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Amb el mes de juny ens arriba la fi de les activi-
tats acadèmiques i del curs. És hora de fer balanços 
i valoracions de com ha anat tot plegat, del que ha fun-
cionat i del que no ha anat tan bé amb els resultats ob-
tinguts. Som conscients que no tot són encerts, ja que 
som humans i podem equivocar-nos. El que cal és po-
tenciar la cultura de la revisió i les propostes de millora 
sobre les tasques fetes: reconduir, canviar o modificar 
tot allò que no ha anat bé, amb les valoracions de qui 
pertoca, haurà de ser incorporat a la nostra manera de 
treballar i de fer. El marge de millora de ben segur que 
hi és i haurem de posar-hi de la nostra part per fer-lo un 
objectiu el curs proper o en un futur immediat.

Pel que fa als alumnes està clar que amb les no-
tes no n’hi ha prou, tot i la importància que tenen. 
En l’ensenyament cal valorar altres aspectes no tan 
acadèmics i que són importants per al creixement 
humà de cadascun dels alumnes i, per què no, també de 
la comunitat educativa (alumnat, professorat, famílies, 
personal no docent, etc.,..). Al llarg de tot l’any convivim 
moltes hores, un espai de temps molt extens que si 

el comptéssim segur que quedaríem parats de tots els 
moments i ocasions que ens ha facilitat la convivència i, 
per tant, l’aprenentatge dins del marc educatiu.

No sempre és fàcil ser objectiu per valorar allò que 
ha estat un encert i el que no ho ha estat. Per això la 
comunicació és vital en un col·lectiu i més en concret 
en el nostre, el de l’ensenyament, on formem adole-
scents que esdevindran persones i que seran el futur 
de la nostra societat. 

Ara ens toca descansar i gaudir de les experièn-
cies que ens portarà l’estiu, que de ben segur seran 
moltes, i una de les que ens tocarà fer és la de carregar-
nos d’energia per afrontar un nou curs.

No voldria acomiadar-me sense abans donar les 
gràcies a tota la comunitat educativa per haver fet 
possible un curs tan ric i ple en treball i experiències, i 
haver aconseguit realitzar la majoria d’objectius que ens 
havíem marcat a l’inici de curs.

Bon estiu a tothom!!!

Nota del grup de Revista:

Per motius d‘espai en la maquetació no es poden publicar tots els escrits dels alumnes, tanmateix us agraim l‘esforç que heu fet i la 
vostra dedicació.
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L’alumne de 4t 
d’ESO Noah Már-
quez va recollir a 
l’Escola d’Enginyeria 
de la Universitat 
Autònoma de Bar-
celona el 1r premi a 
la millor imatge lliure 
de la VI edició de la 
Barcelonada, em-
marcada en el World 
Mobile City Project. 
El premi consisteix 
en un lector Kindle 
de llibres digitals 
per a cadascun dels 
membres del seu 
equip.

Premiats per la Barcelonada‘18

Dimarts dia 5 de juny, es va celebrar l’acte de 
cloenda del programa Laboràlia impulsat per 
l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, en el qual 
hi ha participat un grup d’alumnes de 4t d’ESO del 
nostre institut.

L’objectiu d’aquest programa és familiaritzar i for-
mar l’alumnat en els diferents oficis que s’ofereixen 
en els tallers que es fan al llarg del curs i donar-los 
l’oportunitat d’acabar l’educació secundària amb 
èxit. Enguany hi han participat 60 alumnes dels dife-
rents instituts de Manresa.

L’acte de cloenda es va celebrar al Saló de Ses-
sions de l’Ajuntament de Manresa amb la presèn-
cia de l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent i Torra; 
de la regidora d’Ensenyament i Universitats, Mer-
cè Rosich; i de la inspecció dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a la Catalunya Central; així com tot 
l’alumnat, professorat i les persones que duen a ter-
me el projecte.

Durant l’acte es van lliurar els diplomes als nois i 
noies participants en el programa i posteriorment 
es va fer la visita a l’exposició dels seus treballs re-
alitzats en els diferents tallers (administratiu, per-
ruqueria, decoració i pintura, electricitat, animació 
cultural, salut, imatge digital i orientació).

L’alumnat del nostre institut: Erika Burbano, Fred-
dy Calderón, Ruth Capitan, Cristian Chacón, Genís 
Colchero, David Escobar, Àlex Fajardo, Javier Martí-
nez, Alexis Martori, Ivan Pozo, Francesc Puigmal i Alí 
Selmoun han assistit a aquestes activitats formatives 
(teòriques i pràctiques) al llarg de tot el curs dos 
dies a la setmana (els dimarts i dijous) i la majoria 
les han assolides amb èxit. Han valorat positivament 
aquesta experiència i s’han mostrat força motivats 
en participar en els diferents tallers i sobretot en el 
fet d’aprendre d’una manera diferent, a través de 
l’experimentació i la pràctica.

Felicitats!!!

Cloenda del programa Laboràlia
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El divendres 27 d’abril, mentre tot l’institut era 
al Congost participant en les miniolímpiades, al-
guns alumnes, estudiants d’alemany de 3r d’ESO 
vam passar el matí amb uns estudiants de l’institut 
Heisenberg Gymnasium, uns nois i noies que con-
eixíem més o menys perquè ens vam enviar cartes 
setmanes abans.

Al principi va ser una mica incòmode, ens feia 
vergonya parlar entre nosaltres però aquesta inco-
moditat va anar desapareixent de mica en mica. Els 
hi vam donar la benvinguda amb un discurs trilin-
güe (català, castellà i anglès) de la nostra directora 
i, després vam fer-los una visita guiada per l’institut 
dividint-nos en petits grups. Un cop acabada la visita 
per l’ institut, amb els nostres grups vam fer un joc 
per a conèixer-nos una mica, aquí és on ens vam 
adonar de la importància de parlar anglès.

Llavors, vam fer un pica-pica i,tot seguit, vam fer 
un tomb per Manresa i els vam mostrar una mica 
els llocs més importants com la Seu o la biblioteca 
del Casino.

Finalment, vam fer-nos una foto 
tots de record i ens vam acomia-
dar  a plaça Espanya on, l’autobús 
ens esperava.

Va ser una gran experiència que sens dubte re-
comanaria i voldria repetir. Una manera diferent 
de posar en pràctica allò que has après a classe i 
conèixer noves persones que qui sap si algun dia 
tornaràs a veure. 

Alexandra Bal

Alumnes de 3r d’ESO acompanyats d’alumnes de l’institut alemany Heisenberg Gumnasium.

Visita de l’Institut alemany Heisenberg 
Gymnasium,a l’Institut Cal Gravat
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A finals de maig vam fer la cloenda del projecte 
“Compartint històries de vida” que, al llarg de tot 
el curs, els alumnes de 1r de batxillerat que fem 
l’optativa de Psicologia hem estat fent amb els avis i 
àvies de la Residència Assistida Font dels Capellans.

Hem viscut una experiència molt positiva i un 
projecte motivador a partir de compartir cada di-
mecres, cadascun de nosaltres amb la nostra parel-
la (avi i/o àvia), moments inoblidables a través dels 
quals hem après a comunicar-nos amb les persones 
grans.

Al llarg del curs hem fet moltíssimes activitats! 
Hem fet pastissos, preparat la festa de La Llum i Sant 
Jordi, hem llegit poesia, hem pintat ous de pasqua, 
hem fet sessions de fisioteràpia, hem jugat al bingo, 
celebrat aniversaris... i un munt d’experiències com-
partides que es quedaran amb nosaltres. També cal 

destacar que algu-
na alumna ha viscut 
el tema de la pèr-
dua d’una persona 
estimada, ja que un 
parell d’àvies ens 
han deixat. Han es-
tat moments molt 
durs perquè va 
costar entendre que al tornar a la residència la seva 
parella ja no hi fos.

El mes de maig els avis i àvies van venir a visitar el 
nostre institut i va ser un dia molt emocionant per-
què ells van poder veure on l’alumnat passa les ho-
res al llarg de la setmana, van passejar pel pati, per 
les classes i vam estar molt contents que poguessin 
conèixer el nostre centre.

L’últim dia i com a cloenda del curs, cada alum-
ne va fer un regal a la seva parella: un diari perso-
nal on quedaven recollides les vivències viscudes i 
compartides durant tots els dimecres que havien 
compartit històries de vida. Va ser un moment molt 
emotiu i tots i totes van estar molt contents.

Per acabar, una gran festa on es va ballar i cantar. 
Tots junts vam passar una gran estona!

Gràcies Paquita, Matilde, Gabriela, Josefina, 
Trini, Francisco, Faustino, Albert, Andrea, Rafa-
ela, Mercè, Maria i Núria per oferir-nos aquest 
somriure cada dimecres!

“Compartint històries de vida” 
ja ha arribat al final!
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El passat 5 de març a 
la seu dels Serveis Ter-
ritorials d’Ensenyament 
de la Catalunya Central 
a Manresa, es va fer el 
lliurament dels guar-
dons de la 17a edició 
dels premis de la Fund-
ació Lacetània als mil-
lors treballs de recer-
ca d’alumnes de cicles 

formatius i batxillerat del Bages. Entre els treballs 
premiats hi havia projectes dels àmbits del disseny 
i la creació artística, les ciències socials i la recerca 
històrica i la creació i desenvolupament de nous 
productes amb base tecnològica.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde 
de la ciutat, Valentí Junyent, el president de la Fun-
dació Lacetània, Pere Casals, i el director dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament a la Catalunya Cen-
tral, Ramon Bajona.

El 2n premi en la categoria de Batxillerat va ser 
per a la nostra exalumna Clara Virós i Martin amb 
el seu projecte sobre “La intel·ligència emocional 
aplicada a l’eneagrama”, treball tutoritzat per la pro-
fessora Lídia Biescas.

Moltes felicitats per haver aconseguit aquest 
mèrit i pel treball realitzat!!!

2n premi de la Fundació Lacetània, en la categoria 
de Batxillerat, pel Treball de Recerca
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Un any més, el dijous 8 de març a les 7 de la tar-
da les famílies interessades en els estudis de l’ESO 
van omplir de gom a gom el gimnàs del centre. 
Tant els pares com els fills van poder gaudir de la 
xerrada i dels tallers que van estar preparats per 
l’AMPA, el professorat i l’alumnat amb l’objectiu de 
donar a conèixer el model de treball del centre.

L’equip de professorat del centre volem 
agrair-vos la vostra confiança i esperem que la 
jornada us hagi estat profitosa!

Ple de gom a gom a 
la Jornada de Portes 
Obertes de l‘ESO
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Des de principi de curs, l’alumnat de 4t d’ESO, 
juntament amb les tutores, hem estat planificant el 
viatge de final de curs i de cloenda de l’etapa. Les 
famílies també hi han col·laborat fent tot un seguit 
d’activitats per tal de poder recaptar diners i així fer 
el cost més assequible.

Des de dimarts dia 12 fins al dissabte dia 16 esta-
rem a Atenes, on gaudirem d’una ciutat amb milers 
d’anys d’història i mitologia.

Visitarem tots els edificis més importants que 
es conserven de la Grècia clàssica (l’Acròpolis, el 
Partenó, el temple d’Atenea, l’Erecteion, el Temple 
de Zeus, l’Estadi Panathinaikó -l’estadi olímpic on 
es van celebrar els primers jocs olímpics de la nos-
tra era-, etc.). També passejarem pel barri de Plaka, 
conegut com “el barri dels Déus” i famós per la 
seva arquitectura i les seves pintoresques tavernes, 

per Monastiraki i per la Plaça Sintagma, els jardins 
nacionals...

A part de fer les visites culturals i gaudir de la ciu-
tat, dedicarem un dia a l’activitat lúdica: anirem a l’illa 
d’Agistri, on farem una ruta en kayak i on gaudirem 
de les platges paradisíaques.

És un viatge molt esperat per tots i totes i que, 
després de finalitzar totes les activitats escolars, és 
ben merescut per a la majoria!

Viatge de final de 4t d‘ESO; Destinació: Grècia

» Hi ha un viatge que es consolida any rere 
any al nostre institut i aquest és el viatge de 
final d‘etapa per als alumnes de 4t d‘ESO. 
Aquest curs, la destinació és Grècia. «



10 Núm. 29  Juny 2018 El temes destacats

Des del departament de matemàtiques vo-
lem felicitar a tots els alumnes participants de les 
proves d’enguany. Un cop més han demostrat un 
gran interès i una gran constància davant dels dife-
rents reptes plantejats. 

Felicitats a aquests guanyadors que han acon-
seguit trobar-se entre els millors de la seva cate-
goria : Marcel Morales de 1r., Mariona Miralda de 
2n., Paula Zamora i Miquel Culleré de 3r., Mireia 
Gangonells de 4t. i Xavier Gangonells de 1r de 
Batxillerat.

El dia 27 d’abril, el darrer dia de la Setmana Cul-
tural, tots els alumnes de l’Institut van anar al Con-
gost a celebrar unes competicions esportives que 
s’han  anomenat “Miniolimpíades Cal Gravat”.

Es van fer dos torns diferents per tal que tots els 
alumnes poguessin fer les activitats còmodament: 
mentre els alumnes de primer cicle estaven fent 
diversos esports a les pistes exteriors : voleibol, fut-
bol, beisbol..., els alumnes de segons cicle i primer 
de Batxillerat estaven dins de l’estadi, fent diverses 
curses : 100 metres, relleus… també,  salt d’alçada, 
llançament de pes. 

Es va donar un temps per esmorzar i recuperar 
forces i després es van intercanviar els torns: els de 

segon cicle van anar a fer competicions esportives i 
els de primer cicle, el mateix que havien fet anteri-
orment els seus companys. 

El divendres 4 de maig, va tenir lloc el lliurament 
de premis als guanyadors, a l’hora del pati.

