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En el moment d’escriure l’editorial de la revista Núm 34, ens trobem a la meitat del curs i ja tenim un munt 
d’experiències i aprenentatges realitzats gràcies a tota la comunitat educativa que com sempre està motivada 
per poder innovar i participar a molts dels projectes i activitats per un interès pedagògic de millora continuada. 

Vam acomiadar l’any al Teatre Kursaal amb l’onzè festival de Nadal amb la participació de tots els nivells 
del centre; va ser  un acte lluït i el vam poder gaudir molt. En tornant de vacances de Nadal, vam començar el 
2020 amb la 3a sessió del taller d’acompanyament per a Mares i Pares; aquesta vegada a mans de la psicope-
dagoga del nostre centre Virginia Pérez, a partir del llibre ‘Mares i pares influencers’ de  E. Bach i M. Jimenez. A 
la mateixa setmana ens va visitar l’Assumpta Montellà per fer-nos la xerrada  a tot l’alumnat de 1r de batxillerat 
sobre el llibre “La maternitat d’Elna”. A finals de gener dos grups d’alumnes de 2n i 3r d’ESO van participar a 
la VII Copa Cangur de la SCM, proves de matemàtiques realitzades a la UPC de Manresa, amb uns resultats 
excel·lents per al nostre institut: un grup de Cal Gravat va passar a la final de Catalunya que es celebrarà el 
mes de març a Montmeló.

El febrer el vam començar amb l’orientació de 2n de Batxillerat, assistint a la Jornada de Portes Obertes 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’ESO va  gaudir d’un dia d’esports d’hivern a la muntanya, repartits 
entre els que van voler esquiar a La Masella i els que van voler anar a patinar sobre gel a la pista de Puigcerdà 
i a banyar-se a les termes de Dorres (França).

A meitats de febrer i tal com estava planificat, vam acollir a Manresa el Meeting del Projecte Erasmus Plus 
del qual en formem part i que sota el títol “Little action for active citizenship“ es realitzen un seguit d’activitats 
conjuntament amb alumnat i professorat de Békéscsaba (Hongria), Vilnius (Lituania), Verona (Itàlia) i Manavgat 
(Turquia). Es va realitzar una edició  més de la Manresada i la Barcelonada per alumnes d’ESO. Som centre pio-
ner d’ambdues activitats. Des dels seus inicis, l’any 2012, no hi faltem mai i l’alumnat pot gaudir d’una modalitat 
de  gimcana a les ciutats a partir de les noves tecnologies. Els alumnes de 4t ESO van poder participar d’una 
activitat que el Col·legi d’Advocats de Manresa organitza per tercer any consecutiu dins dels actes de la Festa 
de la Llum: el Judici de la Llum 2020. A finals del mes de febrer una vintena d’alumnes de 3r ESO de l’optativa 
de Llengua Alemanya van poder viatjar i conèixer la ciutat de Berlin.

A tot aquest munt d’activitats en poc temps cal afegir els tallers i activitats del Pla d’Acció Tutorial que al 
llarg de tot el curs es van fent i que ajuden a treballar altres aspectes més transversals de les tutories, sense 
perdre de vista la quantitat de tasques i nous aprenentatges del dia a dia i de cadascuna de les matèries que 
s’imparteixen a l’aula.

Per últim, no voldria descuidar-me de donar les gràcies a l’AMPA per haver-nos dotat de més bancs al pati, 
ampliat el nombre de taules de ping-pong i haver-nos construït el gimnàs exterior : tot ha estat molt ben rebut, 
els alumnes en podran gaudir cada dia. Gràcies per fer-ho possible.

Elisa Altimiras i Brunet
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Entrevista a una 
alumna amb 
dislèxia

Durant aquest segon trimestre, l’alumnat de revista hem estat buscant informació sobre els anomenats 
“trastorns del desenvolupament i la conducta”. Hem descobert que n’hi ha bastants: dislèxia, discalcúlia, 
TDAH, altes capacitats, autisme, anorèxia, bulímia, depressió, esquizofrènia, epilèpsia, etc. 

El primer que ens ha sobtat ha estat que se’ls anomeni “trastorns”, perquè ens ha semblat una paraula 
una mica lletja i, per això, hem preferit anomenar-los “dificultats”. 

Després de reflexionar-hi hem arribat a la conclusió que tothom tenim alguna dificultat i per això hem 
d’acceptar amb normalitat les diferències que tenen les persones que ens envolten. Hi ha gent que té 
facilitat per a les llengües, però en canvi troba molt complicades les matemàtiques o a l’inrevés. També hi ha 
persones a qui els costa cuinar, recollir l’habitació, organitzar-se, relacionar-se, etc. No hi ha ningú absoluta-
ment perfecte i és per això que hem d’aprendre a acceptar-nos i respectar-nos amb les nostres aptituds i les 
nostres dificultats. 

En la revista d’aquest trimestre, hem decidit centrar-nos en la dislèxia, ja que una de les nostres compa-
nyes de 1r d’ESO té aquesta dificultat i volíem estar més informats per tal d’ajudar-la en tot el que ens fos 
possible.

ENTREVISTA A L’ALUMNA DIAGNOSTICADA 
AMB DISLÈXIA:

Què és la dislèxia? 
És un “trastorn” que fa que et costi llegir, escriure i 
pronunciar algunes lletres.

Els professors et compten diferent l’ortogra-
fia? 
Sí, perquè em fan corregir algunes faltes, no pas totes 
les que faig, però gairebé no perdo puntuació.

Ho tens des de petita? 
Sí. L’he tingut des de petita i sempre el tindré, tot i 
que gràcies a les sessions amb la logopeda he pogut 
millorar molt. Recordo que a P5 tothom anava llegint, 
però a mi em costava molt i em sentia “un bitxo 
raro”.

4.- T’ha costat acceptar que tens aquesta di-
ficultat? 

Em va costar més expressar-ho que acceptar-ho.

Per què et va costar expressar-ho? 
Perquè els nens m’apartaven, sobretot entre 1r i 4t 
quan s’adonaven que jo no aprenia com ells. A 5è i a 
6è ja no va ser tan dur perquè ja em coneixien.

Els professors van explicar als companys les 
teves dificultats? 
Sí. Vam decidir amb la logopeda que era millor que la 
resta de nens i nenes sabessin que les meves dificul-
tats per llegir tenien un motiu. 

A més, la majoria de professors m’avançava quin tros 
de la lectura em tocaria fer a mi perquè me la pogu-
és preparar a casa.

De quina manera t’ha ajudat la logopeda? 
Hi he anat des de ben petita (8 anys) i he fet sobre-
tot jocs de memòria, de fer síl·labes, de percepció 
espacial, llegir i escriure, i quan acabava ho corregíem 
juntes.
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Quines són les principals dificultats que 
tens? 

Em costa distingir les lletres “s”, “c” i “z”. Quan llegei-
xo avanço amb el pensament quina serà la lletra o 
la paraula i quan m’equivoco canvio el que calgui. Als 
exàmens llegeixo moltes vegades les preguntes i, per 
sort, hi ha profes que me’ls fan una mica adaptats. 

Tinc molta més comprensió i expressió oral que ca-
pacitat lectora. 

A més a més de la logopeda, també m’ajuden els 
meus pares. Tenen molta paciència amb mi. Quan 
tinc exàmens, el meu pare em prepara preguntes 
per repassar el que hem estudiat i així tot em queda 
més clar.

Per acabar, la nostra companya ens ha dit unes pa-
raules molt boniques que reproduïm a continuació: 

“M’agradaria que si us trobéssiu amb nens amb 
aquestes problemàtica no els féssiu bulling, que no 
us fiquéssiu amb ells perquè els costarà molt més 
superar-ho i en un futur no podran avançar. I, so-
bretot, que actuéssiu com us agradaria que actues-
sin amb vosaltres”.

Alumnes de l’optativa de revista de 1r ESO

Born és una experiència de vida. En ell, Anna Marcet,  l’autora,  dedica les línies a explicar-nos com va ser el seu pas 
per l’escola i el seu aprenentatge sotmès a les dificultats d’una dislèxia. 
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SORTIDA PORTES OBERTES UAB

Als alumnes de 2n de 
Batxillerat: Núria Gras, 
Ebra Hamdoun i Alex 
Vilalta

1.- Què opines de l’experiència que has viscut 
a les  portes obertes de la UAB? Què és el que 
més et va agradar? I el que menys? 

• Núria: Va ser molt emocionant, perquè veus 
les universitats, les classes, els profes... Aquesta 
experiència fa que tinguis més ganes d’anar a la 
universitat. Però el que més em va agradar de tot 
va ser assistir a la xerrada d’educació social, per molt 
que sàpiga que no faré aquesta carrera, tot i així 
em va servir molt perquè va ser una xerrada molt 
motivadora. 

• Ebra: Doncs, considero que és una bona experiència 
perquè així el alumnes poden orientar-se cap el 
futur i prendre vistes de quines carreres en criden 
més l’atenció o no. Hi ha moltes carreres per poder 
escollir i el que menys m’ha agradat és que potser 
les xerrades no eren tan dinàmiques i es feien una 
mica pesades. 

• Alex: Em va agradar perquè com ha dit ell el meu 
company veus les instal·lacions  fa que t’ubiquis més 
en la carrera que vols fer. El que més m’ha agradat és 
que està tot junt (les instal·lacions) i que et permet 
conèixer gent d’unes altres carreres. El que menys 
em va agradar, a part que no em va agradar la univer-
sitat en concret, és que penso que potser diuen que 
és de les millors i jo no estic segur d’això.

2.- Quines van ser les sensacions que vas 
tenir? 

• Núria: A mi em va agradar molt.  L’ambient que 
hi ha vulguis o no és atractiu, perquè a diferència 
d’altres universitats, a la UAB hi ha molta varietat de 

gent i de moltes carreres diferents, i això és molt 
motivador. 

• Ebra: La sensació que em va generar aquesta 
universitat és que és molt gran però tampoc és una 
universitat que a mi em convenci  per poder realitzar 
la carrera que vull fer.

• Alex:  Vaig tenir la sensació que ens volien vendre 
que era  la millor universitat, l’únic Campus. I potser 
hi ha altres coses també fora d’allà molt interessants.

