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Quan rebreu aquesta revista el curs haurà acabat o ho 
estarà a punt de fer. Quan definitivament baixi el teló, cre-
iem que  haurem aconseguit un bon nombre d’objectius. 

Per una banda, l’Institut funciona a velocitat de creuer. 
Hem crescut d’una manera increïble fins a tocar el límit de 
la nostra capacitat. Penseu que. Inspecció ha hagut de fer 
increments de ràtio per poder encabir els alumnes que 
han fet demanda d’estudis en el nostre centre. 

Per una altra part, els estudis que ofereix el centre es-
tan plenament consolidats, especialment l’ESO i el batxil-
lerat. Permeteu-me recordar que fa cinc anys vam viure 
moments d’incertesa i de dubtes respecte al batxillerat. 
Avui ja ni se’n parla i fins i tot algun curs aconseguim om-
plir les aules fins al límit de la seva capacitat.

Ara bé, no tot està fet. Ja m’heu sentit dir alguna vegada 
que al món de l’educació contínuament sorgeixen nous 
reptes. Un d’ells és ben clar : com més grans som, més 
difícil és la gestió diària. Som moltes més persones que ens 
hem de coordinar i, per anar bé, remar tots en la mateixa 
direcció. És un objectiu que cada curs s’haurà d’incorporar 
als plans anuals.  

Com us vaig avançar en l’editorial del trimestre ante-
rior, aquests dies també som a punt de fer el canvi en la 
direcció del centre. L’Elisa Altimiras serà la directora de 
l’Institut Cal Gravat a partir de l’1 de juliol i pels propers 
quatre cursos. Ha estat un procés participatiu, transparent 
i impecable que dóna una gran legitimitat al càrrec que 

ostenta. A part de la consolidació que això suposa, penso 
que val la pena ressaltar la manera com s’ha fet: tranquil·la, 
sense fer massa soroll (és com s’han de fer les coses) i 
respectant la normativa vigent. És obvi que tant pel que fa 
a l’Elisa, professional amb qui he treballat molts anys, com 
pel bé de l’Institut, li desitjo molta sort i encert en el co-
mandament d’aquesta nova tasca a què haurà de fer front.   

De mi mateix no m’agrada parlar-ne gaire, però algu-
na cosa us he de dir. Molt probablement, desprès d’haver 
acabat 35 cursos, els darrers 9 a Cal Gravat, em jubilaré. La 
veritat és que han passat gairebé sense adonar-me’n. Com 
podeu intuir, al llarg d’aquests 35 anys he viscut experiè-
ncies de tot tipus i segurament he comès moltes errades, 
però hi ha dues coses de què n’estic orgullós: mai he dub-
tat a l’hora d’implicar-me i dedicar els esforços necessaris 
per a la millora del nostre centre i sempre he procurat 
anar de cara. 

Ja per acabar, permeteu-me donar-vos les gràcies a to-
tes les persones amb què he treballat, molt especialment 
al meu equip directiu, que m’heu permès enriquir-me tant 
professionalment com personalment.

I l’últim consell, que ja el coneixeu, aprofiteu tant com 
podeu les vacances per descansar. Jo ho posaria com un 
deure per tothom: per poder rendir i donar el millor de 
nosaltres mateixos hem de descansar!

Bones vacances!!
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Dos fets presideixen actualment la realitat de les 
nostres escoles i instituts. El primer és la convic-
ció que la formació dels nens, nenes i joves és avui 
més important que mai ho ha estat abans. El segon 
és que estem immersos en un procés accelerat de 
canvi social, econòmic i cultural que ens obliga a 
repensar alguns elements nuclears de l’educació 
escolar, de l’organització i funcionament dels cen-
tres educatius i de l’acció educativa que en ells es 
desenvolupa.

Pel que fa al primer, cal començar recordant que 
han estat necessaris gairebé dos segles, el XIX i el 
XX, per aconseguir que tota la població infantil del 
nostre país tingui accés a l’educació escolar. No és 
una exageració afirmar que aquest ha estat un dels 
assoliments més importants que hem aconsegu-
it com a societat. L’educació escolar universal ha 
funcionat i segueix funcionant com ascensor social 
i ha estat al llarg d’aquests dos segles un dels instru-
ments més potents de lluita contra les desigualtats 
d’origen de les persones. 

INNOVAR AVUI EN EDUCACIÓ, 
una necessitat i una garantia de millora

CÉSAR COLL, ANTONIO MEMBRIVE, 
IRIS MERINO Y MARÍA JOSÉ ROCHERA

Barcelona, 2 de maig de 2017

Cèsar Coll i professorat de Cal Gravat

LA REALITAT DE LES NOSTRES ESCOLES I INSTITUTS

Tenim la convicció que la formació dels nostres alumnes és avui més important que mai ho ha 
estat abans i ens adonem que estem immersos en un procés accelerat de canvi social, econòmic i 
cultural que ens obliga a repensar diversos elements de l‘entorn educatiu i tot el que comporta.
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Lluny de disminuir, aquesta importància de 
l’educació escolar en la millora de la qualitat de 
vida de les persones i en el progrés econòmic i 
social s’ha incrementat de forma significativa en les 
darreres dècades com a conseqüència de tot un 
seguit de canvis socials, econòmics i culturals asso-
ciats a la societat de la informació. Ens referim a 
fenòmens com ara, per exemple, la globalització de 
l’economia i dels intercanvis comercials, els movi-
ments migratoris massius, els canvis en el mercat 
del treball o la penetració de les tecnologies digitals 
de la informació i de la comunicació i dels disposi-
tius electrònics en pràcticament tots els àmbits de 
la nostra activitat. 

En aquest nou escenari, la informació i el co-
neixement són l’actiu més important, tant a es-
cala individual com col·lectiva, i l’aprenentatge 
i l’educació, essent els mitjans per accedir-hi, 
adquireixen una centralitat i un protagonisme 
encara més destacats. Més que mai, el futur 
personal i professional de les persones es con-
formarà en bona mesura a partir de la seva ca-
pacitat per adquirir i crear coneixement, i la 
formació i l’educació jugaran un paper decisiu 
en l’adquisició i el desenvolupament d’aquesta 
capacitat.

Justament en aquest punt és on incideix el segon 
fet que hem esmentat a l’inici d’aquestes línies. En 
efecte, alguns canvis associats al nou escenari de la 
societat de la informació són particularment repta-
dors des de la perspectiva de l’educació escolar i 
plantegen desafiaments que no és possible ignorar 
si pretenem que les escoles i els instituts puguin 
jugar avui aquest paper decisiu. Vegem-ne només 
un parell o tres que pensem que és urgent abordar 
i que tenen una incidència directa, al nostre enten-
dre, en com el professorat i l’alumnat planifiquen i 
desenvolupen les activitats d’ensenyament i apre-
nentatge en les escoles i els instituts. 

Posar la capacitat de l’alumnat per adquirir i crear 
coneixement en el centre de l’acció educativa obliga 
a adoptar una mirada sobre el currículum escolar, i 
en particular sobre els aprenentatges escolars, sen-
siblement diferent de la mirada tradicional, encara 
fortament arrelada, sobre aquesta qüestió. L’èmfasi 
ja no pot estar en la quantitat de coneixements que 
s’han d’haver assolit en acabar l’escolaritat, com és 
el cas en el currículum actual; l’èmfasi s’ha de posar 
més aviat en la capacitat per aprendre justament 
aquells coneixements que encara no s’han assolit i 
que serà necessari  assolir com a conseqüència de 
les noves necessitats d’aprenentatge que sorgeixin 
al llarg de la vida de les persones. Això no vol dir en 

Iris Merino, César Coll, Maria José Rochera i 
Antonio Membrive
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cap cas que no sigui important que l’alumnat apren-
gui moltes coses. Per descomptat que es tracta que 
n’aprenguin com més millor.  Ara bé, més important 
que aprendre moltes coses és que les aprenguin 
bé, i aprendre bé vol dir que l’aprenentatge assolit 
serveixi per continuar aprenent, és a dir, contribu-
eixi a desenvolupar la capacitat per adquirir i crear 
coneixement. 

Aquest canvi, però, no planteja només un desafi-
ament relacionat amb què aprendre, com acabem 
de veure, sinó també amb com aprendre. Les me-
todologies didàctiques consistents a cercar la mil-
lora manera de presentar i transmetre a l’alumnat 
els continguts del currículum escolar no acostumen 
a ser les més adients per promoure aprenentatges 
que contribueixin de forma efectiva al desenvolu-
pament de la capacitat de l’alumnat per adquirir 
i crear coneixement. No ho són, sobretot, quan 
s’utilitzen de manera exclusiva i es combinen amb 
una organització dels temps i dels espais basada en 
matèries o assignatures enteses com a àmbits de 
saber estancs. 

Cal, en conseqüència, repensar a fons les meto-
dologies i cercar alternatives que apropin les acti-
vitats d’ensenyament i aprenentatge que es duen a 
terme en les escoles i els instituts a les situacions en 
les quals es trobaran els i les alumnes al finalitzar la 
seva escolarització i on hauran d’exercitar la seva 
capacitat per aprendre i fer front a les necessitats 
d’aprenentatge que se’ls presentin. Han de ser me-
todologies que facin convergir coneixements de les 
diferents matèries i assignatures tot aprofitant al 
màxim el coneixement expert del seu professorat, 
que afavoreixin l’autonomia i el control  progressiu 
del procés d’aprenentatge per part de l’alumnat, 
que combinin l’acció amb la reflexió i el recurs al 
professorat i a altres experts com fonts de saber i 
coneixement, que es concretin en situacions i ac-
tivitats que l’alumnat pugui vincular amb les seves 
ocupacions, preocupacions i interessos.

Aquesta afirmació ens condueix 
directament a un altre conjunt de 
canvis que plantegen desafiaments 
de primera magnitud a l’educació 
escolar. Ens referim a l’aparició de 
nous contextos d’activitat, fonamen-
talment de la mà de les tecnologies 
digitals de la informació i la comuni-
cació, amb una influència creixent so-
bre els processos de desenvolupament i socialitza-
ció de les persones, especialment dels nens i joves. 

