
TEMA ESTRELLA 
La Manresada i la Barcelonada

I A MÉS…
Destacats, entrevistes, xerrades, sortides, 
activitats, festes, literatura i cinema, 
curiositats i entreteniments

MARÇ 2018 - NÚM. 28



L‘editorial 3
per ELISA ALTIMIRAS BRUNET, directora de 
l‘Institut Cal Gravat

El tema estrella 4-6

La nevada a Cal Gravat 7

Les entrevistes 8-9

Les xerrades 10-11

Les sortides

Cinema Wonder i taller de geografia a la UAB 12
Visita a la FUB 13
Tocats de literatura 14
Visita al Regió7 15
L‘esquiada 16
Visita a la Vall d‘Hebron 17-18
Manresa medieval 19

Les activitats

Activitat física al Congost 20-21
A la piscina 22
FitJove a 4t d‘ESO 23
Experiència artística al Centre 24-25
Primeres auxilis i taller de reforç escolar 26

Les festes

Nadal - Alternativa a la religió 27
Festival de Nadal 28-29

El cinema i la literatura

La crítica de cinema 30-31
L‘espai de literatura 32-33

Les altres propostes 34-37

Les receptes 38-39

Els entreteniments 40-42

L‘AMPA 43



L‘EDITORIAL

ELISA ALTIMIRAS I BRUNET
directora Institut Cal Gravat

C
R

È
D

IT
S

INSTITUT CAL GRAVAT
C/ Puig i Cadafalch, 54-56
08243 Manresa
Telèfons:
938 742 368 - 628 400 501
e-mail: iescalgravat@xtec.cat
agora.xtec.cat/iescalgravat/

Editores en cap:
Anna Juberó, Laura Ferrer i 
Carme Picas

Corrector lingüístic:
Josep Maria Freixa

Equips de redacció:

1r ESO: Paula López, Liza Lazarenko, 
Ingrid Martín, Àlex Tripiana, Andrea 
Romero, Hugo Angel, Romaysae, Kadri 
Iman Aboulfounon, Sabrina Zekhnini,  
Ainhoa Aguilera, Aya Ait, Noa Garay 
Yaiza Gallardo, Aya Bourromane 
i Anna Yarema

2n ESO: Ivan Aguilera, Nicolás Antúnez, 
Àlex Ceballos, Èric Estrada, Noemí 
Huerta, Youssra Kadri, Jordi Ledesma, 
Xavier Martínez-Abarca, Majda Moujahid, 
David Oliveras, Eva Palomero, 

Sergi Pérez, Miguel Pujol, Joel Quintana, 
Cristina Rodríguez, Pol Sánchez, Zakaria 
Tarfi i Kevin Vila

3r ESO: Laia Guerrero, Naiara Olmedo, 
Carla Vendrell, Carla Martos, Luanna Gar-
cia, Joan López, Nico Escudero, Andrea 
Martínez, Paula Pereira, Noa Alvariños, 
Carla Hervás, Guillem Soldevila, Diana 
Ugalde, Gisela Abad, Ouidad Aboulfo-
noun, Marwa Gatra i Thais Villalba

Disseny gràfic: Mercè Pintó
Impressió:
PrintDigital • info@printdigital.cat

Permeteu-me la llicència que aprofiti aquest espai per 
fer una reflexió en relació amb un dels problemes que 
afecta els nostres adolescents i al qual els estudiants de 
l’Institut Cal Gravat no són indiferents: l’ús de les noves tec-
nologies a les xarxes socials (Facebook, Twitter, Messenger, 
WhatsApp, Telegram, Instagram i altres que s’hi van afe-
gint). Qui més qui menys, pràcticament tots els nostres 
estudiants les han utilitzat amb major o menor grau.

Aquest curs i com a novetat després de debatre for-
ça entre el professorat i veure el mal ús que es feia del 
mòbil, hem consensuat unes normes molt clares, que de 
moment han estat força encertades i que deixen treballar 
amb molta més qualitat i tranquil·litat al nostre espai edu-
catiu.

Tot i així m’agradaria posar en consideració un seguit 
de qüestions que ens haurien de fer reflexionar. Concre-
tament el fet de si els nostres adolescents són prou madurs 
o no per utilitzar aquestes xarxes i fins a quin punt són 
conscients dels perills que en té una mala utilització. Les 
conseqüències d’un mal ús de les noves tecnologies po-
den ser bastant perjudicials per a ells mateixos i per a la 
seva xarxa de relacions. Els pot alterar  significativament 
la vida diària, com així passa en una gran part dels nostres 
joves i adolescents: els horaris, les seves relacions socials, 
la situació de dependència que sovint se’n deriva… Sob-
retot, el que més ens preocupa a l’Institut és com afecta 
la utilització de totes aquestes xarxes socials al rendiment 
escolar i acadèmic dels vostres fills i filles.

¿Com es pot assistir a classe amb normalitat, fer les 
tasques que s’encomanen i estudiar si el dia abans un 
alumne/a ha estat parlant amb algú a través de l’ordinador 
fins a altes hores de la nit? Estem, doncs, davant d’un prob-
lema greu que afecta de manera decisiva la vida personal i 
també acadèmica de força adolescents.

Des de l’Institut fem i farem tot el possible per tal que 
els nostres alumnes puguin fer un ús racional i intel·ligent 
de les xarxes socials, però com sempre diem i, en aquest 
cas encara d’una manera molt més àmplia, cal una impli-
cació molt important de la família per tal que els alumnes 
tinguin molt clar que es pot connectar, però també s’ha de 
saber desconnectar. 

Tanmateix, cal aprofitar totes les eines educatives que 
ens ofereixen les xarxes. Els nostres joves, nadius digitals, 
s’hi belluguen amb facilitat. Cal aprofitar aquest potencial 
en sentit positiu, com per exemple la utilització d’aplicatius 
educatius amb grans possibilitats, com són: Classroom, 
Moodle, Kahoot... i que els posem en acció, per exemple 
en la Manresada de 1r d’ESO i la Barcelonada de 4t d’ESO, 
o bé en els treballs col·laboratius i projectes que es realit-
zen al llarg de tot el curs, així com en les classes ordinàries 
de les diferents assignatures.

A tall de conclusió, crec que s’ha de racionalitzar l´ús 
del mòbil per poder treure’n el màxim profit i aconseguir 
que sigui una de les eines al nostre abast en l’ensenyament, 
però evitant al mateix temps que sigui una eina de disper-
sió i distorsió en la nostra tasca educativa.
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El dijous 22 de febrer vam anar a Barcelona a 
fer un projecte que es diu la Barcelonada. Va ser 
una experiència molt divertida ja que vam poder 
conèixer la ciutat més profundament i vam tenir la 
llibertat de fer-ho sols. En el trajecte de Manresa a 
Barcelona vam escollir l’itinerari del recorregut que 
faríem. 

L’activitat consistia en localitzar diferents 
punts de Barcelona a través d’uns targetons on 
hi havia un codi QR, la realitat augmentada, les 
coordenades, l’adreça…

Quan arribàvem al lloc havíem de fer una activitat, 
en teníem 5 per fer, i les podíem fer on volguéssim, 
per exemple havíem de fer un bookface, un mini re-
portatge d’en Carles Capdevila, un vídeo amb una 
cita literària, una foto lliure i una que tingués relació 

amb les matemàtiques. 

D’altra banda, els 
professors ens seguien 
a través de l’aplicació 
Life 360 i en tot mo-
ment sabien on érem, 
també a través de les fotos que penjàvem a Insta-
gram amb la ubicació del lloc.

Va ser interessant perquè és una activitat diferent 
de les que fem a l’aula, perquè utilitzem les noves 
tecnologies, i ens va donar molta autonomia per 
desplaçar-nos per Barcelona utilitzant diferents mit-
jans de transport. 

Alumnes de 4t d’ESO

Barcelonada‘18

» Ens vàrem sentir més adults per un dia! «
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Manresada, què és?
Consisteix en fer moltes proves en grups de 4 o 

5 companys i activitats amb el mòbil. Tens uns tar-
getons amb un codi i el mòbil, el poses sobre el tar-
getó per veure diferents apps; tu tries. Dura 2 hores 
màxim i si fas fotos més treballades o vídeos tens 
un premi.  Ens permet descobrir Manresa sols a peu 
o en bus i ens donen un tros de coca per esmorzar.  
També necessites menjar propi, aigua, alguns diners, 
mòbil, bateria externa o un pal selfie.

La manresada és una sortida per descobrir 
noves coses a Manresa i també per aprendre a 
agafar el bus i voltar una mica mes.

En aquesta sortida ens donaven unes targetes 
i nosaltres havíem d’arribar  a aquells llocs i ens 
havíem de fer una foto i pujar-la a l’Instagram 
o twitter. Ens van donar una targeta per anar a 
esmorzar al Forn de Cabrianes sense pagar, a 
mi em va encantar aquesta sortida.

Ígrid 1r C

Manresada‘18

És el meu grup de la Manresada (Andrea Romero, 
Romaysae Kadri Alejandro Burbano i Xavier Belmon-
te). La Manresada va estar molt xula, en aquell mo-
ment anàvem cap a l’estació de bus per fer primera 
prova, i ens van donar questes motxilles tan xules per 
saber que érem  de la Manresada.
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En el que ja és la VIa edició, aquest passat mes de febrer els nostres 
alumnes de 1r i de 4t d‘ESO han participat, respectivament, a la Manresa-
da i a la Barcelonada juntament amb altres instituts de la comarca del Ba-
ges.  A més a més, altres col·lectius de professors han impulsat iniciatives 
vinculades a altres ciutats: València, Castelló, Valls, Alcoi, Elx... Formen totes 
elles, aixoplugades sota  la xarxa de mestres de la Catalunya Central Lace-
Net, el que s‘ha anomenat World Mobile City Project. 