3.- Et veus a tu mateix a la universitat? 

• Núria: Sí, en aquesta sí. En una altra, no ho sé.

• Ebra: Potser en un futur, si acabo el batxillerat bé, sí.

• Alex: Jo, a l’autònoma no.

4.- Què estudiaràs? Ho tens clar? 

• Núria: No, jo no ho tinc gens clar. Tinc moltes ganes 
de la universitat, però no tinc clar què faré, perquè 
vaig canviant sempre d’opinió.

• Ebra: En principi vull estudiar ciències polítiques, 
però no ho tinc clar. Puc canviar d’idea en qualsevol 
moment…

5.- Estàs preparat per afrontar  5 o més anys 
d’estudi intens? 

• Núria: no ho sé, jo crec que sí. 

• Ebra: jo crec que sí, si és una carrera que t’agrada.

• Alex: jo crec que també perquè quan et centres, 
et va bé.

Les entrevistes
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6.- Quines universitats estan dins la teva 
llista de possibilitats? 

• Núria: l’Autònoma i la de Girona.

• Ebra: la Pompeu Fabra, la UAB i UB. 

• Alex: la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra 
i la UB.

7.-  T’agradaria poder anar a estudiar a un altre 
país? En cas que sí, on? I quant de temps? 

• Núria: Sí, és una cosa que vull fer sí o sí a la meva 
vida. M’agradaria anar a un  país nòrdic durant uns 
4 anys.

• Ebra: Sí, m’agradaria. Els països que més m’agraden 
seria Japó i Estats Units. Un any potser.

• Alex: A mi no, m’agradaria estar un temporada 
afora, però per estudiar, prefereixo estar aquí.

8.-  Si no estiguessis a batxillerat, quina altra 
opció haguessis escollit? 

• Núria: Jo dedicar-me a l’esport.

• Ebra: Jo hagués fet algun mòdul d’alguna cosa 
relacionada amb les ciències. 

• Alex: Jo un mòdul d’administració.

Equip de redacció de 3r d’ESO
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Què fan els nostres companys
de 3r a les optatives?

Els alumnes de revista de 3r d’ESO sentim curiositat per saber què treballen 
els nostres companys a les optatives d’aquest curs. Volem saber quins són els 
objectius de cada matèria, si els han despertat algun interès professional, si 
els agrada i si la recomanarien. 

És per això que hem decidit d’anar-los a veure i preguntar-los la seva opinió 
sobre totes aquestes qüestions

ASTRONOMIA Professor: Marc Vallbé

ECONOMIA Professor: Gerard Girbau

CULTURA CLÀSSICA Professora: Laura Viayna

ALEMANY Professor: Mercè Pedrosa i Eva

OPTATIVA ASTRONOMIA
entrevistada: Verònica, 3r  ESO

1- Quins són els objectius d’aquesta matèria?
A astronomia aprenem tot allò que està relacionat 
amb el  cel i  l’univers. És molt cuirós i interessant.

2- T’ha despertat algún interès professional 
per al futur?
Crec que no. Almenys, de moment.

3- T’agrada i la recomanaries?
Sí, m’agradaria. I sí que la recomanaria.

OPTATIVA ECONOMIA

1- Quins són els objectius d’aquesta matèria?
Aprendre detalls sobre tot el que a veure amb  la 
idea del negoci.

2- T’ha despertat algun interès professional 
per al futur?
Crec que no. Almenys, de moment.

3- T’agrada i la recomanaries?
Sí, ens agrada i la recomanaríem.

OPTATIVA CULTURA CLÀSSICA 
entrevistada: Paula González, 3r d’ESO

1- Quins són els objectius d’aquesta matèria?
Aprendre les històries de la mitologia clàssica i el seu 
sentit.

2- T’ha despertat algún interès professional 
per al futur?
No, de moment no.

3- T’agrada i la recomanaries?
Sí , perquè crec que és interessant.

OPTATIVA ALEMANY 
entrevistats: Bruna i Hanníbal, 3r d’ESO

1- Quins són els objectius d’aquesta matèria?
Aprendre un nou idioma, molt diferent del nostre.

2- T’ha despertat algún interès professional 
per al futur?
No, de moment. Però saber idiomes sempre t’obre 
portes.

3- T’agrada i la recomanaries?
Sí, m’agrada. És interessant conèixer com funcionen 
altres llengües. És recomanable perquè t’obre 
oportunitats laborals.

Equip de redacció de 3r d’ESO



Alumnes entrevistats: Alba Quirós i Alex Vilata

1.- Per què vas escollir l’optativa de modalitat “litera-
tura catalana”? 
Perquè ens cridava l’atenció i ens agradava més que d’altres 
assignatures.

2.- Què t’ha inspirat a estudiar-la? 
Conèixer les arrels de la literatura de la nostra llengua i poder 
aprofundir en les diferents obres. També perquè ens semblava 
una bona oportunitat per  llegir i  comentar obres que a casa 
no haguéssim llegit. Nosaltres mateixos ens hem sorprès per-
què moltes d’elles ens han agradat i  no ens ho esperàvem, pel 
fet que eren lectures obligatòries i  en general no ens solen 
agradar.

3.- Si no haguéssiu escollit aquesta optativa, què 
hauríeu fet? 
Geografia, ja que tots dos fem grec.

4.- Creus que és útil per a la vida estudiar aquesta 
matèria? 
No, però ens resulta interessant i  creiem que és cultura, que 
sempre va bé.

5.- Recomanaries aquesta matèria? 
Sí. A més, com que el batxillerat humanístic no és massa popu-
lar, som pocs a classe i  això fa que l’ambient sigui més distès, 
recollit i puguem comentar les obres de manera amena.

4.- Val la pena estudiar batxillerat? 
Sí, perquè et forma en diferents disciplines i  tens una visió 
molt global de les coses. Et fa savi en molts àmbits. De tota 
manera, si la teva intenció no és anar a la universitat, potser 
hi ha camins que t’atrauen més, tot i  que després de Batxi-
llerat pots accedir a Cicles Formatius de Grau Superior, que 
ofereixen tot tipus de formacions que et permeten accedir al 
món laboral.

Equip de redacció de 3r d’ESO

Als alumnes de Literatura 
Catalana de 2n BATX

Entrevista a la Vanessa

De què treballes a l’institut? 
D’auxiliar administrativa.

Quan fa que treballes al Cal 
Gravat? 10 anys, Has treballat 
a altres llocs? Sí, Quins?
Al Departament d’ensenyament, a 
botigues, de monitora, fent classes 
de repàs…

Què és el que més t’agrada de la teva feina? 
El contacte amb les persones.

Quins estudis vas cursar? 
Vaig estudiar educació social, postgrau en mediació i resolució 
de conflictes, i un postgrau en psicopatologies infantils, juvenils 
i  d’adults.

T’agradaria haver treballat d’alguna altra cosa? 
M’agrada molt  aquesta feina, encara que no em pensava que 
treballaria d’això. Però si hagués d’escollir entre totes les feines 
em quedaria amb la feina a les persones, a col·lectius socials…

Tens fills? No. T’agradaria tenir-ne? Sí
 
Quines anècdotes interessants t’han passat a l’ins-
titut?
Una vegada, als barracons de l’altre institut, va entrar 
una serp.

Què t’agradaria fer si treballessis en una escola amb 
nens petits i no grans?
Treballar de mestra.

Amb quin company de feina tens més afinitat?
Tinc molt bona relació amb tots.

Quines són les teves aficions? Viatjar, A quins llocs 
has anat? Tailàndia, les illes gregues, Dubai....

Tu veus bé que alguns nois de l’institut es fiquin amb 
altres nois?
Evidentment no; estic en contra del bullying.

Equip de redacció de 3r d’ESO
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Alumnes entrevistats:
Sara Dorado, Oriol Romero i Laia Flotats

1- Com valores la teva experiència a l’institut 
Cal Gravat?

Uri: Una experiència positiva, m’està ajudant a ser 
millor persona i a aprendre a pencar perquè si volem 
estudiar, hem d’estudiar i cali posar-se les piles per-
què ens fem grans i 
hem d’aprendre a 
treballar, a confiar i a 
treballar en grup.

Laia: jo opino que ha 
estat molt bona, ja 
que he pogut evo-
lucionar com a es-
tudiant i està molt 
bé i s’ha d’aprendre, 
com diu ell, a tre-
ballar en grup, col-
lectivament,  ja que a 
l’hora de treballar, en 
un futur, ens ajudarà.

Sara: Jo crec que està 
sent una experiència 
molt bona perquè el 
grup classe és molt 
benavingut i tots ens 
ajudem entre tots, 
tot i que també es-
tem treballant molt 
per poder treure 
una bona selectivitat.

2- Quants cursos 
has fet aquí ?

Sara: Aquest curs ha 
sigut el meu primer any a Cal Gravat .

Laia: Jo en porto sis.

Uri: Jo els he fet tots, des de primer de la ESO.

3- Què vols estudiar quan acabis el batxil-
lerat?

Sara: Infermeria o farmacèutica o alguna cosa relaci-
onada amb l’anglès.

Laia: Jo qualsevol cosa relacionada amb  biociències o 
medicina,  farmàcia.

Uri: Jo alguna ingenieria o alguna cosa relacionada 
amb els idiomes

4- Què és el que 
més valores o 
el que més t’ha 
agradat  del teu 
pas per l’institut? 
I el que menys?

Sara: Els companys i 
el que menys la set-
mana d’exàmens.

Laia: Igual

Uri: el mateix

5- Què creus que 
trobaràs a faltar 
de l’institut  te-
nint en compte 
que el proper any 
ja el deixes?

Sara: Les amistats 
i la relació amb els 
profes.

Laia i Uri: igual
 
6- Quin creus que 
és el nivell d’exi-
gència del batxi-
llerat de Cal Gra-
vat, del 0 al 10?

Sara: 10, Laia: 9’5 i Uri: 8’5

Equip de redacció de 3r d’ESO

Als alumnes de Científic de 
2n de BATX



Dia de la pau i la no violència
30 de gener: el dia de la pau  i la 

no violència  és un dia en què podem 
sortir al carrer i manifestar-nos i mos-
trar la nostra llibertat.

