest tan 
petit pot omplir tants sentiments a la ve-
gada. Tant ells com nosaltres aprenem i 
ens fem feliços” -Irina Lavado

“Que bonic que és poder compartir una 
hora a la setmana sabent que en aquella 
estoneta podem fer felices persones que 
no ens coneixen de res” - Alba López Gil

“Per a mi anar a la residència ha sigut 
una activitat molt interessant. T‘omple 
d’agraïment, ja que als avis se’ls veu la 
cara de felicitat, fins i tot alguns m‘han 
dit que els fèiem molt feliços! Veure‘ls tan 
feliços ens encanta!” - Ivan Aguilera

“S’aprenen tantes coses i tants aspec-
tes diferents de la vida que impressio-
na. Cada dia t’aporten lliçons de vida” 
-Queralt Sebarroja

» Són molt simpàtics i ens tracten amb molt 
d’amor. «
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L’HORT DE L’INSTITUT CAL GRAVAT 

Aquest any hem reemprès 
l’activitat d’hort amb els alumnes 
de 1r, 2n i 3r de la USEE. 

Al setembre vam llaurar i vam or-
ganitzar i decidir les plantacions que 
volíem fer i a l’octubre vam iniciar 
el cultiu de pastanagues, cebes, ble-
des i bròquil, que creixeran al llarg 
d’aquest hivern i que collirem d’aquí 
a entre tres i cinc mesos aproxima-
dament.

 A més, tenim dos composteres 
que pràcticament cada dia airegem 
i omplim de matèria orgànica (males 
herbes, peles de  fruites, restes de 
verdures, fulles seques i marró de 
cafè que ens proporciona la cantina 
de l’institut) amb l’objectiu d’obtenir 
adob per a les plantes.

Des de la Casa de la Culla de Man-
resa i des de l´Abocador del Con-
sorci fan un seguiment del nostre 
hort i de les nostres  composteres i 
també ens proporcionen orientació 
i ens deixen eines com l´airejador 
per facilitar-nos les tasques.

USEE
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Durant el mes de novembre se celebra la Set-
mana de la Ciència a diferents punts arreu de 
Catalunya amb l’objectiu d’apropar la ciència i 
la tecnologia a la ciutadania. Enguany l’Institut 
Cal Gravat ha preparat una sèrie d’activitats de 
caire científic per commemorar la Setmana de 
la Ciència entre el 10 i el 17 de novembre.

El primer acte va ser el passat 10 de novembre en 
la que els alumnes de 1r de Batxillerat van assistir a 
la xerrada sobre les Malalties infeccioses impartida 
per la doctora Maria del Mar Pedregosa Dueñas. 
L’objectiu d’aquesta xerrada, inclosa en la campanya 
de divulgació i sensibilització adreçada als centres 
educatius de la Fundació La Marató, és acostar els 
joves a la realitat mèdica i humana de les malalties 
infeccioses.

A més a més, i en petits grups, es va realitzar un 
planetari als alumnes de 1r d’ESO i un taller de la 
vinya i el procés d’elaboració del vi pels alumnes de 
3r d’ESO. 

Paral·lelament a aquestes activitats, la bibliote-
ca del centre acull durant les properes setmanes 
l’exposició L’Univers. Aquesta exposició, que pretén 
atansar als alumnes a l’origen de l’Univers, és bilin-
güe ja que es pot veure en anglès i en francès.

Finalment, dimecres 15 de novembre a 2/4 de 12 
del matí, la professora Gemma Garcia, del Grau de 
nanociència i nanotecnologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, va oferir una xerrada sobre 
Nanociència als alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat 
de l’itinerari científic-tecnològic del centre.

L’Institut Cal Gravat de Manresa 
acull la Setmana de la Ciència

SETMANA DE
LA CIÈNCIA

Aquest taller va tenir lloc a les classes de 2n 
d’ESO. 

Per fer la primera activitat va demanar tres volun-
taris i els va fer sortir de la classe. Als altres ens va 
explicar què faria i quan van entrar els va dir que 
tallessin un paper: a un li va parlar de manera agres-
siva, a un altre passiva i a l’últim assertiva.

 La segona activitat consistia a enviar fora algunes 
persones de la classe. Quan el primer va entrar, li 
vam explicar una història i ell li havia d’explicar a la 
següent persona en entrar i així fins que s’acabaven 
les persones de fora. La història era d’un full sencer 
i l’últim va acabar rebent una frase i amb coses in-
ventades. Aquesta activitat ens va servir per veure 
que no ens hem de fiar dels rumors

Jordi Ledesma, Majda Moujahid, 
David Oliveras i Kevin Vila

Aquest primer trimestre va venir a l’Institut Cal Gravat una noia de 
l’oficina Jove a fer un taller sobre els sentiments i la manera de parlar

TALLER DE COMUNICACIÓ A 2n ESO

» Amb això volia ensenyar-nos quin resul-
tat hi havia depenent de la manera com 
parléssim a algú. «
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El passat 31 d’octubre, els alumnes de 3r i 
4rt d’ESO vam anar a celebrar la Castanyada al 
Parc de l’Agulla.