Els germans Mireia i Xavier Gangonells, alumnes de 4rt d’ESO 
i 1r de Batxillerat respectivament, van recollir els seus guardons 
per la participació a les Proves Cangur d’enguany, acte que es va 
celebrar a la UPC de Manresa i que va donar menció als 15 millors 
classificats a la Catalunya Central dels nivells de 4t d’ESO, 1r de 
BAT i 2n de BAT. L’acte es va celebrar el dilluns 21 de maig a les 7 
del vespre i el Sr. Dani Blasi, professor de matemàtiques, va impartir 
la conferència “STEM, fent matemàtiques”. 

Enhorabona, Mireia i Xavier!!

Proves cangur, 2018

Les Miniolimpíades 
2018

Lliurament de premis
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Els temes destacats

Cal fer menció que també 
es va fer el lliurament de pre-
mis del concurs “Fotografia 
clàssica”, els guardonats del 
qual van ser les  alumnes de 
4rt. d’ESO  següents:

Fotografia en color:
Aina Ángel i Sara Hidalgo

Fotografia en blanc i negre:
Milena de Nardo,
Nerea Beleña
i Laura Borrego

Fotomuntatge:
Cristina Rivera

Pel que fa als guanyadors del certamen literari, són els següents:
 
1r cicle ESO
 Poesia
 1r premi: Paraules com fletxes. Sabrina Ruiz. 2n B
  Lo imposible. Ana Estefania Baiasu. 1r B (llengua castellana)
 Accèssits: La meva terra. Laura Sànchez. 2n C
  La rosa de Sant Jordi. Ainhoa Casado. 1r D
 Prosa
 1r premi: Paraules de Sucre. Martina Soler. 1r B
 Accèssits:  L’armari secret. Lucia Lara. 1r B
  Cartes al fons del calaix. Aina Beramendi. 2n C
  Una excursió misteriosa. Martina Segovia. 1r B
2n cicle ESO
 Poesia
 1r premi: Destruir per construir. Alb Gual. 3r.A
                
 Accèssits: Màgic rostre. Judit Feliu. 3r. A
  El cruel invent del temps. Desirée Achi. 3r. A
 Prosa
 1r premi: Piquen a la porta. Marc Arreaza. 4t. A
 Accèssits: La tragèdia a l’inrevés. Laia Flotats. 4t. A
  La família és important. Aroa Tejero. 4t. A        
Batxillerat
 Poesia
 1r premi: 1937. Noah Pradas. 2n.A
  Tú, el olvido. Desirée Achi. 3r. A (llengua castellana)
 Accèssits:  Tu. Abel Solervicens. 1r.A
  Si pogués tirar enrere el temps. Alba López Bermúdez. 1r.B
 Prosa
 1r premi: El desvetllar. Roser Obradors. 2n. B
 Accèssits: Explosió de sentiments. Tiffany Gómez. 1r. A.
  La revolució de les llàgrimes. Toni Fontdevila. 1r. B

El dia 23 d’abril vam celebrar la Diada de 
Sant Jordi.

Durant el matí vam donar els premis del con-
curs literari dels cinquens jocs florals de Cal Gravat. 
En aquest lliurament de premis, comptàrem amb 
l’actuació d’Octavian Purcarea, exalumne del nostre 
centre, que ens va interpretar  tres cançons. A més 
a més, els alumnes de segon cicle van anar al centre 
de Manresa a passejar-se per les parades de roses 
i llibres.

FELICITATS A TOTS ELS PREMIATS I 
PREMIADES I AGRAÏMENTS A TOTS 

ELS PARTICIPANTS!

   Diada de Sant Jordi
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El dilluns dia 9 d’abril del 2018 de 10 a 11h del 
matí, a la biblioteca de l’institut de Cal Gravat, 
va venir el bisbe de Vic, monsenyor Romà Casa-
nova. Ens va explicar, als alumnes de religió i als 
de l’optativa de teatre del nostre centre, una mica 
com era el seu dia a dia, la seva història i vivèn-
cies personals. En acabada la trobada amb el 
bisbe a la biblioteca, dos dels alumnes que fem l’assignatura de Religió, l’Elisabet Riu i l’Àlex Comerma, 
li vam fer una entrevista, si la voleu llegir, a continuació en teniu el contingut.

Bon dia, monsenyor Romà Casanova; per què ha 
vingut aquí, a l’institut de Cal Gravat? He vingut 
perquè estic fent la visita pastoral per diferents llocs d’aquí 
Manresa i, dins de les activitats pròpies de la visita pastoral, 
s’inclou passar per centres educatius i instituts.

Ho fa sovint de visitar escoles i instituts? Sí, ho faig 
bastant sovint, fem visita pastoral, per tant sempre inclou 
visites a instituts i escoles.

Ha vingut a fer una xerrada als alumnes de Reli-
gió? Més que una xerrada he vingut a fer una trobada i a 
compartir preguntes mútues. En aquest cas, també és un 
goig per a mi poder compartir amb joves presentacions 
en instituts

Quines altres escoles i instituts de Manresa vi-
sitarà? Escoles concertades segur i altres instituts tam-
bé, no se encara quins instituts visitaré. Cada rector és 
l’encarregat a cada parròquia de cercar els instituts per 
visitar.

Quins altres llocs visitarà? Ja he visitat, per exemple, 
Sant Joan de Déu, concretament el centre que tenen a la 
llar de Sant Joan de Déu, que no sé quin nom té exacta-
ment, també la casa de les Germanetes del Pobres, que és 
un centre en el qual acullen refugiats, presos i persones 
necessitades. He visitat també la Clínica de Sant Josep, Alt-
haia. De fet, en les visites pastorals, visito ancians, malalts en 
les seves cases, pares i mares de nens de catequesi i també 
clíniques diverses.
 
Creu que hi hauria d’haver més cultura religiosa al 
món? Evidentment hi hauria d’haver més cultura religiosa, 
crec que és molt important, perquè el fet religiós és un fet 
que s’ha de conèixer per poder entendre un país i, alhora, 
per poder arribar a conèixer-se una persona a sí mateixa. 
Més cultura religiosa, també, per comprendre altres religi-
ons. Penso que és bo que hi hagi altres religions perquè 
una persona pugui saber quina és la seva i per què. Això 

no només és un sentiment o coses que s’aprenen, sinó 
que les religions donen una raó profunda de les coses per 
poder arribar a entendre com pensem i per què fem això 
i allò. En definitiva, per conèixer les raons profundes del 
sentit de la vida, per què visc, què hi ha després de la mort.

Què n’opina dels ateus? Doncs els respecto. I l’únic 
que els diria és, que continuïn buscant i que no han arribat 
a conèixer Déu. Jo estic convençut que Déu existeix i, per 
tant, si ells continuen buscant, el trobaran. Ningú no pot 
dir que ser ateu sigui la postura definitiva. Cada persona 
té dins seu moltes preguntes, i es pregunta perquès. Si 
continuen buscant aquest per què, el seu cor arribarà a 
trobar la solució. És a dir, jo els respecto i espero que 
continuïn cercant.

Què li sembla el nostre institut? El conec poc, vaig 
estar-hi fa cinc anys, quan estàveu en barracons i estic con-
tent de veure l’edifici nou que està molt bé, és molt funci-
onal, té molta llum i hi ha un ambient molt bo.

Creiem que li ha semblat força agradable el nostre in-
stitut. La manera com s’ha desenvolupat la trobada amb 
el bisbe ha estat molt bé. Ens ha tractat d’una manera 
molt amigable i això ens ha agradat molt als alumnes que 
hem pogut compartir una estona amb ell. Pensem que 
li ha agradat el nostre institut i esperem que es pugui 
repetir la trobada d’aquí a uns anys.

Elisabet Riu 1r ESO A i Àlex Comerma 3r ESO C

VISITA DEL 
BISBE DE VIC
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L’Óscar Romero és un noi de disset anys que l’any passat va poder participar una 
“batalla” de rapers de les més importants d’Espanya i aquest trimestre el vam 
entrevistar.

Quan vas començar a rapejar?
Vaig començar 2 cops, la primera vegada 
als 12 anys i després vaig començar un 
altre com
amb 13.

Què pensaves quan vas passar les 
proves per entrar a la Redbull? El que vaig pensar va 
ser que no m’agafarien però ho vaig provar per a veure si 
hi havia sort i em van acceptar.

Què vas sentir quan et van dir que estaves dins? 
Va ser una sensació molt rara no m’ho esperava, em van 
començar a arribar missatges dient-me que estava dins.

En quines batalles més has estat? A la Goolbatle, 
BDM, a la Freefigther, Backjar, Fullrap i Redbull.

Has conegut algun raper important? A part dels 35 
de nacional, a Forcel, Hander, Bloon, Kan, Ante, Arkano, al 
Papo.
 
Tens algun referent en el rap? Sí, a Blon.

Et dedicaries a això quan siguis més gran? No.

Quin consell els donaries a tots aquells que els hi 
agrada rapejar? El primer, que es diverteixin i que no 
pensin arribar a Redbull, si no que s’ho passin bé i es
diverteixin entre ells i entre amics, i si algun dia t’agafen 
doncs que sigui gran l’esforç.

Alguna vegada has guanyar diners rapejant? Sí, 
bastants.

Tardes molt en improvisar? No habitualment, però 
depèn de la base si va lenta o rapida.

Cantes sol o amb un grup? Canto sol.

Quantes batalles has guanyat aproximadament? 
En batalles importants, vaig quedar tercer en la Goolbatle, 
vaig guanyar la BDM i a Redbull no
en vaig guanyar cap, però vaig conèixer a gent important i 
vaig fer molts amics i m’ho vaig
passar molt bé.

Cada quan fas batalles? És decisió meva, si hi vull anar 
hi vaig, si no en tinc ganes o no em crida l’ atenció doncs,
no, no és com el futbol que has de jugar en un dia exacte.

Sols guanyar? Sí, per mi és com un entrenament, però 
quan em toca gent més bona doncs costa més i puc arri-
bar a perdre.

Com et vas inclinar per a aquest tipus de música? 
Em va cridar l’ atenció perquè a mi no m’agrada aquest 
tipus de música tipus trap, reggeton… En canvi en el rap 
pots dir el que vulguis, expressar els teus sentiments, no té 
límit, en canvi les altres, sí.

Has creat algun tema? Sí en tinc uns quants, tinc Odi-
sea, Espejo, Lagrimas en especial vull treure Odisea.

Algun cop has rapejat contra algú molt important? 
Sí, fa poc al desembre amb Kan i Ante, també amb Bloon 
però va ser al seu cotxe, em va portar a casa i mentrestant 
arribàvem, vam rapejar una estona.

Creus que està ben valorat? No, ni de broma perquè 
quan rapeges o fas freestyle pues ja es deuen pensar que 
ets un delinqüent, jo per exemple el que faig amb les lle-
tres es canviar les coses, no criticar, no em poso amb la 
policia el que busco és fer música i divertir-me.

Algun cop has viatjat per anar a rapejar? Sí, a Mad-
rid, Sevilla, Bilbao, Zaragosa i finalment a Barcelona.

Trobes que hi ha hagut canvis al rap? Sí, perque 
abans podies rapejar com volguessis ara has de mirar 
mètriques, que si has de mirar no sé què… Ara tot està 
mirat amb lupa i és un embolic i no t’ho passes bé.

Et sols posar nervios? Si, el que faig és concentrar-me 
i fer-ho el millor possible i no pensar que tinc gent mirant-
me.

Creus que s’ha perdut la llibertat d’expressió? Sí, 
perquè ara no pots dir tot el que vols.

Trobes que hi ha bon rotllo entre els participants? 
No i sí, hi ha bon rotllo entre l’ elit però si baixes a la “un-
derground”, doncs, no.

Què és el que no t’agrada del rap en general? Les 
crítiques, és estil lliure, per tant, pots rapejar tot el que tu 
vulguis, però després per donar la teva opinió, et critiquen.

OSCAR ROMERO GARCIA
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El parkour es va originar a França, el seu creador va ser David Belle un tra-
ceur que  va començar a practicar el parkour als 15 anys.

El parkour o art del moviment és una disciplina que consisteix a desplaçar-
se pel medi urbà o natural. Els que fan parkour s’anomenen traceurs si són 
homes, o traceuses si són dones. Són paraules franceses.

El seu pare, exmilitar i bomber de professió, va ensenyar a David a fer park-
our, una disciplina utilitzada en l‘exèrcit que consisteix a superar els obstacles 
naturals usant solament el cos. Belle va ensenyar aquesta tècnica als seus amics 
per fer uns recorreguts per la seva ciutat de Lisses, França, i va crear  la seva 

particular versió urbana. Després d‘entrar al cos d‘infanteria de l‘exèrcit francès, Belle es va donar compte que 
aquell no era el desig que perseguia, sinó que necessitava la llibertat del carrer. Més endavant van sorgir deixebles 
que seguirien els seus entrenaments, entre els quals hi ha Sébastien Foucan i altres membres d‘aquest primer grup 
de traceurs. Foucan va emigrar al Regne Unit, on va sorprendre a tothom amb les seves habilitats, allà va continuar 
amb aquesta pràctica.

Sabrina 1rB, Ainhoa 1rC, Àlex 1rA

Com vas conèixer aquest art del moviment? El vaig 
conèixer per YouTube.

Qui et va ensenyar parkour? Uns amics. Ens van ense-
nyar al David i a mi.

Tens algun ídol? No en tinc però en el grup ens ajudem 
mútuament per millorar poc a poc.

En qui et vas inspirar? Escoles concertades segur i alt-
res instituts també, no se encara quins instituts visitaré. 
Cada rector és l’encarregat a cada parròquia de cercar els 
instituts per visitar.

Quins altres llocs visitarà? David Escobar i YT.
 
Per a tu, quin és el que més ho està “petant”? Tots, 
perquè alguns són millors en algunes formes de saltar i 
altres no, o sigui, que ningú serà el perfecte del grup.