A molts centres educatius es fan acti-
vitats en pro cap a una una cultura de 
la  no violència i la pau, l’educació per 
a la tolerància, la solidaritat, la concòr-
dia, el respecte als Drets Humans. 

“No hay camino para la paz: la paz es 
el camino”. “Una gota de lluvia puede 
atravesar una piedra, no con violencia , 
sino con constancia”.

Dia Mundial del càncer 
4 febrer:  el 4 de febrer de l’any 

2000 es va inaugurar el dia mundial 
del càncer amb l’objectiu d’augmentar 
el coneixement i mobilitzar la societat 
per avançar en la prevenció i control 
d’aquesta malaltia.

“Ser la voz, no el eco”.    

Dia de la dona 
8 de març: dia de la dona 
El Dia Internacional de les Dones o 

Dia de la Dona Treballadora se cele-
bra el 8 de març de cada any i està 
reconegut per l’Organització de les 
Nacions Unides (l’ONU). És un dia 
aprofitat tradicionalment per a reivin-
dicar el feminisme denunciant el sexis-
me. Aquest dia commemora la lluita 
de les dones per la seva participació 
juntament amb els homes en l’àmbit 

laboral i, per tant, pel dret a la inde-
pendència econòmica, i a la societat 
en general.

La primera celebració va tenir lloc el 
19 de març de 1911 a Alemanya, Àus-
tria, Dinamarca i Suïssa, i la seva com-
memoració s’ha anat estenent, des de 
llavors, a nombrosos estats.

El 1972 l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va declarar el 1975 
Any Internacional de la Dona, i el 1977 
va convidar tots els estats a declarar, 
conforme a les seves tradicions histò-
riques i costums nacionals, un dia com 
a Dia Internacional pels Drets de la 
dona i la Pau internacional.

“No se nace mujer. Se llega a serlo”

Dia de la mare 
5 maig: els catòlics van transformar 

aquestes celebracions que ells consi-
deraven paganes en altres diferents 
per honrar a la Mare de Déu, la mare 
de Jesús. En el santoral catòlic el 8 de 
desembre se celebra la festa de la 
Immaculada Concepció, data que els 
catòlics van adoptar per celebrar el 
Dia de la Mare.

Dia en contra el racisme
21 de març: !!Solo una raza, la raza 

humana!!

El 21 de març de cada any se celeb-
ra el Dia Internacional de l‘Eliminació 
de la Discriminació Racial. Declarat 
per l‘Assemblea General de Nacions 
Unides, aquesta jornada recorda la 
tragèdia racista ocorreguda el 1960 a 
la ciutat de Sharpeville, a Sud-àfrica.

La policia va obrir foc contra una 
manifestació de 20.000 persones 
que resisteixen al règim racista de 
l‘Apartheid, assassinant a 69 persones 
negres, entre elles dones i nens. I altres 
180 van ser ferides. El 30 de març del 
mateix any el govern va declarar es-
tat d‘emergència i van ser detingudes 
11.727 persones.

Dia mundial de l‘aigua
 22 de març: en aquest dia podem 

recordar que l’aigua ens pertany a tots 
i no importa ni el gènere ni la religió 
ni les discapacitats.  És un element vital. 

“Una gota de 
agua es flexible. 

Una gota de 
agua es pode-
rosa. Una gota 

de agua es más 
necesaria que 

nunca.“

Dia del pare, 19 de març
El Dia del pare se celebra el 19 de 

març en els països de tradició catòli-
ca europea i coincideix amb el dia de 
Sant Josep. No a tots els lloc del món 
existeix aquesta celebració dedicada 
al pare. 

Diversos països europeus, com Fran-
ça o el Regne Unit i la majoria de 
països iberoamericans, van adoptar la 
data nord-americana, de manera que 
actualment celebren el Dia del pare el 
tercer diumenge de juny. Aquests paï-
sos deixen per al 19 de març la celeb-
ració del Dia Internacional de l‘Home.

DIES INTERNACIONALS
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Els de la patinada també anàvem a Dorres, als 
banys termals. Vam sortir de l’institut a les 7,30h 
direcció Puigcerdà. Vam arribar a les 9:30h, ens vam 
quedar al pati que hi havia darrera del “poliespor-
tiu” i quan vam acabar d’esmorzar vam anar a bus-
car els patins de pista de gel. Ens hi vam estar 1h i 
mitja i, quan vam acabar, vam deixar els patins i vam 
marxar  a Dorres (França) a gaudir dels banys ter-
mals. En acabar totes les activitats vam quedar tots 
a la plaça del centre de Puigcerdà, vam gaudir d’una 
estona de temps lliure, fins a les 16:00h i, d’allà, vam 

marxar cap al bus per tornar  a Manresa, on hi vam 
arribar a les 17,30h

Vam disfrutar molt, però vam acabar tots ben can-
sats!!!

Erika Marin Segura; 2n ESO

PATINADA

» El dia 4 de febrer es va orga-
nitzar una sortida d’Educació 
Física.  Els alumnes de 1r, 2n, 3r 
i 4t d’ESO teníem l’opció d’anar a 
patinar o esquiar. «
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Entre ells: rugbi, gimnàstica esportiva i atletisme. A 
part de poder gaudir-los en les seves instal.lacions 
ens han explicat coses noves que no sabíem. També 
hem fet voleibol platja, bàsquet , futbol i cal.listènia  

durant el matí. Ha estat una matinal ben moguda i 
entretinguda! Ens vam reunir a les 8:30h al Congost 
i a les 9h ens vam separar per anar a fer les activi-
tats. 

A cada esport hi havia un monitor que ensenyava 
les principals característiques de cada joc i podies 
jugar-hi. Al cap d’una hora, tots els grups classe can-
viàvem d’activitat i d’aquesta manera resultava molt 
més divertit perquè no et donava temps d’avor-
rir-te. Tots teníem una hora de fer volei, que vam 
aprofitar per menjar i parlar. 

Quan tothom va haver pas-
sat per les quatre activitats ens 
van deixar que anéssim amb els 
nostres amics a jugar a la pista 
de patinatge sobre rodes o a 
passejar, però n’hi va haver que 
van preferir quedar-se a la pis-
ta de volei. A les 14:00h ens en 
vam anar cap a casa perquè ja 
s’havien acabat totes les activi-
tats.

Tots els alumnes de 1r van dis-
frutar d’un dia molt esplèndid!!!

Yuliana López 1r A

1r D‘ESO ANEM AL CONGOST

» El dia 27 de febrer els alumnes de 1r d’eso 
vam anar d’excursió al Congost a conèixer 

i practicar quatre activitats esportives dife-
rents: l’atletisme, rugbi, beisbol i volei. «
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Entre ells: rugbi , gimnàstica esportiva i atletisme. A 
part de poder gaudir-los en les seves instal.lacions 
ens han explicat coses noves que no sabíem. També 
hem fet voleibol platja , bàsquet  ,futbol i cal.listènia  
durant el matí. Ha estat una matinal ben moguda i 
entretinguda!

ESPORTS A LA CARTA AL CONGOST

» El dimecres 4 de març l’alum-
nat de 2n d’ESO vam anar al 
Congost amb el programa ”Es-
ports a la Carta” de l’ajuntament 
de Manresa a realitzar diferents 
esports. «
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SORTIDA 
INFEC

» El dilluns 2 de març 
tots els alumnes de 
3r d’ESO vam anar a 
Barcelona a fer una 
visita a les instal.laci-
ons de l’Inefc a Mont-
juïc. «

Va ser una oportunitat per moti-
var els més esportistes a estudiar 
aquesta carrera.
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Alumnes entrevistats: Edgar i Cristina 1r d’ESO D

Què en penses d’aquesta activitat?
Cristina: Crec que està bé. És una activitat positiva.
Edgar : Estè bé però em resulta una mica avorrida. 
Ariadna: Personalment, jo m’ho passo molt bé; 
m’agrada molt i penso que està molt bé que es faci. 

T’agrada?
Cristina: Sí.
Edgar : Bé… d’aquella manera. No especialment.
Ariadna: Sí, molt!  

Penses que és divertida?
Cristina: Sí
Edgar : Bastant.
Ariadna:Sí, molt. 

Quina activitat feu?
Cada dia ens centrem en una cosa diferent (crol, 
esquena…); a estones, fem també joc lliure. També 
fem estiraments.

Quins dies hi aneu i quantes hores feu?
Hi anem els divendres, des de les 12:30h a les 
14:30h. Altres grups els dimecres.

Faríeu aquest activitat tots el dies?
No, però un cop per setmana està bé

Equip de redacció de 3r d’ESO

ACTIVITAT DE PISCINA 1r D’ESO 

A mitjans de 
novembre 
s’ha celebrat 
el cros escolar 
de Manresa, i 
en Yeray Mar-
tínez, de 4rt 
d’ESO, ha estat 
el flamant gu-
anyador de la 
cursa en cate-
goria cadet.

Enhorabona 
Yeray!!!

Amb els alumnes de competèn-
cies esportives, de 4t d‘ESO, 
estem gaudint de sessions al 
gimnàs Cube, on hem pogut 
practicar i conèixer diferents 
activitats per treballar la nostra 
condició física: fitness, boxing, 
ciclisme indoor i sessions amb 
treball intervàlic.

Està sent una experiència en-
riquidora per a tots i totes.

Competències
esportives al 

CUBE



19Institut Cal Gravat 2n Trimestre

Vam marxar molt d’hora al matí per tal de poder 
aprofitar bé el dia. Només arribar vam anar a la 
Fontana de Trevi i al Panteó. Després ens vam dirigir 
a l’Ara Pacis, construït per commemorar el retorn 
triomfal de l’emperador August, després d’haver 
guanyat les campanyes a Hispània i Gàl·lia. La Galle-
ria Borghese ens va ocupar bona part de la tarda, 
on vam poder veure l’escultura d’Apol·lo i Dafne 
feta per Bernini.

L’endemà ens vam encaminar cap als Museus Ca-
pitolins, on vam poder “trobar-nos” amb la funda-
dora de Roma: la lloba Capitolina junt amb Ròmul i 
Rem. Més tard vam anar a les termes de Caracal·la, 
s’hi podien arribar a banyar 1.600 persones alhora! 
Vam gaudir veient com el sol es ponia al Mercat 

de Trajà i finalment, vam acabar el dia al barri del 
Trastevere. 

Divendres 29 ens vam passar al matí al Vaticà. Vam 
visitar els museus Vaticans, inclosa la famosa Capella 
Sixtina, i la Basílica de Sant Pere, on s’hi troba La 
Pietat de Miquel Àngel. Ens va agradar molt poder 
veure en directe obres que surten a Selectivitat i 
que hem treballat o treballarem a classe. 

El dia de marxar, dissabte, vam acabar d’impreg-
nar-nos de la cultura romana anant a l’Amfiteatre 
Flavi, popularment conegut com Coliseu, i al Fòrum 
Imperial. Després de dinar vam fer via cap a l’aero-
port. Vam tornar a casa contents d’haver espremut 
al màxim aquesta bonica ciutat i d’haver recarregat 
bateries per encarar amb força la resta de curs!  

VIATGE A ROMA

» Els humanístics de 2n de 
Batxillerat vam anar de viatge 
cultural a Roma del 27 al 30 de 
novembre de 2019. «
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En concret, vam estar al departa-
ment de Geografia de la facultat de 
Filosofia i Lletres i vam visitar la Car-
toteca, on vam poder apreciar i palpar un seguit 
de mapes de diferents temàtiques així com veure 
l’evolució de la ciutat de Manresa a sobre dels ma-
pes i a diferents escales.

També vam gaudir del Taller en 3D al Laboratori 
d’informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT) on 
van poder treballar amb diferents mapes superpo-
sats de la serralada de Montserrat a part de repas-
sar els principals conceptes de cartografia.  

TALLER
LIGIT A 
LA UAB

» Un bon grup d’alum-
nes de 2n de batxillerat  
vam anar a la UAB el 7 
de febrer. «

Equip de 
redacció de 
3r d’ESO
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Qui és la gran de les dues?
F. -Vam néixer el dia 17 d’agost del 2004, al matí. 

Jo vaig néixer dos minuts abans que la  meva ger-
mana Manal.  Tenim un germà més petit d’onze 
anys, ens sentim com dues germanes grans alhora. 

Teniu els mateixos gustos? Quins
F. -Alguns, però molts no, per exemple a mi 

m’agrada molt el formatge i a la meva germana no.
M. -A mi m’agrada més la gent amb un caràcter 

més fort i actiu i a la Fàtima li atrau més la gent 
tranquil.la. Totes dues compartim la roba, sortim 
amb la mateixa colla a la vegada, mai sortim per 
separat, estem bé juntes.

És cert que sou gairebé telepàtiques, i que 
sempre sabeu el que l’altra pensa? 

F. i M. -A vegades sí que pensem igual; però no 
sempre. El que ens passa és que solem parlar al 
mateix temps o també ens ha passat que una pensa 
el que diu l’altra en el mateix moment.

Quina ha estat la situació més penosa o difícil 
que heu passat com a bessones.

M.-Que a l’escola de primària, al Serra I Húnter, 
el profe va deixar a la Fàtima a classe, va anar a una 
altra classe i em va veure a mi, i quan va tornar va 
veure a la Fàtima i es pensava que érem la mateixa 
persona.

F.- A casa els pares a vegades també ens confo-
nen. El que no ens confon mai és el meu germà pe-

tit. Una vegada quan ens estaven vacunant a l’escola 
la infermera no em volia posar la vacuna perquè 
creia que ja m’havia punxat

Com és el tracte aquí a l’institut? Com us orga-
nitzeu a l’hora de fer els deures, d’estudiar? Us va 
bé anar a la mateixa classe?

F.-Ens va bé anar a la mateixa classe perquè ens 
ajudem més. A vegades fem els deures juntes; però 
no sempre. Si anéssim a classes diferents potser ens 
podríem fer passar una per l’altra, però no ho hem 
fet mai; encara.

M.- Algun cop m’he sentit molesta quan s’han 
equivocat amb la nota d’alguna assignatura o quan 
no em reconeixen. Fins i tot, encara ara alguns com-
panys de classe tampoc ens identifiquen. A més, hi 
ha una altra companya d’una altra classe, la Fàtima 
El Baz,  que s’assembla molt a nosaltres; tant, que 
alguns creuen que som trigèmines. Com a anècdota 
t’explico que quan la nostra mare va veure una foto 
seva es va pensar que érem una de nosaltres.

Us estimaríeu més ser bessones o bé ser ger-
manes normals?

M.-Ser germanes normals, perquè no ens agrada 
ser bessones. Un inconvenient que tenim és que el 
que fa una ho pot acabar pagant l’altra, també.

Sí que ens agrada ser bessones però ens agra-
daria més ser bessones diferents, no pas idèntiques 
perquè vam néixer de la mateixa bossa.

Adriana Moratalla 2n A i Jana Jimenez 2n B 

BESSONES DE 4t D’ESO

Fàtima i Manal 
Lakrid Hamdouny

» La Fàtima i la Manal són dues germanes bes-
sones que fa 3 cursos ja que són a l’institut de cal 

gravat. Són bessones gairebé idèntiques i és molt 
difìcil distingir-les encara que sí que tenen diferències. 

La Fàtima té la cara una mica més llarga i la Manal una mica 
més rodoneta. «
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Rio de Janeiro
El carnaval del Brasil és un festival celebrat anual-

ment al Brasil, a finals de febrer o principis de març. 
Correspon a la versió nacional del carnaval que se 
celebra entre la tarda de divendres (47 dies abans 
de Pasqua) i el dimecres de cendra al migdia (40 
dies abans de la Setmana Santa) que marca el co-
mençament de la Quaresma, el dia quaranta abans 
de Pasqua.

Sense cap dubte, l’esdeveniment més famós de 
l’any és el Carnaval de Rio de Janeiro, un dels es-
pectacles més grans d’Amèrica i una de les majors 
manifestacions de la cultura carioca, que omple de 
música i color els carrers de la ciutat durant una 
setmana i que té el seu punt culminant en l’espec-

tacular desfilada de les Escoles de Samba que es 
porta a terme al Sambòdrom.

Tenerife
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife té, jun-

tament amb el Carnaval de Cadis, la màxima 
consideració per a festes que concedeix el Mi-
nisteri amb Competències en turisme a Espanya. 
És considerat el Segon carnaval més popular i 
conegut internacionalment, després del que se 
celebra a Rio de Janeiro (Brasil). De fet, la ciutat 
de Santa Cruz de Tenerife està agermanada amb 
la ciutat de Rio de Janeiro per aquesta raó.

Sallent
El Carnaval més animat de la Catalunya Central. 

Un Carnaval que repetirà l’esquema de sis dies que 
es va introduir l’any passat, en lloc dels set d’edici-
ons anteriors. El Carnaval infantil obrí el programa, 
el divendres 21. Com a novetat d’enguany, s’escurçà 
el recorregut de la rua de dissabte i retornà a l’iti-
nerari d’anys enrere per mirar de guanyar agilitat i 
fluïdesa. Es va mantenir el tradicional arròs de diu-
menge, i la mostra de foc i de cultura popular del 
dilluns a la plaça de Cal Teia. El punt i final el posà el 
tradicional enterrament de la sardina, dimecres 26, 
després de la rua mortuòria.

Carnaval al món

Alba Vega 2n B
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Moneda Noruega
La moneda de Noruega 
és la Corona. No té el 
mateix valor que l’Euro. 

Oslo
Oslo és la capital de No-

ruega. Està al sud-oest del 
país. A l’any 1040 es va de-

cidir que Oslo fos capital de 
Noruega.

Menjar típic 
A Noruega el més típic es el peix, bacallà i salmó.

El més popular
El dia 17 de maig és el dia de la Constitució de 

Noruega. Els seus habitants en diuen el dia Naci-
onal del país. És el dia que es fa la festa més im-
portant de tot l’any. La primera vegada que es va 
celebrar va ser l’any.

Stavanger
És la ciutat amb més població de Noruega. Quan 

la catedral de Stavanger es va construir, es va decla-
rar oficialment que Stavanger era una ciutat (1125).

Bergen
És la segona ciutat més gran i més important de 

Noruega. Té 254.235 habitants.Són molt típiques 
les cases de colors de davant del port.

Troll
És el personatge mitològic més típic dels països 

escandinaus.

Martina Giera, 2nC

Noruega
» He triat aquest país perquè és un dels llocs més bonics on he 
anat i m’ha agradat molt. 
A més a més, tinc part de família allà i per tant, em van poder 
ensenyar i explicar molts llocs i amb molt detall. Fins i tot vaig 

poder fer classes de noruec. «



Les
receptes

450 g de galetes Oreo
200 g de mantega
400 ml de nata 35% MG
250 g de xocolata 70% de cacau
40 g de sucre
mini Oreo per decorar
gotes de xocolata per decorar

800 g de costelles de porc 
150 g de sal
30 g de vinagre
3 l d’aigua mineral
un manat d’herbes (1 branca de fari-
gola, 1 de marduix i 1 fulla de llorer)
oli d’oliva verge extra
10 boles de pebre negre aixafades

Per a la salsa Teriyaki 
(opcional)

150 g de salsa de soja
150 g de sake
150 g de Mirin (vi dolç 
japonès)
80 g de sucre morè
80 g d’oli del confitat

CASSOLETA 
DE XOCOLATA I 
GALETES OREO

COSTELLES DE 
PORC CONFITADES

Elaboració:

1. Tritureu la part negra de les galetes Oreo amb la 
picadora.

2. Desfeu 150 g de mantega i barregeu-la amb les 
galetes. Cobriu la base i les parets del motlle 
amb aquesta barreja. Reserveu-ho al congelador.

3. Poseu la nata i el sucre al foc fins que comenci a 
bullir. Retireu-ho del foc i afegiu-hi la xocolata i 
els altres 50 g de mantega. Remeneu-ho fins que 
quedi una barreja ben homogènia.

4. Aboqueu-ho dins la base d’Oreo i decoreu-
ho amb galetes mini Oreo i gotes de xocolata. 
Reserveu-ho a la nevera durant un mínim de 2 h.

Elaboració:

1. Dividiu les costelles en vuit porcions. Poseu-les en 
un bol apte per a aliments i cobriu-les amb l’aigua, 
la sal i el vinagre; poseu-ho a la nevera 12 h.

2. Retireu les costelles de l’aigua salada i envinagra-
da, eixugueu-les i poseu-les en una cassola al foc; 
cobriu-les amb oli d’oliva, i poseu-hi el buquet 
d’herbes i les boles de pebre aixafades. Quan 
arrenqui el bull, deixeu-ho a foc molt lent, 2 h.

3. Deixeu-ho refredar i reserveu-ho a la nevera. Po-
deu conservar la carn confitada ben coberta d’oli 

un parell de setmanes.

4. Per servir la carn calenta, 
retireu-la de l’oli i poseu-la 
al forn ben calent, a 200 ºC, 
10 min: la carn s’escalfarà i 
l’exterior quedarà daurat amb 
un sabor de rostit molt suau. 
Serviu-la amb patates bullides 
i aixafades amb la forquilla, o 
amb mongetes del ganxet.

Per a la salsa Teriyaki (opcional): mescleu tots els 
ingredients. Poseu-ho al foc i feu que arrenqui el 
bull. Serviu la salsa a taula en bols individuals.

Equip de 
redacció de 
3r d’ESO



L’adolescència
El tema central de la revista d’aquest segon tri-

mestre és l’adolescència. Si ens centrem en la de-
finició formal es tracta d’un “estadi del desenvolu-
pament físic i psicològic humà, en què es realitza la 
transició entre la infància i l’edat adulta, i que des del 
punt de vista físic s’inicia aproximadament amb la 
pubertat i acaba amb la formació del cos adult”.

Són molts els aspectes que es poden tractar en 
aquesta etapa evolutiva de l’ésser humà. Per això, 
en aquest número, centrem l’interès, per una banda,  
en aspectes relacionats amb la vessant  educativa, 
concretament sobre els anomenats “trastorns del 
desenvolupament i la conducta”. I per altra banda, 
també en un dels hàbits més perjudicials i preocu-
pants que sovint s’enceta en aquesta etapa vital: el 
consum de tabac.

Ens fem nostres les paraules de les educadores 
Eva Bach i Montse Jiménez en el seu excel·lent 
llibre:

Encoratgem els “adults actuals” que tenim el pri-
vilegi de tractar els “futurs adults” per tal que siguin 
el far que guia i el port que acull..

Mares i pares influencers. 50 eines per entendre i acompanyar adolescents d’avui. Ed. Rosa dels vents. Barcelona, 2019

Estudi del consum de tabac 
a Cal Gravat

»  Els adolescents necessiten 
adults far, que es retallin nítida-
ment en els seus paisatges i 
sobresurtin en la foscor. (...) 

Necessiten ports segurs, amb 
aigües emocionalment calmes, 
que temperin les seves pors i la 
seva agitació. (...) 

Volem influir-los? Tinguem pre-
sents aquestes dues imatges. 
Convertim-nos en far i port. Per 
ser-ho, només hi ha un camí: co-
mençar per nosaltres mateixos. 
Cercar les ajudes que ens calen i 
fer els passos necessaris per revi-
far la pròpia llum i reconnectar 
amb la pròpia calma. «



El tabaquismeEl tabaquisme
» Amb aquesta enquesta el que volem aconseguir són dades de 
tots els alumnes de Cal Gravat per tal de fer un buidat i unes 
gràfiques que posin de manifest el grau de consum de tabac al 
nostre institut. «

HISTÒRIA DEL TABAC

Inicis La història del tabac comença a Amè-
rica fa uns 6.000 anys quan els primers indis 
sud-americans passaren de dur una vida nò-
mada a una de sedentària i van començar a 
cultivar la terra. Entre alguns d’aquests produc-
tes hi havia algunes espècies de Nicotiana, la 
planta del tabac. En aquesta època usaven el 
tabac bàsicament per a les seves propietats psi-
coactives ja que els xamans coneixien aquesta 
substància i era utilitzada per diverses finalitats. 
Aquesta planta presentava un gran ventall de 
funcions: podia ser mastegada, beguda, usada 
com a cataplasma1, en ènemes2, inhalada pel 
nas (rapè), fumada, utilitzada per colorar els 
ulls... motiu pel qual els indis la valoraven tant. 
No obstant els efectes tòxics també eren co-
neguts per això els aprenents de xamans ha-
vien de passar cert temps per acostumar-se a 
les conseqüències de la nicotina. 

L’explicació a tot això és que els xamans 
creien que en les experiències properes a la 
mort, el seu esperit era capaç de tenir unes 
vivències que els permetrien descobrir les 
causes de les malalties i curar-les. D’aquesta 
manera l’ésser humà tenia gana de menjar i 
l’esperit en tenia de tabac. Ja en la nostre era, 
l’ús del tabac es va estendre per tot Amèrica 
de sud a nord tal i com ho evidencia un atuell 
maia trobat a Guatemala datat de l’any 1.000. 
Aquest és la primera prova de l’ús del tabac ja 
que apareix un indi fumant un rotlle de fulles 
de Nicotiana lligades amb una corda.

TABAQUISME

El tabaquisme és una drogodependència en 
la qual intervenen factors psicològics, socials, 
de comportament i farmacològics. Aquest fe-
nomen s’ha convertit en la primera causa de 
mort prematura evitable i d’invalidesa en els 
països desenvolupats a causa dels efectes que 
tenen els components del tabac. L’elevada ca-
pacitat addictiva de la nicotina fa que el taba-
quisme pugui considerar-se una drogoaddicció 
i una malaltia crònica per això en els darrers 
anys s’ha convertit en el principal problema de 
la salut pública la qual promou un conjunt de 
mesures preventives per reduir el consum a la 
població. Aquest és un factor de risc causant 
de diverses malalties: cardiovasculars, respira-
tòries cròniques i càncer. Entre elles, el càncer 
de pulmó és el més generalitzat ja que el fum 
ataca directament aquest òrgan i per tant és 
el que provoca més mortalitat.  També hi ha 
altres tipus de càncers lligats amb aquest hàbit 
com el de laringe, esòfag, bufeta urinària, pàn-
crees, ronyó o cèrvix. 

Pel que fa a les malalties cardiovasculars i 
respiratòries l’hàbit tabàquic és un dels prin-
cipals factors de risc. Tot i així, la probabilitat 
de patir alguna d’aquestes malalties està estre-
tament relacionada amb la durada de l’hàbit, 
l’edat d’inici de consum, la quantitat de cigar-
retes fumades i el tipus de tabac. D’aquesta 
manera hi ha més risc si l’hàbit es comença 
durant l’etapa de l’adolescència dels quals la 
meitat de fumadors moriran per alguna ma-
laltia relacionada amb el consum de tabac. És 
per això que moltes de les campanyes anti-
tabàquiques estan encarades a aquest grup de 



la població a fi de conscienciar als joves dels efectes 
perjudicials que comporta aquesta substància. Per 
tant, el consell antitabac és la primera recomanació 
del Codi Europeu Contra el Càncer, és la principal 
mesura preventiva recomanada per l’European Res-
piratory Society per les malalties pulmonars obs-
tructives cròniques i és juntament amb els hàbits di-
etètics saludables i la pràctica regular d’exercici físic 
una de les estratègies en la Declaració de Victòria 
sobre salut cardiovascular.

COMPONENTS DEL TABAC

PATOLOGIES ATRIBUÏBLES
AL TABAQUISME 

A causa dels components tòxics que conté el ta-
bac, el tabaquisme pot causar una gran quantitat de 
malalties: 

• Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica 
(MPOC) i altres malalties respiratòries. 

• Tumors malignes: càncer de pulmó, tràquea, 
bronquis… 

• Malalties cardiovasculars. 
• Afectació del creixement fetal.

EFECTES GENERALS QUE PRODUEIX 
EL FUMAR

• Cansament per falta d’oxigen a les cèl·lules. 
• Mal de cap.
• Ronquera i irritació de la gola.
• Tos. 
• Disminució de la capacitat pulmonar i dels me-

canismes de defensa del sistema respiratori que 
provoca que el fumador sigui més propens a in-
feccions, grips… 

• En joves els cigars retrassa el seu creixement.
• A la dona, si a més usa anticonceptius orals, aug-

menta el risc de trombosis, envelliment dels teixits 
i aparició d’arrugues. 

• Debilitació de les genives, les dents es tornen de 
color marró i les hormones s’alteren. 

• Menopàusia precoç en les fumadores. 
• La nicotina produeix diversos càncers.

RESUM de les dades extretes de »L’ENQUESTA DEL TABAC
ALS ALUMNES DE L’INSTITUT CAL GRAVAT. «

Amb l’enquesta que vam fer ens vam adonar que el 49% dels alumnes del nostre institut con-
sumeixen tabac, d’entre els quals el 9% són fumadors socials. 

És impactant veure l’edat en què els alumnes comencen a consumir tabac: la moda de les edats 
és entre els 11 i 13 anys. El 45,5% el consumeixen perquè els agrada i senten que tenen addic-
ció, i un 21% no ho té clar. El 62% dels alumnes tenen pares  fumadors, d’entre els quals el 25% 
d’alumnes consumeixen tabac. El 80% dels alumnes saben les conseqüències que té a nivell de salut  
ser fumador però, igualment, el 60% no volen deixar de fumar. La marca de tabac més consumida 
pels alumnes  de Cal Gravat és Winston, amb un total d’un  57% de consumidors d’aquesta marca.

 Equip de revista de 3r d‘ESO





Després d’una sessió informativa a la rectoria ens 
vam posar les gorres i cordar els anoracs per ob-
servar alguns dels objectes més conspicus a través 
de dos telescopis.  

La Lluna creixent acompanyada de Venus a po-
nent, la nebulosa d’Orió amb les joves estrelles del 
Trapezi i el cúmul obert de les Plèiades van ser els 
objectes observats. 

Equip de redacció de 3r d’ESO

Exploració del Cosmos!
» Els alumnes d’astronomia (3r) 
i de filosofia (4t) vam anar el 
passat 27 de febrer a Castelltallat 
a conèixer millor el cel. «
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Equip de redacció 
de 3r d’ESO

» Sortida de l’exposició de ”Bodies”, 
al centre comercial de les Arenas. «

Exploració del cos humà!



Les activitats i els tallers

Aquest any les i els alumnes de l’optativa 
d’Economia de 4t ESO han treballat a l’aula 
els valors de la Fundació Espigoladors i s’han 
presentat al seu concurs de Curtmetratges ano-
menat « El menjar no es llença. 

“Espigoladors” és 
una organització 
sense ànim de lu-
cre que lluita con-
tra les pèrdues i 
el malbaratament 
alimentari a la ve-
gada que empo-
dera persones en 
risc d’exclusió so-
cial d’una manera 
tr ansformadora, 
participativa, inclu-
siva i sostenible.

El concurs “El 
menjar no es llen-
ça”, en categoria 
juvenil, està desti-
nat a joves d’en-
tre 11 i 17 anys 
que tinguin idees 
per combatre el 
malbaratament ali-
mentari. Es pretén 
fer-los conscients 
del problema i 
empoderar-los do-
nant-los veu i fent-los veure que ells també poden 
ser part de la solució.

És sorprenent i preocupant que una tercera part 
dels aliments produïts arreu del món es perden al 
llarg de la cadena alimentària. Aquests aliments se-
rien suficients per alimentar a tota la població que 
passa fam al món. El malbaratament alimentari ge-
nera greus conseqüències ambientals, econòmiques 

i socials, però… Quin és el nostre paper com a 
ciutadans i ciutadanes? Podem aportar solucions 
que també serveixin als agricultors, les indústries i 
els supermercats? A Catalunya, es llencen 262.471 
tones d’aliments sòlids, l’equivalent a 34,9 quilos per 
habitant i any.

A l’aula s’ha tre-
ballat aquest tema 
amb un taller que 
es va iniciar amb 
un joc de rol, en el 
qual es protagonit-
zaven els  diferents 
sectors de la cade-
na de producció, 
distribució i con-
sum dels aliments. 
A partir de les 
coses que anaven 
passant durant el 
joc, vam reflexio-
nar, es va generar 
un  debat  i de les 
idees que anaven 
sorgint va ser pos-
sible analitzar què 
és el malbarata-
ment alimentari. 

Per últim vam fer 
propostes per mi-
llorar el món on 
vivim. D’entre to-
tes les propostes 

rebudes per instituts i escoles de tota Ca-
talunya, han seleccionat com a 
finalistes el vídeo 
de la PAULA 
SÁ N C H E Z 
I la LAURA 
SÁNCHEZ.
Equip de redacció 

de 3r d’ESO

Finalistes del Premi 
#elmenjarnoesllença 
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El passat dilluns dia dos de març els nens 
i nenes que fem Cultura i Valors Ètics de 1r 
d’ESO vam anar a visitar el museu Comarcal de 
Manresa i l’escola d’art. Vam prendre part d’un 
taller anomenat CAMINS DE PAU organitzat pel 
Centre Educatiu del Bages i dins de les activi-
tats del POT. 

El dilluns 16 de desembre vam participar a la 1a 
part del projecte.  Dos talleristes van venir al cen-
tre a fer unes activitats a l’aula, que van consistir 
a ajudar els alumnes a prendre consciència de les 
dificultats d’alguns col·lectius humans que han de 
front a situacions molt complicades. L’activitat es 
va cloure amb l’elaboració d’unes làmines amb les 

petjades de mans i peus dels alumnes amb pintures 
de colors. 

El dilluns 2 de març vam completar el taller amb 
una visita a l’Escola d’Art de Manresa per veure 
“Rostres de la Mediterrània” organitzada per 
Stopmaremortum, que recull mostres de rostres 
d’artistes gràfics d’arreu del món i fetes pels alum-
nes de l’Escola d’Art. També s’inclouen gravats rela-
cionats amb el Mediterrani. 

Tot seguit, vam anar també al Museu Comarcal 
per visitar la instal·lació, “Camps: camins de pau” 
que inclou fotografies de l’experiència dels camps 
de concentració realitzada per fotògrafs de Foto 
Art Manresa i l’alumnat que va participar en el 
projecte Manresa-Mathausen. La mostra, buscant 

Camins de Pau 

Cultura i valors ètics
– Taller 1r d‘ESO–
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paral·lelismes entre la memò-
ria històrica i el moment ac-
tual inclou gravats, i fotografies 
i obres plàstiques fetes pels 
infants i adolescents que han 
participat en la primera fase 
del projecte. La visita la vam 
completar amb una activitat 
relacionada per reflexionar so-
bre la pau i la violència, i van 
poder escoltar la veu en direc-
te d’un jove de 22 anys que 
amb 14 va ser ferit de bala al 
seu país, Síria. Va se una expe-
riència que no va deixar indife-
rent a ningú.

Després quan vam anar a l’escola d’art hi havia 
diferents obres que representaven a les persones 

que moren en el mar o que arriben a l’altre costat 
però no els hi deixen passar. 

Aquesta va ser la sortida, m’ha semblat molt inte-
ressant la xerrada i m’ha agradat molt.

Doha 1r D
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L’institut Cal Gravat  va participar amb èxit a 
la 7a edició de la  Copa Cangur. 

La Copa Cangur és una competició matemàti-
ca dedicada a resoldre problemes matemàtics en 
grups de set persones,  de segon i de tercer d’ESO 
de diferents centres de Catalunya. No està permès 
utilitzar cap aparell que pugui ajudar a solucionar els 
problemes, com la calculadora, etc. El límit de temps 
per a resoldre els 12  problemes és d’una hora. 
Cada resposta correcta suma punts; cada resposta 
errònia, en resta. Si algun grup aconsegueix resoldre 
un problema que cap altra grup ha resolt, aquest 
suma més puntuació. Hi ha una pregunta comodí, 
on pots escollir un problema d’entre uns quants i, si 
es resol, suma el doble.

Els grups guanyadors de cada zona passen a la 
fase de la final i competeixen amb els millors de la 
resta de  Catalunya.

L’institut Cal Gravat hi ha participat per segona 
vegada. Enguany, com a representants de de la Ca-
talunya Central per haver quedat primers en la pri-
mera fase del concurs, vam poder gaudir d’anar a 
Montmeló a la fase final.  Allà, 35 equips d’arreu 
de Catalunya i fins i tot de Castelló van lluitar en 2 
torns de semifinals. 

 

– Cal Gravat arriba a la final catalana de la–
Copa Cangur 

» Els 18 millors van passar a la final, en-
tre els quals hi havia el nostre equip de Cal 
Gravat. «
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Va ser una jornada intensa i emocionant, on els 
els nois i noies van gaudir d’una matinal plena de 
reptes matemàtics.  

ENHORABONA EQUIP! 

 

2n d’ESO
Roger Ponsa, Julen Muñoz, i Guillem Cabeza.

3r d’ESO
Martina Soler, Marcel Morales, Roger Belart i 
Liz Lazarenko.

Equip de redacció de 3r d’ESO
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El passat dilluns dia dos de març els nens 
i nenes que fem Cultura i Valors Ètics de 1r 
d’ESO vam anar a visitar el museu Comarcal de 
Manresa i l’escola d’art. 

El passat divendres dia 6 de març va venir la 
Maribel del @racodelmilu, una reeducadora i en-
sinistradora d’animals que també està vinculada a 
la protectora d’animals Aixopluc de Manresa, a fer-
nos una xerrada sobre el maltractament animal i 
l’abandonament, la tinença responsable, i la teràpia 
assistida amb mascotes domèstiques.

Va portar dos gossos que es diuen  Pipa i Volka i 
ens va explicar que la Pipa havia estat abandonada 
pel seu amo i la van trobar en un contenidor emba-
rassada de 6 cadells. Avui dia és un amor de gossa!

Ens va explicar que mai podem abandonar un ani-
mal i que hem de pensar-ho dues vegades quan 
ens plantegem tenir un gos, un gat o qualsevol altre 
mascota. Ens va ensenyar, també, com els havien de 
tractar i quines són les coses que més els agraden i 
les que menys. A més, ens va mostrar un powerpo-
int i un vídeo sobre aquest tema que van resultar 
molt instructius.

El contacte amb els gossos
cura emocions

– L‘abandonament, la tinença responsable
i la teràpia assistida amb els animals–



Va parlar-nos de 
diferents tipus de 
gossos, és a dir, no 
pas de les races, 
sinó del fet que 
hi ha gossos que 
ajuden als cecs, als  
nens amb proble-
mes, a la gent dis-
capacitada, etc., i 
com els ensinistra-
dors els ensenyen 

a fer totes aquestes tasques. 
A més, algunes escoles ja 
escullen aquest recurs per 
treballar el respecte i el bu-
llying, amb resultats satisfac-
toris. Existeixen ja estudis de 
grau mig encarats a aquest 

nous estudis derivats de noves necessitats humanes.

A mi em va agradar molt aquesta xerrada, per-
què els gossos es van deixar tocar i vam aprendre 
de ben a prop tot el que ens poden aportar si els 
estimem i els ensenyem bé, sempre, des del cantó 
positiu.

Tot i que no m’agraden gaire els gossos, la vaig 
trobar molt interessant i em va sobtar que hi po-
gués haver gent tan dolenta com per abandonar un 
animal.

Cloe Listán 1r B

Des del departament de ma-
temàtiques, el dia 19 d’abril 
es va organitzar una jornada 
de criptografia per als alum-
nes de primer de batxillerat. 

En aquesta jornada, vam poder 
gaudir d’una xerrada de Codis se-
crets i d’un taller de Criptografia, a 
càrrec d’Òscar Font. Per donar un 
apunt històric a la jornada, també es 
va fer la projecció de la pel·lícula el 
Codi enigma.

Nia Colldeforns

Jornada de Criptografia
– a 1r de Batxillerat–
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En matèria d’igualtat de gènere, la política de l’em-
presa era clara: els càrrecs directius i de responsabi-
litat havien de ser ocupats de manera paritària per 
homes i dones, i l’empresa ja tenia una excel·lent 
Cap d’Atenció al Client del servei de l’Aigua. Asse-
gurar la paritat de gènere sempre passava per da-
vant de tot i, per tant, no hi podria haver mai “dos” 
Caps ó “dues” Caps de Departament, per molt que 
reunissin el millor perfil. El Cap d’Atenció al Client 
del servei de la Llum ara havia de ser un home.

Van arribar uns quants currículums interessants. 
També el de dues dones, totes dues molt vàlides.

La primera candidata era tot allò que s’espera 
d’un talent emergent: joventut, titulacions acadèmi-
ques, coneixement d’idiomes, ambició i moltes ga-
nes de progressar. No era una persona coneguda 
en el sector, ni tan sols de renom, però era ideal si 
el càrrec hagués estat per a una dona.

La segona candidata reunia aquelles condicions 
que totes les empreses voldrien per ocupar un càr-
rec d’alta responsabilitat: experiència en una Com-
panyia del mateix sector, reconeixement públic gua-
nyat a força d’anys, i múltiples contactes que en un 
moment donat podien acabar sent molt valuosos.

Quan l’empresa va prendre la decisió de contrac-
tar pel lloc de treball al candidat desitjat, les dues 

candidates van decidir impugnar l’elecció. La consi-
deraven discriminatòria, presa per criteris purament 
sexistes, ja que cada una d’elles es considerava més 
idònia per ocupar el càrrec. No en tenien cap cul-
pa que la Companyia volgués assegurar la paritat, i 
consideraven que per sobre de criteris “polítics” hi 
havia d’haver criteris “empresarials”: “els” millors o 
“les” millors havien d’ocupar els millors llocs. 

Paritat, talent o experiència. Què ha de prevaldre? 
Tres postures divergents, amb punts d’encontre en-
tre elles, i un judici on cada part -la Companyia, 
la dona talentosa i la dona experta- defensaran la 
seva posició i es defensaran dels punts dèbils que li 
voldran trobar els altres.

El judici de la llum:
EL JUDICI DEL TALENT I L‘EXPERIÈNCIA

–cas pràctic–
» L’anunci apareixia destacat en 
un dels diaris de major difusió de 
la ciutat:

“La Companyia de la Llum i l’Ai-
gua busca home per ser Cap de 
Departament d’Atenció al Client 
del servei de la Llum. Es valora-
rà coneixements i experiència”. «

• La primera candidata, a la que se li haurà 
de posar perfil, encarnarà la dona jove i 
amb “talent”. Serà defensada per l’esco-
la l’Ave Maria.

• La segona candidata, a la que també se li 
haurà de posar identitat, representarà la 
dona “experta”. Serà defensada pel col-
legi La Salle.

• L’empresa, que defensarà la posició de la 
“paritat”, serà defensada per l’IES Cal 
Gravat.

» Plantejaven el fet que la política de 
paritat no deixava de ser una manera de 
discriminar les persones per raó del seu 
sexe, malgrat la Companyia pretenia tot el 
contrari. «
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Avui a l’assignatura de revista hem pogut veu-
re un documental titulat “Amb ulls de nen”: la 
diversitat”. 

A la introducció, et plantegen un seguit de pregun-
tes i reflexions molt interessants, com per exemple:    

Primer de tot, vull destacar que el vídeo m’ha 
agradat molt i crec que és molt recomanable, ja 
que a vegades la visió de les coses des del punt de 
vista dels nens és molt més sincera i, més encara, si 
es fa des de primera “pell”. 

Amb això vull dir que si a una persona que se sent 
diferent la insulten o li fan qualsevol de les coses 
que surten al vídeo, estarà en condició de saber 
millor que ningú què se sent quan et tracten de 
manera especial. 

El vídeo parla d’això, de gent que és “diferent” pel 
fet que té algun problema, dificultat, o tan sols per-
què és d’un altre color de pell, mida, forma, país, 
creença… Però, en el fons, tothom som humans. 

A mi m’ha fet reflexionar i m’ha semblat molt in-
teressant, per això us el recomano a tots i us infor-
mo que el podeu trobar per internet al següent en-
llaç: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ulls-de-nen/
capitol-5-diversitat/video/4893251/

 Júlia Morales i Sabrin Tafzi de 1r C

Tots som iguals de diferents
– 1r d‘ESO–

» Què vol dir ser diferent? 
Haver nascut en un altre lloc? Ser sord...? 
La diversitat és enriquidora, però no sem-
pre és fàcil d’entendre o d’acceptar. Els nens 
i les nens hi conviuen ens expliquen com els 
 fa sentir que algú els consideri diferents. «

MUNTEM UNA ESGLÉSIA

Tots els alumnes de 2n d’ESO el dia 3/3/2020 vam anar a l’aula de ciències de l’institut a fer una activi-
tat de socials. Ens van explicar que fa molts anys hi havia una jerarquia en la construcció de les esglésies. 
Ens van explicar que el comte sempre feia la guerra o hi anava, el bisbe o representant de l‘església i la 
dona que s‘encarregava de tots els documents i els diners; la comtessa. Els que s‘encarregaven  de con-
struir l‘església eren els del poble i a canvi els donaven diners. Ens van repartir unes peces de l‘església 
per muntat-la i veure les diferents parts de la construcció. També ens van explicar perquè funcionava 
cada peça i les vam col·locar al lloc que tocava, quan posàvem bé la peça rebíem la nostra moneda a 
canvi i ens havíem d‘ajupir per fer una reberència a la comtessa.

Aquestes activitats les vam fer per classes, els primers en fer aquesta activitat  van ser 2nC, després 
2nB i per últim 2nA; en acabat el meu grup i jo vam anar al pati 10m..

 Irene Romero Alonso 2n d‘ESO
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Presentació d‘un País

L‘adolescència

Itàlia és un país situat al sud d’Europa. És un 
dels pocs països amb la costa més llarga del 
continent. Amb una superfície de 301.338 km 
quadrats. És l‘únic país amb la forma d’una bota. 
Aquest país no és molt famós pels seus rius 
però té una muntanya que arriba als 4.810 m. 

A Pisa és on se situa la famosa torre de Pisa 
que fa centenars d’anys que la van construir i va 
sortir inclinada 5,5 m també n’existeix una altra 
als Emirats Àrabs; inclinada 5 vegades més que 
la torre de Pisa i no expressament. 

Venècia és una de les ciutats més extraor-
dinàries d’Itàlia que té els carrers d’aigua i s’hi 
va amb barca. Si vols visitar Itàlia no t‘oblidis de 
visitar Roma perquè hi ha el magnífic Coliseum 

on els antics romans es barallen per fer content 
el Cèsar. Recomanaria aquest país molt; perquè 
hi ha moltes coses per veure.

Othman Tayebi, 2n ESO

L‘adolescència és un període en el que pas-
ses de ser un nen a ser un adult. Precisament 
aquest és el problema, ets gran per fer unes co-
ses i petit per fer-ne unes altres. Hi ha moltíssims 
canvis tant físics com mentals i s‘experimenten 
molts alts i bai-
xos emocionals. 
Però, sobretot, 
vols indepen-
dència. Vols pas-
sar més temps 
sol, no vols que 
els teus pares 
estiguin tot el 
dia a sobre teu. 
És el moment de 
buscar qui ets i crear-te una identitat. És un mo-
ment difícil, ja que has de prendre decisions que 
definiran el teu camí a la vida. Però a la fi, si ho 
penses bé, no està tan malament. Tu saps l‘emo-
ció que se sent quan neva i es cancel·len les 

classes? O les bones estones que passes amb 
els teus amics i acabes plorant del riure? O els 
nervis que passes quan la persona que t‘agrada 
passa per davant teu? Doncs aprofita, perquè 
és possible que, quan creixis, no torni a passar. 

La majoria dels 
adults solen re-
cordar aquest 
període amb 
molt d‘afecte i 
ens aconsellen 
que gaudim al 
màxim d‘aques-
ta etapa de la 
vida. Així que, 
d‘aquí a 50 anys, 

quan miris cap enrere i recordis aquells dies de 
la teva joventut, els trobaràs a faltar? O bé no hi 
voldries tornar?

Paula Farell Cabrera 4rt ESO B
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De 1r a 4rt
Nosaltres hem crescut aquí, a l’institut 

Cal Gravat, durant  l’etapa de l’ESO. 

Des de primer fins a quart hem experimentat 
molts canvis. Per exemple, l‘alçada dels com-
panys ha incrementat notablement. Però no 
només hi ha hagut canvis físics, també emocio-
nals i socials. 

 

Això és perquè durant l‘ESO descobreixes les 
coses que t‘agraden. Ja sigui llegir, els videojocs 
o l‘esport. Llavors, et relaciones amb gent que 
té els mateixos passatemps que tu. Aquest fet, 
també pot produir problemes. Pot ser que els 
teus companys no respectin el que t‘agrada i 
per aquesta raó molta gent se sent exclosa. 
Però, el canvi que més es nota és que a primer 
d’ESO cap de nosaltres ens plantejàvem què fa-
ríem en un futur només volíem viure el present. 

Ara a quart ens sentim molt pressionats ja 
que hem de decidir què volem fer en la nostra 
vida i que molts no saben ni què fer ni què li 
agradaria ser de cara al futur. També, altres pre-
ocupacions són els exàmens perquè la pressió 
que tenim ara a quart no la teníem a primer, 

potser és perquè com que érem més petits ens 
posaven les coses més fàcils.

En conclusió, de primer a quart viuràs canvis 
tan positius com conèixer gent nova, noves afi-
cions… tant canvis negatius com les pressions 
d’haver aprovar un examen, sentir-te exclòs del 
grup… Però nosaltres pensem que la vida és 
així; plena de canvis i que ens hem d’acostumar 
a ells. 

Emma Lan i Paula Farell de 4t B
» Quan entres a l‘ESO, encara 
tens relació amb els teus amics 
de primària, però, quan surts, 
tens uns amics diferents. «

L’anecdotari
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A tots els nois de qui em vaig enamorar
P.D. ENCARA ET VULL

Els teus companys de l’institut et recomanen sèries 
i pel·lícules que de ben segur que t’encanten 

Moltes noies hauran estat es-
perant aquesta pel·lícula des-
prés de l’experiència de la pri-
mera part, que va aconseguir 
un gran èxit. Per això el públic 
tenia les espectatives molt altes; 
personalment però, crec que no 
haurien d’haver fet una segona 
part, ja que  pels fets succeïts a 
la primera era molt previsible 
com s’esdevindria la segona.

En preguntar a diverses per-
sones quina era l’opinió d’aquesta pel·lícula, 
he arribat a la conclusió que Filmaffinity no va 

hauria d’haver fet aquesta se-
gona part, ja que la majoria de 
persones a qui vaig preguntar 
diuen el mateix, que la segona 
part era dolenta.

Aquesta part tracta del re-
torn d’un dels amors de la in-
fantesa de L.J. Aquest retroba-
ment posa en perill la relació 
que té amb el seu nòvio Peter 
i, a partir d‘aquí, s‘enfronten a 
una part de la relació que és 
molt delicada.

Equip de redacció de 3r d’ESO

CRÍTICA LITERÀRIA

PEL·LÍCULES I SÈRIES PER ALS ADOLESCENTS
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PEL·LÍCULES:

• Call me by your name
• All the boys I’ve loved before
 De todos los chicos de los que me enamoré

• Seven pounds- En Busca de la Felicidad
• The hangover- Resacón
• Burlesque
• El bar coyote
• El Paquete
• Ibiza
• Durante la Tormenta
• Just go with it- Sígueme el rollo
• Life as we know
 Como la Vida Misma

• Fractura

SÈRIES:

•  Riverdale
• Lucifer
•  The Witcher
•  Atypical
•  The Good Doctor
•  Gossip Girl
•  La Reina del flow
•  How to get away with murder
•  Drácula
•  Don’t fuck with cats
•  The vampire diaries
•  Supernatural
•  Teen wolf
•  Altered Carbon
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Aquest llibre tracta d’un 
noi que per causa d’un ac-
cident perd la memòria i es 
desperta a l’ hospital. El llibre 
és molt llarg i dóna moltes 
voltes als fets que succeei-
xen. Això té una part bona 
i una de dolenta. La bona és 
que això és molt interessant 
perquè si has estat atent a 
la lectura, el final del llibre 
és molt divertit i interessant. 
Però, la dolenta, és que si no 
has estat prou atent et pots 
perdre aquest apunt.

La novel·la, des del meu 
punt de vista, és llarga i les 
accions passen força len-
tament. Això ha fet que 
a moments em semblés 
avorrida, aburrida, però en 
general és un bon llibre 
com a lectura obligatòria 
de curs.

Martí Rocamora 3r ESO

CRÍTICA LITERÀRIA

Gràcies per 
quedar-te 

a casa,

Tot sortirà 
bé!!
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SETMANA VERDA

Ha estat una setmana molt enriquidora en què 
l‘alumnat de Cal Gravat ha obert les portes de 
casa seva a altres adolescents europeus i ha pogut 
compartir amb ells les seves inquietuds i molts mo-
ments emotius.

Setmana verda internacional Erasmus + a l’Institut Cal Gravat

En el marc del projecte Eramus+ “Little 
Actions for Active Citizenship“, l‘Institut 
Cal Gravat va acollir, el passat mes de fe-
brer, una trobada multicultural amb instituts 
d‘arreu d‘Europa. Més de 40 professors i 
alumnes d‘Hongria, Itàlia, Lituània i Turquia 
van treballar conjuntament amb alumnes i 
professors catalans sobre temes mediambi-
entals i van realitzar diverses activitats rela-
cionades amb les tres “R“ de “reciclar, 
reduir i reutilitzar“. 

Entre les activitats realitzades destaquen 
una visita al Parc Ambiental de Bufalvent, un 
taller de creació d‘obres d‘art amb materi-
als reciclables i una exposició de pòsters de 
conscienciació sobre la necessitat de treba-
llar per un estil de vida més sostenible.

» Aquesta trobada multicultural
Erasmus va acabar amb un 
multitudinari sopar de germanor 
amb la participació de les 
famílies catalanes que van 
delectar els convidats europeus 
amb les seves especialitats 
culinàries. «



1. En què consisteix la comissió verda?
És una setmana on els delegats i alumnes de cada 
curs que han participat en les diferents reunions fan 
diverses activitats per conscienciar la gent sobre la 
importància de protegir el planeta. 

2. T’agrada organitzar aques-
ta comissió verda?
Sí, a més a més de conscien-
ciar la gent tinc l’oportunitat 
d’aprendre més. 

3. Creus que tot això serveix 
per alguna cosa?
Sí, és clar.  Si no, no hi partici-
paria! Sempre vull participar en 
activitats que siguin productives, 
innovadores i necessàries.

4. Qui t’ajuda a organitzar 
els tallers?
Els delegats de tots els cursos i 
alumnes que han estat escollits 
per encarregar-se de les activi-
tats realitzades.

5. Quants tallers heu fet?
Hem fet jocs i hem projectat vídeos de temàtica 
mediambiental. També hem fet manualitats i hem 
plantat plantetes, depenent del curs.

Equip de redacció de 3r d’ESO
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» La setmana verda a l’institut Cal Gravat és molt 
divertida i interessant, ja que fem diferents activitats 
per curs. 

Els alumnes de primer i segon d’ESO fan diferents 
activitats durant aquesta jornada, com per exemple: 

planten plantes, fan activitats de medi ambient i assis-
teixen a xerrades.  

A tercer i a quart, en canvi,  fan activitats de cons-
cienciació mediambiental, veuen vídeos, i també els 
fan xerrades. «
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Els organitzadors són:

Anna Rocamora, Adrian de Jesus, Jan Gri-
era Casas, Victor Valdenebro, Bruel Martí, 
Martina Soler, Ariadna Cambrubí, Miquel 
fargas, Noel Manrique Arguelles, Cristina 
Culebras, Marwa el hajjami, Sabrina Ruiz, 
Christian Lopez, Mireia Mourelle, Unai 
Muñoz, Jan Oliveras, Zaida Cristina Araque, 
Núria Muro, Emma Garcia, Laia Gomà, Mar-
tina Segovia, Mariana valentina, Héctor Fer
nandeź                                                                          

Equip de revista de 3r ESO

Pot costar d’en-
tendre que un in-
fant sigui maltractat 
per membres de la 
seva pròpia família, 
però és la realitat. 

És difícil donar xi-
fres d’aquest feno-
men, ja que només 
es coneixen els ca-
sos declarats i amb mesures de protecció.

Un infant és maltractat quan és objecte de vio-
lència, física o psíquica, de fet i/o per omissió, per 
part de les persones de les quals depèn pel seu 
correcte desenvolupament.

Hi ha diversos tipus de maltracte infantil: el físic, 
emocional o psicològic, negligència o abandona-
ment, l’abús sexual, el prenatal, la simulació en 
terceres persones o síndrome de Münchhausen 
per poders, que serien els intrafamiliars i  l’ins-

titucional, l’explo-
tació laboral i l’ex-
plotació sexual que 
serien els extrafa-
miliars.

L’infant viu en un 
entorn que no li 
permet un correcte 
vincle afectiu. 

Un entorn que mostra la negligència, el rebuig 
o l’agressivitat i que s’utilitza el model de cor-
recció per la violència per resoldre o corregir 
els problemes. En el cas de l’abús sexual amb 
una relació de coacció, por, culpabilitat i mante-
niment del silenci a la vegada que de satisfacció 
de l’adult .

És un problema de salut greu per les conse-
qüències biològiques i psicològiques que com-
porta.  

Andrea Romero 3r ESO 

Maltractament infantil
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Què et suggereixen 

les següents imatges?

48 Núm. 34  Març 2020



Dragon ball Kakarot:

El  joc et farà tornar a la teva infància 

Si has crescut amb les aventures d’en Goku i en son 
Gohan, probablement t’agradarà aquest joc, que surt 
de la sèrie anime de Bola de Drac Z.

En aquest joc ens trobarem amb la clàssica història 
de sempre, recreada com mai ho han fet en cinemà-
tiques en 3D, de manera impecable.

Aplica maneres de jugar  amb mecàniques de lluita 
simples però amb moltes possibilitats. 

També hi ha grans llocs per explorar, com un joc 
de món lliure com GTA o altre jocs. Aquest joc és 
l’experiència de Bola de drac definitiva

Ousama Game
Aquest anime el recomano, però si no us agrada 

la sang o veure gent que mor i no el miris. Ousama 
game és un anime que no és gaire conegut.  Tracta 
del joc del rei on algú posa proves i,  si no complei-
xes o no aconsegueixes passar la prova mors.  El 
primer capítol és una mica avorrit, però només  és 
al començament. El protagonista es diu Nobuaki i té 
una història bastant traumàtica del seu passat. Lluc Roca 3r ESO
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Noa 3r d’ESO

Solucions sopa de lletres



Busqueu  els moments per parlar amb 
el vostre fill /a quan estigui accessible

Poden ser dies de canvis d’humor. Busqueu 
formes de trobar la calma.

Pacteu i negocieu. La situació actual demana una 
flexibilitat excepcional en al convivència

Ajudeu al vostre fill/a a mantenir certa organització en 
els horaris ( dutxa, menjar, dormir, feines de l’institut...)

Respecteu les seves estones a l’habitació i busqueu les    
vostres. Tots necessitem la nostra intimitat

Realitzeu esports sols o amb família. Us ajudarà a descar-
regar tensions

Compartiu moments: pel·lícules, jocs de taula, música, 
cuinar junts…

Estar hiperconnectat augmenta la tensió. Establiu només 
alguna estona al dia per informar-vos

És important que us cuideu vosaltres també!! 
Reinventeu-vos i dediqueu estones als vostres hobbies!!!

TOT  ANIRÀ  BÉ!!!

Recomanacions 
per a mares i pares

Com acompanyar el teu fill o filla adolescent durant el confinament



Amb el patrocini de:
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