Vam sortir de l’institut a les 8 i vam anar caminant 
cap al parc.  Una vegada allà, vam  descansar mentre  
esmorzàvem  durant uns 20 minuts. Havent esmor-
zat,  un monitor ens va explicar les activitats que 
faríem i els grups per a cada activitat 

Hi havia unes 8 activitats i, cada grup, havia de fer  
una activitat durant 20 minuts, però, quan ja està-
vem a punt d’acabar, alguns grups es van despistar i 
no van fer algunes activitats que els quedaven i van 
haver de repetir-ne algunes altres. A part d’això va 
ser molt divertit i una bona forma de fer esport. 
Quan ja es va acabar el temps, els últims 20 minuts, 
els professors van repartir castanyes i ens les vam 
menjar.

Ouidad A.

LA CASTANYADA  AL PARC DE L‘AGULLA

L’altre dia vam fer la castanyada, entre la pri-
mera hora i la segona vam decorar tota la classe 
amb materials que vam portar els alumnes de 
la classe i també vam decorar els passadissos 
enganxant a la paret les fulles que havíem por-
tat de casa. 

Després vam menjar castanyes i quan vam acabar 
vam fer les activitats que ens havien preparat un 
grup d’estudiants de la Joviat i de Sant Joan que 
feien pràctiques de monitors. Van separar-nos per 
grupets de 7 o de 8 alumnes.

CASTANYADA 
DE 1r ESO

1r JOC: havíem de fer 
una rodona tots junts i 
vam tocar el xiulet.

2n JOC: vam fer un 
grupet i un grup érem 
els que tiràvem la farina 
si els altres no encerta-
ven un camí fet de co-
lors que calia recordar.

3r JOC: vam haver 
d’anar caminant amb 
els ulls tapats amb un 
mocador d’una paret  a 
l’altra.

4t JOC: portar un got a 
la boca sense que caigui 
l’aigua.

5è JOC: vam agafar un 
caramel sense les mans.

Els altres 5 jocs van 
ser dins del gimnàs ens 
vam pintar la cara i tam-
bé vam fer  jocs amb les 
mans. 

Després d’aquests jocs 
vam anar a les classes a 
agafar les motxilles i vam 
anar cap a casa.

Yaiza/Ingrid/Romaysae de 1C

Va ser un dia genial!
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El dia 31 de d’octubre vam celebrar la casta-
nyada a l’institut.

Durant les tres primeres hores vam estar deco-
rant les classes. La decoració la vam pensar cada 
grup amb el seu tutor o tutora i estava dedicada a 
la castanyada i a Halloween: vam dibuixar carabas-
ses i castanyes, vam fer fantasmes i tombes i vam 
posar teranyines i aranyes per les classes. 

A les 11 vam anar al pati i ens van repartir les 
castanyes, que havien torrat abans el Manele i els 
alumnes de FPB. 

En acabar el pati vam començar una gimcana que 
ens van fer els alumnes de la Joviat. Va durar fins a 
les dues i ens ho vam passar molt bé. Vam fer grups 

i hi havia diferents proves: de futbol, de punteria, de 
bàsquet, etc. En una prova vam haver d’encistellar 
una pilota de bàsquet després d’haver fet deu vol-
tes, en una altra havíem de tirar una pilota amb la 
mà i marcar en unes anelles que hi havia penjades a 
una porteria, en una altra havíem de xutar una pilo-
ta de futbol i marcar en un lloc concret de la porte-
ria, etc. A més, a la gimcana hi havia un passadís del 
terror on havíem de fer dues proves, una de trobar 
un número i una altra de trobar un codi, i al final 
venia un noi amb una motoserra que feia molta por. 

Quan vam acabar la gimcana, ens van deixar 30 
minuts lliures i mentre alguns parlaven i descansa-
ven, els altres jugaven a futbol.

David Oliveras, Kevin Vila i Ivan Aguilera

LA CASTANYADA A 2n D’ESO
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La pel·lícula Fast & Furious 8 és sobre conduc-
ció i acció. A Espanya, es va estrenar el 12 d‘abril 
de 2017 i el director d’aquesta pel·lícula és Felix 
Gary Gray. El personatge principal és Dominic 
Toretto, que representa l’actor Vin Diesel.