El projecte impulsat inicialment pel Cèsar Riola, el Jose Pelegrina, la 
Lidia Biescas i jo mateix compta actualment amb una organització molt 
més complexa, formada des del segon any per un equip de mestres de  la 
xarxa LaceNet i que assegura que els prop de 7.000 alumnes participants 
podran gaudir-ne. 

De les novetats d‘enguany, a banda del ja esmen-
tat increment en el nombre de participació, desta-
quem dos elements: La millora tècnica i tecnològi-
ca que sustenta la proposta (pel que fa a aspectes 
com la Realitat Augmentada i la gamificació): Els 
alumnes escullen sis targetes a l‘atzar que corres-
ponen a punts emblemàtics de les respectives ciu-
tats amb les que han de confegir un itinerari en el 
qual sigui imprescindible utilitzar, com a mínim en 
una ocasió, el transport públic. Això els ajudarà a 
millorar el coneixement que tenen de la ciutat, a 
saber desplaçar-s‘hi, a prendre decisions i a vincu-
lar-s‘hi més afectivament. L‘activitat la realitzen sols, 
sense cap professor. Això sí, a través d‘una eina de 
geolocalització els professors poden seguir els seus 
moviments sobre un mapa.

La segona novetat, l‘evolució d‘una activitat ini-
cialment d‘un dia a un projecte més llarg que vam 

anomenar la meva Manresa. Així 
vam dissenyar activitats prèvies i 

posteriors a la Manresada per tal de donar més for-
ça a un projecte que per ell mateix ja era potentís-
sim. Enguany, hem avançat una mica més allargant 
el projecte durant tot el curs en una de les franges 
d‘optativa de 1r d‘ESO. A principis de setembre va 
publicar-se un article en el marc d‘un projecte an-
omenat Eduforics, on podreu llegir amb més detall 
les tramoies del projecte: http://www.eduforics.com/
es/la-manresada-manresa/. Entre aquesta millora 
nostra, i altres que aporten la resta de centres par-
ticipants, el podem fer créixer any rere any.

A l‘activitat, a banda de treure-li molt de suc a 
l‘hora de treballar les competències bàsiques, als 
professors també ens serveix per aprofundir en di-
versos àmbits. Com podeu veure amb la redacció 
de l‘alumna Martina Soler, de 1r A, sobre la Man-
resada amb la inclusió d‘expressions i paraules‚ po-
pus‘ en llatí, un exercici que treballem a Socials.

Ramon Barlam

LA MANRESADA

Últimament entre els instituts de Manresa és vox populi fer una activitat que es diu Manresada. Nosal-
tres hi vàrem participar. A priori vam pensar on havíem d’anar i en quin ordre. Tot seguit, vam començar a 
fer el recorregut. Mentre explicaven l’activitat havíem d’estar mutis i tenir-ho tot endreçat com un memo-
randum. Hi havia a grosso modo uns 500 alumnes. Eren tots els grups versus tots els grups. Els professors 
ens van donar un vademecum o “xuleta” on hi sortien els hashtags. Ens anaven trucant per assegurar-se 
de que ho estàvem fent tot bé. Ens vam encantar a l’últim lloc. Abans, al segon lloc, vam intentar fer tabula 
rasa i agafar el bus, però no passava per on volíem i vam optar per anar caminant. Vam arribar a l’últim 
lloc in extremis. Vam tenir vàries complicacions; primer no ens funcionava massa bé la realitat augmentada, 
però el summum va ser que ens vam quedar sense mapa perquè al Samuel li va caure a sobre d’una caca 
de gos.

Martina Soler
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Els Serveis Meteorològics de Catalunya havien previst que un episodi de nevades afectaria qual-
sevol punt de Catalunya el dimecres dia 28 de febrer. El dia anterior, Protecció Civil ja va fer un 
comunicat anunciant les mesures que es durien a terme tenint en compte aquesta previsió:

• Es va restringir la circulació de camions de més de 7,5 tones a tot el territori a partir de les 16:00 
del mateix dimarts 27 de febrer

• Es va suspendre el transport escolar a tot Catalunya per al dimecres 28
• Es va decidir que els centres educatius romandrien oberts en situació de no normalitat lectiva, 

perquè s’aconsellava no substituir el transport escolar per transport privat
• Es va prioritzar la reprogramació sanitària de pacients que no poguessin arribar als centres sa-

nitaris
• Es recomanava anul·lar les activitats esportives i extraescolars a partir del dimarts 27 a la tarda

Finalment, el dimecres 28 de febrer Manresa (i molts altres indrets de Catalunya) es va llevar ne-
vada i, per les dificultats referents al trànsit, la majoria d’alumnes i professors no van poder arribar 
a l’Institut Cal Gravat. Així, es va acabar decidint que el centre tancava com, de fet, van haver de fer 
moltes altres escoles i instituts

Per co-
mençar em 
vaig aixe-
car pensant 
que aniria 
a l‘institut i 
en  veure 
que estava 
nevant, em 
vaig quedar 
a casa.

Des de 2015 no nevava i em va fer 
molta il.lusió. Vaig dormir força i com 
que  tinc una casa de pagès a les Esco-
dines i  tot estava ple de neu,  vaig fer 
un ninot de neu. També vaig aprofitar 
per estudiar.

Roser Obradors

Vaig que-
dar al matí 
per anar al 
carrer amb 
amics a ju-
gar, a fer fo-
tos i a donar 
voltes.  Vam 
estar unes 
quantes ho-
res al carrer 
vam acabar 

molt molles i  gelades pel fred que 
feia.. Vaig estar tot el dia fora de casa: 
al matí,  a la neu i a la tarda vaig estar 
fent fotos i més coses amb la  meva 
amiga Carla Hervás.

Carla Martos

Ahir  va nevar molt a Manresa i jo 
no pensava que nevaria.

Vaig sortir de casa a les 10 del mati 
per passar el dia fora de casa amb els 
amics i no vaig tornar a casa fins les 3.

Vam anar per  tot  Manres  buscant 
baixades per llençar-nos  amb el tri-
neu.

M’ho vaig passar molt bé espero 
que torni a nevar!

Joan López

Nevada a Cal Gravat

un dia diferent!

Els destacats
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Nil Brià és un exalumne de 
l‘institut que juga amb el bàsquet 
Manresa i ha tingut l‘amabilitat de 
venir al centre i concedir-nos una 
entrevista.

Quants anys tens? i quant medeixes?
Tinc 20 anys i medeixo 1,97 m

On vas néixer i on vius actualment? A Berga, pero 
he viscut sempre a Navàs.

On vas estudiar? La primària la vaig fer a Navàs, 
la secundària al Cal Gravat i el batxillerat també a 
Navàs.

Quina va ser la teva experiència com a estudiant 
de secundaria? Molt bona, en guardo molt bon 
record.

Quin esport practicaves quan eres petit? Sempre 
he jugat a bàsquet, des dels 3 o 4 anys. El meu pare 
era el president del club de bàsquet de Navàs i ell 
també hi havia jugat.
 
A quin equip vas començar a jugar? A Navàs i amb 
11 o 12 anys vaig canviar d’equip. He jugat al Navàs, 
al Paidos, a Avinyó, a Andorra i ara a Manresa.

Quin número portes? El número 21

En quin equip t’agradaria jugar? i Per què? De 
moment, estic molt bé aquí al Manresa tot i que 
m’agradaria arribar a jugar al Barça, el meu equip 
preferit.

Quantes hores dediques a entrenar? És força vari-
at. Entre gimnàs i entrenaments, mai tenim un ho-
rari concret.

Són pesats els entrenaments? Depèn. Al gimnàs 
sí, bastant. Hi ha coses divertides i coses avorrides, 
però en general no esta tan malament.

Tens algun ídol dins del bàsquet? i Per què? En tinc 
bastants, en Kevin Durant i Gerard Piqué, dins del 
futbol.

En quina posició jugues? A la posició d‘escorta.

Quin és el teu màxim d’anotacions en un partit? 
En professional, unes 28.

Has estat mai lesionat? Sí, al primer any a Andorra 
vaig patir 5 edemes ossis als turmells alhora,  per-
què no portava bones vambes. Però només varen 
ser dos mesos.

Has tingut algun amic/company en el club? Sí, en 
tinc tres de molt bons.

Creus que el Manresa podria arribar a pujar de ca-
tegoria? Sí, amb esforç podríem arribar-hi perfec-
tament.

Com veus el teu futur? Mai se sap, espero seguir al 
Manresa uns anys més i després a la ACB.

NIL BRIÀ
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Hem fet aquesta entrevista a la Núria Gómez (2n 
ESO C) perquè ha rebut un premi per haver fet 
tots els cros escolars del Bages. A més, fa triatlons

Quan vas a començar a fer triatlons? Vaig comen-
çar a 2n de primària i a 1r d’ESO ho vaig deixar, 
però ara a 2n ho he tornat a fer.

Què t’agrada més dels triatlons: nedar, córrer o 
anar en bicicleta? Nedar

Utilitzes algun uniforme en concret? Un trisuit i, 
per córrer, vambes. 

Quants cops entrenes a la setmana? Entreno cinc 
hores a la setmana i, si hi ha alguna competició, el 
dissabte també entreno. 

On entrenes? A l’Ateneu i, quan corro, al carrer.

Cada quan fas curses i competicions? Normal-
ment els triatlons són a l’estiu i els duatlons són al 
març-abril. Els cros escolars els he estat fent des de 
principi de curs fins ara al febrer.

Com vas descobrir els cros escolars? Els vaig de-
scobrir perquè em va dir que es feien la professora 
d’Educació Física.