On vas començar a 
practicar-lo? A Sant 
Salvador de Guardiola 
i Calvet.

Et va resultar difícil 
la primera vegada que el vas practicar? No, com 
que anàvem pujant de nivell poc a poc no ens va resultar 
tant difícil.

Has tingut algun accident? Sí, em van haver de posar 
alguns punts més d’una vegada.

Els teus pares estan d’acord amb el que fas? Sí, no-
més em van dir que anés amb compte.

Com us vau conèixer tot el grup? Ens vam conèixer 
pels amics que ens van ensenyar el parkour.

Àlex 1r A - Andrea 1A - Hugo 1r A

PARKOUR

RAFAEL ORTEGA
UN GRAN TRACEUR DE L’INSTITUT DE CALGRAVAT

David Belle

Rafael Ortega i David Escobar són dos amics que practiquen junts el Park-
our des dels 12 anys. També tenen un grup anomenat Pkman format per 
nois i noies d’edats diverses, d’entre 13 a 28 anys. Es troben cada dia per 
practicar i ensenyar aquest no-esport.  No és un esport oficial perquè en la 
seva manera de pensar, segons la seva filosofia, no hi cap la competició.
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Dins el Programa Idees Joves organitzat pel CE-
DEM i l’Ajuntament de Manresa, el Nil Camprubí, 
Gerent de Fent País, els va explicar quines carac-
terístiques s’han de tenir per tirar endavant reptes 
i negocis.

Va ser una xerrada molt interessant!

La setmana del 12 al 16 de març als alumnes 
d’Empresa de 1r de Batxillerat els va visitar un 
empresari per presentar-los la seva empresa i 
tota la seva història

VISITA D’UN EMPRESARI PER EXPLICAR LA 
SEVA EXPERIÈNCIA

XERRADA SOBRE EL DOCU-FILM DE LA 
GUERRA CIVIL ESPANYOLA

El divendres 13 d’abril, els alumnes de 4t A vam 
tenir una xerrada sobre un docu-film de la Guer-
ra Civil Espanyola. Mentre el nostre professor de 
Socials, Cèsar Riola, ens feia una curta presentació 
sobre els temes que tractava el vídeo, el director de 
la pel·lícula, en Jaume Navarro,  preparava el docu-
mental sobre el seu besavi.

El vídeo narrava la història d’en Joaquim, un home 
amb muller i set fills. La ciutat on vivia, Badalona, era 
testimoni de les fortes revoltes del bàndol franquis-
ta. La gent del bàndol contrari, acostumava a ama-
gar-se a les cases o recórrer a l’exili. Els franquistes 
van accelerar la recerca de persones republicanes. 
Van interrogar a persones properes de qui busca-
ven. Un home, company de treball, va denunciar a 
en Joaquim, ja que la persona que buscaven con-
cordava en el nom i cognom d’en Joaquim. Pocs 

dies a la presó, sense cap prova d’innocència i cul-
pabilitat rellevants va ser suficient per executar a en 
Joaquim fora la ciutat. Varis anys més tard, la famí-
lia va rebre una carta en què deien que ja havien 
trobat a la persona correcta i que en Joaquim era 
innocent.

El vídeo és impactant perquè mostra la crua rea-
litat de la Guerra Civil Espanyola. Parlen varis tes-
timonis vius, com la filla d’en Joaquim que relata el 
moment que agafen a en Joaquim a casa seva. Per 
acabar, vam fer unes preguntes a en Jaume Navarro 
sobre els dubtes que disposàvem.

Marc Arreaza 4t A

El divendres 26 de gener va venir a fer una 
xerrada a l’institut Cal Gravat l‘Aran, que és un 
noi que dibuixa manga i anime. 
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VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

A la xerrada, el primer que vam fer va ser escol-
tar com una noia que les venia a acompanyar feia 
una introducció del tema ensenyant-nos un vídeo 
on es podia veure reflectit com pateix una víctima 
quan la maltracten, i després va donar pas a una de 
les víctimes per parlar, es va aixecar, es va posar al 
davant de tothom i va explicar tot el que li havia 
passat: ella vivia a Mallorca i vivia amb un home que 
no li deixava fer res, ella no tenia veu en la relació, 
només feia el que li deia el seu home (com s‘havia 
de vestir, quan podia sortir, què havia de menjar...). 

Ella explicava que tenien tres filles en comú, per 
les quals mai va arribar a suïcidar-se (un fet que 
pensava molt); ella era una víctima de violència de 
gènere però no era conscient, fins que un dia par-
lant amb una amiga seva va adonar-se que era una 
víctima, aquella nit va agafar un carro de la comp-
ra, hi va ficar roba i objectes importants per ella i 
va anar a una casa d‘acollida, allà la van ajudar 
molt, es va divorciar i temps després va ve-
nir a Manresa a viure i va crear junt amb 
l‘altra víctima que va venir a parlar, una 
associació per ajudar a totes les do-
nes que pateixen o han patit violència 
de gènere, el cas del qual acabo de 
parlar és curiós, perquè molta gent 
pensa que si maltracten a algú és pi-
cant, però a ella la seva ex-parella no 
la va picar mai, no la va maltractar física-
ment, sinó mentalment, és a dir maltracte 
psicològic. 

La segona víctima va explicar com el seu mal-
tractador, l‘havia maltractat físicament i mentalment, 
el primer cop que la va picar va ser a la seva lluna 
de mel, concretament la nit de noces, i a partir d‘allà 
va ser un no parar, ell la feia sentir petita i culpable 
de tot el que passava, no la deixava opinar en res, i 
si feia alguna cosa (com anar a comprar, per exem-
ple) i ell no ho sabia, la picava. 

Tenien una filla pel mig, i també era maltractada 
pel seu pare, la seva mare era conscient que era 
una víctima tant ella com la seva filla, i va intentar 
molts cops deixar-ho però ell no els ho permetia, 
i ella tenia molta por d‘ell... Fins que va arribar un 
dia que la va picar molt fort, de fet pensava que la 
mataria en aquell moment i allà va anar a demanar 
ajuda als seus pares, la van ajudar, es va divorciar, ell 
va anar a la presó i ella des de llavors va començar 
de zero i ara és molt feliç.

Encara no entenc com al món poden haver-hi 
persones capaces de fer tant mal, perquè com elles 
dues, hi ha milers de dones al món que ho han patit, 
que ho pateixen i que desgraciadament, ho patiran. 
Perquè això és una cosa que al llarg dels anys passa 
amb més freqüència, i que per aquest motiu, mo-
ren dones, dones que no tenien culpa de res i que 
mereixien viure. Hem de conscienciar a tothom, no 
pot passar més, no pot passar com les dues vícti-
mes que he mencionat, que van trigar 20-30 anys 
en reaccionar, hem de reaccionar a temps, ajudar-
nos entre totes i deixar clar que nosa l -
tres NO som el sexe dèbil.

Cristina 
Moya 4t B

A principi de curs, vam començar un projecte 
sobre la violència de gènere, on els professors 
ens van fer xerrades per fer-nos saber com 
aniria aquell projecte, fa pocs mesos van venir 
a l‘institut tres presos maltractadors, van venir 
a explicar la seva experiència, el que havien fet 
i com es sentien, de fet un d‘ells va explicar 
com va matar a la seva ex-parella, per a mi 
aquella xerrada va ser dura, però el més dur va 
ser fa uns dies, quan van venir dues senyores a 
explicar la seva experiència com a víctimes de 
violència de gènere
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Vam conèixer l’origen, tot passejant-nos pel Cros-
cat, observant-ne el con, bombes i greda; després 
vam fer cap a la Fageda d‘en Jordà, un bosc madur i 
esplèndid que creix, precisament, damunt de la co-
lada de lava del volcà; i encara vam tenir temps per 

a visitar la cooperativa de La Fageda, una iniciativa 
exitosa que proporciona feina a un munt de gent 
entusiasta. El resultat: uns productes boníssims!

Alumnat de 4t d’ESO de Biologia i 
Geologia, i Dibuix Tècnic

VISITEM LA COMARCA DE LA GARROTXA

» Dijous, 10 de maig, l’alumnat 
de 4t d’ESO de Biologia i Geolo-
gia, i Dibuix Tècnic vam passar 
unes hores molt profitoses a La 
Garrotxa, terra de volcans. «
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Enguany, mitjançant el POT, van fer una oferta 
molt atractiva econòmicament amb la projecció de 
diversos films i, alguns instituts, ens hi vam acollir. El 
tema del Festival Clam d’aquest any era Revolució 
Tecnològica i Bé Comú. La visualització de la pel.
lícula era complementada amb un fòrum i un dossi-
er pedagògic que es treballava, a posteriori, a l’aula.

El film que vam triar va ser Yo, él y Raquel, que 
tractava la temàtica de les adiccions a les noves 

tecnologies, l’enfrontament d’una malaltia greu i el 
valor de l’amistat.

Hem valorat, entre tots, molt positivament la 
sortida; amb el treball posterior a la classe, amb 
l’alumnat de Religió, per la qual cosa, ja hem decidit 
que el curs vinent, si ens fa el mateix oferiment el 
POT, repetirem!

M. Àngels Simon Vilarasau
Professora de Religió del centre

El primer dia ens van deixar lliure. El segon dia al 
matí, vam fer activitats i després a la tarda, un altre 
cop lliure. El tercer dia va ser destinat a anar a una 
illa on vivien de la pesca. Cada dia havíem de fer 
exposicions i un vídeoblog per presentar-lo al final 
com a treball. L’ultim dia al migdia vam anar a l‘ 
aeroport. 

 Com a anècdota direm que vam fer un amic an-
omenat  Markus, era romanès. Tot era molt car, vam 

anar a dos museus. Ens van deixar  molt de temps 
lliure. Ens va semblar molt bé i ens donaven molta 
llibertat. 

ANADA AL CLAM,
Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya

VIATGE A DUBLÍN

» El dia dos de maig, amb els 
alumnes de Religió de l’institut, 
vàrem anar al Festival Clam, en 
la seu que habiliten a la sala la 
Plana de l’Om de Manresa per 
tal de fer projeccions adreçades a 
escoles i instituts. «

» Vam marxar el dia 8 de maig, 
a dos quarts de vuit,  vam agafar 
el tren. A l‘aeroport vam arribar 
a les dotze i vam arribar a quarts 
de cinc  a Dublín. «

Alba L. Guil, Irina Lavado i 
Ariadna Zamora,  1r Batx
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Els alumnes de Llatí de 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxil-
lerat vam tenir l’oportunitat de fer-nos-en una idea 
el dia 19 d’abril. Vam desplaçar-nos fins a Tarragona, 
l’antiga Tarraco, i vam poder visitar els indrets més 
importants. De lluny, des de l’autobús, ja vam poder 
divisar l’Aqüeducte de les Ferreres, un aqüeducte, 
ben conservat, dels que abastaven d’aigua la ciutat. 
El seu panorama era imponent: amb una alçada de 
27 m, fou impressionant comprovar que el pas del 
temps no havia deixat cap mena d’empremta en les 
seves pedres mil·lenàries.

L’amfiteatre va ser la nostra destinació següent. 
Vam endinsar-nos fins a la gran ciutat, a la platja 

daurada, i davant del mar, que brillava sota els ra-
jos del sol com un mantell blau amb lluentons, per 
fi vam poder veure en persona aquell monument 
que sempre havíem admirat a través de fotografies. 
Aquell espai de ludi no estava tan ben conservat 
com l’aqüeducte, però tot i així mantenia la majes-
tuositat que antigament havia vestit; fins i tot vam 
ser capaços de sentir-nos com si ens haguéssim 
traslladat en el passat, enmig de l’emoció que ca-
racteritzava aquells jocs romans.

Després d’una breu visita al circ, que es troba a 
prop de l’amfiteatre, vam anar a veure una obra te-
atral a càrrec d’una companyia d’actors d’Andalusia: 
es representava Gorgojo, una comèdia escrita pel 
famós autor llatí Plaute. La representació no va 
deixar indiferent a ningú, ja que va resultar ser molt 
més còmica del que tothom s’esperava.

En acabar un dinar ben italià, pizza en un re-
staurant situat al pulvinar del circ romà, vam 
finalitzar el dia passejant pel fòrum provincial 
de la ciutat i vam resseguir la muralla que solia 
encerclar la ciutat, amb els seus murs, que ens 
parlaven d’antiga saviesa.

TARRACO: En la pell d‘un romà

» T’has preguntat mai com va ser el passat 
romà d’alguna ciu-tat que coneixes? Has 
provat d’imaginar-te mai com eren els car-
rers, els murs de les cases, 
els edificis, la vestimenta que duia la gent, 
l’ambient que es respirava? Quin aspecte 
tenia l’antiga esplendor llatina? «
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Allà vam passar tota la nit fins a l’hora d’agafar 
l’avió a les 7:00.  Vam arribar a Munic a les 9:00 
aproximadament. A l’aeroport vam agafar un bus 
fins al centre per poder deixar l’equipatge a l’hostal. 

El mateix dia, ens van deixar sols perquè visitéssim 
el centre. El segon dia, vam fer una ruta turística pels 
carrers on  hi havia passat Hitler. La  guia que ens ho 
explicava era molt agradable. El tercer dia vam anar 
a un castell molt bonic deprés de fer  una hora en 
bus i mitja hora caminant. Ens van donar uns àudio-
guies en castellà i vam anar escoltant les explicaci-
ons mentre visitàvem el castell. Abans d’entrar, uns 
xinesos ens van demanar fotos. Quan vam tornar 
a la ciutat,  ens van deixar lliure. No vam parlar en 

alemany. Una anècdota es que un nen va saltar a un 
llac i va caure es va mullar… Ens va agradar molt 
però  feia massa fred.