La pel·lícula està ambientada a Cuba, on es 
troben els amics i els enemics de Toretto. Una 
dona seduirà aquest personatge perquè torni al 
món del crim. El Dominic no podrà dir que no i 
trairà tota la gent del seu voltant, que intentaran 
que torni amb ells. Com acabarà la història?

 Kevin Vila

Recomanacions

La recomano a la gent a qui li agraden els cot-
xes i l‘acció perquè trobo que és una pel·lícula 
molt ben feta i és entretinguda.

CRÍTICA D‘UNA PEL·LÍCULA

Fast & Furious 8

És una pel·lícula d‘ acció molt divertida i molt 
ben feta. La primera part va ser molt bona i ara 
fa poc han estrenat la segona que, al meu en-
tendre, ha estat  molt millor encara i ha tingut 
molt èxit.

La pel·lícula tracta sobre uns agents que de-
scobreixen que l‘ empresa més gran de droga 
ha enverinat totes les seves substàncies per aca-
bar amb la gent drogaaddicta. Tota la gent que 
ha pres la droga d‘aquesta empresa morirà. 

El president d’Estats Units  no legalitza la dro-
ga i els agents de Kingsman han d‘aconseguir 
l‘antídot. 

Si prens la dro-
ga aquests són 
els símptomes: 

BENES BLA-
VES MARCA-
DES PER TOT EL 
COS, PARÀLISI I 
MORT LENTA.

Aconseguiran 
els agents de 
Kingsman frenar 
aquesta pan-
dèmia?

 Joan López

Recomanacions

La película és molt distreta i recomanable 
perquè els adolescents passin una estona molt 
entretinguda.

CRÍTICA D‘UNA PEL·LÍCULA

Kinsgman:
El cercle d‘or
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ÉAnnabelle 2 és una pel·lícula de por que s‘ha 
estrenat al 2017. El director de la pel·lícula és 
David Sandberg i el guió el va fer Gary Dau-
berman.

Tracta sobre un home que fa joguines a qui se 
li va morir la seva filla. Uns anys després, va acol-
lir unes nenes d‘un orfenat i les va portar a viure 
a casa seva. Però les nenes es converteixen en 
el principal objectiu de la nina de la seva antiga 
filla, una nina que està posseïda.

 David Oliveras

Recomanacions

Aquesta pel·lícula m‘ha agradat perquè 
m‘agraden les pel·lícules de por i la recomanaria 
a qualsevol persona a qui li agradin aquest tipus 
de pel·lícules, perquè està molt ben feta.

CRÍTICA D‘UNA PEL·LÍCULA

Annabelle 2:
la creació

És una novel·la bastant intrigant escrita per 
Laura Gallego i que demostra moltes actituds 
que avui dia es produeixen sovint  en la nostra 
societat. La protagonista és una nena amb prob-
lemes d’assetjament i baralles a casa, que un dia 
descobreix que davant de situacions perilloses 
té el poder de fer-se invisible. 

Al final et dóna una sorpresa agredolça, a opi-
nió pròpia podria dir que les decisions de la pro-
tagonista no les comparteixo per res, intenta ser 
la superheroïna sabent que només té catorze 
anys i això la porta a més problemes dels que 
ja tenia.

Diana Márquez

Recomanacions

Tot i amb això, la novel·la   em va encantar i la 
recomano molt a tothom.

CRÍTICA LITERÀRIA

Quan em puguis
veure
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En els últims anys, el serial de televisió Joc de 
Trons, basat en l’ obra de fantasia de George R.R 
Martin, ha causat furor entre els “serièfils” de tot 
el món. Tan bona acollida ha tingut que els seus 
creadors han decidit fer una exposició que re-
correrà les principals ciutats d’Europa i Nord-
Amèrica, on es podrà veure el vestuari,  armes i  
els complements vertaders portats pels actors 
en la gravació i  es podrà gaudir  del fantàstic 
univers de Joc de Trons. 

L’exposició d’aquest any ha començat el 18 
d’octubre a les Drassanes de Barcelona i aca-
barà el 7 de gener de l’any vinent . 

Tot i haver-hi una gran massificació de gent 
i turistes i que el preu és lleugerament elevat, 
crec que és una experiència que cap fanàtic 
d’aquest serial  es pot perdre.

 By Jon Snow

Recomanacions

Fans de Joc de Trons, no us perdeu l‘exposició 
de Barcelona!!

EXPOSICIÓ SOBRE:

“Joc de Trons“
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POEMA DE NADAL

Tots els nens 
i nenes de 1r.  

ENS AGRADI O 
NO eL 13 DE SETEMBRE,
HI VAM TORNAR! 

qUINA BONA 
SORT...

el cole ja 
s’HA acabat i 
l’institut Hem 
començat 

El Nadal està aquí
 tothom juga, 
canta i balla,
les sorpreses ja vénen

Paula Lopez 
EL NADAL
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La diferència entre 
l’escola i l’institut

Quan vaig començar l’institut, em vaig 
adonar que hi havia moltes diferències 
entre l’institut i l’escola, per exemple m’he 
de llevar més aviat i també surto més tard 
de l’institut i em fa molta mandra haver-me 
de llevar tan aviat; també he de ser més 
organitzada.