En què consisteix un cros escolar? Hi ha diferents 
categories i la meva consisteix en córrer 1,5 km per 
un circuit preparat (els nois corren 2 km).

En quantes curses has participat? En tots els cros 
escolars que s’han fet al Bages i aquest diumenge 
passat (25 de febrer) vaig anar a la cursa nacional 
de Catalunya. 

Quins avantatges té fer cros escolar? Fas exercici, 
et sents bé i fas nous amics. A més, m’ha servit per 
agafar experiència i confiança i no estar tan nervio-
sa als triatlons. 

Quins inconvenients té? Que t’has de llevar molt 
d’hora per anar-hi.

T’has lesionat alguna vegada? Sí, moltes. 

Quants cops t’has lesionat aquest any? Dues ve-
gades: al genoll i al peu.

Fa poc et van donar un premi, oi? Sí, per haver fet 
tots els cros escolars del Bages. 

En què consistia el premi? Em van donar un trofeu 
de fusta, un diploma i un val per a unes sabates. 

Com et vas sentir després de l’entrega de premis? 
Molt bé, va ser emocionant perquè vaig anar al 
Congost, van cridar el meu nom i em va donar el 
premi una persona important de Manresa. Em va 
fer il·lusió. 

En total, quants premis tens? Tres: em van donar 
una medalla a Castellnou, una copa a Cardona (per 
acabar una cursa lesionada) i ara aquest premi per 
fer tots els cros escolars. 

Tens pensat continuar? Sí, m’agrada molt.

Alumnes de 2n d’ESO de Revista

NÚRIA GÓMEZ
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Ell és un exestudiant de l‘institut Cal Gravat i des-
prés se‘n va anar a Barcelona a l‘escola de dibuix 
Joso.  Va venir a ensenyar el seu còmic, que acaba-
ven de presentar al saló del manga.

Tot això va sorgir perquè amb 4 amics van anar a 
entregar un treball i la professora de broma els va 

dir que aquest any els volia veure al Saló del Manga 
i ells s‘ho van prendre seriosament i es van posar a 
fer el llibre.

També ens va ensenyar un quadern amb dibuixos 
seus, un pòster del seu còmic i ens va ensenyar a 
dibuixar persones i les seves peces de roba.

I al final ens vem fer unes quantes fotos amb ell.

Aquesta xerrada es va fer per als alumnes de 2n 
d’ESO i es va organitzar des de l’optativa de revista.

Kevin Vila, Sergi Pérez i David Oliveras

El divendres 26 de gener va venir a fer una xer-
rada a l’institut Cal Gravat l‘Aran, que és un noi 
que dibuixa manga i anime. 

ARAN ÒRRIT dibuixant de Manga i Anime
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El dimecres 17 de gener , a les 9h del matí, vam 
estar convidats a assistir a una xerrada de l’ empresa  
Feliu, internacionalització d‘empreses.

En aquesta xerrada hem pogut veure com  fan la 
seva feina, com és el seu dia a dia, com és la vida 
d‘un empresari, quins són els avantatges i  incon-
venients, la importància i la capacitat de parlar de 
forma correcte amb els clients, i  la importància de 
parlar idiomes i viatjar arreu del món en aquest ti-

pus de treball. Tot des d’un punt de vista molt dinà-
mic i participatiu.“

EMPRESA FELIU

Aquesta empresa es dedica a ajudar en les 
tasques de transport de materials en el mer-
cat laboral de diferents països i a la internacio-
nalització d’empreses. Feliu ha estat una de les 
primeres empreses d‘aquest estil a Catalunya.

El divendres 8 de febrer va venir a l’Institut Cal 
Gravat un Mosso d’Esquadra que es diu Miquel i va 
fer una xerrada a 4t d’ESO sobre la violència ma-
sclista. En aquesta xerrada, va explicar als alumnes 
els diferents tipus de violència masclista que hi ha 
i en quins casos es poden trobar. A més, també els 
va explicar com resoldre les diferents situacions en 
què es poden trobar i els va dir que, als inicis de 

la violència, no ens n’adonem, i només veiem una 
petita part, que és la que surt a la televisió quan 
mor alguna dona per culpa d’això. Per tant, hem de 
ser conscients que existeix aquesta violència i fer el 
que puguem perquè no hi hagi més víctimes. 

Majda Moujahid, Youssra Kadri, 
Zakaria Tarfi, Noemí Huerta

VIOLÈNCIA MASCLISTA
Xerrada dels Mossos sobre violència masclista

Als alumnes de 3r, ens  van fer una xerrada de dues hores 
de durada sobre diversos temes relacionats amb la sexua-
litat. Ens van explicar els riscos que hi havia a l’hora de fer 
sexe sense protecció ,  les malalties de transmissió sexual 
i a qui acudir en cas de dubtes. Va ser molt  interessant i 
creiem que ens pot ajudar  molt d’aquí  en endavant.  Al 
final de classe ens van donar un preservatiu (prèviament 
ens havien  ensenyat com s’utilitzava).

xerrada sobre SEXUALITAT



12 Núm. 28  Març 2018 Les sortides

El dia 20 de desembre tot l’institut vam anar al 
cinema a veure Wonder.  Vam marxar a les 11:45 i 
vam anar caminant fins al cinema i quan vam arribar 
ens van dividir en diferents sales: 1r i 2n ho vam 
veure en català, 3r i 4t en una altra sala i batxillerat 
en una altra sala, però en anglès. A les 14:15 vam 
sortir i ens van deixar marxar cap a casa.                          

La nostra opinió és bona perquè la pel·lícula 
ensenya que s’ha de respectar les persones 
amb problemes o debilitats.

Els de 2n, a català ens vam llegir el llibre de Won-
der i l’adaptació de  la pel·lícula era molt semblant 
al llibre i ens va agradar bastant. Tracta sobre un nen 
que neix amb una malaltia que es diu síndrome de 

Treacher Collins i al’anar a l’escola té problemes 
per fer amics per la seva malaltia a la cara.

El tros de la pel·lícula que més ens ha agradat és 
el que comença a l’escola perquè el protagoista ha 
de ser molt valent per afrontar-ho.

Sergi Pérez, David Oliveras i Kevin Vila

Els alumnes de 2n de Batxillerat (Social i Humaní-
stic), aquest divendres 9 de febrer han realitzat un 
taller sobre ”Cartoteca i Laboratori d’Informació 
Geogràfica i Teledetecció” a la UAB adreçat a 
l’alumnat de 2n Batxillerat.

» Ha consistit en la visita a la 
Cartoteca de la UAB on ens han 
mostrat  diferents mapes i ense-
nyat les possibilitats i aplicacions 
d’interpretació cartogràfica del 
territori. «

Seguidament, al LIGIT s’ha fet un exercici pràctic 
amb ordinador sobre les noves aplicacions dels 

mapes a partir de la creació d’escenaris 3D i 
l’experimentació amb l’opció de vols i perspectives.

CINEMA WONDER

TALLER DE GEOGRAFIA A LA UAB

» Sortida de tot l‘institut al cine-
ma per veure Wonder. «
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El dijous, 8 de febrer, els alumnes de 1r de 
Batxillerat van ser convidats per la Fundació 
Universitària del Bages a assistir a diverses xer-
rades que organitzaven sobre els estudis que 
s‘oferten en aquest centre universitari. 

Cada alumne es va organitzar per anar a la xer-
rada que més s‘adeia als seus interessos. També 
van organitzar un debat entre alumnes que havien 
estat prèviament escollits pels centres que hi van 
participar : al nostre centre, s‘hi van presentar l‘Oriol 
Garrigós i el Toni Fontdevila i al centre del  Lluís de 
Peguera, dos alumnes més. 

 Val a dir que tots i totes  van defensar molt bé la 
seva postura, però que els nostres companys, Ori-
ol i Toni, ho van fer millor i, per això, van resultar 
ser, finalment els guanayadors del debat (segons els 
membres d‘un jurat format per professors i profes-
sores de la FUB). 

El premi que van obtenir va ser un curs intensiu  
d‘anglès.  

Felicitats als nostres companys!

VISITA A LA FUB

Toni Fontdevila i Oriol Garrigós,
els guanyadors del debat de la FUB

Alumnes de 1r de Batxillerat després del debat de la FUB

» L‘eix del debat se centrava en si havíem 
d‘escollir el treball només per motius econò-
mics, la qual cosa van haver de defensar 
l‘Oriol i el Toni, o bé hauríem de buscar un 
lloc de treball només centrant-nos en allò 
que ens agrada fer, tema que van defensar 
els contrincants. «
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El dia 15 de desembre els alumnes de 2n de 
Batxillerat social i humanístic van fer una sor-
tida per anar a unes jornades de literatura a la 
UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Aquestes jornades es deien “Tocats de literatura” i 
era el primer any que es feien. En total, hi van anar 
deu alumnes i els van acompanyar dos professors, la 
Laura Ferrer i l’Amadeu Pintó. Hi van anar alumnes 
d’instituts de tota Catalunya.  Aquell dia, els alumnes 
i els professors van quedar a les 7:10 del matí a la 
RENFE i van anar en tren fins a la universitat on van 
donar una identificació als alumnes. 