Andrea Martínez, Guillem Soldevila, 
Noa Alvariños

VIATGE A MUNIC

» Per causes meteològiques en 
comptes de sortir de Manresa a 
la matinada del 27, vam anar a 
l’aeroport la tarda del dia 26. «
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Hi vam anar amb autocar i, un cop allà, 
vam estar fent activitats relacionades amb 
el monestir. Ens van separar en dos grups 
i vam estar fent un recorregut per tot el 
monestir. 

Un grup va fer trencaclosques i endevinalles, desp-
rés ens va donar uns fulls on hi havia preguntes so-
bre el monestir, com per exemple quantes finestres 
hi havia a una part concreta del monestir. Mentre-
stant, l’altre grup feia una visita guiada pel monestir, 
on hi havia hologrames que simulaven la manera de 
viure que tenien al monestir.

Després, vam estar una estona jugant a la corda, 
que consisteix en: hi ha dos grups, un a cada extrem 
de la corda, i hauran d’estirar amb totes les seves 
forces perquè l’altre equip no passi de la línia de 
limit.

Àlex Ceballos, Ivan Aguilera, 
Joel Quintana i Nicolás Antúnez

Vam anar a Món Sant Benet amb autobús, vam 
sortir a les 09:00 perquè anàvem amb autocar. A 
l’arribar allà vam fer grups de sis o més persones. 
Nosaltres vam començar pel taller que es feia amb 
la Judit: ens va donar unes cartes amb endevinal-
les i una imatge on hi havia l’abat, les monges… i 
amb les endevinalles havíem de saber què feien a la 
imatge. Després de fer l’activitat de les imatges, ens 
va donar un full on hi havia frases sobre l’església i 
la seva arquitectura i en grups havíem de saber si 
les frases escrites eren certes o falses. Després vam 
anar amb el Jordi, que ens va fer una volta al mo-
nestir i a l’església. Ens va ensenyar la cuina, les ha-
bitacions, el balcó, la sala on feien les reunions… A 
l’acabar vam esperar l’autocar per tornar a l’institut.

Majda Moujahid, Youssra Kadri,
Zakaria Tarfi, Noemí Huerta

EXCURSIÓ A MÓN SANT BENET

» Els dies 11 i 18 d’abril de 
2018 els estudiants de 2n 
d’ESO vam anar d’excursió 
a Món Sant Benet. «
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Es van formar grups mixtos  de deu persones i  
cadascun d’ells van fer una ronda de jocs esportius 

a la platja: futbol, voleibol, beisbol i rugbi. Cada grup 
feia un quart o vint minuts de cadascun d’aquests 
quatre esports i jugava en contra d’un altre grup. 
Quan es va acabar la ronda esportiva, tots els par-
ticipants es van poder banyar. L’aigua estava força 
freda  i la mar una mica moguda perquè era un dia 
força ventós, però no va importar gens per remul-
lar-se una mica i jugar a l’aigua. A continuació van di-
nar i se’n van tornar cap a Manresa després d’haver 
passat un dia  molt divertit.

ESPORTS A 
LA PLATJA 

» El divendres 25 de maig, els 
alumnes de 4t d’ESO i de 1r de 
Batxillerat van anar a la platja 
de Castelldefels a fer diferents 
tipus d’esports. «
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Ens va acompanyar en aquest interessant viatge 
la senyora Assumpta Montellà, l’autora de l’emotiu  
llibre La Maternitat d’Elna. En primer lloc, ens vam 
dirigir cap a Ribesaltes, on hi havia les restes d’un 
camp de concentració que els nazis van crear, un 
cop van haver ocupat  França, per tal d’encabir-hi 
el que ells consideraven “indesitjables”, presoners i 
presoneres que malvivien en barracons: republicans 
espanyols que havien perdut la guerra, jueus, gita-
nos, homosexuals…

Davant del museu, que es trobava al camp de 
concentració,  la senyora Montellà ens va fer una 

explicació molt emotiva del que allà podríem veu-
re i d’alguns testimonis supervivents de camps de 
refugiats  francesos  que ella havia tingut ocasió 
d’entrevistar. 

Havent dinat, ens vam dirigir cap al que antiga-
ment havia estat la Maternitat d’Elna (un edifici que  
actualment han reconvertit en museu). Havia es-
tat una  torre d’estiueig que, un cop reformada, va 
acollir dones embarassades que vivien en  condici-
ons inhumanes als camps de refugiats republicans 
de Sant Cebrià de Rosselló, Argelers i Ribesaltes 
, des de finals del 1939 fins al 1944 . Gràcies a la 
direcció ferma i decidida   d’Elisabeth Eidenbenz ( la 
senyora Isabel, segons les dones de la Maternitat) i a 
l’ajuda de diversos  cooperants,  es van poder salvar 
moltes vides, tal i com ens explicà la senyora As-
sumpta (597 infants salvats dels camps de refugiats).

Després de visitar les estances de l’edifici i d’es-
coltar atentament les interessants  explicacions de 
la nostra guia de luxe, vam retornar cap a Manresa. 

Carme Picas  

“RECORDS DE 
L’EXILI”

» El passat 28 de maig, un grup de pro-
fessors i d’alumnes de primer i segon de 
Batxillerat vam fer una sortida que ens 
va transportar als anys de la immediata 
postguerra espanyola, quan centenars de 
persones van haver de deixar la seva terra i 
es van dirigir, amb penes i treballs, cap a la 
frontera francesa. «



26 Núm. 29  Juny 2018 Les sortides

L’activitat es va dividir en tres parts, la xerrada on 
va col·laborar el jugador de bàsquet Roger Esteller, 
un conjunt de diferents tallers en els que ens vam 
separar per tal que cadascú en fes un de diferent i 
finalment ens vam reunir tots una altra vegada a la 
sala d’actes per a fer l’activitat final.

A dos quarts de nou ens vam reunir a la univer-
sitat per començar l’activitat. Tan bon punt vam 
arribar-hi vam haver de mirar quina seria l’activitat 
grupal que ens tocava. 

Després ens vam dirigir a la sala d’actes on la 
Cristina Cruz, regidora de promoció econòmica, el 
Jordi Conca, director dels estudis d’ADE, i la Car-

me Pintó, que va ser escollida com a representant 
del grup de professorat d’economia de la Catalunya 
central, actual professora del nostre centre, ens van 
presentar aquesta tercera jornada d’economia.

Poc després en Roger Esteller ens va fer la xerra-
da de “Si vols tenir èxit…”, on ens va explicar com 
va aconseguir arribar als seus límits professionals. 

Després de l’intensa xerrada vam fer una pausa 
per esmorzar i agafar energia per continuar amb els 
tallers. Hi va haver set tallers, tots relacionats amb 
el món de l’economia, cadascun d’ells regits per di-
ferents professionals.

Finalment ens vam tornar a reunir tots per a fer 
l’activitat final, un joc de pistes matemàtiques on 
ens havíem d’ajudar entre nosaltres per a poder re-
soldre les diferents proves.

Àlex Vilalta 

III JORNADA 
D’ECONOMIA DE 
LA CATALUNYA 
CENTRAL

» El passat dijous cinc d’abril, els 
alumnes de la modalitat social-
humanística de quart d’ESO, 
primer i segon de Batxillerat 
vam acudir a la tercera jornada 
d’economia de la Catalunya cen-
tral a la FUB de Manresa. «
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Aquestes miniolimpíades van consistir en quatre 
diferents activitats esportives (futbol, bàsquet, beis-
bol i rugby) competides entre cursos de tercer 
d’ESO de diferents instituts (hi varen participar en 
total deu instituts de la comarca: l’Institut Dauro, el 
Paidos, la Joviat, el FEDAC de Santvicenç, l’ Institut 
Lluís de Peguera, l’Institut Quercus, l’Institut Laceta-
nia, l’Institut Castellet, l’Institut Llobregat i el nostre, 
l’Institut Cal Gravat)

Per fer aquesta diada, dies abans ens van fer orga-
nitzar uns grups compostos per deu persones amb 
qui competiríem amb altres grups de diferents in-
stituts.

L’activitat va començar a un quart de deu al re-
cinte esportiu del Congost i cada partit durava una 

hora i deu minuts. Com que en el grup érem deu, 
podíem fer canvis. Entre activitat i activitat, teníem 
una mitja hora de temps per poder descansar, beu-
re aigua, menjar i anar cap a una altra activitat.

Aquest inoblidable dia va acabar a les dues de la 
tarda i cadascú va poder marxar a casa.

Diada al Congost: LES MINIOLIMPÍADES

SORTIDA A BARCELONA

» El dia 10 de maig tots els alum-
nes de 3r. d’ESO varen celebrar 
les miniolimpíades al Congost. «

El passat 23 d‘abril 
els alumnes de 3r A 
vam anar de sortida 
a Barcelona. Vam 
visitar la Sagrada 
Família, la casa 
Batlló i la Pedrera.

Guillem Soldevila, 
Noa Alvariños i 

Andrea Martínez

Imatge de la façana del 
Naixement a la Sagrada 
Família.
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SETMANA CULTURAL
1r d‘ESO

2n d‘ESO

En aquesta campanya, hi 
col·laborava la monja Sor Lucía 
Caram una de les monges que 
ha vingut a ajudar a l’institut Cal 
Gravat 2 vegades, una d’elles ha 
sigut l’any passat (2017), quan va 
ajudar a fer un recapte d’aliments 

on hi va col·laborar tot l’institut. Van recaptar 500 
quilos de fruita per als nens i nenes necessitats, 
però en aquest any es recaptaven raspalls i pasta de 
dents. Aquesta vegada hem recaptar aproximada-
ment uns 200 raspalls. 

Per aconseguir aquest recapte els delegats de 
1r ESO van passar per totes les classes a explicar 
com anava aquesta campanya. D’entre les diferents 
activitats que hem fet en destaco: foto-concurs 
d’endevinar les nostres boques (Qui és qui), pòs-
ters i logos de cada classe, txapes, màscares amb 
somriures que havíem dibuixat i unes dents soles 
ben divertides.

DILLUNS-
A primera hora ens van explicar què faríem du-
rant tota la setmana, el tema: LES EMOCIONS.  A 
la segona hora vam començar a veure la pel·lícula 
Inside Out fins a l’hora del pati. La pel·lícula és 
d’animació i es desenvolupa en la ment d’una nena, 
on cinc emocions intenten guiar la vida del seu dia 
a dia, quan cada emoció gestiona el comandament. 
L’alegria i la tristesa van tenir un problema amb els 
records especials, però tot es va arreglar al final.

Després de l’hora del pati, vam pujar a la classe 
per agafar les cadires i vam baixar al gimnàs per fer 
els Jocs Florals. Després que unes alumnes de ter-
cer d’ ESO ens van presentar el que faríem, el Cèsar 
Riola va parlar i vam fer un vídeo amb ell. Després 
del vídeo van començar a repartir els premis per 
als guanyadors de poemes en català: en primera 
posició va quedar la Sabrina Ruíz de 2n B i li van 
donar una rosa, un llibre i uns diners per anar a 
comprar a l’Abacus el material que necessiti. Des-
prés de repartir els premis de català, van repartir 
els d’anglès i finalment els de castellà. També es van 
donar diplomes de les proves cangur de matemà-
tiques. Finalment, van repartir els premis a les fotos, 
que van guanyar els de 1r d’ESO. 

Després dels Jocs Florals, cada classe va anar amb 
els seus tutors a fer dinàmiques al pati (vam fer una 
teranyina entre els de la classe, i després vam fer 
una cadena agafats de la mà, enredant-nos. 

DIMARTS-
Vam anar al Museu de les matemàtiques, a Cornellà. 
A les vuit del matí, vam passar llista, i després vam 
pujar a l’autobús per anar fins a Cornellà. A l’arribar 
vam anar cadascú amb la seva classe. Alguns van 
entrar al museu, on van fer diferents activitats (els 
tutors van començar a portar-nos a diferents espais, 
com el dels miralls, el de geometria…) mentre que 
les altres classes feien una activitat que era muntar 
amb unes peces de fusta una mitja circumferència 
com va fer Leonardo Da Vinci. Després de fer les 
activitats, ens van deixar una estoneta per esmorzar 
i anar a comprar. Finalment, vam agafar l’autobús i 
vam tornar cap a Manresa. A l’arribar tots vam anar 
directament a casa

DIMECRES-
Aquell dia el vam passar tot a l’institut. Vam estar 
llegint sobre les emocions durant les primeres dues 
hores, i en la tercera hora ens van dir que cada per-

Dins de la setmana cultural els 
alumnes de 1r ESO van estar tre-
ballant en una campanya solidària, 
anomenada SomRiures.

Hugo Ángel 1rA
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3r d‘ESO

Quasi tots els de segon cicle, els van guanyar els 
de tercer d’ ESO. Els guanyadors s’emportaven una 
rosa, un llibre i si tenies la sort d’aconseguir el pri-
mer premi, un val de l’Abacus per material escolar.. 
Quan vam acabar el lliurament de premis, els de 3r i 
4t, ens van deixar anar per el passeig Pere lll, a visitar 
una mica les parades.

El dimarts i dimecres, hi va haver classe normal. Els 
de 3r vàrem fer unes activitats anomenades What’s 
Up, com estàs de salut mental.

El divendres, tot el institut vam anar al Congost, 
ens vam separar per cursos: els de 1r i 2n van fer 
esports en primer lloc i els de 3r, 4t i batxillerat ens 
vam quedar a fer diverses activitats com ara rel-

leus, pes, alçada, 400m i 100m. Ens cridaven per un 
micròfon a cada un de nosaltres per concursar fins 
a les 11 del matí, més o menys que es van aturar 
les activitats per poder esmorzar poder esmorzar i 
fer un canvi amb els de 1r i 2n. A continuació, ens 
donaven un paper on hi deia tot el que havies de 
fer a les hores restants, ja separats en grups, i les 
activitats eren futbol, voleibol i beisbol.

Andrea Martínez, Guillem Soldevila, 
Noa Alvariños

sona havia de dibuixar una emoticona relacionada 
amb el nom del grups de cadascú: alegria, fàstic, por, 
tristesa i ira. Un cop fetes, les vam penjar a la clas-
se. Després del pati vam fer una altra activitat: ens 
van donar cartolines, i si volíem ho podíem fer amb 
diferents colors de cartolines. Havíem de posar els 
nostres noms, lletra per lletra, en cada una de les 
cartolinetes. Finalment, els vam enganxar com un 
mosaic en una cartolina gran, entre tots els del grup.  

DIJOUS-
De 8h a 11h, vam fer una sortida a la Seu de Manre-
sa. Havíem de gravar un vídeo sobre la nostra emo-
ció. Vam anar amb els grups que teníem i ens van 
deixar 1,30h. Ens van deixar anar a qualsevol lloc, 

on volíem. Quan vam acabar, vam tornar a l’institut 
i vam fer pati. Després vam anar a classe per acabar 
d’editar el vídeo que havíem gravat a les tres pri-
meres hores i acabar la feina que no vam acabar el 
dimecres, fins que va ser hora d’anar a casa.

DIVENDRES-
Els alumnes de l’institut Cal Gravat vam quedar a 
les 08:45 per passar un dia d’esport al Congost. 
Vam fer primer grups de deu i després de qua-
tre (que els vam triar a l’institut). Amb els grups 
de deu vam fer esports com beisbol, dues vegades 
el futbol sorra i voleibol (vam jugar els de primer 
d’ESO contra els de segon). Després d’acabar tots 
els esports vam esmorzar. Després, havíem d’anar 
amb els grups de quatre a fer atletisme. Primer vam 
fer les curses de 60m i 400m, després salt, pes i tots 
vam fer relleus (els esports que eren córrer, pes o 
salt els havíem de triar nosaltres). Després d’acabar, 
ens van dir que el dimecres ens donarien els premis, 
per saber qui va guanyar. Després d’allò vam tornar 
a casa nostra pel nostre compte.

Majda Moujahid, Youssra Kadri, 
Zakaria Tarfi, Noemí Huerta

El dilluns passat, dia 23, vam fer 
una hora i mitja de classe, per des-
prés celebrar el lliurament dels pre-
mis dels jocs florals, que van ser 
molt interessants.
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SORTIDA ESPORTIVA
per als grups de 2n d‘ESO

Va ser una matinal molt esportiva,en què es va 
practicar la gimnàstica esportiva a les instal·lacions 
de l’Egiba, atletisme a les instal·lacions del Club At-
lètic Manresa, i rugbi al terreny de joc del Rugbi 
Club Manresa. Va ser tot un èxit i als alumnes els va 
agradar molt poder tastar disciplines esportives en 
instal·lacions fantàstiques!!!

Alguns alumnes de 2n ens expliquen la sortida:

Sergi Pérez i David Oliveras

Els dies 6 i 8 de març (el primer dia hi van anar uns 
grups i el segon, uns altres) els alumnes de segon 
d’ESO vam anar al Congost a fer atletisme, rugbi 
i gimnàstica esportiva. Havíem de ser al Congost 
a les 8:45, però els que no van poder anar-hi en 
cotxe van sortir caminant a les 8 de l’Institut amb 
els mestres. 

Cada activitat va durar una hora i vam fer dues 
hores seguides de diferents activitats i a les 11h vam 
anar a esmorzar. A les 11:30 vam anar a fer l’última 
activitat. A l’acabar el dia, vam tornar tots junts ca-
minant fins a l’Institut amb els mestres. Allà ens van 

deixar 30 minuts lliu-
res abans de marxar 
cap a casa.

Majda Moujahid, 
Youssra Kadri i 
Zakaria Tarfi 

A rugbi ens van 
ensenyar com es 
passa la pilota, com 
es fa un placatge i 
vam jugar una esto-
na en equip. 

A gimnàstica vam 
fer escalfament i es-
tiraments i després 
ens van separar nois 
i noies. Les noies 
vam pujar a les bar-
res d’equilibri, vam 
saltar el poltre i el 
trampolí i ens vam 
tirar a una piscina 
d’esponges. 

A l’estona d’atletis-
me, vam córrer 400 
metres, vam fer salt 
de llargada i llança-
ment de pes (una 
bola de 2 kg) i de javelina.

Al març els grups de 2n d’ESO van 
anar a fer esports variats a la Zona 
Esportiva del Congost, dins el pro-
grama “Esports a la Carta” que pro-
mou l’Ajuntament de Manresa.
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PROJECTE GEP
Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme

Per a començar, s’ha aplicat en la matèria de So-
ciologia de Batxillerat, la Biologia de 1r d’ESO D i 
l’Educació Física de tots els primers d’ESO.

Durant unes quantes sessions, l’alumnat ha llegit, 
escoltat, parlat, escrit i fet esport en anglès, alhora 
que avançava en les diverses temàtiques.

A tall d’exemple, els nois i noies han treballat 
l‘atletisme que hem anomenat: “PE ATHLETICS 
GAMES“ on han realitzat un seguit d‘activitats i jocs 
en anglès. Es buscava que els alumnes fossin els pro-
tagonistes i aprenguessin atletisme tot utilitzant la 
llengua anglesa com a principal via de comunicació. 

A l‘inici els va sobtar el fet de fer la classe d‘educació 
física en anglès i no ho veien factible perquè deien 
que no ho entendrien, però, poc a poc, van veure 
que, si estaven atents i s‘hi fixaven, ho podien fer.

En la matèria de Biologia i Geologia, vam aprofitar 
aquesta bona arrencada per a treballar un tema re-
lacionat des del punt de vista de la fisiologia VITAL 
FUNCTIONS OF ANIMALIA. Concretament, vam 
experimentar Blood circulation and breathing re-
lated to exercise.

Pel que fa a batxillerat, els continguts han estat 
SOCIOLOGY: inequality, globalization and reli-
gious fundamentalism.

I el curs vinent ... continuem!

Andreu, Roman i Eva
Professorat GEP 17-18

Durant aquest curs, el nostre Insti-
tut ha format part del projecte GEP 
que té com a objectiu treballar en 
anglès els continguts d’altres àrees.

Els nois i noies de 1r d’ESO van participar a la VII Cursa Serra i 
Hunter que va tenir lloc el divendres 23 de març a la Balconada. 
El recorregut de la cursa consistia en un circuit pels voltants del 
barri. Els nois i noies de 1r corrien amb els de 6è de primària.

A la imatge es poden veure els guanyadors de les diferents curses.

També participaven en diferents categories els nens i nenes de 
primària i infantil.

Hem de felicitar-los a tots per l’esforç i la bona participació!

CURSA SERRA I HUNTER
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MOTOR PLUS

Prenent com a eix el món del motor (a tots ens 
encanten els cotxes, les motos, les bicis...) hem anat 
treballant  les diferents àrees instrumentals, Ma-
temàtiques, Llengua Catalana, Llengua Castellana 
i Anglès, d’una manera diferent i passant la major 
part de les hores al taller. Hem treballat molt, d’una 
manera més pràctica i variada i fent molta feina en 
equip. 

De fet ens hem ajudat uns als altres i tots pensem 
que hem millorat molt, tant a l‘hora  d’aprendre 
com de comportar-nos a l’aula. Tot va començar 
amb el descobriment de la roda i amb la seva evo-
lució fins a l’actualitat. Els primers cotxes, els més 
moderns, els més potents, les marques i els seus 
logotips, els països d’origen, els creadors, la velocitat, 
els km, els senyals,  etc.

A mesura que han anat passant els trimestres ens 
hem anat tornant uns veritables experts en aquest 
ram. Com ho hem aconseguit?, doncs a partir 
d’unes activitats més pràctiques i variades. Hem fet 
construccions amb fusta, cartró, pintures... que ens 
han quedat força bé. Hem fet murals, dossiers; hem 
vist vídeos relacionats amb el que feiem, llegit re-
vistes  i també hem fet visites fora de l’institut. Una 
de les més interessants va ser la visita als concessi-
onaris de la Fiat, JEEP i Alfa Romeo. Ens van explicar 
tot el procés de fabricació d’un cotxe i vam veure 
un vídeo molt bo. També vam passar una estona 
al taller mecànic i ens van explicar les avaries més 
freqüents. Vam veure un motor desmuntat i moltes 
coses més. 

El més impressionant però va ser que ens van 
deixar pujar a tots els cotxes que tenien exposats 
i ens vam fer moltes fotos guapes. Per altra banda, 
tots els dijous després del pati hem anat a fer Ar-
teràpia. Allà ens desfogàvem fent les nostres pròpies 
creacions artístiques de manera lliure. Hi anàvem 
caminant perquè ho fèiem fora de l’institut, a la Cra. 
de Vic. El camí era pesat, sobretot de tornada, molta 

pujada. La professora que ens acompanyava que és 
la nostra tutora, la Carme, ens feia anar molt ràpid, 
camina rapidíssim i arribàvem tots esgotats però es-
tava bé perquè anàvem parlant tota l’estona i ens 
explicàvem coses. 

L’ùltim dia que vam fer Arteràpia vam portar un 
regal a la noia que ens feia les sessions i que es diu 
Elisenda. Li vam portar un atrapa somnis de llana 
fet per nosaltres al taller de l’institut. Ens ho va en-
senyar a fer la mare del Roger que va venir a classe 
carregada de material. Va ser molt xulo. La mare del 
Zacaries també ens va fer unes pastes marroquines 
boníssimes que ens les vam menjar mentre anàvem 
treballant...

Bé, Ja us hem explicat una mica tot el que hem fet 
a Motor Plus aquest curs. Ens ho hem passat molt 
bé i estem súper contents. Hem après molt i estem 
més motivats quan venim a l’institut i ja quasi mai 
ens posen fulls d’incidència!

Edgar, David, Kilian, Zacarias, Miguel, 
Pol, Saad, Joaquin i Roger

MOTOR PLUS, aquest és el nom 
que vam triar entre tots per al pro-
jecte de diversitat que hem estat re-
alitzant al llarg d’aquest curs, nou 
alumnes de 2n d’ESO.
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ANÀLISI D’AIGÜES
2n de Batxillerat

CONCURS DE BORSA 2n de Batxillerat

Després vam fer càlculs per comprovar que esta-
ven bé, i després vam marxar a casa, vam estar allà 
tot el dia -de 8.30 a 14.30-.

Em va semblar que la primera part va estar guai 
perquè vam manipular reactius i coses així, però 
això de fer els càlculs em va semblar avorrit. En 
general va estar bé.

Silvia Borrego

Participació dels 
alumnes de 2n de 
Batxillerat al con-
curs de Borsa.

Els alumnes de Batxil-
lerat hem començat a 
practicar al Simulador de 
Borsa. El Concurs Master-
Borsa 2018 començarà el 
5 d’abril i hi participen 
més de 250 alumnes de 
centres de tot Catalunya.

L’any passat vam quedar 
tercers ! Vejam si repetim, 
de ganes en tenim mol-
tes!!

Vam anar  a Can Font a realitzar ex-
periments com per exemple tractar 
l’aigua químicament, fer anàlisis de 
clorurs i de nitrats, recordo exerci-
cis d’oxigen amb àcids…
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PROJECTE DE VIDA
4t d‘ESO

El projecte de vida 
és el camí acadèmic 
i professional que 
cada alumne hau-
rà de seguir a partir 
d’ara per aconseguir 
allò que vol arribar a 
ser.

Cal primer conèixer-se a sí 
mateix (autoconeixement), 
quines són les  habilitats i 
aptituds de cadascú, quin és 
el potencial, les prioritats a la 
vida, els valors professionals, 
necessitats...

Al llarg de la setmana cultu-
ral que se celebra cada curs 
al nostre institut, l’alumnat de 4t d’ESO ha tingut un 
objectiu: cercar el seu projecte de vida. L’objectiu ha 
estat que l’alumnat, a partir de diferents activitats 
que s’han realitzat, hagi pogut informar-se, treballar i 
decidir quin serà el seu futur un cop acabada l’etapa 
educativa obligatòria.

Una de les activitats que es va portar a terme a 
la nostra biblioteca va ser una xerrada del Marc 
Buxaderas, un noi manresà de 18 anys que pateix 

paràlisi cerebral, i que malgrat les seves dificultats, es 
dedica a fer monòlegs i xerrades. Als nostres alum-
nes els va animar molt a no tirar mai la tovallola en 
moments de dubtes, a tenir forces sempre per anar 
endavant, tot i haver de prendre ara importants de-
cisions per al seu futur. I tot això amb una gran dosi 
d‘humor. Va ser, senzillament, una xerrada impactant 
que ens va deixar bocabadats a tots. Moltes gràcies, 
Marc, per encomanar-nos una mica de la teva em-
penta i fermesa!!!!

Com a cloenda de la setmana, 
l’alumnat va tenir l’oportunitat 
de conèixer l’espai de l’Oficina 
Jove de Manresa on se’ls va ofe-
rir una dinàmica participativa a 
través de la qual van conèixer 
totes les activitats que es duen 
a terme (opcions per estades 
a d’altres països, cerca de feina, 
beques, plans de formació…).

En conjunt, ha estat un pro-
jecte que l’alumnat ha valo-
rat com a molt positiu i útil 
de cara al seu futur.
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“Els petits canvis són poderosos” 
PROJECTE 4t d‘ESO

Aquesta última setmana de maig 
els alumnes de 4t d’ESO han fet el 
seu Projecte de Recerca anomenat 
“Els petits canvis són poderosos“ i, 
amb grups de quatre o cinc com-
panys, han treballat temes relacio-
nats amb els drets humans, la cul-
tura de la pau, les migracions i la 
societat de consum.