D’una banda, aquestes tecnologies estan trans-
formant, han transformat ja en bona part, pràctica-
ment tot el que fem, des de com ens relacionem 
fins a com treballem, i per descomptat també com 
aprenem. No és una exageració dir que comencem 
a estar immersos en una cultura digital, encara que 
tothom no tingui un bon domini d’aquestes tecno-
logies, en el mateix sentit que diem que des de fa ja 
uns quants segles estem immersos en una cultura 
lletrada, encara que no tothom tingui un bon do-
mini de la llengua escrita. D’altra banda, i un altre 
cop degut sobretot a les característiques d’aquestes 
tecnologies, els nous contextos d’activitat –i també 
els contextos ja existents com el familiar, el laboral 
o els d’oci– ofereixen a qui té accés a elles i les sap 

» L‘aprenentatge assolit ha de servir per 
continuar aprenent. «

En suma, han de ser metodologies 
que contribueixin a eliminar la distància 
entre, d’una part, el que els nens, ne-
nes i joves aprenen i com ho aprenen a 
les escoles i els instituts, i d’altra part, el 
que fan  i aprenen i com ho fan i apre-
nen quan no hi són.

» Comencem a estar immersos en 
una cultura digital. «
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utilitzar unes oportunitats i uns recursos per ap-
rendre inèdits i sovint enormement potents. 

Els desafiaments que aquests canvis plantegen a 
les escoles i els instituts són evidents i es situen a 
diferents nivells. El desigual aprofitament d’aquestes 
oportunitats i recursos per aprendre, ja sigui degut 
a diferències en l’accés o en l’ús de les tecnolo-
gies, apareix com una font d’inequitat que és ur-
gent afrontar. En la mesura que aquests contextos 
d’activitat aliens als centres educatius són una font 
important d’aprenentatges, i sovint d’aprenentatges 
reconeguts i valorats socialment, per un sector cada 
cop més gran de l’alumnat, és obvi que les escoles i 
els instituts els han de tenir en compte. Avui sabem, 
a més, que els interessos per aprendre determinats 
temes o aprofundir en determinades qüestions es 
formen amb una certa freqüència en aquests con-
textos d’activitat i que els i les alumnes no acaben 
d’entendre per què això que els interessa no té 
continuïtat ni es pren en consideració a l’escola o 
l’institut. Tampoc entenen la raó per la qual els dis-
positius tecnològics, gairebé omnipresents no sols 
en les seves activitats sinó també en les de la majo-
ria dels adults del seu entorn, i que tant els faciliten 
fer el que els agrada i aprendre el que els interes-
sa fora dels centres educatius, no reben la mateixa 
consideració en el context escolar. 

Ens trobem així, un altre cop, amb el desafi-
ament d’afrontar i resoldre la dissociació exis-
tent, o que un sector cada cop més ampli de 
l’alumnat sent que existeix, entre el que es fa, 
s’aprèn i com s’aprèn en els contextos no esco-
lars i el que es fa, s’aprèn i com s’aprèn en el 
context escolar. En aquest cas, però, la cerca 
de solucions no es limita a l’àmbit de les me-
todologies didàctiques i requereix altres tipus 
d’actuacions com ara, per exemple, les relacio-
nades amb la integració plena de les tecnologies 
digitals als processos escolars d’ensenyament i 
aprenentatge; la presa en consideració de les 
experiències d’aprenentatge i els interessos de 
l’alumnat en el disseny i desplegament de les 
activitats escolars; o encara el treball sistemàtic 
de reflexió crítica de l’aprofitament de les opor-
tunitats i recursos per aprendre presents en els 
contextos d’activitat escolars i no escolars en 
els quals participen els alumnes.

Certament són ja molts els centres educatius 
del nostre país que han posat en marxa processos 
d’innovació dirigits a fer front als desafiaments es-

mentats. L’Institut Cal Gravat n’és un bon exemple, 
com ho posa de manifest la seva participació activa 
en diferents projectes educatius d’àmbit comuni-
tari mitjançant convenis amb institucions, entitats i 
associacions culturals i socials (pla de l’esport, pla 
educatiu d’entorn...), la integració de les tecnolo-
gies digitals com eines d’aprenentatge i de suport a 
l’ensenyança, la seva vinculació a xarxes d’innovació 
educativa (xarxa de competències bàsiques, La-
cenet...), o encara la realització d’activitats com la 
Barcelona o la Manresada orientades a connec-
tar aprenentatges i experiències d’aprenentatge de 
dintre i fora de l’institut. 

Més enllà, però, d’aquestes actuaci-
ons concretes i del seu interès, volem 
acabar subratllant dues idees que es-
tan en la base d’aquesta contribució. La 
primera és que en el moment actual 
l’educació escolar es veu confrontada a 
una sèrie de desafiaments que no pot 
defugir. Afrontar-los no és una opció, és 
una necessitat. I la segona, que, atès el 
caràcter inèdit d’aquests desafiaments, 
la millor manera d’afrontar-los és adop-
tar la innovació com a estratègia i in-
corporar-la com una dimensió més de 
l’activitat pròpia dels centres educatius. 
I és que avui, potser més que mai abans, 
la voluntat i la decisió d’innovar no és 
només una necessitat, és també una ga-
rantia per seguir millorant l’educació.
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De les meves lectures a l’època universitària, i 
relacionades amb aquesta branca del coneixement, 
destacaria Apocalípticos e integrados en la políti-
ca de masas, obra que em va fer adonar del po-
der de  manipulació  dels mitjans de comunicació 
però, sobretot, de la importància de l’educació per 
combatre’l. 

A Eco li dec que orientés el meu futur cap a 
l’àmbit de l’ensenyament. Si bé la seva primera edi-
ció en italià data de 1964, recull reflexions de molta 
actualitat.

La semiòtica és la branca del coneixement que 
estudia els signes dins el món de la comunicació. 
Qualsevol tipus de signes, no únicament els que for-
men part del llenguatge escrit. En plena era del co-
neixement vivim envoltats de constants i seductors 
estímuls, molts d’ells amplificats pels ginys tecnolò-
gics (mòbils, wearables, smart TV, vídeoconsoles …), 
els ensenyaments d’Eco són més vigents que mai. 

Nogensmenys, dels molts qualificatius utilitzats 
per definir els moments actuals, el que trobo més 
encertat és el de ‘l’Era de la Distracció’. 

Un dels grans esculls que hem de salvar des de 
les escoles i instituts és precisament conseqüència 
d’aquest nou context, en què cada vegada és més 
difícil aconseguir que els alumnes aprenguin amb 
les maneres tradicionals de transmisió del conei-
xement.

En aquest  sentit hem de seguir insistint que 
s’adquireixin una bona expressió escrita i una bona 
comprensió lectora, el nostre etern cavall de batalla. 
Però també hem d’estar atents i oberts a incorpo-
rar altres habilitats, com la de saber parlar en públic 
i utilitzar noves eines i metodologies per potenciar 
i millorar una de les vuit intel·ligències que descriu 
Howard Gardner: la lingüística.

SABER PARLAR EN PÚBLIC,  
una habilitat necessària al segle XXI

PER RAMON BARLAM
professor de Ciències Socials i tutor de 1r d’ESO A

» El gran repte al qual ens afrontem és 
com ajustar el sistema actual a les noves 
necessitats en el marc d’una societat cada 
vegada més líquida (Bauman).  «

Concretant, una de les coses (que no 
l’única) en què l’escola ha de millorar són 
les destreses comunicatives.

L’any passat lamentàvem la pèrdua 
d’Umberto Eco, per mi un dels darrers 
grans intel·lectuals europeus de referèn-
cia. Potser el recordareu per ser l’autor 
del Nom de la Rosa, “bestseller” del qual 
es va fer una pel·lícula protagonitzada per 
Sean Connery. Per altra banda també va 
destacar per diverses obres literàries com 
El pèndol de Foucault, però sobretot se’l 
valorà molt per ser un gran semiòtic.
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• Els Pecha Kucha: Es tracta d’un concep-
te nascut al Japó a l’inici d’aquest mil·leni 
(2003), i que consisteix en presentacions 
(poden ser fetes amb Power Point, Prezi o 
similars) de 20 diapositives amb un temps 
de 20 segons per explicar-la (20x20). És 
a dir, que una presentació té una durada    
exacta de 5 minuts i 40 segons, ni un més 
ni un menys. 

Aplicar aquest format als primers cursos 
de l’ESO no els és fàcil perquè els obliga 
a concretar el que volen explicar, escollint 
molt bé els continguts i a preparar-se molt 
acuradament allò que han d’explicar. A més,  
cada diapositiva no pot contenir més d’una 
frase, la qual cosa els obliga a conèixer a 
fons el tema que han treballat, a mirar als 
ulls dels companys mentre expliquen (i no 

a la pantalla) i a desplegar altres estratègies 
comunicatives. També han de fer l’exercici 
de buscar una il·lustració que acompanyi i 
doni força al missatge.

• Ted Talks. Consisteixen en xerra-
des d’una durada màxima de 18 minuts 
l’objectiu de les quals és captar l’atenció 
de l’audiència tot despertant l’interès so-
bre un tema. Sovint es tracten temes tri-
vials i que en moltes ocasions parteixen 
d’experiències personals i/o professionals 
de qui les fa. Es porten a terme a tot el 
món i des de 2010 existeix la versió per als 
joves amb el nom de TEDxYouthDay. Us re-
comano que dediqueu 10 minuts a veure la 
intervenció d’Adora Svitak a TED2010, po-
deu veure-la subtitulada en català a http://
bit.ly/1edcYz4. 

Pensant en els nostres 
alumnes i per  tothom que 
ho necessiti o vulgui millorar 
les seves habilitats comuni-
catives, us recomano aquests 
dos llibres:

El primer d’ells, escrit per 
Jeremey Donovan, un dels pro-
motors de les TED dóna  uns 
valuosos consells extrets de 
l’anàlisi de les TED Talks més 
exitoses, com la coneguda “Les 
escoles maten la creativitat“, de 
Ken Robinson. 

El segon, de Garr Reynolds, 
em va fer canviar la meva mane-
ra de fer presentacions eviden-

ciant que les diapositives que 
projectem han de mostrar una 
idea per il·lustrar la nostra ex-
plicació, que en cap cas pot ser 
una tesi doctoral concentrada 
en una hora sinó facilitar un únic 
missatge o conclusió clara. Més 
que mostrar com s’han de fer 
les coses, se’ns mostra com no 
s’han de fer a partir d’exemples 
molt gràfics. 

Els seus arguments giren al 
voltant dels Bento:  una mena 
de carmanyoles japoneses on 
tot l’espai està molt ben apro-
fitat. És a dir, que les presen-
tacions haurien de ser el més 
senzilles possibles perquè el 
missatge arribi net i clar. 