La jornada va començar a les 9:00 i, després de 
la inauguració, van fer una xerrada dos professors. 
Després, es va fer una pausa per poder esmorzar. 
Després de la pausa, els alumnes van poder fer dife-
rents tallers relacionats amb la literatura (cadascun 

n’havia de triar dos). Les jornades van acabar a les 
dues del migdia. Després els alumnes van dinar i van 
anar a agafar el tren per anar cap a Manresa. Van 
arribar aproximadament a les 16:30

Sergi Pérez, David Oliveras i Kevin Vila
Majda Moujahid, Youssra Kadri i Zakaria Tarfi

PROGRAMA DE LES JORNADES

09.00 Recepció

09.15 Inauguració, per part de Aleix Gabarró 
i Sust, subdirector general d‘Ordenació 
Curricular i Joan Carbonell, degà de la 
Facultat de Filosofia i Lletres

09.30 Sessió plenària. Per què literatura? a 
càrrec de Jaume Aulet i Antoni Dalmases

10.30 Pausa 
11.00 Primer bloc de tallers

12.30 Segon bloc de tallers

14.00 Cloenda de la jornada

TALLERS A TRIAR

1. Taller de teatre, a càrrec 
de Clara Soley

2. Taller de narrativa El 
zombi i la margarida, a 
càrrec de Josep Lluis Ba-
dal

3. Taller Procés per portar 
una obra del paper a 
la pantalla, a càrrec de 
Carles Porta

4. Taller El guió televisiu, 
una nova narrativa, a càr-
rec de Gisela Pou

5. Taller El repte literari i 
musical al rap. Habilitats, 
recursos i praxi, a càrrec 
de Pau Lloch

6. Taller La cosa de la glosa, 
a càrrec de Martí Ruiz

7. Taller La literatura als 
cartells publicitaris, a 
càrrec de Jaume Aulet

TOCATS DE LITERATURA

» Sortida geològica 
dels alumnes de 2n 
de Batxillerat. «

Els alumnes de 2n Bat-
xillerat de Ciències de la 
Terra han pogut gaudir 
de l’itinerari geològic del 
Malbalç de Manresa.

GEOLOGIA
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En primer lloc, ens va explicar que el  lloc on ens 
trobàvem havia estat una antiga fàbrica de tovallo-
les i després d‘algunes explicacions sobre l‘edifici, 
ens va fer pujar a dalt de tot, en una sala on es 
fan reunions. Allà ens va explicar que el diari es va 
fundar l‘any 1978, pocs anys després de la mort 

d‘en Franco. Ens va comentar els oficis que feien la 
gent que hi treballava; com estava compaginat un 
diari; el perquè del nom del diari; quants exemplars 
se‘n venien, en quin lloc hi havia la rotativa, etc.

Finalment, ens va acompanyar a veure la sala on 
hi havia els periodistes que diàriament redacten el 
diari i altres empleats que també s‘ocupen de la 
seva elaboració. 

VISITA AL

Durant el mes de gener, els alumnes de 
tercer d‘ESO, acompanyats pels professors 
de llengua catalana, Josep M. Freixa i Carme 
Picas, vam anar a visitar les instal·lacions on 
es redacta  el diari Regió7.

Ens va atendre, molt amablement, el senyor 
Enric Badia.

» El diari es va fundar l‘any 
1978, pocs anys després de la 
mort d‘en Franco. «
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Les 6:00 del matí, toca el despertador. Com 
és que toca tan d’hora? Després d’uns mo-
ments de desconcert i amb un inici de mala 
bava descobreixo que no és que tingui posat 
el despertador malament, és perquè avui hi ha 
l’esquiada! Em preparo un ràpid esmorzar i en 
lloc de posar llibres a la motxilla, hi poso les 
ulleres, els guants, la crema de cacau... amb 
unes ganes de calçar-me ja els esquís…!!

Sortim puntualment a les 7 de l’institut i un cop 
passat el túnel del Cadí, oh sorpresa!, tota la Cerda-
nya nevada, sembla ben bé de postal.  Tot és deler 
d’arribar el més aviat possible a la Masella, llogar 
esquís i no parar fins caure d’esgotament! 

Arribem i la neu és perfecta, ens diuen que uns 
dies abans encara era millor però, què coi, hi ha 
neu pertot! Altres anys només hi havia neu artificial 
a pistes. Enguany és ple a vessar de neu i fa sol. 
L’esquiada promet. I així va ser, a les 10 ens distri-
buíem en grups per a fer el curset i fins a les 12 
amb monitor que no vam parar. 

Després sols una bona estona, però amb grups o 
parelles mínim perquè els professors així ens ho van 
indicar. El dinar ens el portàvem, així que cadascú va 
parar o no, depenent de les seves ganes d’esquiar, 
perquè a 2/4 de 4 els professors ens esperaven allà 
on vam llogar els esquís per tornar tot el material. 

D e s p r é s 
d’esperar al-
gún despistat 
en l’hora de 
tornada, vam 
emprendre 
el camí cap a 
Manresa dei-
xant enrere 
un paisatge i 
un dia per re-
cordar.

Alumnes 
de 3r d’ESO

L‘ESQUIADA
Esquiada de l‘institut Cal Gravat a Masella‘18
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VALL D‘HEBRON
Visita al Vall d‘Hebron Institut de Recerca (VHIR)

L’alumnat de Biologia de 1r de batxillerat vam 
assistir, dimecres 31 de gener, a la jornada Del 
laboratori al pacient: com investiguem en un 
gran hospital, al Vall d‘Hebron Institut de Re-
cerca (VHIR).

La jornada va començar a l’edifici Collserola del 
complex sanitari, on la Dra. Núria Prim Vilaró, co-
ordinadora dels laboratoris del VHIR, ens va fer una 
exhaustiva i amena explicació del complex en ge-
neral, de l’institut de recerca i del llarg procés que 
implica desenvolupar un nou fàrmac. 

Entre altres coses, vam saber que l’hospital de la 
Vall d’Hebron és un dels més grans del sud d’Europa 
(el major a Catalunya), inaugurat al 1955;  és el cen-
tre de l’Estat Espanyol on es realitzen major nomb-
re d’assajos clínics; és l’únic hospital a Catalunya que 
està preparat per atendre grans cremats; i també és 
el primer hospital de l’estat on es va fer un trasplan-
tament de cara.

Parlant de tot el que és el recinte, hi trobem 22 
edificis amb 6.621 professionals. Les àrees de recer-
ca a l’institut són: Oncologia, Biologia vascular i me-
tabolisme, Neurociències, Malalties infeccioses, mal-
alties digestives i hepàtiques, Malalties sistèmiques, 
immunomediades i cardiorespiratòries, Farmaco-
logia i Teràpies Avançades, Recerca en cirurgia,  i 
Obstetrícia, pediatria i genètica. Es treballa en pro-
jectes que duren entre 3 i 4 anys, encapçalats per 
un investigador principal (IP). Els resultats de les re-

» L’hospital de la Vall d’Hebron és un dels 
més grans del sud d’Europa i el més gran de 
Catalunya. «
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cerques sovint es tradueixen en nous tractaments 
o tècniques que s’apliquen al mateix hospital com, 
per exemple, l’operació intrauterina per a corregir 
el llavi leporí en nadons.

El finançament d’aquests projectes, que s’ha vist 
afectat per la crisi econòmica, prové tant de fons 
públics, com d’empreses privades i mecenatges. Cal 
destacar que, per a cada euro invertit en recerca, el 
VHIR en retorna 19.50 a la societat.

A continuació, ens vam desplaçar a l’edifici Medi-
terrània, seu principal del VHIR. Allí vam tenir oca-
sió de visitar el laboratori del Grup de disseny i 
farmacodinàmica de nanopartícules, dirigit pel Dr. 

Víctor F. Puntes, que ens explicà d’una manera ben 
planera algunes tècniques i aplicacions del seu àm-
bit d’investigació. Aquest portarà a desenvolupar 
noves tècniques curatives amb efectes secundaris 
molt menors als que pateixen actualment pacients 
que reben tractaments agressius, com per exemple, 
la quimioteràpia. 

Després, vam dirigir-nos als espais comuns, on hi 
ha aparells diversos que utilitzen tots els grups de 
recerca, com a manera per a optimitzar recursos, 
com les sales amb centrifugadores i congeladors de 
-80 °C, de -170 °C, i de nitrogen líquid (-195,8 °C).

Finalment, vam visitar la Unitat d’Alta Tecnologia 
(UAT), on també hi ha màquines i aparells d’alta 
precisió que, per la seva complexitat i costós man-
teniment, són manipulats per personal especialitzat, 
segons les necessitats dels equips d’investigació 
del centre: microscopis d’alta resolució (confocal, 
multidimensional, fluorescent…), sistema de mi-
crodissecció làser, criòstat, espectrofotòmetres, bio- 
analitzador, PCR en temps real, separador cel·lular 
digital d’alta velocitat, entre altres. 

Van ser al voltant de quatre hores intenses i pro-
fitoses, ja que vam poder parlar amb investigadors 
i veure part del seu entorn i mètode de treball; en-
tendre el cost que implica la recerca, però també el 
benefici que comporta a la societat; observar com 
professionals amb formació diversa, treballen en un 
mateix projecte. En definitiva, un matí llarg, entretin-
gut i molt interesant.

L’alumnat de Biologia de 1r de Batxillerat
INS Cal Gravat
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Els estudiants de 2n d’ESO vam estar a la 
nostra ciutat per fer una activitat anomenada 
“La Manresa medieval”. 

Primer, vam parar al Museu Comarcal de Manresa, 
vam agafar un monitor per a cada classe i vam co-

mençar l’excursió. Vam parar a la plaça de Sant Igna-
si perquè els monitors anessin explicant cosetes so-
bre l’edat mitjana i parts que encara es conserven 
a Manresa sobre aquella època. Després, vam pujar 
una pujada i allà ens van explicar com controlaven 
les afores de Manresa. Tot seguit, vam caminar fins 
la Seu i el monitor ens va dir que estava feta amb 
un estil gòtic

MANRESA MEDIEVAL

El dijous 30 de novembre i 
el dimarts 5 de desembre, els 
alumnes de 2n a les 8:00 van 
anar caminant al Museu Comar-
cal de Manresa amb el Francesc, 
l’Ester, la Núria, el Josep, la Mireia 
i la Carme. 

Ens van ensenyar uns vídeos on 
ens ensenyaven com era la po-
blació de l’època i també ens van 
explicar com es va fer gran la ciu-
tat de Manresa, ens van ensenyar 
el carrer del Balç i per què es va 
fer la Seu (la van fer per atraure 
més població). Vam estar-hi fins a 
les 11:00 i vam tornar a l‘institut 
caminant.

David Oliveras, Kevin 
Vila i Sergi Pérez

Joel Quintana, Iván Aguilera, 
Nicolás Antúnez, Àlex Ceballos 
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CONGOST
Activitat física al Congost

En la primera franja vam anar a les instal·lacions de 
l’Egiba, on vam fer estiraments i vam provar alguns 
aparells (paral·leles, poltre i salts).

En la segona franja vam anar al camp d’atletisme 
on vam fer curses, salts de llargada i diversos llança-
ments (javelina, disc...)

En tercer lloc vam anar al camp de gespa artificial 
per a fer futbol i vòlei. 

Divendres dia 23 de febrer, els tres grup de 4t d’ESO vàrem anar al Con-
gost a fer una matinal esportiva. Ens vam dividir per grups en tres diferents 
espais i vàrem fer rotacions.
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Per acabar l’activitat vam tenir força temps 
lliure i així cadascú va poder practicar diferents 
activitats.

En definitiva, va ser una gran matinal d‘esport 
per acabar sent una setmana ben diferent.

Alumnes de 4t d’ESO
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A LA PISCINA
Instal·lacions de les Piscines Municipals de Manresa

Han anat a les instal·lacions de les Piscines Munici-
pals de Manresa; en total han estat 6 sessions on els 
nois i noies han pogut treballar els diferents estils 
de natació (crol, braça i esquena), les immersions, 
propulsions, salts i per últim una sessió lúdica per a 
tots i totes.

Els alumnes de 1r d‘ESO han co-
mençat la natació des de l‘inici de 
l‘any fins a finals de febrer.
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FitJove a 4t d‘ESO

Gràcies al FitJove, els dies 1 i 2 de març els alum-
nes han pogut gaudir amb els amics i amigues de la 
realització de diferents sessions d‘activitat física: cic-
lisme indoor, body pam, body combat, stildance, etc.

Ha estat una experiència fantàstica i els alumnes 
han acabat aquesta matinal esportiva ben cansats 
després de quatre hores de practicar aquestes acti-
vitats dirigides per especialistes de les diverses dis-
ciplines.

Des de la Generalitat de Catalunya, i a través del Pla de l‘Esport del nostre 
centre, hem participat al programa esportiu FitJove, amb la finalitat de fer 
un tast de diferents activitats físiques a les instal·lacions esportives de les 
piscines municipals de Manresa i animar els alumnes que ara cursen 4t 
d‘ESO a apuntar-se en aquest programa subvencionat.

A tots els ha agradat molt l‘experiència i una bona 
colla dels nostres alumnes han sortit ben engrescats 
a formar un grup i apuntar-se a fer aquestes activi-
tats!!!



24 Núm. 28  Març 2018 Les activitats i els tallers

Experiència artística al Centre

Ja fa dues setmanes que estem realitzant els pre-
paratius del gran dia. Avui, un dijous de gener, ens 
espera una jornada intensa de 6 hores ininterrom-
pudes per aconseguir l’objectiu marcat… el de re-
alitzar una pintura mural a la biblioteca del nostre 
centre.

Aquest petit i a la vegada gran projecte artístic, 
neix de la necessitat de transformar l’espai de la 
biblioteca per a aconseguir que sigui un lloc de 
tranquil·litat, d’estudi i d’aprenentatge. La comissió 
ILEC (impuls a la lectura) del centre, creu ferma-
ment en el projecte i obra perspectives a altres de-
partaments que participin d’aquesta necessitat de 
transformació de l’entorn. És aquí quan es demana 
al departament artístic de participar-hi. I ho rebem 
amb els braços oberts!!

Una oportunitat d’aquestes ca-
racterístiques, en què el procés 
d’aprenentatge es basa en prob-
lemes, crea totes les expectatives 
perquè els alumnes ho rebin com 
un gran repte!!! Doncs, i tant que 
volem fer-ho!!!

Després de valorar les necessitats del projecte, 
veig clarament que els alumnes de 4t Mod2 de Di-
buix afrontaran tal repte. Unes setmanes abans del 
gran dia, els faig la proposta… tots paren orelles, i 
quan els parlo amb termes de projecte col·laboratiu 
dins el centre ho reben amb moltes ganes i així ho 
transmeten!

Els dies previs comencem fent els preparatius. 
Fem el dibuix i la plantilla a mida real del mural: en 

Els alumnes de 4t, mod2, realitzen una 
pintura mural a la biblioteca del Centre
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Toni, l’Arnau i l’Albert tallen paper kraft de gran for-
mat i, damunt d’aquest, la Ruth dibuixa  sense dub-
tes les línies d’un paisatge, amb molta profunditat. 
Un mur de 2,75 d’alçada i 2,25m d’amplada serà el 
suport sobre el qual les línies, els pinzells i la pintura 
donaran vida a una experiència artística al centre. 
Sona el timbre, enrotllem els metres de paper per 
guardar-lo fins al dia següent.

Són les 8 hores del matí i arriben els primers 
alumnes, a punt per a donar el tret de sortida de la 
jornada amb la seva indumentària de treball. Hem 
de començar i acabar avui mateix. Ens organitzem 
per franges de treball d’una hora, en què tots els 
alumnes venen agrupats de tres en tres. L’Anne-So-
phie talla la plantilla per fragments, que després en 
Toni i l’Aroa dibuixen a la paret. Més tard en Gerard 
amb a seva bata de treball de floretes aporta el 
seu punt d’humor. L’Arnau, entusiasmat, aprofita 
qualsevol moment per a fer-ne un gran  reportatge 
fotogràfic. La Carmen i la Rocío, entre pinzellada i 
pinzellada, ens refilen la música del Pablo Alborán. 
L’Àngel té claríssim que avui ho hem d’acabar. L’Iker, 

curiós per la càmera que enregistra tota la seqüèn-
cia del Make in Off. L’Ivan es mira la seva obra amb 
respecte i complicitat. La Mireia, segura i persistent, 
acaba la darrera pinzellada d’aquest mural.

La festa arriba quan netegem la sala com a 
cloenda de la feina feta. Gairebé a les 14:20, el 
grupet d’alumnes davant de l’obra plàstica en 
fa la seva valoració. Els comentaris que escolto: 
uns de sorpresa pel bon resultat, rialles de com-
plicitat, paraules de satisfacció, frases també 
d’autocrítica… tot plegat crea un ambient sin-
gular, jo diria que únic!!!! Objectiu assolit!!!

Però la frase que ha resumit la jornada ha estat 
un comentari d’un alumne ple de consciència de tal 
aprenentatge; diu: “No em pensava que sabia dibu-
ixar tan bé!”.

Maria Santamaria 
Professora departament artístic

» Avui dijous, la biblioteca deixa de funcio-
nar com a tal perquè té una cita especial. «
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Taller de
PRIMERS AUXILIS

Després que la professora  Ester Maruny donés alguna classe 
teòrica sobre com actuar en cas d’emergència mèdica, van venir 
a l’institut dos tècnics del Servei d’Emergències Mèdiques, que ens 
van explicar com actuar en diferents casos, i vam poder practicar les 
maniobres de reanimació cardiopulmonar amb el material que el 
Lluís i el Lars van portar per a fer les pràctiques. A més, també vam 
poder conèixer el funcionament d’un desfibrilador.

Va ser un taller de gran interès per tal de saber tots i totes quins 
passos hem de seguir per ajudar algú en cas d’accident o lesió greu 
i poder col.laborar a ajudar a salvar una vida.

El divendres 21 de gener, els alumnes dels 
tres grups de 4rt d’ ESO van gaudir d’un Taller 
de Primers Auxilis dins la matèria d’Educació 
física.

Taller de REFORÇ ESCOLAR

El passat dimarts 9 
de gener van comen-
çar els Tallers de Reforç 
Escolar adreçats als 
alumnes amb necessi-
tats de 1r i 2n d’ESO. 
Aquests tallers es po-
den fer gràcies al Pla 
Educatiu d’Entorn de 
l’Ajuntament de Man-
resa. L’horari és cada 
dimarts de tres a cinc 
de la tarda. 
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Cada curs es va dedicar a treballar una pel·lícula 
diferent: els de 1r van fer l’actuació de “Mary Pop-
pins”, els de 2n van fer “El Rei Lleó “, els de 3r van 
fer l’actuació de ”El Llibre de la Selva” i els de 4t el 
van fer de la pel·lícula “Canta”. Cada curs va prepa-
rar un tros de l’actuació i després ho van enllaçar 
en un musical.  

Ens vam organitzar per comissions: ball, teatre, 
cant, decorats, vestuari i maquillatge. Les comissions 
de teatre s’encarregaven d’escriure el guió, enllaçant 
totes les actuacions. Dins de la comissió de teatre hi 
havia la de regidoria, que consistia a controlar que 
tot lligués i a promocionar l’espectacle. Cada grup 
de regidors es va encarregar d’una cosa: un tríptic, 
un cartell per promocionar l’espectacle, un article 
per a la pàgina web de l’institut i un reportatge a la 
nostra revista. La comissió de ball va preparar una 
actuació de ball amb la cançó més emblemàtica de 

cada pel·lícula. Els de vestuari i maquillatge es van 
encarregar de vestir tots els actors i ballarins. La 
comissió de decorats va fer l’ambientació de cada 
escena i, per últim, la comissió de cant va posar mú-
sica en directe en algunes de les actuacions.

Cada curs transmetia un valor a través de la seva 
actuació: els de 1r d’ESO transmetien el valor del 
coratge; els de 2n d’ESO, el de la confiança; els de 
3r, l’autoestima; i els de 4t, el valor de la cooperació.

Després de tot el primer trimestre treballant en 
aquest projecte ja estàvem tots a punt per ense-
nyar-lo a tothom. Va sortir molt bé i va agradar molt 
al públic. 

Alumnes de regidoria de 4t d’ESO

Aquest any l’Institut Cal Gravat ha dut a terme 
un projecte de centre dins l’assignatura Alter-
nativa a la Religió. Per tant, el festival de Nadal 
va ser el resultat d’un projecte que vam estar 
fent des de principi de curs. Els alumnes de 
1r, 2n, 3r i 4t d’ESO es van agrupar per fer un 
musical i l’eix que els unia eren les pel·lícules 
de Disney.

Preparació del Festival de Nadal
ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ

Les festes
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El festival va començar a les 19:30 de la tarda i va 
acabar dues hores després. Hi van participar tots 
els alumnes de Secundària de l’Institut, des de 1r 
d’ESO fins a 4t, dins de la matèria d’Alternativa. 

El festival, que estava basat en pel·lícules musicals 
de Disney, va començar amb la interpretació de 
passatges de Mary Poppins, representats per alum-
nes de 1r d’ESO. Seguidament, van sortir alumnes 
de 2n d’ESO a representar escenes d’ El Rei Lleó. 

A continuació, els alumnes de 3r d’ESO van inter-
pretar algun episodi relacionat amb el Llibre de la 
selva. Finalment, els alumnes de 4t d’ESO ens van 
deleitar amb un seguit de balls que tenien a veure 
amb Canta. Cal destacar també l’actuació d’algunes 
alumnes de 4t i 1r de Batxillerat, que ens van oferir 

alguns números de hip-hop. Per acabar, remarquem 
l’exitosa actuació del grup de professors, amb la 
qual va acabar el festival. 

FESTIVAL de NADAL
El divendres 22 de desembre, el dia després 
de les eleccions, es va celebrar el Festival de 
Nadal al Congost.
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1r d‘ESO
Els Guardians de la Galàxia

FITXA TÈCNICA:

 Direcció: Alejandro Ortega
 Producció: Kevin Feige
 Guió: James Gunn i Nicole Perlman
 Música:  yler Bates
 Fotografia: Bem Davis
 Muntatge: Craig Wood i Fred Raskin

 Protagonistes: Chris Pratt, Zoe Salsana, Bradley 
  Cooper, Dace Bautista, Vin Diesel, 
  Michael Rooker Karen Gillan John 
  C. Reilly, Glenn Close, Lee Pace 
  o Benicio del Toro

La pel·lícula comença amb un nen que es diu Star-
Lord. Aquest nen perd a la seva mare i llavors se’n 
va corrents de l’hospital i uns homes de la galàxia el 
recullen amb una nau i el cuiden fins que es fa gran. 
Es fa un caçarecompenses, llavors, aconsegueix una 
cosa que val molts diners i 3 caça recompenses 
també ho volen. 

Quan Star-Lord arriba a la ciutat a reclamar la re-
compensa, els 3 altres caça-recompenses que són 
el Groot, Rocket i Gamora comencen a lluitar, però 
al final els guàrdies ho veuen i els porten a la presó; 
allà es troben a un que es diu Drax i que vol matar 
a Gamora perquè el seu pare és el dolent i va ma-
tar  la seva família, llavors fan un tracte tots 4 i fan 
com un equip per matar al Ronan, el més dolent.

Passen per molts problemes: la germana de la Ga-
mora, la  Nebula, Yondu, bé per això heu de veure 
la pel·li.

M’encanta aquesta pel·li encara que he de dir que 
la primera vegada que vaig veure el trailer no em va 
agradar gens. Els meus pares em van obligar a anar 
al cine perquè no em podia quedar sola a casa i ara 
és la meva preferida.

Us la recomano; té bastanta acció i és una comè-
dia.

Andrea 1r A

Jumanji

Jumanji és una pel·lícula que tracta de 
4 adolescents que es diuen:                                                   

Bethany (Madison Iseman)
Spencer (Alex Wolff)
Martha (Morgan Jeanette Turner)
Anthony (Ser‘Darius Blain)

Els castiguen per no fer les coses bé 
a classe. El director els diu que haurien 
de fer un treball per treure’ls la incidèn-
cia cosa que ells accepten. El treball era 
netejar una aula de ciències i treure les 

grapes dels documents acumulats per 
poder triturar el paper.

Mentre estan netejant troben una 
consola molt vella on hi ha posat un 
joc que es diu Jumanji. Els quatre ado-
lescents juguen i de sobte els porten a 
dins del joc. Al final acaben el joc i cada 
un canvia de personalitat quan surten. 

A mi la pel·lícula m’ha agradat molt 
era molt emocionant.

Noa Garay Villarreal 1r C
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WONDER
Wonder és un llibre escrit per R. 
J. Palacio i ens explica la història 
d’un nen que ha nascut amb una 
malformació.

Wonder ha hagut d’estar en hospitals molts anys 
i a casa molts períodes perquè li han fet vint-i-set 
operacions a la cara. Aquest any, haurà d’anar a 
l’escola per primera vegada però ell no hi vol anar 
perquè té vergonya que es riguin d’ell. Està molt 
nerviós i la seva germana (Via) li diu que anar a 
l’escola és molt divertit, perquè tens amics per jugar, 
etc. Quan va amb la mare a fer la reunió i coneix 
uns nous amics i li ensenyen tota l’escola, ell es con-
venç. Entra a l’escola i coneix nous amics, per ex-
emple la Summer, una noia que s’asseu al seu costat 
a l’hora de dinar.

El director d’aquesta pel·lícula és Stephen Chbos-
ky i els actors principals són Jacob Tremblay, Julia 
Roberts, Owen Wilson, Bryce Gheisar i Izabela     
Vidovic.

Puntuació (Zakaria): La pel·lícula m’ha agradat 
molt i la recomano molt. Li donaria un 9!! Recoma-
no aquesta pel·lícula perquè ensenya a respectar. 

Majda Moujahid i Zakaria Tarfi

Sóc el nombre 4
Sóc el nombre 4 és una pel·lícula 

d’acció però té els seus punts 
dramàtics i  fantàstics. Abans de 
la pel·lícula hi havia una novel·a 
creada per l’escriptor Pittacus 
Lore que va crear la saga de I am 
number four, l’estrena es va fer el 
8 d’Abril de 2011, la seva duració 
és de 2 hores.

El protagonista és l’actor Alex 
Pettyfer i el director és D. J. Caru-
so, la pel·lícula va recaptar molts 
diners. És un noi que es diu John 
Smith que ve d’un altre planeta i 
va fugir per salvar-se dels malvats. 

Hugo Ángel Torres
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Cartes d‘amor bilingües

Querida soledad, mi amor platnico, mi felicidad… desde 
que nací estoy a tu lado, y permanecerás hasta mi mu-
erte. No quiero flores ni corazones. No entiendo cómo la 
gente se enamora si es mejor estar a tu lado, a tu lado se 
puede pensar, relajarse y con música todo sale mejor. Co-
nocerte ha sido el mayor placer en lo bueno y en lo malo.

Eres lo mejor de mi.

Hola Luanna:  hace muy poco tiempo que 
nos conocemos, en todo este tiempo me has 
demostrado que vales mucho como amiga y 
como persona. Hemos tenido nuestros rifirafes 
pero en fin todo se ha solucionado. No pensé 
que me caerías tan bien porque al principio 
no me caías nada bien, pero te fui conociendo 
mas y mas y me di cuenta de que eres una 
persona de 10000,  no tienes precio. 

Gracias por estar aquí  cuando lo necesito en 
los buenos y malos momentos.

Querida y apreciada muerte, ¿Por que si te busco no te encuentro, pero en cambio eres capaz 
de buscar a quienes más quiero para arrebatármelos?

Querida y  apreciada muerte, sé que estás allí, acechando en silencio mientras yo espero que 
vengas y me acaricies con tus esqueléticas manos, que me agarres de mi nerviosa mano y me 
lleves hacia ese misterioso lugar de donde provienes, que termines por darme un eterno abrazo 
mientras mis agónicos gritos disfrutan de tu presencia y mi cuerpo se vuelve dependiente de ti.

Querida y apreciada muerte, a tu lado no sé que me espera. Tal vez encuentre la felicidad ab-
soluta o tal vez no sienta absolutamente nada. Tal vez cuando te tenga te ame  o tal vez tenga 
ganas de escapar y volver donde supuestamente te rogaba a gritos que me rescataras.

Querida y apreciada muerte, podría escribirte páginas enteras de porque te deseo tanto, 
¿pero  harías caso a mis peticiones? ¿serías capaz de alejarme de mi entorno sin necesidad de dañarlo?

Querida y apreciada muerte, ¿serías mi salvadora en estos días grises? ¿serías mi fiel compañera ante una eternidad como la que 
me espera? ¿afrontarías junto a mi todas las consecuencias que te repercuten? O quizás me dejarías sola ante un mundo total-
mente diferente al mío, donde todo es bueno, no hay males para nadie que no lo haya merecido, donde nada duele. ¿me guiarías 
en este nuevo camino que debería afrontar?

Querida y apreciada muerte, dulce pero dolorosa verdad, solo te pido que aguardes, que aguardes hasta el último suspiro de 
felicidad que salga de mi, solo entonces te buscaré, cuando te sienta más cerca que nunca.

Hasta entonces, querida y apreciada muerte, te espero en vida.

Querida amiga: gracias por todo. Eres la mejor persona 
del mundo y siempre estás cuando te necesito, nunca 
me abandonas, o eso creo y espero, te doy las gracias 
por estar ahí  siempre y se que cuando esté  mal,  puedo 
acudir a ti , si te necesito se que estarás siempre y que 
puedo confiar en ti, eres preciosa,hermosa, superbuena 
persona,encantadora y por eso te quiero tanto.

Gràcies per sempre estar al meu costat, tu si que hi has estat al contrari que moltes 
persones. Gràcies per notar que estava malament i no moure‘t del meu costat. Gràcies 
per dormir amb mi i deixar-me sentir teu cabell pèl-roig fer-me  pessigolles al nas, la 
teva olor que podria distingir sempre, és molt familiar. Des del primer dia que et vaig 
veure fins a l‘últim, sempre estaré al teu costat, ets com un germà, ets molt millor 
que moltes persones, recordo el dia que vas marxar de casa, o totes les vegades qe 
t‘amagaves i pensàvem que t‘ havies escapat, el cor se m‘encongia en aquell moment. 
La por que sento solament de pensar en perdre‘t em paralitza . Mai podria imaginar-
me no veure‘t cada matí rascant la porta de la terrassa, ni molestar-me perquè et 
donés menjar. Ets el que més he estimat mai, tant de bo fossis etern. 

T‘estimo com res.

QUERIDA GEMELA

ESTIMAT ANGUS

SOLEDAD

MI AMIGA LUANNA

QUERIDA Y APRECIADA MUERTE

Paula Pereira, 3r. ESO
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Com cada any, a l’Institut Cal Gravat 
s’organitzarà un concurs literari en 
què participaran els alumnes de tots 
els cursos. L’acte i l’entrega de premis 
es farà el mateix dia de Sant Jordi a 
l’escola. 

Les bases del concurs d’enguany són 
les següents:

Bases dels Jocs Florals que es faran per 
Sant Jordi

1. Es podrà participar en la modalitat de POESIA o en 
la modalitat de PROSA.

2. El tema de les composicions és lliure.

3. Totes les composicions han de ser necessàriament  
individuals i  inèdites i s’hauran de presentar als pro-
fessors de català, castellà i anglès abans del 6 d’abril.

4. En la modalitat de POESIA s’haurà de presentar un 
mínim de 12 versos en un full DIN A4, amb tipus de 
lletra “Arial” i cos de lletra 12.

5. En la modalitat de PROSA  s’haurà de lliurar un mí-
nim d’un full a un màxim de tres, en DIN A4, “Arial”, 
a 12 de cos de lletra.

6. El nom dels alumnes s’haurà de posar dins un sobre 
tancat amb el títol de la poesia o prosa al defora.

7. Les categories del concurs literari són tres:
 a. 1r cicle d’ESO / b.  2n cicle d’ESO / c.  Batxillerat/ FPB

8. El Jurat estarà format per un grup de professores i 
professors del Departament de Llengües.

9. El Jurat donarà un primer premi de POESIA i de 
PROSA a cadascuna de les categories i els accèssits 
que consideri convenients. Els premis són:

 1r premi: val de compra per material escolar  
  a l’Abacus, llibre i rosa.

 Accèssits: llibre i rosa

10. El Jurat podrà deixar algun premi desert.

11. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.

12. El lliurament de premis serà el 23 d’abril dins la Set-
mana Cultural.

Frases de personatges 
cèlebres

Decidí enamorarme de la vida,
es la única que no va a 

dejarme sin hacerlo yo antes.

Pablo Neruda
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Cartes al director

Si hagués de dir alguna cosa 
per millorar de l’institut, només 
se me n’acudeix una: que pu-
guem anar al lavabo que hi ha 
entre l’aula 114 i 115 i, per tant, 
desar els Chromebook al depar-
tament de Tecnologia. Tota la res-
ta està molt bé. 

Àlex Ceballos

De l’institut jo milloraria que 
puguem sortir durant els canvis 
de classe perquè hi ha dies que 
estem tot el dia a classe i ens 
agobiem molt. 

Cristina Rodríguez

El que jo faria per millorar 
l’institut Cal Gravat seria fer que 
els mestres fossin una mica més 
durs amb les persones que no 
es comportin, perquè gairebé 
tots els alumnes es passen el dia 
parlant i molts mestres no fan 
res. Podrien fer càstigs per fer 
escarmentar els que es porten 
malament.

I també fer algun descans o fer 
dos patis més curts per poder 
descansar més sovint però una 
mica menys a cada pati.

David Oliveras

A mi només se m’acudeix una 
cosa: que s’acabessin de tapar els 
sostres perquè semblen inaca-
bats.

Nicolás Antúnez

Jo milloraria els horaris dels 
passadissos: que ens deixessin 
sortir si portem moltes hores a 
la mateixa classe.

Eva Palomero

A mi m’agradaria que obrissin 
els lavabos de la segona planta 
perquè n’hi hagués més. 

Iván Aguilera

Jo demanaria si podríem fer en 
comptes d‘un pati de 30 minuts, 
fer 3 patis de 15 minuts perquè 
així podríem descansar 1 cop 
cada 2 classes. I també que en 
comptes de només deixar sortir 
per fora de l‘institut els de bat-
xillerat que deixin sortir de 3r 
d‘ESO a batxillerat.

Kevin Vila

L’institut Cal Gravat m’agrada 
molt, però faria dos patis de 15 
minuts, posaria més bancs per 
seure, que ens deixin estar al bar 
quan fa fred i fer més excursi-
ons. També trauria una matèria 
i m’agradaria que no ens posin  
molts exàmens el mateix dia. 

Majda Moujahid

A l’institut el que podria millo-
rar són les sortides perquè gaire-
bé no n’hi ha i n’hi podria haver 
més. Per exemple, anar a algun 
lloc perquè ara al 1r trimestre els 
de 2n només hem tingut dues 
sortides i és poc, perquè també 

podem aprendre molt amb sor-
tides de les matèries.

Una altra cosa que es podria 
millorar és el timbre. Per ex-
emple, només entrar al matí es 
podria posar música, al canvi de 
classe el timbre normal i per sor-
tir més música. 

Noemí Huerta

Jo volia comunicar que seria 
millor si es poguessin posar  dos 
patis de 15 minuts perquè cansa 
molt tres hores amb només un 
pati i una altra vegada tres hores. 
O si fossin dos patis de 20 mi-
nuts milloraria més.

Sergi Pérez

Jo opino que l’institut Cal Gra-
vat està bastant complet, és molt 
net i s’aprèn molt. Personalment 
crec que que no falla res im-
portant, però es  pot millorar 
el sostre perquè es veu que no 
està complet i es podria solucio-
nar arreglant-lo. 

Zakaria Tarfi

Jo crec que aquest institut està 
bé. M’agradaria que no ens po-
sessin tants deures ni exàmens. 
I tenir dos patis de 20 minuts 
perquè estar 6 hores treballant 
és molt cansat. I que també en 
les proves de lectura ens han 
d’animar, ajudar, etc., perquè ens 
llegim el llibre.

Youssra Kadri

OPINIONS:
Què creieu que es podria millorar de l’Institut Cal Gravat?
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Com passen el temps els alumnes de 3r d’Eso?

Guillem Soldevila, Noa 
Albariños, Paula Pereira i 

Andrea Martinez 

Sabeu qui és aquest 
senyor assegut davant 
del Casino del Passeig?

Doncs és Joaquim Amat-Piniella (Manresa, 22 de 
novembre de 1913 - l‘Hospitalet de Llobregat, 3 
d‘agost de 1974) que  fou un escriptor i polític 
català que va sobreviure al camp de concentració 
de Mauthausen. Avui dia es concedeix el Premi 
Joaquim Amat-Piniella.

 Joaquim Amat- Piniella, entre d’altres llibres, va 
escriure la novel·la K L Reich, en la qual explicava 
la seva dura experiència al camp de concentració 
abans citat.  
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Llegendes i tradicions

El dia 23 d‘abril es celebra 
només a Catalunya la Diada 
de Sant Jordi amb el dia del 
llibre i de les roses. Es celebra 
el dia 23 perquè és el dia que 
va morir el cavaller Jordi l‘any 
303.

La llegenda tracta sobre 
un poble on hi havia un drac 
que tenia gana i cada dia es 
menjava uns quants animals: 
vaques, ovelles, cabres, etc. I 
quan no quedaven més ani-
mals van començar a donar-li de menjar les persones del 
poble i va arribar el dia que li tocava a la princesa i no 
volia que el drac se la mengés. Llavors va venir el cavaller 
Sant Jordi i va matar el drac i va salvar la princesa.

I el 23 d‘abril els homes regalen roses a les dones per-
què la llegenda diu que de la sang del drac va sortir 
una rosa. I les dones regalen llibres als homes perquè 
l’escriptor i editor valencià Vicent Clavel va dir que seria 
bo perquè així la gent s’animaria a llegir.

Primer el dia del llibre va ser el 7 d’octubre perquè 
és quan va néixer Miguel de Cervantes, però com que 
a l’octubre ja feia fred per passejar ho van passar al 23 
d’abril perquè és quan va morir. El dia del llibre no no-
més es celebra a Catalunya perquè l’any 1995 la Unesco 
va declarar el 23 d’abril dia mundial del llibre i dels drets 
d’autor. A més, el 23 d’abril també va morir Shakespeare.

Kevin Vila

El Carnestoltes és una tra-
dició molt popular a tot el 
món i aquest any 2018 a Ca-
talunya s’ha celebrat el dia 
10 de febrer, perquè és una 
festa que canvia de dia. Trac-
ta d’un dia en què se celebra 
una festa de disfresses i es fa 
una cavalcada o desfilada. 

L’origen de la festa es tro-
ba en unes festes que es 
feien en honor de Bacus, el 
déu romà del vi.

Les millors rues de Car-
nestoltes de tot el món es 
fan a Rio de Janeiro, Tenerife 
o Venècia, per exemple

Sergi Pérez

SANT JORDI

CARNESTOLTES
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A principis del segle XIV Manresa passava una sequera molt gran 
i es va decidir fer una séquia per portar aigua del Llobregat fins a 
Manresa. El bisbe de Vic no deixava passar per allà la séquia, però 
un dia va passar una misteriosa llum per les vidreres de l‘església del 
Carme i el bisbe de Vic, pensant que era un miracle, va deixar passar 
la séquia per allà. 

Des d’aquell miracle que va permetre que es construís la séquia, el 
21 de febrer se celebra a la ciutat de Manresa la Festa de la llum. Du-
rant aquesta festa es fan diversos actes i un d’ells és la fira de l’aixada, 
que són paradetes on es venen coses relacionades amb l’època.

David Oliveras

El ramadà és uan tradició del Marroc. Es 
tracta d’un mes sense menjar durant el dia 
perquè ho diu l’Alcorà i es fa per posar-nos al 
lloc de la gent que passa gana (hi empatitzem). 
Es pot menjar i beure abans que surti el sol i 
no es pot menjar ni beure dins que el sol se’n 
va. I això durant tot un mes.  

A l’hora de menjar fem uns menjars típics, 
com per exemple: abans de començar a men-
jar hem de menjar dàtils amb llet i després 
comencem a menjar el que volem, com ara la 
harira. I l’últim dia fem una festa per celebrar-
ho i anem a les cases de la nostra família per 
felicitar-los. 

Youssra Kadri

La festa del xai és una de les festes 
més importants pels musulmans. Se 
celebra només als països musulmans 
i cada any durant aquesta festa s’ha 
de matar un xai o una vaca. Aques-
ta festa està dedicada al sacrifici 
d’Ibrahim (un dels profetes musul-
mans): Ibrahim anava a matar el seu 
fill, però va rebre una ordre d’Allah 
que li deia que no matés el seu fill i 
que el canviés per un xai. Així, aques-
ta tradició va anar avançant.

El dia que hem de matar el 
xai, al matí hem d’anar a resar 
a la mesquita i després de 
resar venen i maten el xai o 
vaca (qui mata l’animal ha de 
resar, si no, no valdrà). Des-
prés netegem la sang i fem 
barbacoa, i mentre  els pares 
maten l’animal, la gent ve per 
saludar-te i els pares donen 
diners als seus nens petits. 

Majda Moujahid

LA FESTA DE LA LLUM

EL RAMADÀ

LA FESTA DEL XAI
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Les receptes

8 broquetes de porc 
rústic
200 g d‘arròs
1 ceba
2 grans d‘all
1 porro
1 pebrot verd

4 xampinyons
Comí
Julivert
Pebre vermell picant 
al gust (opcional)
Sal i pebre
Oli d‘oliva

500 g de carn
Sal al gust
Pebre al gust 
Pa rodó
Enciam
Tomàquet 
Ceba 
Altres ingre-
dients al gust…

6 rovells d‘ou
3/4 de l de llet
75 g de sucre
1/2 canó de canyella
1 trosset de pela de llimona 
 Sal

BROQUETES DE 
PORC RÚSTIC

HAMBURGUESA

CREMA 
CATALANA

Elaboració:

Bullim l‘arròs en abundant aigua amb sal segons les instruccions del 
paquet. Escorrem, refredem i reservem.

Després, tallem la ceba en juliana, el porro i el pebrot. Piquem els 
alls i el julivert i laminem els xampinyons.

Escalfem oli en una paella i incorporem l‘all i la ceba. Posteriorment, 
afegim les altres verdures i incorporem l‘arròs. Condimentem al 
gust amb comí, pebre vermell, julivert, sal i pebre.

Rostim les broquetes a la barbacoa i les servim acompanyades 
d‘arròs saltat.

David Oliveras
(Recepta extreta de Lidl)

Elaboració:

Comprar 500 g de carn. Afegir-hi sal i 
pebre (al gust del comensal). Amassar la 
carn amb les espècies perquè es barre-
gi tot. Fer boles de carn, aixafar-les i que 
quedin de forma rodona i plana

Posar-les a la paella fins que es faci la carn. 
Col·locar dins el pa tallat per la meitat 
l’hamburgesa, tomàquet, enciam, ceba o 
altres ingredients al gust.

Obrir la boca i gaudir
Eva Palomero

Elaboració:

Mulleu la cassola i feu-hi bullir la llet amb la pela de llimona, la canyella i un pols de 
sal. Apagueu el foc i deixeu-ho infusionar. 

Treballeu els rovells amb el sucre fins que blanquegin i el sucre sigui fos. Afegiu-hi a 
cullerades la llet infusionada per tal que no quallin els ous. Poseu la barreja en un cas-
só al foc. Aneu-la remenant amb una cullera de fusta fins que quedi presa. Retireu-la 
del foc i aboqueu-la en un bol. Aneu-la remenant de tant en tant per evitar que es 
formi un tel.

Podeu substituir la canyella per una beina de vainilla. La sal reforça el gust dolç. Per 
evitar que es formi tel, també podeu recobrir la crema amb un paper d‘alumini untat 
amb mantega. Perquè no es desfaci el canó de canyella, el podeu lligar amb un cordill, 
tal com es fa amb la carn de rostir.

Kevin Vila
(recepta extreta de: http://www.ccma.cat/tv3/cuines/recepta/crema-catalana/3814/)
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100 grams 
d‘avellanes torrades.

50 grams d‘oli (no-
saltres fem servir oli 
de coco)
30 grams de cacau 
en pols o 50 grams 
de xocolata 70%
40 grams de sucre 
bru.
100 mil·lilitres de llet 
(nosaltres fem servir 
llet de soja)
1 culleradeta 
d‘extracte de vainilla 
(opcional)

1 l de llet
200 g de sucre
100 g de farina de 
blat de moro
1 canó de canyella
6 rovells d‘ou
pell de taronja
maizena

1 got d‘oli d‘oliva
farina
1 ou batut (per 
arrebossar)
sucre i canyella en 
pols

NUTELLA CASOLANA

LLET FREGIDA

Elaboració:

I també fa falta seguir els passos següents:

En una batedora o robot de cuina afegim les avel-
lanes torrades i les molem.

Hi afegim l‘oli (l‘ideal és que estigui líquid, així que 
si feu servir oli de coco i està sòlid, escalfeu-lo 
una mica perquè es fongui), el cacau en pols (o 
la xocolata), el sucre, la llet i l‘extracte de vainilla. 
Tornem a batre fins que tots els ingredients esti-
guin ben integrats i la crema sigui uniforme.

Deixem reposar a la nevera durant almenys 2 ho-
res perquè la textura sigui més consistent, encara 
que si no podeu esperar podeu menjar-la al mo-
ment.

Jordi Ledesma 
(recepta treta de: https://danzadefogones.com/crema-de-

cacao-y-avellanas-nocilla-o-nutella-casera/) 

Elaboració:

Primer de tot, poseu a bullir la llet en una olla. 
Reserveu-ne una mica en un altre cassó i quan la 
tingueu tèbia, barregeu-hi la maizena.

Després aboqueu-hi els rovells d‘ou i barregeu-ho 
bé. Reserveu-ho. Poseu a l‘olla el sucre, la pell de 
taronja i el canó de canyella, i quan comenci a bul-
lir traieu-ho i tireu-hi el contingut del cassó. Veu-
reu que començara a espessir, espereu un minut, 
aboqueu-ho en una safata i deixeu-ho refredar a 
la nevera uns 20 minuts aproximadament. Quan 
la crema estigui freda, podreu tallar-la a porcions, 
enfarineu-les amb la farina i passeu-les per l‘ou ba-
tut. Fregiu-les amb l‘oli ben calent i aneu-les reser-
vant sobre un paper absorbent. Abans de servir-ho 
passeu-ho per la barreja de sucre i canyella i ja ho 
podreu portar a taula.

Sergi Pérez 
(recepta treta de TV3)
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Entra Jesús en un bar, 
todos comienzan a reír, es 

la gracia del Señor.

-----------------------
Capità, objectiu a les 6 en 

punt! Berenar!

-----------------------
Se abre el telón, apare-
ce un pedo volando por 
Alemania, se cierra el 

telón. Se abre el telón y 
aparece un pedo volando 
por España, se cierra el 
telón. Se abre el telón y 
aparece un pedo volando 
por Inglaterra, se cierra 
el telón. Cómo se llama la 

pelicula? El Europeo

AIRE
ALBUM

ARBOL
COSA

LLUVIA
MOVIL

MAR
RAIZ

LES 7 DIFERÈNCIES

SOPA DE LLETRES DE SANT JORDI
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SO
LU

CI
O

N
S

INTENTA ARRIBAR D’UN 
PUNT A L’ALTRE A TRAVÉS 
D’AQUEST LABERINT DE LA 
PAPALLONA
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EL CÒMIC



El passat dijous 8 de març a la tarda el nostre institut va viure altre cop la  jornada de 
portes obertes. Els alumnes de 1er d’ESO juntament amb el professorat i pares i mares de 
l’Ampa van explicar a totes les famílies la nostra organització i funcionament. 

Cal dir que hi van assistir moltíssimes famílies acompanyades de futurs alumnes. L’acte va 
acabar a la cantina de l’institut on es va poder gaudir d’un petit piscolabis. Des de l’Ampa 
volem donar les gràcies a tothom qui va fer possible que aquesta jornada fos tan exitosa.

JORNADA DE PORTES OBERTES



Amb el patrocini de:

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