L’última activitat d’aquest projecte ha estat rela-
cionada amb la cooperació entre els membres del 
grup per assolir diferents reptes i fer una gran pi-
nya. Algunes de les imatges del “Fem pinya“ són les 
que veieu a continuació.
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Taller de pneumàtica a l‘EPSEM

Premis Olimpíades d‘Economia

Finalista Idees Joves

Els alumnes de 1r de Batxillerat 
Tecnològic han realitzat un taller de 
pneumàtica a les instal·lacions de 
l‘Escola Politècnica Superior d‘En-
ginyeria de Manresa.

Han pogut implementar els coneixements 
teòrics adquirits a l‘aula amb l‘ajuda dels equips de 
pneumàtica, electropneumàtica i oleohidràulica i 
d‘un professor del centre universitari.

L’alumna Catarina Farinha de 2n 
de Batxillerat B, ha quedat 2a a la 
Fase Local de l’Olimpíada d ‘Econo-
mia i s’ha guanyat al dret a ser a la 
final estatal.

La facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la UAB 
ha organitzat una de les tres Fases Locals a la província 
de Barcelona de l’Olimpíada, un concurs acadèmic 
d’àmbit estatal, que té com a objectiu estimular i fo-
mentar l’estudi de l’economia i de l’empresa entre 
els joves. La Fase Local de l’Olimpíada està dirigida 
als estudiants d’Economia de l’Empresa de segon 
de batxillerat dels instituts i centres de secundà-

ria de la provín-
cia de Barcelona, 
públics o privats, 
que les comissi-
ons organitzado-
res de les univer-
sitats participants 
hagin assignat a la 
UAB. L’objectiu 
és seleccionar els 
tres estudiants 
que participaran 
a la fase estatal 
que enguany se 
celebrarà a Santiago de Compostel·la els dies 25, 
26 i 27 de juny.

El nostre alumne Gerard Viladrosa 
de Primer de Batxillerat Econòmic 
ha estat nominat finalista al Projec-
te Idees Joves promogut per l’Ajun-
tament de Manresa i CEDEM.

El seu projecte finalista es diu 
ECOTUBE i consistia en un ci-
lindre ajustable a la mida del tub 
d’escapament on a dins hi havia 
un filtre que reduïa el diòxid de 
carboni i evita així contaminar el medi ambient.

Felicitats Gerard !
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Masterbolsa

Scottish Dance

Fem dansa

Acte d’entrega de premis del Con-
curs Masterbolsa. Judit Carmona de 
Segon de Batxillerat Social-Econò-
mic va quedar en primera posició.

L’acte va ser molt interessant perquè es va presen-
tar el projecte i s’ha fet un experiment on el proper 
curs compararem una cartera de valors d’experts i 
una cartera que van crear els guanyadors i els seus 
professors amb una diana i uns dards.

On 19th March a Scottish man, David Vivancos, 
came to Cal Gravat to teach us some basic scot-
tish dances. The workshop lasted for two hours, 
but they felt as if they were 45 minutes.

He made us stand in two circles, boys were inside and the girls outside. 
We spent most of the time practicing the same dance, but in the end, 
we were rewarded  with the most famous traditional instrument of 
Scotland¨: the pipe. It was a fun experience and we sure learned a lot 
about Scotland and it’s traditions. It was a pleasure having a teacher like 
him and I surely recommend it to all .

Elvira Basulles,, 3rd ESO

Aquest curs, també, el nostre ins-
titut ha participat en el projecte del 
Fem Dansa, en què un grup de 25 
alumnes de 3r i 4t d‘ESO han pogut 
aprendre de mans d‘uns coreògrafs 
professionals unes originals coreo-
grafies al mateix centre.

I després d‘uns assajos generals, l’actuació va ser 
espectacular, amb 130 alumnes de cinc centres edu-

catius de la comarca dalt de l‘escenari, tot coordinat 
i posat en escena a la sala gran del Kursaal. Enhora-
bona nois i noies per la vostra dedicació i actuació!!!
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Projecte Tarasca amb els alumnes de 4t

Teatre en anglès

Aquest curs, des de l’abril, amb un 
grup d’alumnes de 4t d’ESO C, s’ha 
dut a terme el projecte Tarasca.

Tarasca és un projecte que ja fa uns quants anys 
que va posar en marxa el CAE, que és una entitat 
manresana sense ànim de lucre que treballa per la 
promoció de l‘educació en el lleure i la dinamització 
sociocultural.

El projecte ha consistit en treballar diferents habi-
litats socials i competències transversals (la comu-
nicació, el treball en equip, la cooperació, el respec-
te...) a través del joc i de dinàmiques de joc.

Cada dijous, durant dues hores, amb la Laura del 
CAE hem compartit activitats educatives a través 
de diferents jocs de taula, molts dels quals la majoria 
dels alumnes desconeixien. Un dels objectius finals 
del taller era poder compartir els jocs amb nens i 
nenes de primària. Així, doncs, al llarg de les últimes 
sessions hem estat preparant com poder explicar 
els jocs a nens petits. Com a cloenda del projecte, 
hem anat a l’escola Serra i Hunter a fer de “profes” 

per un dia i a jugar amb els nens i nenes de 1r de 
primària.

Ha estat una bona experiència tant pel fet que els 
alumnes havien de prendre la iniciativa davant de 
nens més petits que ells, com pel fet de passar una 
bona estona jugant junts, grans i petits.

El dia 4 d’abril els nens 
de 2n d’ESO vam anar a 

veure un teatre en anglès al gimnàs 
de l’Institut, fet per uns anglesos.

A l’entrar, vam veure que el gimnàs estava decorat 
amb disfresses, portes decorades, etc. Vam tardar 
una estona a callar i després va començar el teatre. 
Van sortir els tres actors a presentar-se i van co-
mençar a fer el teatre. 

La primera obra que van fer va ser Frankenstein 
i ens van explicar que l’autora era Mary Shelley, i 
van fer el teatre de terror perquè el doctor Fran-
kenstein havia inventat un monstre. Després van fer 
Doctor Jekyll i el senyor Hyde, que era un científic 
que feia barreges de pocions, i un dia va fer una 

barreja que feia canviar-
li de personalitat. Per-
què ell era una persona 
tranquil·la i en prendre la 
poció es torna un senyor 
que mata a la gent, etc. 

També van representar 
Dràcula: Jonathan Harker, un jove advocat anglès 
promès amb Mina, ha de viatjar al castell del comte 
Dràcula de Transilvània. Durant un temps es con-
verteix en l‘hoste del comte i descobreix que la 
seva personalitat és estranya: no pot mirar-se en els 
miralls, no menja mai en la seva presència i fa vida a 
la nit. Poc a poc va descobrint que és un home do-
lent que acabarà fent-lo presoner en el propi castell. 

Majda Moujahid, Youssra Kadri, 
Zakaria Tarfi i Noemí Huerta
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Aquestes colònies formen 
part del Treball de Síntesi on 
es treballen continguts de 
totes les matèries del curs.

Els alumnes de 1r d’ESO van 
anar a Banyoles a fer una desc-
oberta de l’estany i el seu en-
torn.

Els alumnes de 2n d’ESO van 
anar a Camprodon a fer ac-
tivitats esportives (malgrat la 
pluja, s’ho van passar molt bé).

Els alumnes de 3r d’ESO van 
anar al Delta de l’Ebre.

LES COLÒNIES 2018
Els dies 4, 5 i 6 de juny, 
els alumnes de 1r, 2n i 3r 
d’ESO van anar de colònies.
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Els alumnes de Cal Gravat celebrarem el festival 
de primavera i la graduació dels alumnes de 4t el 
dia 22 de juny.  Aquesta celebració es durà a terme 
a les 19h de la tarda a l’institut. 

Aquesta festa consta de dues parts. Primer de 
tot, començarem la part del festival de primavera, 
que compta amb diverses actuacions dels alumnes 
de l’institut. Hi haurà actuacions musicals, actuacions 
de teatre i també de ball.

Seguidament, començarà la graduació dels 
alumnes de 4t de la promoció 2014-2018. Durant 
aquest acte es llegirà un text d’agraïment que hem 
fet els alumnes de 4t. Tenim preparada una sorpresa 

per als professors. Finalment, es farà el lliurament de 
birrets i orles, i cantarem l’himne universitari.

Els alumnes de l’institut hem estat preparant 
aquesta festa durant el segon i el tercer trimestre 
a l’assignatura Alternativa a la religió. Durant aquest 
temps, cada dilluns els alumnes hem estat preparant 
aquest acte: hem fet els birrets, hem preparat un 
photocall, hem preparat les actuacions i hem organ-
itzat tots els actes d’aquell dia.

Esperem que tots gaudiu de la nostra festa i que 
ens ho passem molt bé!

Alumnes de 4t d’ESO

A l’institut de Cal Gravat durant la setmana de 
Carnestoltes havíem de venir cada dia d’una 
forma diferent, un dia havíem d’anar en pijama, 
un altre d’àngels i dimonis i un altre havíem 
d’anar elegants.

La disfressa més utilitzada va ser la d’unicorn. 
Aquest tipus de disfresses són com un mono i al-
guns ho fan servir de pijama

El Carnestoltes està molt relacionat amb la 
tradició cristiana. Se celebra uns dies abans del 
Dimecres de Cendra, dia en què comença la Qua-
resma i acaba el Carnestoltes. En la tradició cristiana, 
els 40 dies que dura la Quaresma són un temps de 
sacrifici en els quals, per exemple, no es pot menjar 
gaire. Per això, durant el Carnestoltes hi ha més llib-
ertat i es trenquen moltes regles. Cal aprofitar per 
fer tot allò que després no es podrà fer.

Dos personatges han representat històrica-
ment la lluita entre el que signifiquen el carnaval 
i la Quaresma: el Rei Carnestoltes, un personatge 
bevedor i esbojarrat i la vella Quaresma, una vella 
de set cames que dejuna i no menja carn.

A Manresa la tradició de Carnestoltes es segueix 
i cada any es celebra el Carnestoltes infantil i aquest 
any s’hi han inscrit 2.500 persones. El que fan és que 
cada escola fa una disfressa diferent i van totes les 
escoles disfressades de diferents coses.

Kevin Vila, David Oliveras i Sergi Pérez

CARNESTOLTES 2018

FESTIVAL DE PRIMAVERA I 
GRADUACIÓ DE 4T D’ESO

properament
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Avengeres Invinity War

Contratiempo

En aquesta pel·lícula tots els super herois o si-
gui els venjadors, han d’aconseguir que Thanos (el 
dolent) no tingui totes les gemmes de l’infinit per 
destruir mig univers, per a això es necessita a tots 
els venjadors. A mesura que es va desenvolupant la 
història es van ajuntant els venjadors. Passaran per 
moltes dificultats i patiran molts dolors però també 
hi haurà moments de gràcia o comèdia; bàsicament 
perquè com ja hem vist en altres films de super 
herois hi ha força bromes.

Segons la meva opinió és una bona pel·lícula “està 
molt xula” i hi ha molta acció. També hi ha comèdia, 

m’ha agradat molt i us la recomano; o sigui, ho dic 
perquè no és d’aquelles pel·lícules que t’adorm en 
un moment, aquesta és molt interessant i tot el que 
passa és inesperat.

Espero que us agradi tant com a mi!!

Els protagonistes (Adrian Dorian i Laura Vidal) són 
dos amants que de camí a veure a les seves famílies 
van topar amb un cérvol i xoquen amb el cotxe de 
Daniel Garrido (el noi accidentat) quequeda ferit 
de tal manera que sembla mort. Llavors Adrian vol 
trucar a una ambulància però ella es nega i li diu 
que es desfaci del noi, ell agafa el cotxe del noi i el 
tira a un llac.El pare del noi troba a Laura a la zona 
del accident i ella li diu que se li ha espatllat el cotxe 
i ell li diu que li pot arreglar en un parell d’hores.

Quan acaba d’ arreglar el cotxe, la mare diu de 
trucar als amics del noi veient que no en sap res 
d’ell. Curiosament, sona el mòbil del noi que tenia 
la Laura.

Un temps després els amants van a un hotel en 
el qual ocorre un accident on mor la protagonista. I 
tres mesos després ell admet davant d’una suposa-
da advocada que va matar al noi i a la Laura. El final 
és totalment sorprenent i no es pot explicar ja que 
us animem que veieu aquesta emocionant pel·lícula 
de suspens.

Quin és el teu serial preferit?

3r ESO: Bola de drac/One Piece - El mentalista 
- Black sails - La que se avecina - Vis a Vis

4t ESO: The vampire diaries - Downton Abbey 
- Prison break - 9 meses sin sexo - Lucifer

BATXILLERAT: Narcos - Strangers things 
- Doraemon - La casa de papel - La que se avecina

Quin és el teu grup o cantant preferit?

3r ESO: Red Hot Chilly Peppers - Zoo - Camila Cabelllo 
- Ed Sheeran - Kidd Keo

4t ESO: Grece Wonder Wally - Bad Bunny - Kidd Keo

BATXILLERAT: Kidd Keo - Lollypop  - Bad Bunny

Naiara Olmedo, Carla Vendrell, Carla Hervàs, Carla Martos
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Primers premis de Sant Jordi

Sí, es verdad, el título os debe sonar de la película de la 
família que se pierden, que pasa un tsunami… Pues no, 
no tiene absolutamente nada que ver. Ya sé que el título 
no es muy original, pero vamos allá: 

Jack y Chloe, llevan juntos desde los 4 años y actualmente 
están a  séptimo curso y son mejores amigos.  Son unos 
amantes de los extraterrestres, ya que son como esos 
típicos frikis. 

En ese momento estaban en el instituto, concretamente, 
en el pasillo, eran la 1:30 de la tarde, faltaba una hora 
para que se acabase el día de hoy. 

- ¡Eh, Jack! ¿Querrás venir a la freakstore hoy?  -dijo la 
chica corriendo hacia él.
- Claro, ¿a qué hora quedamos? 
- Te recogeré a las 4, si te parece bien. 
- Genial, te esperaré como siempre. 

Llegadas las cuatro en punto, Chloe llamó al timbre de la 
casa de su  mejor amigo. 

- ¡Hola! Nos llevará mi madre hasta ahí. 
- De acuerdo, voy a recoger mi mochila y mi cámara para 
hacerle una foto a tu ya sabes… -Con una voz de Donald 
Trump-

Los 2 se rieron 

Subieron al coche, y fueron hacia allí, mientras iba pasando 
el tiempo, iban hablando sobre el extraterrestre con más 
cabeza del mundo, el más feo, el más raro, etc. De pronto, 
la madre  los dejó en medio de la autopista y se fue, era 
una cosa muy extraña… 

- ¡¡Mamá!! - Hizo una señal de preocupación.-
- ¿Dónde va? ¿No tendrá algún trastorno? -Echando una 
risita-
- No es de reír Jack, ¿cómo llegaremos hasta la freakstore?
- ¿Que tienes miedo? ¿Eh? Iremos caminando, no estará 
muy lejos. 

Un coche chocó  cincuenta metros lejos de los niños y se 
quedó ahí. Jack y Chloe usaron su telepatía y fueron hacia 
ese coche que había salido de la nada. 

- ¿Qué crees que será Jack? 
- Ni idea, mas iré a averiguarlo.
- ¡Yo voy contigo!
- Pero si tu hasta por una hormiga te asustas.
- Quiero ir contigo, no sea que te mueras y me quede sola. 
- Está bien, pero luego si hay algo ahí dentro no empieces 
a gritar. 

Estefi Baiasu, 1r B

Piquen a la porta. La Júlia, en Jan i en Pau es miren els ulls, 
el cor els comença a bategar acceleradament. És l‘hora. 

No és el primer cop per a la Júlia, però sempre que ho fa, 
encara que sap que és per un bon motiu, no pot deixar de 
sentir una mescla de nerviosisme i culpabilitat cada cop. 
Per a en Jan és la primera vegada. Coneix les enraonies 
que corren al poble sobre en Pau i s‘ha encarregat de 
guanyar-se la seva confiança per poder intervenir en 
aquest pacte. La Júlia corre a obrir la porta i deixa entrar 
a l‘estança, poderosament il·luminada amb un centenar 
d‘espelmes, a l‘encaputxat. No coneix, ni vol conèixer, el 
seu nom, atès que els tractes que hi fa són considerats 
execrables i no li interessa que la puguin relacionar amb la 
Santa Inquisició. De cop i volta, l’ésser clavà el seu punyal 
a l’estómac d’en Pau. L’home surt de l’habitació amb una 
eufòria que li corre per les venes.

Cinc punyalades van ser les resultants. El terra va comen-
çar a adaptar una tonalitat vermella. En Pau gemegava, 
batut per el desconegut. Els plors i ànims no van millorar 
a en Pau, que cada cop sagnava més. En Jan i la Julia 
estaven atemorits, quiets pel moment que passaven. La 

situació era dolorosa, en Jan i la Julia havien perdut al seu 
pare.

En Jan va ser el primer en acceptar-lo, era el més fort de 
la família. Sanglotava, però les llàgrimes ja li assecaven. 
La Júlia va plorar les últimes llàgrimes davant del cadàver 
que descansava mostrant la seva completa pal·lidesa que 
reflectia  en els pots plens d‘herbes que omplien la camb-
ra. La Júlia va observar que es trobava una caixa verd-
pistatxo sobre la taula. En Jan va mirar-se la Júlia entenent 
que aquella caixa portava els materials que necessitaven. 
Ganivets, pistoles, navalles, escopetes romanien en aquella 
caixa. Precisament, els havien portat el que li havien 
promès, però per què havien matat al seu pare?

Els primers dies van ser durs. Les nits s’estiraven, les 
habitacions no il·luminaven com abans i els ciris i les flors 
no animaven suficientment la casa. Cada cop, la venjança 
es va anar apoderant d’aquella casa. Els fills van començar 
a aprendre a utilitzar les armes per defensar-se d’un pos-
sible assalt. Les seves preferències eren clares i actuaven 
sense cor, sense ètica. 

Marc Arreaza, 4t. A

Lo imposible (fragment)

Piquen a la porta (fragment)

43Institut Cal Gravat 3r Trimestre



L‘espai literari

M‘agradaria canviar totes les paraules del món amb intenció de ferir, de fer mal, per paraules plenes d‘amor, paraules 
dolces, paraules de sucre“. Així acabava el seu llibre, el llibre d‘una nena de 15 anys. Era jove, però amb una mirada que 
reflexava més dolor que la d‘un adult. La vida de l’Emma era dura. Tenia diabetis i no era fàcil per ella viure amb això. 
Volia ser escriptora, de fet, ja de tan jove havia escrit un llibre. Estava basat en la seva vida, plena de dolor i impotència. 
El seu dia a dia era molt dur. Sortia de casa i en arribar a l‘institut es posaven amb ella perquè era molt baixeta. Tenia la 
sensació de que estava sola, de que ningú l‘entenia. En arribar cada dia a casa deixava la motxilla, es treia les sabates i 
començava a plorar. Quan els hi deia als professors el que li feien cada dia passaven olímpicament d‘ella, buscant excuses 
o simplement argumentant que no tenia proves ni havien vist res.

Un dia d‘abril, la seva mare la va enviar a comprar el pa. Ella hi anava tranquil·la, fins que al sortir del forn amb les 
dues barres de pa es va trobar amb els nens que dia rere dia la molestaven. Es va posar a córrer com mai ho havia fet 
i de sobte va xocar amb un noi que aparentava la mateixa edat que ella, més o menys. Era un noi d‘estatura mitjana i 
amb els ulls verds. Els dos es van posar vermells i es van tocar la mà. Alhora, van deixar anar un fluix “perdó”. A partir de 
llavors, l’Emma cada dia passava per el mateix carrer, per tal de trobar-lo a ell. No va ser fins 3 setmanes més tard que 
no van saber els seus noms. Ell sempre estava assegut al mateix banc, amb una llibreta escrivint tot el que li rondava pel 
cap. Volia ser escriptor. 

I així va ser durant 4 anys, fins que un dia ella no es va presentar. Ell va pensar que potser no el volia veure més, o que 
s’havia enfadat per algun motiu, però en realitat l’Emma havia tingut una baixada de pressió i s’havia desmaiat. Estava a 
l’hospital. Ell, sense pensar-s’ho dos cops va anar a veure-la, sense saber molt bé què feia. L’estat de l’Emma era greu, ja 
que a part de tenir diabetis tenia altres problemes al cor provocats per la mateixa malaltia. La infermera els va anunciar 
que potser no sobreviuria, que l’operarien d’urgència i farien tot el possible per a poder-la salvar. No hi va haver sort. Al 
saber la notícia ell va perdre la força i va caure al terra. Va arrencar a plorar desconsoladament i va demanar poder-la 
veure un últim cop. Li va agafar la mà i li va dir : “Has tingut una vida dura, plena de patiment, però aviat seràs una inspi-
ració per a molta gent, quan m’encarregui de publicar el teu llibre, el que vas escriure amb 15 anys. Mai t’oblidaré”. 

Quan feia 3 anys de la seva mort, es va publicar el llibre “Paraules de sucre”, escrit per ell i inspirat en la novel·la de 
l’Emma. I així va ser com, un dia de novembre, mentre el cel plorava la seva mort, l’Emma es va adormir per a no des-
pertar mai més.

Martina Soler, 1r B

Trobar un indret on hi regnessin la pau i el silenci més absoluts no va ser feina fàcil, a Rye, la població on vaig néixer. 
Malgrat tractar-se d’un poblet insondable de tres mil habitants, gairebé insignificant, el cert és que cada matí els seus 
carrers empedrats i altivament costeruts mostraven tota la seva esplendor i tot el seu encant rústics amb el bullici del 
mercat, deixant fins a l’últim carreró curullat de paradetes amb menges de tota mena d’aromes delicioses i de les veus de 
les seves mestresses corresponents, que alçaven la veu mirant d’atraure compradors i compradores. I d’altra banda, durant 
la nit, enmig de la boira densa i enganxosa i la llum dèbil dels fanals de querosè, acompanyat d’algun lladruc de gos, es 
podien sentir les cantúries vagues i desafinades dels pescadors del llogarret que, després d’un llarg jornal a la mar, jugaven 
a evadir-se de les tenebres de la nit entre xarrup i xarrup d’alcohol.

Efectivament, em va costar molt trobar un refugi on amagar-me dels rastres d’aquella realitat a la qual ja no pertanyia, 
d’aquell món de raigs de sol i constant moviment del que havia d’aïllar-me perquè sentia que no hi encaixava més i per-
què ell semblava haver-se desencantat de mi. Però, finalment, vaig trobar a Rye el lloc perfecte on confinar-me: una casa 
lleugerament separada dels altres habitatges del carrer Patrocinium i, aparentment, sumida en la foscor durant bona part 
del dia. Vaig pensar que en aquell lloc callat i llòbrec podria camuflar-me del món dels vius, estrany i aliè a mi des que els 
meus pares havien mort. El pare, colgat a la mina on treballava i la mare, poc temps més tard, colgada per la pena.

L’única persona que vivia en aquella casa era una solitària vídua. El seu marit, en vida, havia sigut pescador i, com tants 
d’altres al poblet de Rye, estimava molt el mar i endinsar-se cap al seu interior i tornar-ne carregat de peixos substan-
ciosos. L’únic problema és que un dia el mar va decidir estimar-lo de tornada i, de manera egoista, un cop el va tenir ben 
apregonat en el seu blau, el va abraçar amb onades furioses i el va arrossegar fins el fons marí...

Roser Obradors, 2n. Batx

Paraules de sucre

El desvetllar (fragment)
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Les estrelles brillen apagades,
no fan goig, ploren la foscor:
foscor que es trenca a canonades,
mentre la nit abraça el roent maó.

No sonaran més les hores en el vell 
cloquer,
que s’alça encara, però amb pudor,
ja que sap que acabarà caient,
en mig del fred d’aquest agost.

Quan el sol s’atreveix a sortir,
tot està tapat per la tendra rosada
i el fràgil gebre del matí.

Al cel hi ha llum, però al cor foscor:
foscor que han portat les canonades
deixant a terra l’ensangonat maó.

Noah Pradas Ruiz, 2n Batx

Paraules com fletxes
Disparades surten de la teva boca,

Com fletxes apuntant el meu cor.
Em fereixen i la meva sang es glaça
Paraules llençades sense rencor.

Per un instant dins meu tot s’enfonsa
Però entre tanta foscor hi trobo claror
I penso: “ jo ho decideixo”
Ni una paraula més he d’escoltar.

Em parlen però jo no escolto
Sense ferir-me paraules em travessen
Com si de fletxes invisibles es tractessin
Les sento però ja no m’afecten.

Sabrina Ruiz, 2n B

1937
Paraules 
com fletxes

Olvidé las letras
Que componían tu nombre
Olvidé la manera en la que 
me mirabas.
Olvidé tus caricias
Y la manera en la que mis 
mejillas sonrojabas.
Olvidé tus abrazos
Y el calor que desprendían
Olvidé el sonido de tu voz.
Olvidé tu intensa mirada
Y como me hipnotizaba.
Olvidé todo aquello por lo que 
pasamos juntos.
Olvidé todos los te quiero
Y los sustituí por un adiós.
Olvidé tu sonrisa
Y el sabor de tus labios.
Sin embargo, permaneces allí,
Intacto en el olvido.

Desirée Achi, 3r ESO

Tú, el olvido

Dona, organitza’t
I surt al carrer.
Lluita per destruir
Tot el que no et deixa ser.

Destrueix el patriarcat,
Crema el capital,
Estem fins als ovaris
D’aquesta aliança criminal.

Serem un poble nou
Que valent avança,
Teixint un nou futur
Lliure de recança.

Juntes haurem fet la revolta.
Juntes farem nostra la nit.
Alçarem el puny al vent
I mantindrem ferm l’esperit.

Hereves de les bruixes
Que no van poder cremar.
Nétes de les àvies
Que mai van deixar de lluitar.

Alba Gual, 3r ESO

Destruir per 
construir

La pluja és un fenomen meteorològic natural que fastigueja molt a la majoria de la gent 
perquè no els deixa fer el que tenien pensat fer. La pluja és aigua que cau dels núvols. Un 

dia de pluja està bé per una part i malament per una altra. La part bona és que et pots 
quedar jugant a la play o mirant la tele, etc. La dolenta és que si has d‘estudiar la mare diu 
que tens tota la tarda i has d‘estudiar 2 o 3 hores.

La meva mare pensa que un dia de pluja és el millor perquè pot fer la 

migdiada, pot descansar més.

Tot i que la pluja no m’agrada gaire estic feliç un dia de pluja.

De petit em va passar una anècdota: un dia de pluja sortint de la meva antiga escola el Serra 
i Hunter, molt plujós i amb molt vent, se m’emportava el vent perquè jo agafava el paraigües amb 

tota la força però el vent s’emportava el paraigües i jo com que no el volia deixar anar me n’anava 
amb el paraigües. Jo corria cap a la meva mare i la meva mare com una boja cap a mi, fins que ens 
vam poder ajuntar. Aquell dia no va ser un dels millors per mi tot i que quan vam arribar a casa vam 

riure molt del que ens havia passat amb el vent.

A la nit, quan va arribar el meu pare de treballar li vam explicar tot; al principi no li va fer gràcia 
però després va veure que jo estava bé. Vam riure i vam acabar el dia bé.

Xavi Belmonte, 1r A

La pluja
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En aquest llibre hi surten poemes 
romàntics, feministes, d’odi, de desamor… 
Hi ha una segona part que no és la segona 
part “oficial” però també parla de l’amor i 
el fàstic. 

Eva Palomero

Jo recomanaria aquest llibre per Sant Jordi  perquè té una història molt bonica sobre 
uns nens que es muden d’una ciutat a una altra i es troben un mag. Li demanen un 
desig però han de fer alguna cosa a canvi i van aprofitar i van demanar el desig de 
casar-se amb una noia i la cosa a canvi era la mort del seu nen.

Sergi Pérez

Jo recomano el llibre If I Stay (Si decideixo quedar-me). És un llibre d’amor i drama 
que et fa reflexionar sobre la vida i les decisions. T’ensenya que has de tenir cura i dir el 
que sents per les persones més importants per a tu, perquè pot ser que demà sigui mas-
sa tard. If I Stay és una novel·la juvenil publicada el 2009 per l‘escriptora nord-americana 
Gayle Forman.

Cristina Rodríguez

Aquest llibre m‘agrada i me’l vaig comprar per Sant Jordi de l‘any passat. El llibre va sobre 
un nen, el Greg, que és un noi que sempre que vol fer alguna cosa li surt malament i el 
castiguen o es fa mal. El recomano perquè penso que és un llibre divertit i graciós per a qui 
li agradi llegir.

Kevin Vila

Aquest llibre, jo el recomano a qui li agradi aquest cantant. Podreu 
saber tota la seva vida En aquest llibre explica quan va néixer, com 
va néixer, a on va néixer i tot el que es pot saber sobre ell.

Jo el recomano perquè és un llibre que val la pena llegir i a mi 
m’agrada bastant.

Yaiza 1r C

Amor y asco

El príncipe de la niebla

IF I STAY (Si decideixo quedar-me)

Diari del Greg: TOT O RES

Llibre de Justin Bieber
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DROGUES
Una droga és una substància que s’introdueix a l’organisme 
humà a través de diferents òrgans. L’adolescència és una 
etapa en la que els joves tenen les primeres experièn-
cies amb les drogues, sovint per la curiositat de provar-
les o consumir-les. Les drogues són substàncies que quan 
s’introdueixen a l’organisme actuen sobre el sistema ner-
viós central. Això provoca canvis que poden afectar la 
conducta, l’estat d’ànim o la percepció: 

• La persona té necessitat de consumir la droga per 
experimentar un estat de plaer o per evitar ma-
lestar. 

• Quan l’organisme s’ha habituat a la presència de la 
droga la necessita per funcionar amb normalitat.

• Si el cos s’acostuma a la droga, se n’ha de consumir 
més quantitat per tenir els mateixos efectes.

Conclusió: no s’han de prendre drogues perquè són do-
lentes i addictives.

Majda Moujahid, Youssra Kadri i Zakaria Tarfi

RAMADÀ
El Ramadà és un període de temps en el qual els mu-
sulmans durant 30 dies fem un dejuni  per posar-nos 
en la pell de les persones que no tenen per menjar 
ni beure. També és un mes en què es tracta de ser 
una  bona persona, i , si podem, de perdonar a les 
persones o ajudar als necessitats

En aquest mes s‘ha de ser bona musulmana o sigui 
que s‘ha de: resar a l‘hora exacta, no beure  alcohol, 
no fumar, no criticar gent, no tenir relacions sexuals 
en el temps que no pots menjar i no es pot escoltar 
música.

Normalment els nens comencen a fer-lo a partir dels 
10 anys però cada família  es diferent i les noies una 
vegada els hi ha vingut la regla, però hi ha noies que  
comencen abans. Actualment, s‘escau en el mes de 
maig.

Marwa i Ouidad (musulmanes de 3r ESO)

BLACK OPS 4
Black Ops 4 és un videojoc d‘acció, desenvolupat per 
Treyarch i distribuït per Activision, per a les platafor-
mes PlayStation 4, Xbox One i Microsoft Windows. 

El videojoc, que serà el quinzè joc de la franquícia 
Call of Duty, va ser anunciat oficialment el 8 de març 
de 2018, a través d‘un breu tràiler. La seva data de 
llançament mundial es produirà el 12 d‘octubre de 
2018.

Sergi Pérez, David Oliveras i Kevin Vila
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El grup de 3r d‘ESO 
s‘acomiada del curs

Els nois i noies de la revista donen les seves opini-
ons sobre el curs de 3r. d‘ESO

Com t’ha anat el curs? 
- No ha sigut un dels millors cursos 

Com us heu sentit?
- M‘he  concentrat més amb els estudis i he mil-
lorat

T’ha passat alguna cosa dolenta?
- El canvi de classe 

Canviaries alguna cosa de l’institut?
- Sí, l‘horari:  podrien  començar les classes més tard i que 
hi hagués una mica més de pati

El que més o menys t’ha agradat?
- El que menys, els companys i el que més les olimpíades i  
anar a Montserrat 

Noa Alvariños

Aquest curs m’ha anat força, ha sigut un curs bastant tran-
quil. Certament no canviaria res de l‘institut, està tot força 
bé. L’única queixa és que hi ha hagut molt poques excursi-
ons. Aquest any m’ha passat molt ràpid. 

Andrea Martínez

Propostes d’excursions 

• Anar a Terrassa, al Museu de la Tècnica.
• Anar a algun parc aquàtic
• Anar a  visitar Tarragona
• Anar a  les platges de  Vilanova

Thais Villalba

Propostes per al curs vinent sobre excursions i setmana 
cultural:

S‘haurien de fer les mateixes excursions però millor repar-
tides. Visita al museu del Camp Nou.

Hauríem de fer una pluja d‘idees i entre tots, escollir  un 
tema per treballar durant tota la setmana que ens pogués 
interessar, les sortides haurien d‘ estar relacionades amb el 
tema escollit.

Guillem Soldevila, Noa Alvariños i Andrea Martínez

L‘ús del mòbil

El telèfon mòbil és un dispositiu elec-
trònic amb ràdio de curt abast utilitzat 
per a comunicacions mòbils de veu i 
dades. L’ús del mòbil a vegades afecta a 
la persona, depèn de les hores i quant 
temps l’utilitzem. 

Amb la llum de les pantalles no aconse-
guim dormir bé i descansem malament.

La melatonina és l’hormona que re-
gula el son, però amb la llum de les 
pantalles no s’aconsegueix altra cosa 
més que retardar el temps en què que-
dem adormits i descansar molt pitjor 
que en un altre tipus de condicions.

El somni REM és un dels cicles de son 
als que ens sotmetem mentre dormim 
i és molt important respectar-lo per 
al correcte funcionament de la nostra 
ment. La llum i radicació dels telèfons 
alteren aquest somni i són responsab-
les d‘alguns casos d‘insomni o fins i tot 
d‘alteracions del ritme cardíac.

El Cervell
Està científicament demostrat que si 
l‘últim que fem abans de dormir és mi-
rar la pantalla d‘un dispositiu electrò-
nic el resultat és una hiperexcitació del 
cervell. I cal tenir en compte que pre-
cisament es busca el contrari abans de 
dormir, una relaxació total per aconse-
guir el descans desitjat.

La radiació
La radicació que transmeten els telè-
fons és molt nociva per al cervell, per 
aquest motiu es recomana apagar el 
dispositiu i allunyar-lo tot el que es 
pugui del llit. Les sondes que envien 
podrien arribar a produir algunes mal-
alties greus, com ara càncer.

Zakaria 
Tarfi, 

Youssra 
Kadri i 
Majda 

Moujahid
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Tradicions de celebració de 
l‘amor
Com que durant aquest tercer trimestre hem celebrat la 
festa de Sant Jordi (el 23 d’abril), els alumnes de 2n d’ESO 
hem volgut recollir diverses tradicions d’arreu del món re-
lacionades amb l’amor:

Sant Jordi

El dia de Sant Jordi, patró de Catalunya, és una festa que 
amb els anys ha agafat un to reivindicatiu de la cultura ca-
talana. Els elements més importants de la celebració són la 
cultura i l‘amor representats amb el llibre i la rosa i a Bar-
celona el punt de trobada principal està situat a la Rambla, 
que s‘omple amb llocs de llibreters i floristes.

(Zakaria Tarfi)

Sant Valentí

La festa té l’origen en una festivitat de la religió cristiana 
(dedicada al màrtir Valentí de Roma) i en molts països es 
considera el Dia dels Enamorats. És el 14 de febrer i nor-
malment els nois regalen roses vermelles i bombons de 
xocolata a les noies. 

(Majda Moujahid)

Per Sant Valentí, els nens anglesos tenen costum de cantar 
cançons especials d’amor i a canvi reben regals, dolços, frui-
tes o diners. També en algunes àrees d’Anglaterra és molt 
típic d’aquest dia que la gent fornegi panets especials fets 
de llavors de comí, prunes o panses. A Itàlia, celebren un 
banquet de Sant Valentí com si d’una gran festa es tractés. 

(Youssra Kadri)

Sant Valentí al Japó

El dia 14 febrer entre ells es regalen xocolates i n’hi ha de 
diferents tipus segons la cosa que vulguis dir-li a la persona:
Giri-choko. És la xocolata per obligació. Aquí a Espanya no 
és estrany això de portar una xocolata als nostres compa-
nys de feina o, fins i tot, repartir-los als nostres alumnes si 
fem una classe. Bàsicament és una xocolata que expressa 
formalitat i cortesia pel nostre entorn de treball.

Tomo-choko. La típica xocolata de l‘amistat. Si una noia re-
gala una xocolata a un noi no vol dir que li agradi, pot ser 
que només el „vulgui com a amic“. 

Honmei-chok. La xocolata de l‘amor veritable. Seria una 
cosa així com la “xocolata favorita o especial“ i que es re-
gala, com bé diu el nom, a aquella persona per la qual sents 
un sentiment més enllà de l‘amistat.

Sant Valentí als EEUU

Els orígens d‘aquesta festa es remunten a l‘antiga Roma, on 
s‘explicava que un emperador romà va prohibir als homes 
joves casar-se perquè segons ell eren els que millor rendien 
en combat i preferia tenir soldats. Malgrat aquesta norma 
Sant Valentí va seguir casant joves d‘amagat i va acabar sen-
tenciat a mort, el 14 de febrer.

COM ES CELEBRA

Normalment la gent que celebra la festa solen ser parelles, 
però el 14 de febrer no només és el dia de l‘amor romàntic 
sinó de l‘amor en general, l‘amor que puguis sentir per la 
teva família, amics i altres persones. Per això, els Americans 
no estan obligats a tenir parella per celebrar-ho, només una 
persona a la qual vulguin mostrar la seva gratitud.

Els regals més populars a part de les famoses targetes (se 
n’arriben a enviar més de 900 milions cada any) són els 
bombons i les roses vermelles. També sol ser costum que 
les parelles surtin a sopar a un restaurant (normalment el 
primer al qual van anar com a parella), anar al lloc on es van 
conèixer o reservar una habitació en un hotel romàntic.

Guatemala

El “Día del Ca-
riño” és una cele-
bració de l’amor 
per estar amb els 
amics, familiars i 
companys senti-
mentals. A Guate-
mala es solen vestir amb màscares de plomes i vestits maies 
per celebrar l’amor amb les persones de l’entorn.
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Corea del Sud

El 14 de febrer, les dones lliuren un regal als homes. Si els 
homes lliuren posteriorment un regal a la mateixa dona un 
mes després, el ˝Dia Blanc“, vol dir que estan enamorats i 
tot va per bon camí. Si no és així, els solters es reuneixen 
per menjar fideus negres amb els amics i lamentar o celeb-
rar la seva nova llibertat.

L‘antiga Roma

Es diu que la primera carta d‘amor de Sant Valentí es va 
enviar a l‘antiga Roma. Un noi, que estava enamorat de la 
filla d‘un carceller, abans de morir va deixar una nota dient 
alguna cosa així com ˝Amb amor, del teu Valentí“.

(David Oliveras, Sergi Pérez i Kevin Vila)

Mèxic

Igual que en la majoria de països llatins, a Mèxic se celebra 
Sant Valentí sortint a menjar fora i regalant xocolates i flors. 
Una gran diferència és que els mexicans també celebren 
l‘amistat, i lliuren globus en forma de cor amb el missatge 
“T‘estimo“.

Malàisia

A Malàisia les dones escriuen els seus números de telèfon 
en taronges i les tiren al riu més proper en el setè dia del 

setè mes del calendari lunar. Tenen l’esperança que la per-
sona dels seus somnis trobi la fruita i les truqui. Els vene-
dors de fruites tendeixen a trobar aquestes taronges i les 
venen com a fruites de la sort.

Brasil

La gent de Brasil es reuneix en petits grups i posen els 
noms dels seus amors als seus barrets. Després se’n selec-
ciona un a l’atzar i el que et toqui serà la persona amb qui 
estàs destinat a casar-te.

(Cristina Rodríguez)
Corea

A Corea no només se celebra Sant Valentí, sinó que cada 
dia 14 suggereix una celebració romàntica per a les parel-
les. Per exemple, hi ha dies pel petó (14 de juny), dies per 
l‘abraçada (14 de desembre) i dies per regalar un anell de 
plata com a promesa de compromís (14 de juliol).

Fiji

A Fiji és una pràctica comuna que el nuvi regali al pare de 
la seva promesa una dent de balena o Tabua per demostrar 
respecte i com a símbol que tractarà bé la seva filla. La dent 
funciona com un anell de compromís i també demostra 
que el candidat té els mitjans econòmics per casar-se. Els 
ullals s‘obtenen de catxalots morts que surten a la vora de 
la platja. És il·legal treure Tabuas de Fiji.

(Àlex Ceballos, Ivan Aguilera, Joel Quintana i Nicolás Antúnez)

Itàlia

A Itàlia el dia dels enamorats es celebra com un festival de 
primavera. Els enamorats surten junts al carrer, es llegeixen 
poemes i s’escolta música. A més, es celebra també Sant 
Valentí i es creu que les dones que no tenen parella s’han 
d’aixecar abans que surti el sol per trobar el seu estimat i el 
primer home que vegin serà el seu estimat.

(Xavier Martínez-Abarca)



Tot això i més és el que us desitgem des de l’AMPA



Amb el patrocini de:

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