COM A CONCLUSIÓ:

Aqui en podem veure dos exemples:



10 Núm. 26  Juny 2017 Les xerrades

LA MATERNITAT D‘ELNA, 
l‘àngel enmig de la guerra

Avui, 4 d‘abril 
de 2017, els 
alumnes de 
1r de Batxille-

rat hem assistit 
a una xerrada de 

l‘Assumpta Montellà, 
autora del Llibre “La Maternitat 
d‘Elna”, una casa situada a la Catalunya Nord 
(Rosselló), al poble d‘Elna, com bé el seu nom 
indica, en la qual van néixer 597 infants durant 
l‘època d‘exili.

Però comencem pel principi, què és un exili?

L‘exili és la marxa forçada de gent per motius 
polítics. Al segle XX, a la Península el més “famós” 
va ser el republicà, un cop acabada la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939).

Les persones exiliades més conegudes a Cata-
lunya varen ser polítics, intel·lectuals, escriptors com 
Pompeu Fabra, Mercè Rodoreda, Lluís Companys...
entre d‘altres. Però d‘exilis n‘hi ha de dos tipus: el de 
les persones conegudes, que són els ja esmentats 
i dels quals se‘n sap perfectament el recorregut, i 
l’exili dels desconeguts, el de milers de persones 
que van exiliar-se després que el bàndol republicà 
perdés la Guerra Civil. En dues setmanes van passar 
la frontera 500.000 persones.

Assumpta Montellà  ha preguntat a molta gent 
gran sobre el tema. Alguns encara tenen por “ que 
els vinguin a buscar”. Por a repressions per parlar 
d‘aquella fatal guerra.

Ella al final aconseguia informació dient que tots 
naixem, vivim i morim, i l‘únic que no s‘oblida és la 

paraula escrita, motiu pel qual existeix el llibre. El 
llibre queda de testimoni per la posteritat.

Ens ha explicat, a més dos testimonis que visque-
ren l‘exili de primera mà:

-El primer, un oficial republicà, el qual s’exilià i 
deixà la dona i la filla al poble per por de no poder-
los protegir durant el camí cap a França.

A més de roba, s‘endugué una foto del dia del seu 
casament dins la maleta, per recordar d‘on venia,i 
tenir una memòria de la seva dona, a qui estimava 
profundament.

La gent que anava a peu buidava les maletes a 
cada revolt de la carretera, ja que pesaven mas-
sa, deixant enrere petits bocins de memòria que 
no es podrien recuperar. Es desfeien també de la   
documentació que els podria comprometre  com 
a persones republicanes. Tothom anava en silenci, 
“El Silenci dels Vençuts” es deia, per no alertar a 
l‘aviació que bombardejava la carretera.

-El segon testimoni era el president de l‘Associació 
Sardanista de Montornés, el qual després s‘escapà 
d‘un camp de concentració francès. Només va te-
nir 10 minuts per agafar el que necessitava, i es va 
endur un tros de terra de l‘hort, un hort que era la 
seva vida, i que no tornaria a veure mai més.

L‘Assumpta Montellà va tenir el privilegi de poder-
hi parlar, i li preguntà per què no tornava a casa 
seva, ja que s‘havia instal·lat a Argelers, i ell li contes-
tà que tornaria “Quan hi hagués una III República”.

Tots els testimonis amb els quals parlà tenien 
l‘esperança de poder entrar a França quan es van 
exiliar, ja que era una república, però només es tro-
baven amb despectius “Ale, ale!”, ja que es dividien 
en dues categories: els documentats, que eren aco-

» Milers de persones van exiliar-se després 
que el bàndol republicà perdés la Guerra 
Civil.  «

» Walter Benjamin deia: “El més 
important i més difícil és trobar 
la història d‘aquells que no tenen 
nom”.  «
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llits sense problemes, i els indocumentats, que eren 
tancats a les platges d‘Argelers, i envoltats de filfer-
ros, com animals. A l‘hora de menjar, primer se‘ls 
llançava el pa com si fossin les gallines, per sobre 
del filferro, fins que més tard, aconseguiren que els 
donessin el pa a la mà, allò fou “la primera victò-
ria”, tal com va dir un testimoni. I és aquí, al camp 
d‘Argelers, on la maternitat d‘Elna entra en escena.

Hi havia moltes noies embarassades als camps, 
que quan donaven a llum no podien alimentar els 
seus fills i aquests es morien, fins que aparegué una 
tal senyoreta Isabel, descrita per tots com a una 
noia “amb un davantal blanc planxat i una tre-
na al voltant del cap”. Ella s‘emportà a un testi-
moni i a set dones més a una enorme casa, amb 
una cúpula a dalt de tot, de cristall. Les més fortes, 
ajudaven a fregar, i les més dèbils, cuinaven, fomen-
tant així el treball en equip. El testimoni plorà quan 
se’n recordà de totes les noies que havien perdut 
el fill a Argelers, alguna de les quals la desesperació 
les portà al suïcidi.

La maternitat romangué oberta del 1939 fins el 
1944, i donà a llum a 597 nens. Actualment, és un 
museu visitable per saber la memòria de l‘exili, i 
com aquest àngel anomenat Elisabeth Eidenbenz 
va fer que milers de francesos i espanyols poguessin 
sobreviure en època de guerra.

Gemma Buch, 1r Batx

Quan Assumpta va començar a indagar 
en aquesta misteriosa Senyoreta Isabel, 
descobrí que en realitat es deia Elisabeth 
Eidenbenz, i que era una mestra i inferme-
ra suïssa. Es comunicà amb ella per carta i 
aquesta li contestà, ajudant-la en la inves-
tigació.

TAULES DE FUSTA

El dimarts 4 d‘abril hem pogut 
estrenar quatre  taules de fusta 
amb els seus respectius bancs. 

Així hem creat una zona de 
trobada on els vostres fills/es 
podran parlar, esmorzar i gau-

dir d’un espai lúdic i tranquil 
durant les hores d‘esbarjo.

Aquestes taules també les 
podrem aprofitar per fer múlti-
ples activitats d’exterior al llarg 
del curs.

Era una petició que s‘havia fet 
des de principis de curs i que 
amb esforç s‘ha aconseguit tirar 
endavant.

Esperem poder gaudir-les 
molt i agraïm la col·laboració 
de l‘AMPA per fer-ho possi-
ble.

Elisa Altimiras

Professora del Departament 
de Ciències socials

Secretària de l’Institut Cal Gravat

Els entreteniments

Les xerrades
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A TRIP TO LONDONA TRIP TO LONDON

Les sortides

“I really loved the streets, the 
wet roads, the vintage houses, 
the hazy mornings, the accent...  
What struck me the most was 
how many people there was al-
most everywhere we went.  The 
funniest moment of the trip was 
when a fellow classmate fell on 
the floor in a bizarre way and we 
all laughed.  I‘ll never forget the 
beautiful views from the Lon-
don Eye among the sunset. The 
Big Ben impressed me because 

it was bigger than I imagined. The 
trip was wonderful because we 
shared laughs and unique expe-
riences.“

Roser Obradors

“In my view the food was incre-
dible! I‘ll never forget this trip!”

Carla Ponseti

“I really loved going to London 
because we looked like a family 
in there. Let’s repeat it!.” 

Ainhoa Quintana
 

“What struck me the most was 
London at night, as the lights that 
the city naturally has are amazing. 
Apart from that a lot of talented 
people were performing in the 
street. I’ll never forget the ama-

 Some impressions

When? From the 12th to the 16th February

Where? London, England

Who? Students of 1st Batxillerat Ins Cal Gravat

What? Discovering London: Picadilly Circus, China Town, Leicester Square, Oxford Street, 
Green Park, Buckingham Palace, 10 Downing Street, Westminster Abbey, Houses 
of Parliament, Big Ben, London Eye, National Gallery, British Museum, Admiralty 
Arch, Candem Town, Harry Potter’s Platform 9 ¾, Stamford Bridge, Covent Gar-
den, Ealing...

Greeb Park
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zing view when we went to the 
London Eye, it was the perfect 
time to see the sunset. 
It’s a moment I’ll never forget for 
sure.  I really loved spending time 
with my friends, and travelling at 
the same time. That is the per-
fect plan everyone should expe-
rience. “

Catarina Farinha

“The best trip with the best peo-
ple I’ll never forget it!“

Judith Alzuria

“The funniest moment of the 
trip for me was when Didac fell. 
We laughed a lot. My host family 

was a little unfriendly and strict, 
but I was good and the food was 
delicious.  I’ll never forget this trip 
because we could know each 
other better and we learned to 
survive in another country with 
another language.“

Marta Alegre

“I really loved that trip to Lon-
don. Although I don´t like grey 
days, I’ll never forget those ma-
gnific city views covered by rainy 
clouds that make an incredible 
effect. Needless to say, the Big 
Ben is bigger in the reality than 
in films.“

Noah Pradas

”I really loved to stay with all of 
us as a big family. I’ll never forget 
this trip!!!“

Paula Serrano

“The National Gallery was gor-
geous. The host family was kind 
but I didn‘t like the underground. 
The funniest moment of the trip 
was when we went to Camden 
Town. I‘ll never forget London 
Eye.“

Roger Garcia

“I’ll never forget the laughs and 
the funny moments that we lived. 
I really loved those days!“

Eudald Puigmal
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Wann? Von 25 bis 29 April, 2017

Wo? München, Deutschland

Wer? Studenten 3r ESO Ins Cal Gravat

Was? Passejades de descoberta cultural per Munic: jardins anglesos, Marienplatz, Kö-
nigsplatz, ajuntament, estadi Allianz Arena; festa de primavera, visita la cervesse-
ria Hofbräuhaus, etc. Visita a l’institut: Sonderpädagogisches Förderzentrum a la 
població de Eichstätt i visita al Castell de Neuschwanstein, de l’anomenat rei boig 
Ludwig II de Baviera.

VIATGE A MUNIC
Eine Reise nach München

Allianz arena (foto de dalt)Frühlingsfest (foto de baix)
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“Aquest viatge m‘ha agradat 
molt, ja que tots junts hem gaudit 
d‘uns dies que sempre recorda-
ré, i hem practicat el que sabem 
d‘alemany i bastant anglès. Em 
va agradar molt la ciutat, va es-
tar molt bé la visita a l‘institut, i el 
dia del castell també ens ho vam 
passar bé amb la neu. Espero que 
sigui el primer de molts viatges 
junts.“

Natàlia Santana

“… seria inacabable explicar el 
que vam viure tots junts a Munic. 
Ens quedem amb una experièn-
cia inoblidable.”

Noah Márquez

“Una cosa que vaig trobar molt 
impactant  va ser la manera 
d’ensenyar que tenien a l’escola 
que vam visitar i una de les coses 
que mai oblidaré va ser la visita 
al castell de Neuschwanstein. Re-
comano el viatge a tots els alum-
nes que estan fent 2n d’alemany.” 

Andrea Olivera

“Mai oblidaré res d’aquest via-
tge tan increïble, ni la gent que 
vam conèixer. Tot ens va ajudar a 
completar l’objectiu de conèixer 
una mica la cultura alemanya. Els 
seus paisatges tan verds, la seva 
gent tant formal ...tot és tant di-
ferent d’aquí...m’agradaria viure 
allà... espero tornar d’aquí poc!“

Nídia Bellido

“Em va encantar el viatge“

Aroa Tejero

“Els sopars de l’hotel eren bas-
tants estranys, hi havia coses 
molt diferents a les nostres, però 
en general em va agradar molt 
el viatge i m’encantaria repetir-lo 
però amb més gent i més temps 
lliure pels carrers.“ 

Cristina Rivera

“El que menys em va agradar va 
ser que el primer dia va ploure 
moltíssim mentre passejàvem 
pels “Englishe Gartens” i vam 
acabar ben xops; però va ser un 
viatge genial, vam conèixer gent, 
fins i tot catalans, i ens ho vam 
passar molt bé.“ 

Mireia Gangonells

“Ha sigut el millor viatge que he 
fet, he gaudit molt de la ciutat, 
de les persones, dels companys, 
de les professores... M‘ha agra-
dat molt les activitats que vam 
fer. L‘únic inconvenient va ser 
el temps, pero quan vam anar 
al castell i estava nevant va ser 
preciós!!! El viatge el repetiria un 
altre cop!! Gràcies per aquesta 
oportunitat!“ 

Marina Maldonado

“Hem après moltes coses i tam-
bé ens hem unit. Ens hem espa-
vilat molt i hem posat en pràctica 
l’alemany i l’anglès. Crec que to-
tes les coses que ens ha aportat 
aquest viatge ens han fet créixer.“ 

Núria Gras

Algunes impressions

Neuschwanstein
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El passat 16 de març els alumnes de 2n d‘ESO 
van conèixer el passat medieval de Manresa. 

Van visitar el Centre d‘Interpretació del Carrer del 
Balç per entendre el passat de la ciutat al s. XIV.  El 
carrer del Balç, que formava part del nucli de la ciu-
tat medieval és un magnífic exemple de l’urbanisme 
del segle XIV. De traçat estret i sinuós, el carrer 
s‘adapta al perfil d‘una balcera, amb diferents nivells 
esglaonats, i discorre sota els porxos que s‘aixequen 
entre casa i casa per tal d‘aprofitar l‘espai que hi ha-
via a l‘interior de la ciutat emmurallada.

Després van gaudir d‘un recorregut per una part 
de la Manresa medieval. A destacar la  visita de  la 
basílica de la Seu, on van  observar el retaule de 
l‘Esperit Sant, obra del pintor barceloní Pere Serra 
(1394).

 Sílvia Gonzàlez
Professora Ciències Socials

LA MANRESA MEDIEVAL

» Aquest fet insòlit el converteix 
en un exemple únic d’urbanisme 
medieval. «
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El passat dijous 16 de març, els alumnes del 
batxillerat social i humanístic del nostre insti-
tut vam participar a la II Jornada d‘Economia 
de la Catalunya Central, organitzada per la nos-
tra professora Carme Pintó amb la col·laboració 
del Grup de Treball de Professors d’Economia 
de la Catalunya Central. 

La jornada es va desenvolupar a la FUB. A 
part del nostre centre, també hi participaven  
l‘IES Guillem de Berguedà, l‘Institut Moianès, 
l‘institut de Vic, l‘IES Francesc Ribalta i l‘escola 
Joviat.

La jornada començava a les 9, amb un petit dis-
curs de la regidora de Dinamització Econòmica i de 
Participació, Mireia Estefanell, seguit de la presen-
tació del programa Master Borsa, una competició 
dins d‘un simulador borsari en el qual el nostre ins-
titut hi participa. El projecte ha estat presentat per 
Josep Purtí, professor d‘economia a l‘escola Joviat.

Després d‘això, es va dur a terme l‘activitat “The 
Exam”, en la qual en grups de tres havíem de desxi-
frar uns països per obtenir un codi que obriria una 
caixa. L‘objectiu era el treball en equip i la coope-
ració i, encara que ens va costar fer-ho, vam acabar 
col·laborant tots els alumnes entre nosaltres. 

Després de la pausa per fer un mos, ens vam di-
rigir cap al taller que ens havia pertocat. Hi havia 
moltes possibilitats, en concret 7:

Alguns de nosaltres vam anar al de la comunicació 
no verbal, el qual va resultar ser com una classe 
d‘expressió en què ens ajuden a millorar el nostre 
llenguatge corporal. 

Primer de tot en va dir  que  sempre qui “talla el 
bacallà”, és i segurament serà, Estats Units,  seguit 
de Xina, Japó, Gran Bretanya,  Alemanya.. I després 
d’una llarga llista, trobem Espanya tot i que havia 
arribat a ser 8a potència mundial abans de la crisi, 
segons la seva optimista versió. 

Aquesta mala situació dins l’economia mundial 
es deu a una mala gestió econòmica: per exemple,  
encara que el PIB ha augmentat un 3,2%, els sa-
laris només han pujat un 0,4%. Una altra debilitat 
de l’economia espanyola és que la principal font 
d‘ingressos és el turisme, el qual Gay de Liébana 
ha qualificat d”infidel”, és a dir, poc segur i sotmès 
a canvis en el temps. També una altra mancança és 
que les indústries i les infraestructures no tenen 
gaire sortida a Espanya, cosa que obliga als en-
ginyers i a altres llicenciats en el camp a emigrar.

També ens ha alertat  que aviat serem substituïts 
pels robots, i que es mantindrà a les persones a 
base d‘una renda mínima bàsica.

Per últim, ha reivindicat que l‘economia i les uni-
versitats han d‘anar juntes, ja que hi ha molts estu-
diants universitaris a Espanya però pocs llocs on 
col·locar-los, cosa que s‘hauria d‘equilibrar.

En general, ha estat una sortida molt profitosa per 
a nosaltres, ja que hem aprofundit en l‘economia 
mentre apreníem amb tallers i jocs.

 Gemma Buch

II JORNADA D‘ECONOMIA

• Màrqueting personal per a la recerca de
 feina
• Comunicació no verbal
• Elevator Pitch
• Simulació d‘un gabinet de crisi
• Frau fiscal
• Borsa: anàlisi tècnic i fonamental
• Com optimitzar Linkedin per trobar feina

» Per últim, el plat fort del dia: la 
xerrada del reconegut economis-
ta José María Gay de Liébana. 
Tot i que la xerrada va ser rela-
tivament breu - 1 hora- va donar 
molt de si… «
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Avui, dimecres 21 de març, els alumnes de 1r 
de batxillerat, concretament la modalitat social 
i humanística, hem deixat de banda la teoria 
per anar a Barcelona, concretament al CaixaFò-
rum, al CaixaLab, un taller interactiu amb la 
temàtica de l‘emprenedoria. 

Amb això es demostra que no hi ha ni un mínim 
ni un màxim d‘edat per a ser emprenedor, l‘únic 
que necessites és una idea, passió i creativitat, la re-
cepta perfecta per al triomf de la teva idea.

El primer taller era que, mentre visualitzàvem un 
vídeo, havíem de donar solució a unes necessitats 
que se‘ns presentaven, intentant ser el més con-
crets possibles (140 caràcters, concretament). Tot i 
que no hem tingut temps de visualitzar tot el vídeo 
i que anàvem en grups diferents, hem tingut respos-
tes bastant semblants.

La segona activitat era relacionar els problemes/ 
necessitats que van provocar la creació de diferents 
productes, i la solució que la seva invenció portà. Al-
guns dels invents eren: una paellera, un buff, bambes 
esportives, les tiretes o clips.

La tercera activitat era la de formar un petit es-
quema relacionant diferents apartats d‘una empresa 
i col·locant-los en l‘apartat corresponent. Hi havia 
4 tipus d‘esquemes: Iphone, Facebook, Nespresso i 
GoPro. Normalment fèiem un error o dos, tot i que 
alguns van encertar-los tots a la primera.

Per finalitzar, hem pogut sentir testimonis de joves 
emprenedors que començaren la seva empresa 
com a projecte d‘institut, i que ha evolucionat a 
coses més grans, com una empresa de mobles fets 
amb material d‘esport com , per exemple, taules de 
surf o, també uns nois que van crear un repel·lent 
d‘insectes que no els matava,  només els foragita-
va. Totes aquestes idees i moltes més s‘han pogut 
escoltar als auriculars que dúiem.

Després d‘això, la xerrada ha finalitzat i hem tingut 
temps lliure per comprar i dinar per aquella zona. 
En general, ha estat interessant, ja que si algun de 
nosaltres vol ser emprenedor, com és el cas, ha sigut 
de gran ajuda per ell, i també per a la resta.

 Gemma Buch, 1r BATX

L‘EXPERIÈNCIA CAIXALAB

» En aquest taller se‘ns han pre-
sentat casos d‘emprenedors que, 
dedicant molt temps i  convertint 
el seu negoci en la seva passió, 
han aconseguit portar cap a Íta-
ca la seva empresa. «
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En el darrer concurs de Masterborsa que es 
celebrà el passat mes d’abril, els alumnes del 
batxillerat econòmic del nostre centre van ob-
tenir uns resultats molt satisfactoris. L’alumna 
de 1r de Batxillerat A, Roser Obradors, va que-
dar tercera de la classificació general. 

Abans de l‘inici del concurs els alumnes ja podien 
practicar i familiaritzar-se amb l‘entorn virtual i co-
mençar a fer moviments borsaris de compra venda.

Durant el concurs disposaven de 30.000 euros i 
havien de realitzar un mínim de moviments.

La metodologia del projecte es basa en el ‘learn-
to-doing’, l’aprendre a través de la pràctica. Tot 
aquest aprenentatge es fa a través d’una plataforma 
web on es realitza la simulació.

 Carme Pintó

MASTERBOLSA

» El concurs Masterbolsaoff-
school, és una iniciativa pensada 
per introduir l’alumnat en el món 
de la borsa i en la seva operativa 
de compra i venda. «

L’activitat consistia en dues parts. En la primera 
part van fer unes pràctiques en què calculaven 
el PH, la duresa, els nitrats, la matèria orgànica… 
I en la segona part van fer uns càlculs per com-
provar si l’aigua que havien portat era potable 
o no. 

Quan vam parlar amb els alumnes que havien 
participat en aquesta activitat ens van dir que 
s’ho havien passat molt bé i que havien après 
moltes coses, per exemple com diferenciar 
l’aigua potable de la no potable.

 Equip de Redacció núm. 4

Els dies 20 i 21 de març els alumnes de química de 2n de Batxillerat van anar a fer una 
activitat a Can Font.

ANÀLISIS D’AIGÜES
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Mosaics amb miralls, reptes numèrics, en-
caixos de cossos geomètrics, trencaclosques 
pitagòrics, il·lusions òptiques, proporcions de 
l’Home de Vitrubi…

Tot això i moltíssimes activitats més és el que ens 
vam trobar el passat 21 de març en la visita al Mu-
seu de les Matemàtiques (MMACA), un extraordi-
nari lloc on jugues i aprens d’una forma divertida i 
diferent.

El museu es troba al Palau Mercader de Cornellà, 
situat al mig d’una gran zona verda enjardinada on 
vam fer un taller de construcció anomenat “Cúpules 
de Leonardo”, que ens va encantar a tots.

Vam passar un bon dia i desitgem tornar-hi a anar!.

Nois i noies de 2n d’ESO

EXPERIÈNCIES MATEMÀTIQUES
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EMPÚRIES

El passat divendres 7 d‘abril, els alumnes de 
la modalitat humanístic i social de 1r i de 2n 
de batxillerat van visitar el jaciment arqueològic 
d‘Empúries. L‘activitat es va organitzar des del 
grup de treball de Clàssiques del Bages i també 
van participar l‘institut Quercus de Sant Joan 
de Vilatorrada, el Lluís de Peguera de Manresa 
i l‘Institut Llobregat de Sallent. 

L‘objectiu d‘aquesta sortida era que l‘alumnat co-
negués i valorés la importància de la pervivència 
clàssica de Catalunya alhora que visitaven in situ les 
restes arqueològiques que s‘hi conserven.

Arribats a Empúries, vam esmorzar i, tot seguit, es 
va iniciar el recorregut per la ciutat grega on van 
poder observar l‘Asklepieion o centre terapèutic 
i religiós consagrat al déu Asclepi; el Serapíeion o 
santuari dedicat a Isis i Zeus Serapis; el macellum o 
mercat, les domus de l‘atri i del peristil, la fàbrica de 
salaons, l‘àgora, l‘stoa i la basílica paleocristiana. 

A continuació, ens vam dirigir a la ciutat romana. 
Allà vam poder visitar les domus o cases d‘una sola 

planta bellament decorades amb mosaics o les ter-
mes. Seguidament, vam arribar al fòrum on hi ha 
la cúria -lloc on es reunia el Senat-, la basílica - on 
s‘impartia justícia i es feien transaccions comercials-, 
el temple o el criptopòrtic. Per últim, ens vam dirigir 
a contemplar les muralles, la palestra i l‘amfiteatre.

A l‘hora de dinar, els alumnes i professors vam 
poder gaudir d‘una estona lliure a Sant Martí 
d‘Empúries abans de tornar a Manresa.

Per a molts d‘ells, era la primera vegada que visita-
ven Empúries i van quedar encantats!

 Jose Antonio Pelegrina Romera
professor de Llengües Clàssiques

» Vam visitar les domus o cases 
d‘una sola planta bellament 
decorades amb mosaics o les 
termes. «
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El dia 27 de febrer els alumnes de 3r d’ESO, 
vam anar a visitar la fàbrica Cacaolat, única 
a tot el món. Està situada a Santa Coloma de 
Gramenet, i allà elaboren el Cacaolat que es 
reparteix a part d’Europa, i al nord d’Àfrica. 

Un cop allà, ens van explicar la història d’aquesta 
empresa: tot va començar  quan a en Marc Viader 
(propietari de la llet Letona) i la seva esposa van 
ser convidats a un casament a Budapest. Allà li van 
oferir una beguda feta a base de llet barrejada amb 
cacau elaborada artesanalment.

Arribats a Catalunya, van decidir provar de fer 
aquest batut artesanal  però, amb la intenció de 
produir-lo de manera industrial. Després de diver-
ses proves van aconseguir trobar la manera de fa-
bricar el primer batut de cacau elaborat  industrial-
ment a tot el món. 

Aquesta beguda tingué molt d’èxit, així que se’n 
començà a produir per tal de comercialitzar-lo a 
gran escala. 

També ens van explicar que el cacau prové d’Àfrica 
i de la Costa d’Ivori. És el fruit d’una planta tropical. 

Finalment, vam veure un vídeo per tal d’entendre 
el procés de fabricació i distribució del producte 
per tot el món. 

Per acabar vam tenir la sort de poder veure on es 
fa el Cacaolat i vam poder tastar alguns productes.

 Laia Alsina Planas, 3rB

VISITEM LA FÀBRICA DEL CACAOLAT

» La veritat és que la visita va estar molt 
bé, i vam poder conèixer una mica més 
aquesta empresa tan catalana, coneguda 
a tot el món. «

Uns mesos més tard es crea la primera 
icona de la marca: en Pepi. Aquest per-
sonatge era  el dibuix d’un noi atlètic 
amb una enorme ampolla de Cacaolat 
a l’espatlla, símbol que aquest  producte 
aporta una gran quantitat d’energia.

 L‘anís del Mono

Quan vam arribar a la fàbrica de l’Anís del Mono, ens va atendre un dels treballadors de la fàbrica, 
el qual després ens va fer la visita guiada. Després d’explicar-nos  la importància que havia tingut i 
que encara té aquesta fàbrica, vam començar la visita.



23Institut Cal Gravat 3r Trimestre

A la factoria destaquen, per la seva importància 
històrica i l’arquitectura d’estil modernista, l’entrada, 
l’escala que porta a  l’arxiu, el despatx del gerent i, 
dins de la fàbrica,  les sales de destil·lació.

En altres sales podem trobar moltes màquines, la 
qual cosa explica la tecnificació de l’empresa que 
necessita només deu persones, comptant  la sec-
retària i el gerent, per dur a terme la producció 
d’aquesta marca tan coneguda.

Ara mateix, la fàbrica ha passat a les mans de la 
família Osborne, la qual va intentar emportar-se la 
planta. Va ser, però, la importància de certes sales 
(bàsicament l’arxiu que té un gran interès històric 
per la zona) el que va fer que no es pogués tras-
lladar. 

El nostre guia també ens va resoldre la pregunta 
més comuna quan parlem d’aquesta marca de li-
cors. Per què es diu Anís del mono? Ens va explicar 
les diferents versions que existeixen. 

La primera defensa que al pati de la fàbrica hi ha-
via un mico portat d’Amèrica i que la gent quan 
parlava d’aquesta fàbrica deia “l’anís del mono” i en 
Vicent Bosch va decidir aprofitar-ho.

La segona i tercera versió estan relacionades amb 
en Darwin. Una explica que va posar aquest ani-
mal amb cara d’home per riure’s de la seva teoria i 
l’altra que la defensa i per això el mico de l’etiqueta 
porta un pergamí amb les següents frases: “Es lo 
mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento”.

Per mala sort, no vam poder veure com treballa-
ven les màquines ja que feia un temps que estaven 
aturades i no produïen el licor. Estaven arreglant les 
màquines centenàries de la sala modernista.

 

Andrea Olivera Torrejon, 3rB

» L’anís del mono és una marca de licor 
creada pels germans Bosch al segle XIX a 
Badalona. «

» Va ser una visita molt interes-
sant on vam aprendre com era 
una fàbrica del segle XIX que 
encara funciona al segle XXI. «

Consell Escolar Catalunya, 1r ESO

Sortida de 1r d‘ESO



24 Núm. 26  Juny 2017 Les activitats i els tallers

Una experiència ben divertida!

Pneumàtica i visita al
museu Valentí Masachs

D‘una banda, vam poder muntar els circuits 
pneumàtics que havíem estudiat teòricament i ob-
servar el seu funcionament. Posteriorment, vam fer 
un recorregut per l‘interior del Museu de Geologia 
Valentí Masachs per conèixer diferents aplicacions 
industrials dels minerals i la influència econòmica i 
social de la seva explotació.

Vam estar acompanyats per professorat de 
l‘EPSEM. 

El dimarts 14 de març, els alumnes 
de tecnologia de 4t d‘ESO vam fer 
una activitat a la EPSEM.

» Vam muntar els circuits 
pneumàtics que havíem estudiat 
teòricament i observar el seu fun-
cionament. «
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Scottish Dancing

David taught us traditional Scottish dances and 
popular Scottish songs. He also played the bagpipe 
and told us lots of things about his culture. We learnt 
about the kilt (a kind of patterned skirt that men 
wear as part of the traditional Scottish costume). 
He told us jokes and anecdotes about the myth of 
Scottish men’s underwear. He even made a song by 
hitting two spoons against Abel’s head! 

We spoke English all the time but fortunately this 
wasn’t much of a problem for us. We understood 
him very well and did everything he told us to do. It 
was great fun and we enjoyed ourselves very much. 
It was a fantastic way to practise and improve our 
English. We all hope to have him back next year.

M.CARME RIBAS
Dpt. d’anglès

Last 15th of March, we had a very 
special workshop with a very special 
guest, David Vivancos.

» David Vivancos taught us 
traditional Scottish dances and 
popular Scottish songs. «

Vaig fer-ho perquè sóc un apassionat de fer 
coses d’aquests temes que s’hi barreja la física 
i la tecnologia, volia observar com actuaven les 
ones electromagnètiques. Prèviament a l’invent, 
em vaig documentar mínimament per internet.

2 mesos abans vaig començar a reunir els ma-
terials (tub de ferro, bombona de càmping gas, 
regulador etc...), vaig arreglar un altaveu per blu-
etooth, i juntament amb les eines vaig fer un 

suport per muntar-ho i finalment vaig provar a 
veure què passava... En el primer intent de fer-lo 
funcionar vaig ser prudent perquè estava treba-
llant amb gas que podia explotar, però va ser un 
èxit des del principi. No vaig trigar molt temps, 
unes 3h, perquè tenia en ment tot el procés 
pensat de construcció. Finalment, penso que 
m’ha quedat prou bé.

 Arnau Martinez

“L’invent” que he fet és un tub de Rubens que demostra com actuen les ones electroma-
gnètiques sobre l’atmosfera. Les ones que crea l’altaveu varien les pressions del gas que 
provoquen zones d’altes i baixes pressions i  fan que a les zones d’altes pressions el gas surti 
amb més força. Aquest fenomen provoca una flama més gran i en les baixes pressions, el 
contrari. Les flames van al ritme de la música perquè no deixen de ser ones electromagnè-
tiques que van variant

TUB DE RUBENS
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Una experiència ben divertida!

Portes obertes

Vam anar al gimnàs per 
a la presentació i els nois 
i noies que van venir 
van donar una volta per 
l’institut. 

Després vam pujar al 
passadís de 2n. Allà ex-
posàvem diferents temes 
tractats durant el curs. 
Nosaltres creiem que 
aquesta és una bona ma-
nera d‘entendre la manera 
com es treballa en el nost-
re institut.

I el 4 de maig es van fer 
les jornades de portes 
obertes de batxillerat que 
van seguir el mateix for-
mat.

Alexandra Bal i Javier 
Vega

A la jornada de portes obertes d’ESO  del 16 de març hi van assistir tant 
alumnes del centre com alumnes que vindran el pròxim any escolar.
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Una experiència ben divertida!

Tallers de la FUB-EPSEM

Els alumnes ens vam dividir en tres grups, els quals 
vam fer  tres tallers diferents: Salut, ADE (Adminis-
tració i Direcció d‘Empreses) i, per últim, Educació 
Infantil.

Els tres tallers van començar amb una xerra-
da on se’ns feia la presentació de la universi-
tat,  se’ns  informava dels graus que ofereix, a 
més dels crèdits, titulacions i programes que 
contenen cadascuna de les carreres.  A ban-
da, també se’ns va informar de les beques a 
l‘estranger, escola d‘idiomes…

Després de la breu presentació, els docents que 
duien a terme la xerrada ens van oferir un “tour” 
per la universitat, ensenyant als diferents grups 
les instal·lacions especials en les quals es desen-
volupaven cadascun dels diferents graus: en el cas 
d‘Educació Infantil, per exemple, els van ensenyar 
el FUBLab, un petit laboratori en el qual cada set-
mana vénen grups de nens de diferents escoles de 
Catalunya a aprendre jugant, ja que la universitat 
pensa que així és la millor forma d‘aprendre. Els de 
salut, per la seva banda, els van ensenyar les aules 
on es fa fisiologia, podologia... I als d‘ADE ens van 

ensenyar una sala d‘actes on es practiquen simula-
cions de gabinet de crisi, en el qual s‘ha d‘atendre a 
la premsa després  que hi hagi hagut, per exemple,  
un problema d‘intoxicacions en una empresa.

Per acabar, vam passar a la part més pràctica dels 
tallers:

-En el cas d‘ADE, vam fer un joc de preguntes 
sobre Inditex i Bankia, les quals havien estat compa-
rades en una petita explicació per part del docent 
Jordi Franch. El guanyador s‘enduia un carregador 
portàtil de la FUB.

-Pel que fa a Educació Infantil, els alumnes es van 
dedicar a provar els diferents jocs amb els quals 
els nens experimentaven al FUBLab. Van sortit molt 
riallers i amb ganes de repetir-ho.

-Per últim, als alumnes de Salut se’ls va fer un tal-
ler/xerrada que es deia “Seure amb el Cap”, amb el 
qual se‘ls va demostrar quina és la millor forma per 
seure sense fer-se mal a l‘esquena.

Va ser un dia molt interessant i recomano repetir 
l‘experiència l‘any que ve.

Gemma Buch, 1r BATX

El 30 de març passat  els alumnes de primer de  batxillerat vam anar a 
fer tallers de diferents àmbits a la FUB, la Universitat de Manresa.
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Una experiència ben divertida!

Taller d‘energies renovables

El taller consistia a dividir-nos en grups de cinc o 
sis persones i cada grup vam fer un muntatge. Van 
ser un total de cinc: una turbina hidràulica, un cotxe 
fotovoltaic, un aerogenerador, una cuina solar i una 
placa solar  tèrmica.

Ha estat una experiència molt interessant que ha 
agradat molt als alumnes perquè hem pogut veure 
la importància de les energies renovables en funci-
onament i d’una manera pràctica.

Sergio Albín, 2n d’ESO

Els dies 3 i 4 de maig, els grups 
de segon d’ESO van realizar un 
taller d’energies renovables.
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Una experiència ben divertida!

La Setmana Cultural  ha supo-
sat petits reptes a cadascun dels 
cursos de l’ESO. Cada curs s’ha 
centrat en un subtema.

Els de primer hem treballat “La 
diversitat social i econòmica“ tot 
realitzant activitats que ens han 
agradat molt.

Per començar la setmana, hem 
pogut comptar amb la presència 
de Sor Lucía Caram, responsab-
le de la Plataforma d’aliments de 
Manresa, que, en una interessant 
xerrada, ens ha explicat com està 
la situació econòmica i social d’una 
part dels habitants de la nostra 
ciutat, que viuen en una situació 
precària i que pocs coneixem. Ens 
va convèncer que tots podem fer 

alguna cosa per ajudar i junts podem 
aconseguir coses per a les persones 
que ho passen malament a Manresa.

Nosaltres hem intentat posar-hi el 
nostre granet de sorra i tots els cur-
sos de primer d’ESO hem fet una 
acció solidària. Hem organitzat una 
campanya per recollir “VITAMI-
NES”. Com? doncs recollint  llaunes 
de fruita en almívar per poder oferir 
berenars saludables a tots els nens de 
les famílies de Manresa amb pocs re-
cursos econòmics. 

Amb el logo de Dona 1a Llauna, 
hem “donat la llauna” per un bon be-
renar durant dos dies. Ho hem fet a 
l’entrada de l’hipermercat Carrefour 
dels Trullols, i també del supermercat 
Dia de la Culla. 

La Setmana  Cultural d’aquest any l’hem definida amb el lema “SOM 
PLURALS” i als de 1r ESO ens ha fet gaudir de noves emocions i 
aprenentatges, amb activitats molt divertides i variades. Ha estat una 
setmana molt enriquidora per a tots.

LA SETMANA CULTURAL DE 1r d’ESO
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També hem posat a lliure disposició unes caixes al 
vestíbul de l’institut per a tots els nostres companys 
que volguessin col·laborar amb el nostre recapte. 
Cada grup hem creat un eslògan diferent: 

“Junts fem pinya” “No facis el préssec”, “Som 
la pera” i “Treu-ne suc”. Diferents jocs de pa-
raules amb doble sentit que ens va ajudar a 
aconseguir… 600 Kg. de fruita Quina llauna!

Entre altres activitats també hem redactat un diari, 
hem fet enquestes, visionat documentals... tot per 
conscienciar-nos!

Hem treballat 
tant que fins i tot 
hem sortit a di-
versos diaris en els 
quals hem explicat 
que això és el que 
la propera genera-
ció vol, i  és també 
el que nosaltres 
volem per a la nos-
tra ciutat. Volem 
que tothom pugui 
menjar, i pugui te-
nir un sostre digne 
on viure.

Amb accions com aquestes, ens animem a seguir 
lluitant per  una Manresa més justa i solidària, a més 
a més de conscienciada.

Aquesta setmana hem après que hi ha coses que 
són difícils d’aconseguir de manera individual però, 
que en  equip són possibles. Fent pinya, podem fer 
molt més.

Aquesta Setmana Cultural, doncs, ens ha agradat 
molt, ha sigut divertida i diferent.

Laia Gomà, 1rESO
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Primer de tot vam 
veure la pel·lícula 
«Inside Out», des-
prés fent un «Ka-
hoot» ens vam distri-
buir per grups, cada 
grup treballava una 
emoció diferent. 

Dimarts a última hora vam fer un taller que con-
sistia a enllaçar tots els noms dels alumnes de la 
classe.

Dimecres vam acabar els projectes. Les dues últi-
mes hores vam fer un con-
curs d‘Instagram. Consistia 
a fer una foto que expres-
sés l’emoció que havíem 
treballat.

El divendres les dues pri-
meres hores van ser per a 
fer les presentacions dels 
treballs. Després  del pati 
va ser el lliurament de pre-
mis dels Jocs Florals.

La Setmana Cultural 
va acabar amb un «Holli 
Fest»

Equip redacció  2

Els alumnes de 2n d‘Eso vam fer 
un projecte sobre les emocions

SETMANA CULTURAL DE 2n ESO
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El projecte proposat per treballar, consistia a  se-
guir els passos de l’Unai, un nen de 9 anys que va 
viatjar per tots els continents amb la seva família. El 
seu pare, un reporter fotogràfic del National Geo-
graphic, va fer un estudi dels principals animals en 
perill d’extinció i l’Unai el va acompanyar.

Per tal de realitzar aquest treball ens vam dividir  
per grups i ens vam repartir els diferents continents 
del món, partint d’un centre d’interès (la història, els 
monuments, la gastronomia, els esports…). 

La nostra tasca era  buscar informació, crear 
un guió, realitzar una enquesta als companys de 
l’institut, fer un mural i , finalment, fer una presenta-
ció  que expressés tot el que hem après d’aquest 
projecte.

Una part que vam estudiar amb més profunditat 
van ser els moviments migratoris del món. Nosalt-
res els vam estudiar a petita escala, dins el nostre in-
stitut. Així vam realitzar una enquesta sobre l’origen 
dels alumnes , els seus pares i avis.

Paral·lelament, cada classe va dissenyar i crear el 
seu propi mapa mundi. El resultat han estat tres 
mapa mundis molt originals.

El dijous havíem d’anar al Congost per realitzar 
unes mini olimpíades però pel fet que va ploure es 
van anul·lar i vam anar a l’institut per acabar algunes 
coses pendents dels treballs.

El divendres 
vam fer les 
presentacions 
del projecte. 
Després  vam 
fer diversos 
tallers de ball, 
p i n g - p o n g , 
judo, la cele-
bració dels 
Jocs Florals 
de l’Institut 
i per acabar 
vam gaudir d’un Holi Fest que va ser el millor final 
de setmana cultural que podíem imaginar.

Tot l’institut ballant a un ritme indie, amb una 
coreografia que ens van ensenyar en els tallers de 
ball i amb un sobret de tiny de colors a la mà. Tal 
com ens havien dit, en un moment donat, tothom 
va tirar enlaire la pols que hi havia al sobre.

L’efecte va ser espectacular: tot l’aire, l’entorn 
i la gent es van tenyir de múltiples colors amb 
la música que ho embolcallava tot. Un record 
inesborrable.

Àlex Vilalta, 3rA

Els alumnes de 4t d’ESO van treballar un projecte 
sobre la vida i com gestionar els estudis. 

El dimarts ens van explicar de què es tractava el 
projecte i entre el dimarts i el dimecres vam fer 

tallers. El dijous hauríem d’haver anat al Congost 
però va ploure i vam fer classe normal i divendres 
vam acabar el projecte i per acabar vam fer una 
“Holi Fest”.

Grup de redacció 5

Durant la Setmana Cultural d’aquest any, els alumnes de tercer hem 
realitzat un viatge al voltant del món.

A l’institut de Cal Gravat del 25 al 28 d’Abril vam fer la setmana cultural 
que consisteix a treballar un tema cada curs.

ELS DE 3R CELEBREM LA SETMANA CULTURAL

SETMANA CULTURAL de 4t ESO
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Esports
al Congost

El dia 12 de març, els alumnes de 2n d’ESO, vam 
anar al Congost a fer unes activitats sobre atle-
tisme, gimnàstica artística i rugby.

A atletisme, primer vam escalfar i després vam 
fer una sèrie d’activitats com salt de llargada, 
100m llisos, llançaments i fons.

Equips de Redacció 1 i 2

DINAMITZADORS
ESPORTIUS
de Cal Gravat

Aquesta activitat consistia a realitzar una cursa per 
a diferents edats. Els nens i nenes més petits feien 
un recorregut menor mentre que els més grans era 
més llarg.

Com a dinamitzadors ens vam haver d’ocupar 
d’ajudar a organitzar la cursa, és a dir, ens vam 
col·locar en diferents trams del recorregut, i els 
guiàvem cap a la meta, i també els hi donàvem 
ànims.

Aquesta activitat estava organitzada pels mestres 
de l’Escola Serra i Hunter, i nosaltres els vam ajudar 
en tot el que va caldre per dur a terme una bona 
cursa.

També hi va haver premis pels guanyadors de cada 
nivell, però per participar ja els donaven 1a peça de 
fruita i una ampolla d’aigua en finalitzar la cursa.

Creiem que els nens i nenes s’ho van passar molt 
bé ja que va ser un matí molt entretingut i diferent 
de la seva rutina. La cursa va ser neta, sense cap 
incident remarcable.

Estem molt contents d’haver pogut ajudar en 
aquesta activitat, i donem les gràcies als mestres per 
haver comptat amb nosaltres.

Xavier Rubinart, 3r B 

El passat dijous 6 d’abril els dinamitzadors de 3r 
d’ESO de l’institut Cal Gravat vam dur a terme una 
activitat per celebrar el Dia Internacional de l’Esport. 
Es va realitzar a l’Escola Serra i Hunter amb el seus 
alumnes,  juntament amb els alumnes de 1r d’ESO del 
nostre institut.
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Aquest ja és el quart any que l‘Institut Cal Gravat 
participa en el projecte “Tots dansen“ impulsat pel 
teatre kursaal de Manresa i vinculat a l‘espai escènic 
del Mercat de les Flors de Barcelona.

Es tracta d‘un projecte que té com a principal ob-
jectiu impulsar la dansa, el moviment i l‘expressió 
corporal entre els adolescents. A través d‘aquest 
treball, coordinat per un coreògraf i dos ballarins, es 
treballa per a la creació d‘un espectacle que finalitza 
en una representació al teatre kursaal de Manresa 
on intervenen 150 alumnes de diferents centres de 
la comarca.

En les diferents sessions les nostres 22 alumnes 
han treballat continguts com la improvisació, el rit-
me, la creació i l‘expressió i alhora han estat involu-
crades en la creació d‘un espectacle.

Creiem que ha estat una experiència artística 
molt enriquidora que recordaran sempre i el resul-
tat ha estat molt positiu a tots els nivells, i, esperem 
que des de Cal Gravat puguem continuar tenint 
l‘oportunitat de participar en aquest projecte!

Felicitats noies!

Núria Foixench i Mercè Rojo

Fem dansa

El passat 5 d’abril els alumnes 
de 1r d’ESO va anar al teatre 
Kursaal a fer una representació 
de l’òpera Els músics de Bre-
men (adaptació del famós conte 
dels germans Grimm). 

Durant 2 o 3 mesos hem estat  
preparant  les cançons a classe 
de música i finalment el dia de la 
funció va anar molt bé i el públic 
va aplaudir molt. 

Tot l’esforç ha valgut la pena!

Sònia Jofresa,
professora de música

Fem òpera
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La Laila Mateo Van 
Heuvelen, una alumna 
de 1r ESO A, va recollir 
el passat  31 de març a 
Berga, el segon premi de 
narrativa juvenil (Cata-
lunya Central) del premi 
literari SAMBORI en la 
seva categoria de primer 
cicle de secundària (1r i 
2n d’ESO). Aquest con-
curs l’organitza Òmnium 
Cultural i és la seva onze-
na edició; té per objectiu 
promoure l’ús literari del 
català a les escoles i ins-
tituts públics, concertats i 
privats.

Explica la història d’un peixet, en Bombolleta, va-
lent i solidari que haurà de superar diferents proves 
per tal de salvar els seus oncles.

Et desitgem molta sort perquè encara pots gua-
nyar el concurs en la seva segona fase que inclou 
tot Catalunya.

Enhorabona Laila!

PREMI SAMBORI 
guardonada de narrativa juvenil

» La Laila va 
escriure un text 

titulat: Què pots arribar a fer per 
algú que estimes… «

Els alumnes del nostre institut que hi van assistir 
van ser : la Maria Ontiveros, l’Elda Prat, la Montser-
rat Bacardit i l’Arnau Cañizares.  També hi van assis-
tir la Carme Pintó i la Rosanna Viñas.

Una vegada a Súria van fer les activitats que con-
sistien a preparar-se un discurs explicant per què 
mereixien el premi del concurs. 

El premi era un viatge de dues setmanes a qualse-
vol país d’Europa. Els alumnes que van guanyar eren 
d’un altre centre però l’acte va ser entretingut.

El dimecres 5 d’abril, 4 alumnes de Batxillerat 
de l’institut Cal Gravat,  juntament amb 50 
alumnes de tot el Bages van assistir al con-
curs de “Protagonista del demà” a Súria

PREMI PROTAGONISTA
del demà
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Hi havia una vegada un peixet, que es deia Bombolleta i que vivia al fons del mar amb la seva família. Un dia, el 
carter li va portar una carta del seu tiet, que vivia en una peixera. La carta deia: 

Estimada Bombolleta, tens molta sort de viure al mar, ja que jo a la peixera no sóc gens lliure! 
A més a més l’aigua està bruta, i la tieta s’està a punt de morir.  Ajuda’ns!!! 

Salutacions,

El tiet i la tieta

Al saber que la seva tieta es podia morir, va decidir salvar a molts dels peixos que estan en peixeres. Va anar a 
veure el seu amic, en 7 Ciències, el peix científic i li va explicar el que volia fer, i ell, molt convençut li va dir que havien 
d’ensinistrar coloms missatgers dels humans per salvar els peixos que ells tenien engabiats. En 7 Ciències i la Bombolle-
ta van anar a veure l’Arrel Quadrada, el peix matemàtic i li van explicar tot el que volien fer. Ell els va proposar un peix, 
que a dins porta una substància que fa que l‘ocell faci tot el que li dius. 

Per fer el peix necessitaven: algues i una impressora 3D per la part de fora, una dent de tauró, punxes d‘un eriçó de 
mar, bava d‘una balena blava i melmelada de pop per a la substància. Primer, la Bombolleta, en 7 Ciències i l‘Arrel 
Quadrada van anar a la plantació d‘algues número 4.327 per comprar algues, però el pot mitjà d‘algues, el que neces-
sitaven, costava 300 granets de sorra, i ells només en tenien 200, i per això van anar al banc de sorra i van demanar 
100 granets de sorra, que no es podien agafar del terra perquè si no, eren falsos. Quan ja tenien els granets de sorra, 
van comprar les algues i les van portar a casa de l’Arrel Quadrada. 

Després van anar a buscar una impressora 3D, i hi van ficar les algues, i van imprimir el peix 3D, deixant-hi un fora-
det per poder ficar-hi la substància a dins. Quan van portar el peix a casa l’Arrel Quadrada, van agafar un pot per ficar-
hi la substància quan ja estigués acabada. Tot seguit van anar al dentista, a veure el peix adequat en aquell moment, 
el Queixal Corcat. Li van demanar que si tenia alguna dent de tauró, i ell els hi va dir que no en tenia cap i que li sabia 
molt de greu. Just quan anaven a marxar, va entrar per la porta un tauró i va dir que ell era el Tauró Afamat i que tenia 
hora perquè li arranquessin una dent, però en Queixal Corcat no se‘n recordava, però com que els seus amics en neces-
sitaven una, li va arrancar. La Bombolleta li va demanar al Tauró Afamat, que si es podien quedar la seva dent, i ell els 
va dir que sí però que amb una condició: que els digués per a què la volien. Li van explicar tot, i el tauró els va dir que li 
semblava bé, i que si necessitaven la seva ajuda, ell els ajudaria. Els va deixar el seu número de telèfon: 123 456 789. 

Van posar la dent en un pot i van anar a la perruqueria més famosa, a buscar punxes d‘eriçó, però allà no tallaven les 
punxes dels eriçons. Com que no en tenien, van anar a la perruqueria més gran: Estil de mar, però tampoc hi tallaven 
les punxes dels eriçons. Al final van anar a l‘última perruqueria de la ciutat i van tenir molta més sort: només tallaven 
punxes! Quan per fi, ja les tenien, les van posar al pot de la substància. 

Ara tocava la part més difícil: la bava de balena blava i la melmelada de pop. Les dues coses les podien trobar a 
casa de la bruixa Popbruixa, que es deia així perquè era un pop. Van entrar a casa de la bruixa, que els va prendre per 
intrusos. Quan li van explicar que volien bava de la seva mascota, es va alegrar, perquè ja tenia qui li netejaria la casa. 
Van poder netejar dos pisos, estaven cansats i tenien prou bava, però la bruixa volia que netegessin el 3r pis. Van fer 
un tracte: netejarien la bava del 3r pis, a canvi d‘una mica de melmelada de pop, que no té pop sinó que està feta per 
un pop. Com que estaven molt cansats, van decidir que trucarien al Tauró Afamat perquè els ajudés. Van marcar els nú-
meros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. El tauró va agafar el telèfon i ells li van explicar que necessitaven que netegés la bava de 
balena blava del 3r pis de casa de la bruixa Popbruixa, però que ells estaven molt cansats. El Tauró Afamat va venir de 
seguida i va solucionar el problema. Quan ja li havien donat les gràcies, van anar a casa de l‘Arrel Quadrada, van ficar la 
substància al peix i li van tapar el foradet. 

Després, amb una màquina van fer milions de còpies iguals del peix, i van fer venir al millor imitador d‘animals de tot 
el mar i va fer que vinguessin milions de coloms missatgers, que es van menjar els peixos que havien fet. Els van orde-
nar que portessin al mar a tots els peixos d‘aigua salada que havien estat empresonats en peixeres. També els van dir 
que el tiet i la tieta de la Bombolleta, els havien de portar a aquesta ciutat, per poder estar amb ella. El pla va funcio-
nar amb tanta perfecció, que els humans ni se’n van adonar, perquè era de nit i tots dormien. La Bombolleta va decidir 
que enviaria els coloms missatgers, al riu, amb el següent missatge:

La cultura i l‘esport

Què pots arribar a fer per algú que estimes…
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Hola a tots i a totes,

Sóc la Bombolleta, i aquests coloms, els podeu fer servir per portar a tots els peixos 
d‘aigua dolça empresonats en peixeres, al riu.

Estan ensinistrats i us faran sempre cas.
Nosaltres els hem fet servir pel mateix, però per als peixos del mar.

Salutacions,

Els del mar

La va enviar i al cap d‘un temps va rebre un missatge que deia:

Moltes gràcies Bombolleta, ho hem aconseguit gràcies a vosaltres. Hem aconseguit el 
nostre desig.

Gràcies a tots,
Fins aviat,

Els del riu

Així, amb aquest final, la Bombolleta va poder viure feliç amb el seu tiet i la seva tieta, que 
al final no va perdre la vida.  Tots junts, van fer nous amics.

Laia Mateo

A la Catalunya del segle XIV, Bernat Estanyol 
es veu obligat a fugir de la seva masia de Navar-
cles per escapar dels maltractes del seu senyor 
feudal. 

La imponent ciutat comtal, Barcelona, s’obre 
cap a ells com una oportunitat d’esperança 
i llibertat. El seu fill Arnau, protagonista de la 
novel·la, serà testimoni de l’aixecament de la ca-
tedral de Santa Maria del Mar i de com la seva 
vida es veu lligada a l’edifici, primer treballant 
com a bastaix i després fent donacions per la 
seva construcció.

Santa Maria del Mar, coneguda com la Catedral 
del Mar, va ser construïda per iniciativa popular 

dels habitants del barri de la Ribera de Barce-
lona, un barri humil de treballadors i pescadors.

La Catedral del Mar és una oportunitat per 
conèixer el segle XIV més profundament. Ens 
mostra la part més dura i cruel de l’Edat Mitjana. 
Tots els personatges et deixen petjada i no te 
n’oblidaràs . 

El llibre té un vocabulari elaborat i algunes    
paraules són difícils d’entendre. Tot i que és un 
llibre de moltes pàgines, la lectura és molt lleu-
gera i quan l’acabis, en voldràs més..

 Elvira Basullas, 2n ESO

Autor: Ildefonso Falcones

EL LLIBRE RECOMANAT
La Catedral del Mar
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Un any més, des del departament de Matemà-
tiques felicitem a tot l’alumnat que ha participat 
en aquestes proves  pel seu interès a resoldre els 
diferents reptes plantejats. 

Fem especial menció dels nois i noies que han   
destacat amb els seus resultats per trobar-se dins 
del 5% de les millors puntuacions de cada nivell.

A tots ells i elles l’enhorabona!!

Arnau Cañizares i Laura 
Espuga a les Olimpíades 

d‘Economia a la UAB

II Jornada d‘economia

Les proves cangur 
2017  1r d’ESO Mariona Miralda Ferrer

 2n d’ESO Desiré Achi Sevilla,  Ana 
  Paula Zamora Ayala  i  Carlos 
  Gómez Arcal
 3r d’ESO Mireia Gangonells Martínez
 4t d’ESO Xavier Gangonells Martínez

El dia 16 de maig, els alumnes de 2n de bat-
xillerat van anar a l’UPC per realitzar les proves 
cangur.

Les proves cangur són uns exercicis de ma-
temàtiques que fan els alumnes de secundària 
i batxillerat a tot el món, són un total de trenta 

preguntes que s’han de realitzar en 75 minuts.
Al nostre institut se sol realitzar un esmorzar 
després de les proves cangur per als alumnes 
de 2n de batxillerat, però aquest any no s’ha 
pogut fer..

2n BATX

La cultura i l‘esport
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Durant el 2n trimestre a l‘optativa d‘emprenedoria 
de 3r d‘Eso els alumnes han analitzat l‘empresa que 
han escollit.

Han estudiat els seus orígens, el seu logo, 
el seu slogan, la seva cartera de productes i a 
quin segment de la població van dirigits.

Un cop analitzada l’empresa escollida, han expo-
sat davant la classe el seu treball.

Hi ha hagut força diversitat d’empreses, des de 
Spacex a la més coneguda Coca-Cola i, fins i tot, una 
empresa de la comarca.

S‘ha fet un bon treball de recerca . En algun cas, 
s‘han vestit amb la roba que porten alguns treballa-

dors. Finalment, ens han explicat els riscos laborals 
en relació a la seva empresa.

Carme Pintó, professora d’Economia

Aquest segon trimestre a la USEE  hem continuat 
el nostre viatge arreu del món i hem visitat Egipte. 

 

També hem après moltes coses de la vida quotidi-
ana dels egipcis, com per exemple els tipus de roba 
que portaven. Ara sabem que els homes anaven 
vestits amb una faldilla, les dones amb un vestit fins 
al genolls i els nens petits anaven despullats fins que 
es feien grans.

En la nostra descoberta d’Egipte hem estudiat el 
Nil i sabem la importància del riu en el conreu dels 
cereals.

A la USEE hem fet un taller de papirs i hem trebal-
lat els jeroglífics escrivint els nostres noms amb els 
seus símbols. En un cartró molt gran hem dibuixat 

i pintat un sarcòfag i li 
em retallat la cara per 
fer-nos-hi fotos.

 Al costat de 
l’ascensor del primer 
pis hem creat l’ESPAI 
EGIPTE, per compar-
tir les nostres manu-
alitats i crear un con-
curs de fotografia.

El premi el sorteja-
rem entre les millors fotografies, i serà un escarabat 
egipci de la sort. US HI ANIMEM  A PARTICIPAR.

USEE

EMPRENEDORIA 

EXPEDICIÓ A EGIPTE

» Hem après que  els egipcis van viure fa 
5.000.anys, que construïen piràmides on 
enterraven els faraons. «
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El divendres, 28 d‘abril, vam celebrar el lliu-
rament de premis dels quarts Jocs Florals de 
l‘institut. Aquest acte estava emmarcat dins de 
les jornades culturals que es van celebrar du-
rant tota aquella setmana.

Vam dividir el lliurament de premis en dues parts 
En la primera d‘elles, es van donar els premis lite-
raris als alumnes de primer cicle d‘ESO. Per iniciar 
l‘acte, uns alumnes de 1r. d‘ESO ens van interpretar 
amb les flautes una versió d’un fragment de la 9ª 
simfonia de Beethoven. La van anomenar “Simfo-
mix“.

Seguidament, el cantautor Oriol Barri ens va inter-
pretar una cançó relacionada amb el drama que vi-
uen els refugiats sirians i que s‘anomenava “Un món 
per a les persones“. Ell col·.labora amb diferents 
ONG a la zona, com per exemple “mare mortum”. 
Tota la sala va cantar a cor la cançó i l’Oriol ens va 
deixar una petjada important en relació a aquest 
drama humà.

A continuació, hi va haver el lliurament de premis 
pròpiament dit. Els guanyadors i guanyadores van 
ser els següents: 

Per acabar la prime-
ra part de l‘acte,uns 
alumnes de segon 
d‘ESO ens van inter-
pretar amb les flautes 
la famosa peça de la 
pel·lícula Titànic, “My 
heart will go on“ i  
l‘Oriol Barri ens va 
tornar a interpre-
tar “Un món per a 
les persones“ i hi va 
fer intervenir tot el 
públic assistent.

A la segona part, es 
van lliurar els premis 
als alumnes de segon 
cicle, de batxillerat i 
de FPB.

Va començar i acabar l‘acte amb unes cançons 
interpretades pels cantautors manresans, Xavier 
Serrano i Jordi Segon: “Fer memòria“ i “Els arbres 
que m‘estimo“. Enmig de l‘acte, uns alumnes de bat-
xillerat, Judit Pardo, Clara Virós i Ferran Sebarroja,  
ens van interpretar també un parell de temes als 
teclats i al contrabaix: “You‘ve got a friend“ i “Que 
tinguem sort“. 

Quant als guanyadors dels premis, són els se-
güents:

Les festes

Jocs Florals 
2017

1r. premi de poesia: Ana Paula Zamora
Accèssit de poesia: Júlia Villegas
1r. premi de narrativa: Asha Morcillo
Accèssit de narrativa: Mohamed Jabri
1r. premi de poesia en castellà: Marta 
Culebras
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El jurat i l‘organització dels Jocs Florals volen      
donar les gràcies a tots els alumnes que han parti-
cipat enguany amb els seus escrits  i també a totes 
aquelles persones que han fet possible el bon de-
senvolupament d‘aquests premis.

Les festes

2n. cicle:
1r. premi de poesia: Alícia Vallès
Accèssit de poesia: Jan Rossinyol
1r. premi de narrativa: Toni Fontdevila
2n. premi de narrativa: Guillem 
del Moral

1r. premi de poesia en castellà: 
Sonia Morillas
1r. premi de narrativa en castellà:
Milena de Nardo
Accèssit de narrativa en castellà:
Nerea Beleña

Batxillerat i FPB:
1r. premi de poesia: Ferran Sebarroja
Accèssit de poesia: Dídac Noguera
1r. premi de narrativa: Roser Obradors
Accèssit de narrativa: Maria Ontiveros
Accèssit de narrativa: Berta Rossell

1r. premi de narrativa en castellà:
Dídac Noguera
Accèssit de narrativa en castellà:
Dídac Noguera





Atrapes, juny, un temps calmat
allunyat de les nevades.
Pintes de colors els arbres,
ens regales fruita dolça
i ofereixes llum d’estiu.

Ens transportes a les portes
dels camins fets de vacances,
d’hores mortes sota el sol,
de sorpreses, nits d’estels,
de focs de màgia i de calor.

I vindran amb juliol i agost,
alguna tempesta rutinària
dies de calitja emblanquinada,
matins de platja, sol i banys,
tardes de llibres i gelats,
i nits fresques de sopar al ras.

I vindrà setembre, com sempre,
per daurar el raïm als camps,
i per tancar unes vacances
que arribaran ja al seu final.

Isabel Barriel

VACANCES



Amb el patrocini de:
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