Ara que he començat l’institut, he conegut 
a moltes persones noves i he fet nous amics, 
una altra diferència és que ara tinc un pro-
fessor per a cada matèria i a primària no 
en tenia tants de professors.

En conclusió, cal ser més responsable. Però 
tot i així estic molt contenta.

Aissatou Diallo, 1r C

Què vaig sentir el primer dia de 
curs?

Jo el primer dia de curs estava emocionada i a la vegada 
preocupada jo tenia i tinc moltes ganes d’aprendre i conèi-
xer coses noves, ara ja no estic nerviosa he conegut a molta 
gent que es pot dir que encara que fa poc temps que ens 
coneixem els tinc molta confiança.

També estava preocupada perquè pensava que tot seria 
més difícil i he vist que no ho és perquè els professors expli-
quen les coses molt bé i les acabo entenent.

Al final del primer dia jo em vaig sentir molt bé ja que 
jo em sé relacionar molt ràpid amb tothom. Vaig fer molt 
amics.

Va ser un gran dia. Sé que tot aquest any anirà molt bé o 
això espero

Paula Gonzalez Laguna, 1r C

Sóc…

Em dic Guillem Sellarès, vaig néixer aquí a Maresa el 
dia catorze d’Agost del dos mil cinc al hospital Sant Joan 
de Deu; però, visc a Guardiola de Bages. 

Tinc una germana que es diu Vinyet, es molt mona 
però una mica bèstia, ja que quan no hi soc entra a 
la meva habitació i ho desatrossa tot. També li agrada 
menjar a totes hores, en general és un àngel endimoniat 
que té dos anys.

He anat a l’ Escola Montserrat amb l’Hugo i el 
Guerau, que normalment les cames li van molt 
ràpid però les neurones a poc apoc tot i que a 
vegades es paren.

Escolto música molt diversa des de Pop a 
Rumba Catalana,m’agraden els Txarango i 
els Catarres. Jugo a futbol, entreno dimarts 
i divendres. Els caps de setmana jugo els 
partits.

Guillem Sellarès, 1r A

El pou de 
la gallina

Aquest edifici va ser con-
struït  al segle XIX. El pou 
de la gallina  està situat en 

els baixos d’un edifici històric al carrer del Balç. Segons una 
llegenda del 1602, el pou va ser  objecte d’un miracle de Sant 
Ignasi  que, per tal d‘ajudar una nena, va fer  reviure  una 
gallina que li va caure i estava a punt d‘ ofegar-se. 

En el 1909 per tal de recordar aquell acte, es va construir el 
famós pou.

Andrea Martínez

CURIOSITATS
MANRESANES
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A l’escola, la professora 
pregunta: 
- A veure Pere, digues una pa-
raula que contingui la lletra A.
- Rellotge! 
- Rellotge? I on és la lletra 
A?!?!
- En les agulles senyoreta…!

Un mestre pregunta a un dels 
alumnes:
- Per què corres, noi?
- Per evitar que es peguin dos 
nens.
- I qui són?
- El Carles i jo

Entra un nou professor a 
classe i es presenta: 
- Hola, bon dia. El meu nom 
és Llarg.
I salta un alumne:
- No importa, tenim temps…

Acudits

Troba el 
camí
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Cartes de Nadal pas per pas

Si tenim sobres per casa els agafem i sinó els 
comprem.

• retallem ulls, nas i banyes

• Ho retallem amb precaució

• Ho enganxem amb pegament i ja està, ja 
tenim una preciosa postal de Nadal

Arbre de Nadal 

Necessitem: llana, filferros i una mica de 
decoració de Nadal.

Primer, fes la forma dels arbres amb els filfer-
ros i després posa la llana i la desfilem. 

Després, ho posem al filferro i si vols pots 
posar decoració de Nadal.

Ja tenim l‘arbre! 

També pots fer l’estrella de feltre.

Ninots de neu

Primer necessites: tisores, botons, roba i 
mitjons.

Després tallem els mitjons i l’hi fas un nus 
i l’enfonsem. L’omplim i trenquem amb una 
goma pel mig, també acabem amb un nus 
final. Hi Posem ulls, nas, fins i tot boca i barret. 
així s’acaba

MANUALITATS DE NADAL LIZA LAZARENKO, NOA GARAY, PAULA LOPEZ  



L’AMPA US DESITJA 
UNES BONES FESTES!!



Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de l‘AMPA de l‘Institut CAL GRAVAT:


