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MUSEUM CHALLENGE
Degut al confinament, el Getty Museum de Los Angeles va llençar una proposta a tots els amants de l’art perquè, des de casa seva, reproduïssin 
una obra famosa de la història de l’art utilitzant els mitjans que tinguessin a l’abast a les seves cases. Des de l’assignatura de visual i plàstica 
hem traslladat aquesta proposta als alumnes de 1er de l’ESO com a joc i camí per a conèixer alguns dels artistes referents de la nostra història. 
El resultat? Han sortit unes obres molt fidedignes en alguns casos, divertides en d’altres i en general totes molt atractives. Jutgeu vosaltres 
mateixos. En qualsevol cas totes elles són reflexe d’una gran creativitat i capacitat d’improvització en aquests temps dificils.

Esperem que les gaudiu.
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Iniciem la recta final d’aquest curs amb l’estrany bagatge que hem recollit durant aquests 
nou mesos de curs. Si bé vam començar-lo amb les protestes dels alumnes per la manca de 
compromís dels governs de tot el món respecte al canvi climàtic i les sentències judicials al 
nostre país, vam girar pàgina del dos mil dinou pensant que enguany les coses ens anirien 
millor. Sobretot pensant en el redimensionament del Frederic Martí perquè pugui tornar a 
estar unit on porta ja més de cinquanta anys.

Tanmateix, ja els viatges de final d’etapa de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat van marcar el 
tombant del que ha significat la crisi sanitària, social i econòmica més gran dels darrers 
temps. L’epidèmia del Covid-19 ens ha obligat a repensar-nos com a societat i, per 
descomptat, com a centre educatiu. Ens hem hagut de reinventar sense pausa, sense un 
moment de respir per aturar-nos i mirar amb perspectiva quin era l’estat del terreny. I, amb 
un símil esportiu, sense perspectiva ni visió del camp és difícil avançar i guanyar la partida.
No obstant això, tota la comunitat educativa s’ha esforçat de valent per continuar el curs 
confinats, amagats i protegits dins les cases, per acabar un curs anormal.

Amb aquestes línies, volem agrair el valor, la constància i el temperament d’alumnes, 
famílies i professors que s’han capficat d’allò més per salvar un curs insòlit, inhòspit darrere 
les pantalles.

Volem agrair els somriures malgrat els rostres fatigats pel confinament, les paraules d’ànim 
i el suport dels uns amb els altres que ens han ajudat a tots a fer un pèl més lleuger aquest 
camí cap a la nova normalitat.

També volem tenir unes paraules d’agraïment per les dues professores que aquest any 
es jubilen: la Iolanda Alsinet i la Roser Roura. Totes dues són i seran ja per sempre uns 
referents de la història del Frederic Martí. Gràcies per la feina feta.

I per últim, no volem acomiadar-nos sense dir-vos que el nou equip directiu ha posat tota 
la seva il·lusió, ganes i empeny en aquest curs i en l’inici d’un nou projecte educatiu per al 
centre. Esperem que ens hi acompanyeu.

Bon estiu!

Jaume Fernández
Director de l’Institut Frederic Martí Carreras

Crèdits

EditorialSumari
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Els alumnes
Al llarg d’aquest curs 2019-20, a l’Institut Frederic Martí Carreras hi ha hagut matriculats un total de 789 alumnes (576 a l’ESO i 213 a Batxillerat).

http://delegatsfredericmarticarreras.blogspot.com/
El Consell de delegats està format per tots els delegats 

d’ESO i Batxillerat i la cap d’estudis. 
Bona feina, delegats! Moltes gràcies pel vostre compromís.

La travessia del curs 2019 - 2020

Els delegats

AULA   DELEGATS

DELEGATS D’ ESO

1r A  Meritxell Marimont Bosch
  Ona Peña Carmen
1r B  Siraj Belkazen Zarrou
  Lola Espinàs Paez
1r C  Inas Harbouli El Haouari
  Soraia El Hamdouni
1r D  Ona Franco Hernández
  Jan Álvarez Ramón
1r E  Mar Galcerán Planas
  Mar Pareras Vargas
1r F  Kenya García Fernández
  Nayara Rodríguez Castellví
 
2n A  Sophia V. Vargas Van Zon
  Jana Girona López
2n B  Duna Lledó Garcia
  Thomas J. Bennett Wike
2n C  Sarah Eckert
  Eva Mató
2n D  Anna Fernández Rossell
  Alba Reixach Martí
2n E  Dario Confala
  Roger Pagès Solà
2n F  Mireia Rovira Corona
  Elsa Bartrina Baena

3r A  Abril Gutiérrez López
  Marc Echevarria Rodríguez
3r B  Sohaeb Rmaiti Syaala
  Irina Garcia Nieto
3r C  Anuar Marroun el Bouhati
  Alèxia Velasco Díaz
3r D  Nil Domingo Martín
  Pau Saballs Maruny
3r E  Isaac Peña Estapiñà
  Abderrahman Mouden Slimani
3r F  Jan Frigola Beleña
  Unai Carmona Terrón
 

AULA     DELEGATS

DELEGATS DE BATXILLERAT

1r A Batx  Marc Weise Domínguez
  Narcís Planella Fuster
1r B Batx  Andreu Ribot Aguilar
  Àlex Romero López
1r C Batx  Guillem Plaja Pera
  Marina Costa Ferrer
1r D Batx  Iman Missou
  Pere Pujol Plaja
2n A Batx  Danael Atienza Batter
  Katharina Sobich
2n B Batx  Pau Florido Pérez
  Laura Cuenca Plata
2n C Batx  Sophie Bennet Wike
  Joan Martorell Fontanet

4t A  Paula Cama Figa
  Ilias Afelad
4t B  Wasim Douhri Tahiri
  Alison Polo Falcones
4t C  Paula Sánchez Dalfó
  Aram Mestre Gavilán
4t D  Ismael Moreno
  Lucía Páez Reyes
4t E  Zaid Azzouz Bel Fakih
  Luís Vargas Gutierrez
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Delegats de Batxillerat

Delegats 3r i 4t d’ESO

Delegats 1r i 2n d’ESO

  L’AMPA
Com cada any, l’AMPA ha col·laborat 
en l’organització d’algunes activitats del 
centre i també en la presa de decisions. 
Aquest curs, ha subvencionat una 
professora de reforç, la Consol Sallés, 
que ha ajudat els alumnes a fer deures 
a la tarda, ha ajudat econòmicament 
els seus socis en les sortides de final 
de cicle, ha proporcionat la samarreta 
del centre gratuïtament als alumnes 
de 1r i 3r d’ESO i de 1r de Batxillerat...
En fi, ser soci de l’AMPA també suposa 
un descompte especial a la llibreria 
Pickin’Pack. La participació de les 
famílies a l’AMPA és útil i necessària, el 
seu suport és imprescindible per al bon 
funcionament del centre.

Per aclarir qualsevol dubte o fer algun 
suggeriment, podeu fer-ho escrivint 
al correu de contacte de l’AMPA 
(ampaiesfmc@gmail.com).
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Professors i pas
Aquest any hi ha hagut al centre un total de 89 professors:

Llengua Catalana: Iolanda Alsinet, David Beltran, Francesc Dolz, Daniel Ferrer, Eva Hortal, Jordi Lorca, Imma Manera, Anna Martí i Muntsa 
Tortós.

Llengua Castellana: Rosa Angulo, Gonzalo Casán, Teia Galí, Clara Guixeras, Raquel Martínez i Montse Ordóñez i Montse Carré.

Anglès: Anna Blanch, Isabel Camps, Adolfo Carbon, Cristina Conchillo, Cristina de la Fuente, Úrsula Fernández, Eva Vila i Marta Vilà.

Francès: Carles Fernández, Jaume Fernández i Cathy Jones.

Clàssiques: Isabel Canós.

Matemàtiques: Vicenç Cara, Albert Carrillo, Eduard Escalera, Bea Méndez, Miquel Mingorance, Vicenç Piferrer, Roser Roura, Tània Rubirola, 
Isabel Santanach i Quim Sinués.

Filosofia: Diego Mestre i Xavier Vilaseca.

Ciències Experimentals: Eulàlia Castañeda, Núria Corona, Marissa Corredor, Montse Dalmau, Lluís Drou, Sílvia Vilà, Blanca Garcia, Montse 
Lardin, Núria Pujol, Òscar Sancenon, Maria Sàbat, Anna Soler, Laura Soler, Clàudia Tallero i Albert Ramos.

Socials/Història: Victòria Ballabrera, Sònia Chavero, Núria Colom, Xavier Colomer, Enric Falgàs, Cèlia Garbí, Dolors Linares, Olga Oliver, Rosa 
Maria Pinsach.

Educació Física: Arnau Antúnez, Jordi Costa, Gisela Duran, Josep Parals, Claudi París, Carles Salvadó i Marc Sansabrià.

Visual i Plàstica: Andreu Elías, Montse Rodríguez i Àlex Trabal.

Tecnologia: Jordi Burch, Agnès Coll, Manel García, Marcel Matarrodona, Rosa Maria Perals i Mone Serra.

Música: Santi Puertas, Meritxell Pastor i Gemma Valls.

Orientació i Psicopedagogia: Juanmi Alfonso, Clàudia Álvarez, Mateu Butinyà, Anna Ros, Elisenda Serrat, Anna Uñó i Eulàlia Vila.

Durant el dia a dia, professors i alumnes han comptat amb el suport de la Pilar Rusca (Tècnica d’Integració Social-TIS) i de la Roser Rovirola 
(Educadora d’Educació Especial). Setmanalment els alumnes han pogut consultar els dubtes referents a la salut a la Rosa Pascual, la infermera 
del CAP; i quinzenalment, l’Aline Bonet, la psicòloga de l’EAP, ha col·laborat tant amb les psicopedagogues del centre com amb els tutors.

Al centre també hi treballen altres persones amb una feina molt important perquè tot funcioni i pugui tirar endavant, el personal PAS: en 
Domènec Esteban i l’Imma Ferrer (personal de secretaria); la Mònica Valls, la Trini Serrano, en Marc Poca (consergeria); els col·laboradors 
externs contractats per l’AMPA, la Consol Sallés (mestra de repàs); i el personal de l’empresa de neteja: Sara de Dios Valdajos, Juli Valdajos i 
Fani Valdajos.

L’equip directiu d’enguany ha estat format per: Jaume Fernández (director); Cèlia Garbí (cap d’estudis-alumnes); Claudi París (cap d’estudis-
professors); Clàudia Álvarez (coordinadora pedagògica); Tània Rubirola (secretària). Les tasques de coordinació de cada curs les han dut a 
terme: Montse Lardin, (1 ESO), Gisela Duran (2 ESO), Núria Corona (3 ESO), Jordi Lorca (4 ESO) i Maria Sàbat (Batxillerat).

La travessia del curs 2019 - 2020
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Projectes

Projecte de convivència: TEI (tutoria entre iguals) 
El programa TEI (Tutoria entre Iguals) és un projecte que té com a objectiu facilitar el procés d’integració dels alumnes de 1r al centre 
educatiu amb l’ajuda d’alumnes voluntaris de 4t d’ESO, que es converteixen en els seus tutors. D’aquesta manera es fomenten els 
valors de solidaritat, empatia i altruisme, que ajuden a cohesionar la comunitat educativa al centre i a millorar la convivència.

Els alumnes participants han estat els següents:

4t A Laia Iruela i Laura Quiñonero - tutores de 1r A
4t B Nara López, Sira Martín i Aleix Oliver - tutors de 1r B
4t B Alison Polo i Dani Pita, 4t C Leire Abad - tutors de 1r C
4t C Max Arilla, Mariona Pagès i Ainoa Ruiz - tutors de 1r D
4t C Paula Sánchez i Aram Mestre, 4t E Zaid Azzouz - tutors de 1r E
4t C Elena Lago, 4t D Jordi Mirete i Lucia Paez - tutors de 1r F 

Aquest any, tot i que havíem començat amb molta il·lusió i els alumnes tutors de 4t hi estaven molt implicats, no hem pogut realitzar totes les 
activitats previstes a causa del confinament sobtat del 13 de març, però com podreu apreciar tot seguit en els testimonis escrits pels propis 
alumnes, sembla que la valoració és força positiva: 

Vaig triar fer el projecte TEI perquè a mi sempre m’ha agradat tractar amb nens. El poder ajudar a algú que ho necessita, ja sigui pel seu benestar 
a l’institut, com per problemes familiars o externs a mi m’emplena com a persona i crec que amb les meves experiències viscudes puc ser de 
gran ajuda a nens que ho necessitin. 

Amb els nens de 1 ESO B vam fer diferents activitats per conèixer-nos i agafar confiança entre nosaltres, perquè per explicar coses difícils i 
deixar que t’ajudi algú necessites tenir-hi un vincle, alguna cosa que et faci sentir segur al seu costat i saber que qualsevol problema es pot 
solucionar. Per aconseguir aquesta relació els vam fer una presentació en la qual els dèiem qui érem i què faríem amb ells. A més també vam 
fer diferents jocs per conèixer-nos millor i comunicar-nos, també vam fer-los una bústia de suggeriments perquè hi posessin els seus problemes.

La llàstima ha estat que per culpa del confinament no els hem pogut donar les xerrades que els pertocaven com la d’Internet segura, les quals 
els haguessin anat bastant bé.

Per mi el millor del TEI ha estat tractar amb el nens, no han donat gaire problemes com ara baralles, i a més quan hi érem nosaltres es portaven 
bé, malgrat que els costava una mica explicar-nos els seus problemes. El nostre objectiu era ser més o menys els seus amics, però tan sols per 
aconsellar-los o ajudar-los.

Per mi el projecte TEI ha estat molt beneficiós tan a nivell personal com educatiu, ja que ells no són els únics que aprenen coses, nosaltres 
(els tutors) també aprenem infinitat de coses, i sincerament recomano als alumnes de cursos inferiors que quan estiguin a 4t també escullin el 
projecte TEI per fer durant el curs.

Aleix Oliver Llama 4t B - TEI de 1r ESO B

Vaig escollir aquest projecte perquè quan jo feia primer no era un noi que em relacionés molt i era bastant tímid, per això em va semblar una idea 
fantàstica per part del centre poder ajudar d’aquesta manera als nois i noies de primer.

Vam fer una presentació els primers dies que va agradar molt i va sortir bastant bé, també vam fer una bústia per els nois i noies de primer perquè 
ens poguessin dir els seus problemes a través de la bústia que estava penjada a la seva classe, i per últim dos dies a la setmana ens ajuntàvem 
tots a les seves hores de pati per crear millor ambient de grup fent jocs entre tots i totes.

També estàvem preparant una exposició d’Internet segura que per mala sort no vam poder fer.
La relació amb els alumnes ha estat molt millor de el que m’esperava, pensava que serien més tímids però tot el contrari el projecte els ha 
agradat molt i a nosaltres també.

Amb aquest projecte he après molt, i crec que pels alumnes de primer també ha estat una experiència molt bona i recomano seguir fent-la ja que 
ajuda a que els nois de primer s’adaptin molt millor i els nois de quart a aprendre molt. 

Zaid Azzouz 4t E - TEI de 1r ESO E
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Projectes
Vaig triar aquest projecte perquè m’agrada molt conèixer a gent nova, m’agrada ajudar els altres i també volia aprendre a comunicar-me millor, 
a deixar de costat la timidesa i relacionar-me amb la gent de manera més fàcil. També vaig pensar que, tot i que el meu primer any a l’institut va 
ser molt bo, també vaig tenir alguns problemes amb certs companys, em va costar una mica adaptar-me a la gent, i em feia il·lusió ajudar els 
nens que passin per aquestes situacions o situacions similars, ja que a mi, en el seu dia, també m’hagués agradat tenir aquesta ajuda.

Tot i que no hem pogut realitzat moltes activitats per aquesta situació, les poques que vam fer van ser molt entretingudes i molt divertides. Per 
començar, vam preparar un Power Point per fer la presentació del projecte i de nosaltres, els tutors de TEI, seguidament, vam fer una bústia 
on també vam deixar escrit un e-mail, perquè deixessin cartes/missatges explicant els diferents problemes que tenien, o simplement posar qui 
eren i que necessitaven ajuda. No hem pogut fer moltes activitats amb ells, però si que vam poder fer unes quantes activitats a l’hora del pati.

Vam veure que a la classe faltava confiança entre ells, i que la comunicació entre els nens tampoc era gaire bona, així que vam decidir que, 
per començar, jugaríem al pistoler per aprendre els noms mútuament, després vam jugar a un joc que consistia en la comunicació per gestos i 
s’havien de crear grups, per començar el joc, vam fer una fila i un per un els vam posar gomets diferents de diferents formes per veure com es 
relacionaven, després, hi havia l’opció de relacionar-se per persones que portaven ulleres, pel mateix color de sabates, samarreta, pantalons...
etc. Aquesta activitat va ser molt divertida, ens ho vam passar molt bé i els nens van fer moltes agrupacions diferents.

Abans de començar amb tot això del confinament, els meus companys i jo estàvem preparant un Power Point sobre “internet segura”, vam assistir 
a una reunió per informar-nos dels apartats que havia de tenir la presentació, ens van ensenyar a com parlar, com havíem de confeccionar-la... 
Però finalment, no hem pogut fer-la, no ens ha donat temps.

La relació amb els nens era una mica complicada, a vegades no volien participar en les diferents activitats proposades, altres no escoltaven les 
explicacions, i això feia que l’haguéssim d’explicar un altre cop, i suposava una pèrdua de temps, ja que només teníem 15 minuts. Vam tenir un 
conflicte amb un noi de classe, però es va arreglar fàcilment, ja que es van saber dir les coses de manera correcta, sense faltar al respecte, amb 
tota sinceritat i amb tot el tacte possible… així que ho vam arreglar molt bé, va ser fàcil posar en pràctica la mediació.

Era especial, donat que mai havíem fet això, de vegades donava la sensació que els nens et tractaven com un amic més de l’institut. Això et fa 
sentir molt bé amb tu mateix, ja que et dona la sensació que has aconseguit la confiança de la classe, i aquest era l’objectiu principal del projecte, 
guanyar el màxim de confiança amb els nens i conèixer-los al màxim per poder ajudar-los en els conflictes i saber actuar amb ells depenent de 
la seva manera de ser.

He après a responsabilitzar-me una mica més, ja que els nens et veuen com a una referent i has de donar exemple acadèmicament, però també 
una mica a nivell personal. També he après a relacionar-me millor amb els nens, a saber quines paraules he de fer servir amb ells i les que no, 
les expressions perquè t’entengui un nen més petit… Per mi no ha estat un projecte qualsevol, aquest et fa créixer com a persona, estàs ajudant 
a uns nens que avui estan a la posició que estava jo només 3 anys enrere, aprens a buscar diferents activitats per poder facilitar la comunicació, 
després de fer aquest projecte, també acabes sent una mica més original a l’hora d’inventar jocs que, per ells son simples, però rere d’aquesta 
diversió, els riures i demés, hi ha un aprenentatge molt ampli on entren els valors bàsics per poder solucionar diferents problemes que se’t 
poden presentar, aquests son el respecte, la bona comunicació a l’hora de solucionar qualsevol conflicte, i sobretot no fer servir la violència per 
defensar-se en cap problema.

Recomano molt fer aquest projecte si ets una persona tímida, ja que t’ajuda a obrir-te més de cara al altres, també la recomano perquè és molt 
divertit jugar i compartir moments amb ells, la sensació que sents quan ajudes a qualsevol dels nens en qualsevol conflicte és molt positiva i molt 
satisfactòria. Crec que seria important seguir aplicant aquest projecte, perquè no només ajuda els alumnes de primer d’ESO, sinó que també 
ajuda a la persona que l’està fent, s’aprèn molt, vius moments molt bonics amb els més petits de l’institut, i és un bon record per emportar-se 
de l’últim any de l’ESO.

Lucia Páez 4t D - TEI de 1r ESO F

Aquest projecte va ser una oportunitat per tractar amb nens i nenes més petits que jo, el que em suposa una gran emoció i alegria ja que 
m’agraden molts els nens, i sobretot poder ajudar-los. També vaig aprofitar aquesta oportunitat per enriquir-me d’experiència i coneixements que 
em podran ajudar amb els meus plans de futur, ser mestre d’infantil, per tant, encara m’ho vaig agafar amb més alegria.

El que vam fer amb la meva companya, la Laura Quiñonero, va ser per exemple, a les hores del pati corresponents, activitats lúdiques per 
millorar la convivència (fent així que es coneguessin més o simplement jugant junts), crear un vincle més fort entre ells i sobre tot vam buscar 
la seva diversió.
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Per poder fer això, prèviament els vam presentar un PowerPoint amb informació nostra i del que era aquest programa, el qual, a part de realitzar 
aquesta unió entre ells amb jocs, també la busca resolent o fent mediació entre ells amb la nostra ajuda i amb experts del centre. Els alumnes TEI 
vam ser una eina per a que ells no tinguessin tanta por, vergonya, etc. a explicar els seus problemes per resoldre’ls de la millor manera possible. 
Per la mateixa raó vam crear una bústia per classe perquè deixessin dubtes, problemes o qualsevol cosa que necessitessin amb l’avantatge de 
poder-ho fer anònimament. 

Vam aprofitar la relació estreta que teníem amb ells per també informar-los de temes que causen problemes greus sobretot a la seva edat, així 
que vam preparar presentacions com per exemple la d’Internet Segura, encara que, malauradament no va ser possible la seva realització per 
causa de l’arribada del Covid-19.

Pel poc temps que hem tingut per estar amb ells, puc dir que ha estat en general una relació molt bonica i tendra, composta també per petits 
problemes i malentesos no abundants, però insisteixo en que ha estat molt bonic i agraeixo molt aquesta experiència.

Des del meu punt de vista és molt recomanable seguir amb aquests voluntariat per tots els avantatges i coneixements que ofereix a totes les 
persones implicades.
         Laia Iruela 4t A - TEI de 1r ESO A

Jo vaig triar fer aquest servei perquè em feia il·lusió poder ajudar als nens que entraven nous, ja que a mi m’hagués agradat tenir això, vaig 
pensar que seria una experiència nova i que jo podria aportar-los coses i aprendre d’ells igual que ells em podrien aportar coses a mi i podrien 
aprendre coses de mi, a més a 3r vaig fer l’optativa de mediació i em va cridar l’atenció. Malgrat la pandèmia no vam poder fer tot el que teníem 
en ment, com per exemple les xerrades d’Internet Segura, que ja la teníem quasi a punt, però les petites estones que vam passar al pati jugant 
a mata conills, al pistoler, al cementiri... van ser especials i molt divertides. Recomano fer això, creixes com a persona i aprens a empatitzar 
molt, jo en definitiva m’he sentit molt bé amb la classe de 1rC, hem tingut estones de riure com també hem hagut de resoldre algun conflicte. En 
conclusió és una experiència i una vivència més que jo faria si se’m presentés l’oportunitat.

Ainoa Ruiz Martínez 4t C - TEI de 1r ESO D

Vaig triar participar en aquest projecte perquè em va semblar útil acompanyar els nens i nenes en el seu primer curs d’institut. Potser així podria 
ajudar a algú a sentir-se millor i a més vaig pensar que seria una vivència enriquidora.

Abans de començar vam rebre una formació en la qual ens van facilitar les eines que necessitaríem per conduir el projecte correctament. Això 
em va semblar molt encertat perquè hi havia alumnes, com jo, que no havien fet l’optativa de mediació.

Després vam confeccionar una bústia perquè els companys de primer hi posessin dubtes i propostes. La Laia Iruela i jo, tutores de 1r A, vam 
reciclar dues cadires velles per fer la nostra (i he de dir que va quedar força aparent). A més vam començar a dirigir jocs de convivència a les 
hores del pati.

Teniem pensat fer més activitats a part d’aquestes però degut a les circumstàncies no ha pogut ser (no havíem previst una pandemia mundial). 
Entre elles teníem preparades xerrades sobre l’assetjament escolar i la internet segura (ciberbullying, grooming, sexting). També volíem fer una 
sortida els tutors TEI amb els nens i nenes de 1r d’ESO.

Penso que el TEI és un projecte bonic amb un objectiu molt noble i espero que l’any que ve se segueixi fent perquè realment crec que és útil. El 
recomano a tothom que tingui ganes d’ajudar i conèixer gent nova i millorar les seves habilitats de mediació.

Laura Quiñonero García 4t A - TEI de 1r ESO A
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Aprofundir en el coneixement i en l’ús de les llengües, aquest és l’objectiu del Projecte lingüístic del nostre centre. Quines llengües? Totes les 
del nostre entorn, és clar: català, castellà, francès i anglès. El Projecte Lingüístic està estretament lligat amb el Pla Lector, el propòsit del qual és 
fomentar l’hàbit de llegir i el gust per la lectura de tot l’alumnat. 

Fa anys que hi treballem i aquest curs, malgrat l’aturada forçada a causa del temporal Glòria i a pesar de la inesperada i desconcertant situació 
de confinament, hem continuat treballant-hi. Els dos primers trimestres, hem seguit la programació habitual: les classes de Batxibac i les activitats 
relacionades amb la llengua i la literatura catalana, castellana o estrangera (concursos literaris, xerrades, assistència a obres de teatre, participació 
al certamen de lectura en veu alta, etc.)

Però, de sobte, ens ha tocat viure el tercer trimestre més insòlit de la nostra història i moltes de les activitats previstes s’han aturat o s’han hagut 
d’anul·lar. Ha estat un curs ben estrany: no hem pogut fer intercanvis amb alumnes estrangers, s’ha suspès el Premi Pla i el concurs de fotografia, 
hem viscut un Sant Jordi amb roses i llibres virtuals, el certamen de lectura en veu alta s’ha estroncat, els voluntaris del programa Lecxit no 
han pogut continuar amb el voluntariat, els nois de l’aula d’acollida s’han quedat sense mentor del Projecte Rossinyol, hem tancat la biblioteca 
escolar...

Ens agrada pensar que, malgrat aquesta aturada forçada, l’amor i la curiositat per les llengües i els llibres ha continuat arrelant. Ens agrada 
imaginar adolescents confinats devorant novel·les en català, descobrint poetes en llengua castellana, mirant sèries en anglès, fent videotrucades 
en francès o, i per què no, escrivint missatges de WhatsApp en llatí. 

Tanquem aquest curs tan inaudit i al setembre obrirem una etapa incerta però, passi el que passi, les llengües i els llibres sempre ens acompanyaran.

Muntsa Tortós
Professora de llengua catalana

El Projecte Lingüístic i el Pla Lector Curs 2019-20
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CHOCOBANANOS 
(broquetes de banana, HONDURES)

INGREDIENTS
Plàtans amb peles
Broquetes de fusta 
Xocolata per fondre 
Cacauets, ametlles (opcional)

PREPARACIÓ
1. El primer serà tallar els plàtans per la meitat. Després, a cada una li introduirà per la part on es va realitzar el tall una broqueta de fusta. 
2. Després d’haver fet l’anterior, acuradament traurem la pela del plàtan. Posteriorment, embolicarem per separat en bosses plàstiques cada un, i 
els col·locarem en una safata, per de seguida portar-los a la nevera, deixant congelar durant tres hores o fins que estiguin fermes. 
3. Un cop congelats, escalfar la xocolata a bany maria o bé, usant el microones, tenint sempre cura que no es cremi la xocolata, una vegada el 
tinguem completament fos vindrà el següent pas. 
4. Col·loquem les brotxetes en un recipient ample i no excessivament profund que permeti banyar els plàtans congelats en la barreja de xocolata. 
Finalment només caldrà cobrir-los poc a poc en la barreja fins que quedin completament banyats en xocolata. 

ALTRES INFORMACIONS
Com a decoració podem afegir ametlles, cacauets, espurnes de colors, coco ratllat, o el que més ens agradi.

Cheirin Rosado 2n ESO E

SUC DE TARONJA I PASTANAGA 
A LA MARROQUINA

INGREDIENTS
3 pastanagues mitjanes
1 o 2 taronges
mitja llimona
1 iogurt al gust (a mi m’agrada de macedònia)
sucre al gust
un sobre de sucre de vainilla (opcional)
aigua (opcional)

PREPARACIÓ
1. Pelem i tallem les pastanagues petites i les bullim uns 
quinze minuts. Deixem refredar i reservem l’aigua de cocció. 
2. Espremem les taronges i la llimona.
3. En un vas triturador, hi posem la pastanaga cuita, l´aigua 
de cocció, el suc de taronja i de llimona, el iogurt, el sucre 
normal i el de vainilla si ens agrada. Ho triturem uns segons 
i hi afegim aigua si ho desitgem.

ALTRES INFORMACIONS
Servim ben fred.

Zacaria Benyhaya 3r ESO B

EMPANADES TÍPIQUES D’ARGENTINA

INGREDIENTS
500 grams de ceba picada gruixuda
250 grams de carn de vedella picada
Una cullerada de pebre vermell
½ cullerada de comí

PREPARACIÓ
1. Posem la farina a sobre la taula amb forma de corona i al centre la 
mantega desfeta, la llet, el sucre i els rovells.
2. Ho unim tot sense amassar-ho massa i estirem fins que quedi una massa 
ben fina. Tallem discs d’uns 12 cm de diàmetre.
3. Sofregir la ceba amb una mica d’oli fins que estigui tendra, afegir la carn i 
condimentar amb el pebre vermell, la farigola, la sal i el pebre.
4. Afegir el caldo, tornar a barrejar i retirar-ho tot plegat del foc.
5. Afegir les panses les olives i posar-ho a la nevera durant una o dos hores 
en el moment de preparar les empanades afegir a cada una un trosset d’ou 
dur.
6. Posar sobre un disc de massa una mica de farcit, mullar els costats de la 
massa i plegar la massa per unir els costats, fregir fins que agafin color o bé 
posar-les al forn pintant-les amb ou batut.

ALTRES INFORMACIONS
Recepta per a 8 persones. Durada del procés: 90 minuts.

Catalina Malpeli 2n ESO C

Aula d’acollida - Cuines del món

¼ de cullerada de pebre blanc
Una cullerada de sal
50 grams de panses sense pinyol
3 cullerades de caldo
2 ous
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BANDEJA PAISA (COLÒMBIA)

INGREDIENTS
250 grams de fesols (mongetes)
250 grams d’arròs
1 lliura de “chicharrón” (cansalada)
1 alvocat
1 plàtan maduro (plàtan mascle madurat)
1 ou
1 lliura de carn picada
1 botifarra d’arròs
1 botifarra

PREPARACIÓ
1. Els fesols s’han de posar en aigua des del dia anterior, després 
es posen en una olla i es bullen durant 2 hores.
2. S’ha de preparar l’arròs, bullint-lo. Preferiblement que sigui blanc.
3. Barrejar-lo amb la carn picada cuita al plat
4. Al final se li afegeix la resta d’ingredients, com el xoriço, la 
botifarra negra o d’arròs i la cansalada.

ALTRES INFORMACIONS
Sempre caldrà posar els fesols en remull un dia abans perquè s’han 
d’estovar (a no ser que en fem servir de ja bullits).

Bon profit!
Daniel Zuluaga 3r ESO C

RECEPTA DE COCA DE FRUITA (MARROC)

INGREDIENTS
2 Ous
7 Cullerades d’oli
7 Cullerades de sucre
7 Cullerades de llet
7 Cullerades de farina
1 Sobre de llevat en pols
Fruites variades al gust

PREPARACIÓ
1. Comencem barrejant els ous i el sucre i després afegim la llet, la 
farina i el llevat. Acabem de barrejar-ho tot bé.
2. Agafem un motlle i el folrem amb paper de forn i l’untem amb una 
mica de mantega. Hi afegim la massa.
3. Posem la coca al forn fins que estigui cuit. Coem 25-30 minuts 
a 160 graus.
4. Al treure-la hi afegim una mica de suc de taronja.
5. Tallem las fruites que volem a discs. I les coem lleugerament en 
una paella al foc.
6. Finalment les posem sobre la coca i la reservem a la nevera un 
parell d’hores.

Bon profit!

Romaissae El Koumairi 2n ESO B

CUSCÚS (MARROC)

INGREDIENTS
Carn
1/2 got de oli
1 cullerada petita de sal
1 cullerada petita de pebre negre
1 cullerada petita de charkum
1 cullerada petita de gingebre
1 ceba gran
2 tomàquets grans
2 pastanagues
2 naps
2 patates petites
2 carbassons mitjans
Mitja carbassa petita
1 albergínia petita
1/2 col petita
2 branquetes de julivert
1 got de cigrons bullits
1 quilo de cuscús si sou molts a taula!

PREPARACIÓ
1. Rentem la carn i la posem a la “cuscusera”. Hi afegim ceba i també mig got d’oli. Al gust, hi afegim 
tots els espècies que hem dit i deixem una estona per a que macerin.
2. Afegim un litre d’aigua i un got de cigrons.
3. Tallem el nap i la pastanaga i els posem a la “cuscusera”.
4. Cuinem el cuscús.
5. Uns minuts després, quan afegim la resta de les verdures tallades, però el tomàquet no el tallarem, 
el picarem al got de batre. 
6. Deixem uns minuts al foc per a que tot plegat acabi de coure’s.

ALTRES INFORMACIONS
El temps de cocció del cuscús és d’uns 10 minuts, 
fins que allibera vapor.
Espero que us agradi la meva recepta i que la 
feu a casa. Si voleu més informació podeu trobar 
moltes receptes a “Youtube” de com preparar-lo. 
Com el fem a casa meva és com us he explicat.
Bon profit!

Salma Alaoui 1r ESO D
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TACOS (HONDURES)

INGREDIENTS
Truites de blat de moro
½ Pollastre
1 Pebrot 
1 Tomàquet
1 Ceba
2 Pastanaga

PREPARACIÓ
1. Primer preparem les truites, i posem una olla amb aigua a coure el pollastre (durant 10 o 15 minuts).
2. Mentre esperem, comencem a tallar a tires la pastanaga, la ceba, el pebrot i l’all.
3. Després quan ja tenim cuit el pollastre l’esmicolem, després en una paella fem servir una mica d’oli, col·loquem la verdura per sofregir uns 5 
minuts.
4. Quan ja tenim la verdura posem el pollastre esmicolat perquè es sofregeixi junt amb la verdura 5 minuts més.
5. Un cop acabat el farcit del taco. Passem a fer l’amanida, tallem la col a tires i també el tomàquet a rodanxes i preparem la salsa de tomàquet.
6. Ja finalment passem a preparar el taco. Col·loquem les truites i li posem el pollastre ja sofregit amb la verdura. Un cop formats els tacos posem 
en una altra paella una gota d’oli i afegim els tacos perquè quedin daurats i cruixents.

ALTRES INFORMACIONS
També pots menjar el taco amb un altre tipus d’amanida.

Bon profit!
Jenyfer Rivera 3r ESO E

CARN AMB PRUNES (MARROC)

INGREDIENTS
1 kg xai o vedella (sense greix)
7 grans d’all
1 tassa d’oli vegetal
1 quilo de ceba
100 g d’ametlles fregides
3 ous bullits

PREPARACIÓ
1. Poseu l’all, la canyella, el gingebre, el pebre negre, l’oli, la ghee i el safrà en un bol i barregeu-ho tot.
2. Repartiu els trossos de carn a la barreja anterior fins que estiguin saturats.
3. Poseu oli, cebes, carn i barreja en una cassola a foc mitjà.
4. Afegiu un got d’aigua, remenant constantment, fins que les espècies no es cremin.
5. Deixeu el bol durant 45 minuts o fins que estigui tendre, alhora prepareu la pruna.
6. Poseu un got d’aigua en una paella de cuina diferent a foc mitjà.
7. Afegiu-hi la pruna, el sucre o la mel i deixeu-la reposar 10 minuts, o fins que quedi dolça.
8. Assegureu-vos que la carn és molt tendra abans de servir.
9. En un recipient per servir, poseu la carn i el brou i guarniu-la amb prunes submergides en sèsam i ous bullits.

ALTRES INFORMACIONS
Podeu ajustar els ingredients segons el gust o la quantitat desitjada sense comprometre’s amb aquest mètode o ingredients, 
s’accepten múltiples variacions!
Bon profit!

Wiam El Attar 4t ESO A

250 g de prunes
50 g de sèsam
1 culleradeta de Skengbir (gingebre)
1 culleradeta de pebre negre
1 culleradeta de ghee
1culleradeta de safrà petita

1 Cullerada de consomé
Oli d’oliva
½ Col
Formatge ratllat
1 Salsa de tomàquet
1 All
1 pessic d’espècies al gust
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Impressions de l’alumnat nouvingut
SALMA ALAOUI, 1r D

El que més m’agrada de Catalunya és la platja i el mar. M’agrada Platja d’Aro perquè venen molts turistes. 
M’agrada estudiar a la biblioteca de Palafrugell perquè m’agrada llegir, sobretot còmics.
També és molt divertit Port Aventura. M’agrada molt tota Catalunya, m’agrada amb el cor i és molt bonica. 
Trobo a faltar el meu país perquè allà hi tinc la meva família i els meus amics. Els trobo molt a faltar i espero veure’ls quan aquest virus marxi. 
Ara estic parlant amb ells amb el telèfon mòbil.
M’agrada molt anar a l’aula d’acollida perquè m’agrada aprendre coses i hi riem molt. És molt divertit i jo estic molt contenta perquè aprenc català.

CATALINA MALPELI, 2n B

M’agrada molt viure a Catalunya perquè és completament diferent de quan vivia a França o a l’Argentina.
La cultura és completament diferent i hi ha molts monuments espectaculars, com ara el monestir de Poblet.
El que trobo a faltar més dels altres països és que m’havia fet als seus costums, com per exemple, a menjar formatge com a postres i coses així.
Quan vaig arribar tothom em va tractar bé i em parlava en castellà perquè pogués entendre el que estaven dient, però era bastant dur perquè quan 
havia de parlar davant de persones i veien que parlava castellà doncs era com una mica estrany per a ells.
M’agrada molt anar a la aula d’acollida perquè m’ensenyen a parlar català i a expressar-me correctament en aquesta llengua, per d’aquí a uns 
anys poder parlar en català com si hagués nascut a Catalunya.

JENYFER RIVERA, 3r F

El que més m’agrada de viure a Catalunya és poder estar amb la meva família i poder conèixer molts llocs, tenir noves amistats i tenir unes noves 
oportunitats pel meu futur.
El que més trobo a faltar del meu país és una part de la meva família i els meus amics. També el menjar que és molt diferent, ara que estic aquí 
a Espanya he menjat coses que al meu país no se solen menjar.
Quan vaig arribar al país, em sentia nerviosa i encara més quan havia d’anar a l’institut i conèixer noves persones, un altre idioma, però sincerament 
m’he sentit molt bé amb les persones que he anat coneixent. La gent m’ha tractat bé. Encara que de vegades hi ha persones que diuen coses 
perquè som llatins i arribem al país sense saber res, una cosa normal. 
A mi, personalment, mai m’han dit res, però si que he sentit quan li ho han dit a altres persones.
M’agrada anar a l’aula d’acollida perquè aprenc molt més l’idioma.

WIAM EL ATTAR, 4t A

Hola, em dic Wiam i tinc 16 anys. Visc a Catalunya, amb la meva família. Sóc del Marroc. Vaig viure 15 anys al Marroc i porto uns 7 mesos aquí 
a Catalunya. Sóc conscient de la diferència entre el Marroc i Catalunya.
Aquí hi trobem protecció, seguretat, llei, treball, respecte, llibertat i no trobem tants crims. Malauradament, el que volem nosaltres no ho trobem 
al Marroc, ho trobem fora, a Europa.
Dono gràcies a Déu, que estigui aquí i no haver continuat la meva vida al Marroc. Si hagués continuat la meva vida allà no tindria futur i la meva 
vida quedava en l’aire, suspesa, perquè el Marroc no dóna totes les possibilitats a la població per viure una vida còmode i amb respecte. 
Aquí puc sortir com vulgui i cap persona pot venir a parlar amb mi encara que jo no ho vulgui, però al Marroc no. De veritat que el Marroc i 
Catalunya són ben diferents.
Estic molt contenta perquè visc aquí, estudio en una escola molt maca i els professors també ho són molt. M’agrada molt anar a l’Institut Frederic 
Martí Carreras i m’agraden les assignatures de l’àmbit científic.
M’agrada també anar a l’aula d’acollida per què és el lloc on aprenc i practico la llengua catalana. M’agrada parlar i comunicar-me amb els meves 
professores Anna i Muntsa, i també amb els meus amics. 
Visc a prop de l’institut, i cada dia vaig a la biblioteca per estudiar i fer els meus deures. Encara no tinc gaire amics. M’agrada la gent de Catalunya, 
són molt amables.
No penso tornar al Marroc aquest any, penso que fins d’aquí a 4 anys no aniré al Marroc.
Aquest any vull descobrir i viatjar per Catalunya. 
L’any que ve vull fer batxillerat científic al mateix institut i vull continuar la meva carrera aquí, i ser metgessa.
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Concurs aules netes, endreçades i sostenibles
Al llarg del primer trimestre d’aquest curs tan estrany, des de la comissió d’Escoles Verdes es va emprendre una campanya per a mantenir les 
aules netes i promoure la sostenibilitat. Per això van engegar el “Concurs Aules Netes, Endreçades i Sostenibles”.

En un inici només hi van participar les aules de 1r i 2n d’ESO. Però ja a partir del 2n trimestre també s’hi van incorporar les de 3r i 4t d’ESO.

L’anunci a la web de l’institut ens n’explicava les bases:

T’has fixat que les aules sovint estan plenes de papers a terra?
Algun cop has arribat a la teva classe i t’has trobat les taules mal col·locades o el llum encès quan estava buida?
Coneixes algú que li hagi desaparegut un llibre, l’estoig, la motxilla...?

Es pretén iniciar una acció per tal de millorar la conscienciació envers la netedat de les aules i el reciclatge i evitar situacions poc desitjables. Des 
de la Comissió d’Escoles Verdes del centre es proposa participar en un concurs trimestral que pretén que tots i totes les persones que hi conviuen 
ho facin en millors condicions, en uns espais més organitzats, més còmodes, i més nets.

Petits gestos com la reutilització de paper, la utilització dels contenidors de reciclatge de paper i plàstic, o la correcta utilització de l’energia 
elèctrica, contribueixen a la sostenibilitat del centre, fent-lo en el seu conjunt més respectuós amb el medi ambient.

Objectiu del concurs
- Residu zero
- Reduir malbaratament alimentari al centre (no llençar menjar)
- Gestió de residus: reciclar bé
- Prendre consciència i tenir cura dels espais d’aula
- Aconseguir una millora en la participació i implicació dels alumnes en la gestió dels residus: 
 reduir els residus generats i reciclar bé, tenint cura del lloc de treball.

Jurat
La valoració la faran els alumnes de l’optativa d’Escola Verda 2on ESO ABC i DEF
Dies que es revisaran les aules:
Hores d’optatives d’Escola Verda dels mesos de febrer, març, abril, maig i juny

Bases principals del concurs:
En el projecte participen tots els grups de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.
Es valorarà l’ordre i la neteja de les aules:

• Taules netes       (40 punts)
• Cadires al seu lloc        (5 punts)
• Terra net       (40 punts)
• Pissarra neta       (10 punts)
• Tauló d’anuncis amb informació ben ordenada i enganxada   (10 punts)
• Llums no encesos innecessàriament       (5 punts)
• Ordinadors no encès innecessàriament       (5 punts)
• Projector encès innecessàriament       (5 punts)
• Agenda d’aula (Pissarra) ben anotat     (10 punts)
• Contenidor de paper només hi hagi paper    (30 punts)
• Contenidor de plàstic només hi hagi envasos i plàstic   (30 punts)
• Pesada del Contenidor de plàstic     (30 punts)
• Contenidor de rebuig només hi hagi rebuig    (30 punts)
• Contenidor de rebuig no presenta restes d’entrepans o altres menjars d’esmorzar  (30 punts)

Premi del Concurs: 
Al final del concurs, l’aula guanyadora tindrà un esmorzar saludable.

Laura Soler
Coordinadora d’Escoles Verdes

Malauradament, l’esclat del 
confinament no ha permès 
arribar al final del concurs 
per a tot l’institut, però sí que 
val a dir que els alumnes de 
2n ESO E es van endur el 
suculent esmorzar per ser 
la classe guanyadora del 
primer trimestre!



17

Projectes

Instal·lació de caixes niu al pati de l’institut
El dijous 16 de gener, van venir els tècnics de Natura Montfred a instal·lar dos caixes niu al pati de l’institut. La primera caixa es va instal·lar al pati 
de davant, a la zona de l’hort; i la segona caixa niu, en un arbre, una mèlia (Melia azedarach) que hi ha al pati de darrere, a la zona de batxillerat. 
Estan elaborades a mà per la Fundació TRESC i estan dissenyades per a que hi habitin les mallerengues (Parus sp.) i puguin començar a niar-
hi de cares a finals de primavera. Llàstima que aquesta estació ens ha atrapat confinats i no hem pogut comprovar encara si els ocells les han 
ocupades. Esperem que a l’inici del curs vinent encara hi siguin!

Taller de dansa a batxillerat
Per segon any consecutiu els alumnes de batxillerat van participar en 
el taller de dansa i expressió COBOSMIKA. Això va ser en el moment 
de l’antiga normalitat octubre, novembre i desembre de 2019... Quins 
temps...

Ens podíem abraçar, tocar, estar a prop un dels altres. Ens ho vam pasar 
molt i molt bé. No sabem què passarà el primer trimestre del curs vinent. 
Ens quedem amb el record dels bons moments. Aquí els teniu en imatges.

Josep Parals
Professor d’Educació Física
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Cros de l’estadi
El dilluns 2 de desembre es va dur a terme l’edició anual del “Cros de l’estadi”, cursa en la que hi participa tot l’alumnat de 1r i 2n d’ESO dels 
diferents instituts de Palafrugell. L’enhorabona a tots els participants per l’esforç! 

La segona part d’aquest esdeveniment esportiu és la “Cursa de les Escoles” que sol dur-se a terme a la primavera, però és clar, ben confinats 
com hem estat no s’ha pogut realitzar.
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Pla d’esport a l’institut
El Pla d’Esport a l’Escola és un projecte impulsat per 
la Generalitat de Catalunya que pretén posar a l’abast 
de tots els alumnes la pràctica d’activitats físiques i 
esportives.

Entre les novetats que s’han produït enguany, destaquem 
l’acció conjunta del nostre institut i l’INS Baix Empordà.

Al nostre institut la TIS (Tècnic en Integració Social) 
coordina les activitats proposades pels centres educatius. 
Pagant una quota molt econòmica, els alumnes han pogut 
fer activitats com: piscina (natació i jocs d’aigua), korfbal, 
arts orientals, tennis o balls, des de mitjans d’octubre fins 
l’inici del confinament.

Fem un programa de ràdio!
A mitjans d’aquest curs, els i les alumnes dels grups de 3r d’ESO C i F van viure l’experiència de fer de periodistes a Ràdio Palafrugell. Des de 
la matèria de Llengua catalana van estudiar els textos periodístics i van redactar notícies d’actualitat amb la finalitat de crear el guió d’un breu 
informatiu radiofònic. Després d’assajar la locució del text durant algunes sessions, l’activitat va acabar amb la gravació en fals directe del seu 
informatiu a Ràdio Palafrugell. L’experiència va ser molt gratificant perquè van poder viure de primera mà la tasca periodística i també s’ho van 
passar molt bé!

Anna Martí
Professora de Llengua Catalana
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El repte de la torre d’espagueti
En aquestes estranyes condicions que ens ha portat l’epidèmia de Covid-19, per tal d’estimular 
la motivació dels alumnes amb les tasques, els de tecnologia hem intentat proposar activitats 
pràctiques que posen a prova els coneixements adquirits sobre un tema que s’ha treballat 
pràcticament tot telemàticament.

Una de les tasques que hem plantejat als grups de 3r ha estat fer una estructura amb espagueti 
a casa. Ja que el temari pendent era sobre estructures, elements estructurals, esforços, etc. Tots 
havien d’utilitzar com a màxim 30 espagueti i cinta adhesiva, i intentar fer l’estructura més alta 
possible. Alguns han estat molt creatius i hem volgut compartir amb vosaltres els millors de cada 
grup.

3,2,1 Càmera acció! Els curts de 4t d’ESO
El repte d’aquest trimestre de con-
finament pels alumnes de quart 
d’ESO ha estat fer un curtmetratge 
des de zero. Així han après totes 
les etapes creació del guió, confi-
guració dels personatges, elabora-
ció del guió tècnic i del guió gràfic 
i finalment la filmació, producció i 
edició del curt. Crear-ho tot ha es-
tat una bona excusa per conèixer 
conceptes com els diferents tipus 
de plans, tècniques d’il·luminació, 
el lèxic cinematogràfic i per a co-
nèixer diferents programes i apli-
cacions que et permeten fer edició 
de vídeo.

Aquí us deixem una mostra dels guions gràfics que han fet i que en el món del cinema es coneixen per “storyboard”. Si voleu veure’n l’estrena 
potser hi ha sort i els trobeu a la web de l’institut.

Paula Cama, 4t d’ESO A



22

Projectes

Laura Quionero, 4t d’ESO A
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Sofía Garrido, 4t d’ESO C

Nohayla Ben Haddou i Ainoa Ruiz, 4t d’ESO C
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Confinats i conservats
Durant aquestes setmanes de confinament, des de l’assignatura de tecnologia, vaig proposar als alumnes de segon d’ESO que fessin una 
conserva casolana, utilitzant una tècnica de conservació per a aliments (per exemple salaó, ensucrat o almívar, refrigeració, acidificació....).
i van sortir magnífiques conserves. La veritat és que ara des de la llunyania, des d’aquell 13 de març que ens vam trobar immersos en una 
situació de confinament per fer front a una situació mai viscuda, em va commoure les altes dosis de “carinyu” que tots els alumnes van aportar 
en la realització d’aquesta tasca. Aquí us mostro alguns d’aquests treballs, però tots ho van fer de meravella i em van presentar conserves 
d’autèntics “xefs”.

Rosa Maria Perals
Professora de Tecnologia

Projectes
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CONSERVA DE LLIMONES (Hamad Mraquade)

És un ingredient indispensable en la cuina marroquí, és present en molts tipus de receptes, tant calentes com fredes.

Ingredients

· Llimones
· Sal 

Procediment:

1. Desinfectem un pot de vidre en el qual posarem les llimones.
2. Es netegen les llimones i amb un drap s’assequen.
3. A continuació fem uns quatre talls a les llimones.
4. Omplim de sal aquests forats.
5. Un cop plens, les anem bolcant al pot.
6. Una vegada el pot estigui ple tanquem la tapa de tal manera que entri el mínim possible d’aire a dins.
7. I el deixem reposar un mes (ho pots deixar fins a un any) i a passat aquest temps ja les podrem fer servir.

Aina Pajuelo, 2n ESO E
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MELMELADA DE MADUIXES

Pas 1. Agafem la fruita seleccionada per fer la melmelada i la tallem.
Pas 2. La posem a dins d’un cassó i hi afegim sucre, depenent de la dolçor que vulguem donar-li a la melmelada, també afegim una mica d’aigua.
Pas 3. Ho bullim tot i anem barrejant fins que es torni més fosc i pastós.
Pas 4. Posem la melmelada en un pot.
Pas 5. En el moment de tapar-la es pot fer al buit, es posa un petit tros de paper i li prenem foc fins que l’aire se li acabi i el foc s’apagui.

Alba Reixach, 2n ESO D

SALAÓ D’ANXOVES

Ingredients
2 quilos de seitó ben fresc.
2 quilos de sal gruixuda.
Pebre blanca o negra mòlta.

Temps d’elaboració
Per dos quilos, 1/4 hora per netejar el seitó. 2 hores per curar una mica 
el peix. 3/4 de hora per posar el seitó amb els pots de vidra.

Elaboració

1. Per començar, traiem el cap del seitó i estirem per treure els budells. 
És important no obrir el seitó per treure els budells.

Posem el seitó amb una safata i salem amb sal gruixuda. Deixeu-les 
marinar unes 2 hores.

2. Després barregem la sal gruixuda amb el pebre negre.

3. Passat aquest temps veurem que a la safata on tenim les anxoves 
amb sal ha fet un brou una mica fos, aquest líquid és el que utilitzarem 
després per mullar la sal dels pots.

4. Preparem els pots de vidre sempre comprovant que estiguin ben nets.

5. Passades les dos hores, fem una capa de la barreja de sal i pebre 
dins d’un pot i hi afegiu una capa d’anxoves. Després torneu a posar-hi 
una capa de sal i pebre i incorporeu-hi una capa d’anxoves. Repetiu 
el mateix procediment fins que ompliu el pot. Finalment, afegiu-hi sal i 
pebre fins a dalt de tot i mullem amb el brou i tapeu el pot.

Projectes
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6. Deixeu reposar les anxoves durant 3 mesos com a mínim, però 
hem d’anar vigilant els pots per si fan massa suc, l’heu d’abocar.

7. Alhora de fer-les servir traiem del pot les anxoves que 
necessiteu. Les deixem una estona amb un bol amb aigua per 
hidratar-se, les rentem sota l’aixeta, les obrim en dos filets i amb 
unes pinces de cuina traiem les espines.

8. Una vegada netes es podem menjar o bé tal qual a sobre d’un 
bon tros de pa sucat amb tomàquet o bé com aperitiu amb un bon 
raig d’oli per sobre. De qualsevol manera estan boníssimes.

Recordeu que...

Si els seitons son frescos i sencers no és necessari rentar el peix  
abans de posar-lo en sal.

És important obrir el menys possible el seitó a l’hora de netejar-
los, simplement traiem el cap i estirem perquè surtin els budells.

La sal ha de ser gruixuda i millor si és sal marina.

Els pots han de guardar-se en un lloc fresc i sec.

Els millors mesos per comprar el seitó són de juny a setembre, 
però això es una informació que us podrà donar el vostre peixater.

Elsa Bartrina, 2n ESO F

6 8
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Música i emoció en temps de confinament
Des del Departament de Música, vam seleccionar uns quants alumnes de primer d’ESO i els hi vam realitzar una 
enquesta que parlava sobre com ens sentim i com la música ens pot ajudar i acompanyar en aquesta situació tan 
excepcional però difícil que estem vivint tots plegats. A continuació, podeu llegir un extracte del que van contestar 
els nostres alumnes. A més, teniu una llista prou interessant per escoltar-la (si no ho heu fet ja) de música creada i/o 
adaptada de tots els estils i gustos musicals. Des d’aquí, agrair a tots/es els/les alumnes que van participar. Què passeu 
un bon estiu acompanyats/des de música! 

SI HAGUESSIS DE POSAR UN ADJECTIU DE COM ET SENTS DAVANT LA SITUACIÓ DE CONFINAMENT PEL COVID-19, QUINA SERIA? 

Adjectius positius que més han sortit a l’enquesta han estat: ALEGRE/A, TRANQUIL/L·LA, ESTIMAT/ADA, ACOMPANYAT/
ADA, AGRAÏT/DA i FELIÇ. 

Adjectius negatius que més han sortit a l’enquesta han estat: CANSAT/ADA, IMPACIENT/A, IMPOTENT/A, INQUIET/A, 
ANSIÓS/A i TRIST/A. 
 
“En aquest confinament crec que he passat per tots els estats d’ànim possibles, ja que hi han hagut tant moments bons i com de dolents i, per 
cada temps, tantes emocions diferents… Però crec que les que més he experimentat han estat l’angoixa, l’estrès, la impotència, la frustració... 
per tot el que està passant, però, a la vegada, la tranquil·litat, la il·lusió i la solidaritat.” - (Cèlia S.). 

ANOTA ALGUNA MÚSICA QUE S’HAGI CREAT ARREL DE LA SITUACIÓ QUE ESTEM VIVIM. 

1. “Resistiré” del Dúo Dinámico. 
2. “Prisión Esperanza” de Manuel Carrasco.
3. “Un canto a la vida” de Vanesa Martín. 
4. “Cuarentena” d’Alissa. 
5. “Contigo” de Danna Paola. 
6. “Volveremos a brindar” de Lucía Gil. 
7. “Aves enjauladas” de Rozalen. 
8. “Quédate en casa” de Ariel de Cuba. 
9. “Quédate en casa” de La Pegatina i amics. 
10. “Escriurem Jo em corono” de Miki Núñez i companyia. 
11. “La cura” d’Ebri Knight. 
12. “No tornaré a casa” de Diversiones. 

ANOTA ALGUNA MÚSICA QUE S’HAGI ADAPTAT / CANVIAT LA LLETRA PER TAL DE QUE PARLI DE LA SITUACIÓ QUE ESTEM VIVINT. 

1. “Si tú la quieres” de David Bisbal i Aitana. En aquesta cançó, el que han fet és adaptar el videoclip amb escenes del confinament. 
2. “Resistiré México”. Han agafat la cançó del Dúo Dinàmico però amb una lletra nova. 
3. “Resistiré” del Dúo Dinámico l’han adaptat amb lletra que fa referència al Coronavirus el grup Los Barones. 
4. “Resistiré”. Una versió feta per molts cantants diferents. 
5. “Sobreviviré” de Mónica Naranjo. 
6. “Amigos para siempre” de Los Manolos. 
7. “Al final tot anirà bé” de Dr Prats. 
8. “Avui canviem el món” de Gertrudis. 
9. “Los huesos” de Dani Martín i Juanes. (Estava previst rodar el videoclip al mes de març, però degut a la situació, 
l’ha gravat cadascun a casa seva). 
10. “We are the champions” de Queen. Versió d’Adam Lambert. (El videoclip s’ha adaptat a la situació). 
11. “Ya no puedo más” de Camilo Sesto. Versió de Los Morangos. 
12. “Wash your hands with Baby Shark”. Cançó infantil. 
13. “No pata pata vídeo” UNICEF’s d’Angelique Kidjo. 
14. “Cómo una bola”. Segunda ola parodia. 

13. “Cuando estés aquí” de Pablo Alborán. 
14. “El mundo fuera” de Alejandro Sanz. 
15. “Los abrazos prohibidos” de Vetusta Morla, VV.AA. 
16. “La cumbia del coronavirus” de Míster Cúmbia. 
17. “Pasará” d’Ana Bolivar. 
18. “Abrázame” de Josué Casares. 
19/20/21/22/23. “Gotta be patient”, “Coroñao”, 
“Estamos”, “Confineation VI” i “Confineo” d’Stay Homas. 
24. “Codo con codo” de Jorge Drexler. 
25. “Un Sant Jordi Diferent” - Cançó Col·lectiva 
26. “En Casita” de Bad Bunny.
27. “Tot anirà bé” de Joan Dausà
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15. “Bohemian Rhapsody”. Coronavirus Rhapsody parodia. 
16. “Hello” d’Adele. From the inside parodia. 
17. “Cuando zarpa el amor” de Camela. Han canviat la lletra per conscienciar a la gent perquè es quedin a casa. 
18. “Esta cuarentena” d’Abraham Mateo. 
19. “Un núvol blanc” de Lluís Llach. Versió Joemcorono. 
20. “Corona virus” de Yofrangel és una adaptació de la cançó de “Corona now” explicant que vigilem i que no sortim de casa .
21. “20 de abril“ de Celtas Cortos, videoclip versió Covid-19 amb participació de diversos artistes.
22. “I will survive”, Gloria Gaynor a la xarxa social TikTok invitant als seus seguidors a rentar-se rigorosament les mans.
23. “19 días y 500 noches” de J.Sabina, videoclip viral amb lletra adaptada per a l’ocasió.
24. “Agapimú”, versió d’Ana Belén i Ojete Calor.

QUINA ÉS LA CANÇÓ o INTÈRPRETS QUE MÉS ESTÀS ESCOLTANT DURANT AQUEST CONFINAMENT I PER QUÈ? 

• Resistiré. “Jo l’escolto per la TV o les xarxes socials. Crec que s’escolta tant perquè és una cançó que et puja els ànims com pel missatge que 
transmet.” (Bruno M). “Perquè el professor de castellà, en Gonzalo, ens va posar deures sobre la cançó i a les vuit, al meu carrer, cada dia la 
posaven per dona ànims a tothom.” (Xènia A.). “Perquè surt per la TV i els veïns la posen a les 8 del vespre per fer els aplaudiments a tot el 
personal sanitari, a tota la gent que treballa en serveis (Supermercats, transports públics, etc.) i a tota la gent que estem confinats a casa. Ens 
anima a RESISTIR!!!!” (Álvaro M.). “És la que més escolto perquè cada dia a les 8, a l’hora dels aplaudiments, la posem mentres aplaudim.” 
(Cèlia S. / Èlia S.). “Crec que és una cançó que s’escolta perquè et puja els ànims i et diu que resisteixis.” (Joel V.). “La cançó m’agrada i la 
posem cada dia al matí, o nosaltres o els veïns”. (David C.).

• Volveremos a brindar. “Jo l’escolto molt per les xarxes socials. A la meva mare li agrada molt i l’escoltem juntes. Crec que és una cançó que fa 
referència a l’esperança per tornar-nos a trobar. També destaca la solidaritat entre persones perquè si tothom es queda a casa, podrem tornar 
a veure’ns el més aviat possible.” (Santi A.). 

• Quédate en casa. “És divertida, té molt ritme i s’enganxa fàcilment.” (Maria F.)
• Guay, guay i Candy. “Perquè em motiva i em fa ballar. M’agrada i em puja els ànims.” (Berta G.). 
• Cali y el Dandi. “Jo escolto aquesta cançó perquè m’agrada i hi ha parts de la cançó que em puja els ànims, i unes altres que em fan 

reflexionar.” (Selena G.). 
• Someone like you d’Adele. “L’escolto, per exemple, quan estic estressada. És una cançó tranquil·la que m’aporta pau i alegria.” (Paula P.). 
• Serrallonga de Lildami ft. Oques Grasses i Serem ocells d’Oques Grasses. “Per fer-me pujar els ànims.” (Mar P.). 
• Si tú la quieres. “Per pujar-me els ànims i distreure’m”. (Mariona R.). “L’escolto sobretot per xarxes socials, la tele etc. Però també l’escolto pel 

mòbil ja que és una cançó amb ritme i anima moltíssim en aquesta etapa no molt bona”. (Paula M.).
• Ophelia. “Per pujar-me els ànims.” (Maria S.). 
• Si tú la quieres i Enemigos. “Em fa sentir alegre i em distreu de tota la situació que estem vivint.” (Alba V.). 
• SLUT. “Per evadir-me i distreure’m de tot plegat.” (Alba V.).
• High Hopes. “Perquè és alegre i m’anima molt.” (Maysa Y.). 
• Cançons de d’Stay Homas. “Perquè m’agrada la música i aquests videoclips no són com els de sempre, i aquesta diferència m’encanta.” (Zoe 

de C.)
• Tot anirà bé de Joan Dausa. “Normalment s’escolta per la tele o per les xarxes socials ja que és molt bonica i et puja els ànims.” (Meritxell M.).
• Estamos mal d’Stay Homas. “L’escolto perquè em fa gràcia. Al principi era divertit estar a casa tot el dia amb pijama, però després els dies es 

converteixen en setmanes i al final comences a adonar-te que això continuarà així bastant de temps. La gent n’està farta del confinament i 
aquesta cançó ho reflecteix amb humor.” (Ruth M.).

• Dreams of our generation. “Jo l’escolto per les xarxes socials i m’agrada escoltar-la perquè a vegades necessito una cançó alegre i divertida 
per no sentir-me trist i perquè m’agrada el videojoc d’on ve.” (Fabian P.).

• Rehab d’Amy Winehouse. “És una cançó del 2009 que ja havia escoltat algunes vegades, però ara que tinc molt temps lliure l’he escoltat millor 
i m’ha agradat més; em motiva sempre que l’escolto.” (Ona P.).

• Isla Morenita de Carlos Sandness. “Quan l’escolto em sento contenta i m’evadeixo cantant la seva lletra. És alegre i em fa ser optimista.” (Laia 
T.).

• You’re Somebody Else, de Flora Cash . “L’escolto perquè em transmet moltíssima pau.” (Ainoa V.).

Participants de l’enquesta: 
Adela Arsene, Xènia Altadill, Santi Avilés, Siraj Belkacem, Cloe Carbó, David Cuenca, Zoe de Carquero, Izan Escudero, Ona Franco, Maria 
Frigola, Berta García, Selena Geronés, Meritxell Marimont, Bruno Marín, Paula Martos, Ruth Moreno, Álvaro Muñoz, Paula Paguina, Mar 
Pareras, Fabián Peña, Ona Peña, Mariona Rodríguez, Oriol Rueda, Cèlia Sánchez, Maria Selva, Èlia Serra,Alex Stan, Laia Tapias, Alba Veledo, 
Joel Ventura, Alba Visa, Ainoa Voicu, Maysa i Wisal Yaakoubi. 
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Instal·lació de poliedres a les rampes de l’institut
Durant el 1r trimestre del curs, els alumnes de 3 ESO vam treballar el temari 
de dibuix tècnic dins l’assignatura de visual i plàstica.

Vam aprendre a utilitzar el compàs, l’escaire i el cartabó per a fer 
composicions i entendre elements geomètrics com la recta, el punt o el pla i 
aplicar-ho a la construcció de formes poligonals planes.

Finalment tots aquests coneixements van ser usats per a aixecar-nos del 
pla i construir amb paper i canyes algunes de les formes platòniques més 
conegudes com ara l’hexaedre, el dodecaedre, l’icosaedre…

Totes aquestes figures han estat penjades dins l’espai de l’institut creant 
una instal·lació transitòria formada per plans, formes i colors diversos. És 
l’espai polièdric!

Andreu Elías 
Professor d’EViP

1a Festa de carnaval a l’institut!
Una novetat important que cal destacar 
d’aquest accidentat curs 19-20 és que 
per Carnaval vam celebrar el nostre 
propi concurs de carnestoltes.

De primer a tercer, totes les classes 
van preparar les seves disfresses i 
coreografies per a participar a la 1a 
Festa de Carnaval de l’institut. Les 
classes guanyadores van ser 1r d’ESO 
A i 2n d’ESO F.

La foto adjunta no fa gaire justícia, millor que feu un cop d’ull als vídeos publicats a la web! 

Concurs de fotografia matemàtica
Al departament de matemàtiques érem a punt de començar el procés de selecció de les fotografies del concurs quan va començar el confinament, 
així que allà s’han quedat les formidables fotografies que els alumnes ens envieu cada any. Però no passa res, això només és un simple 
endarreriment ja que els professors de matemàtiques tenim la intenció de donar els premis al setembre… a no ser que ens caigui un meteorit!

Esprint 1r i 2n ESO
El dimecres 19 de febrer es va celebrar un concurs de matemàtiques anomenat “matemàtiques a l’esprint”. Com el seu nom indica es tracta 
de resoldre problemes de matemàtiques a tota pastilla. És un concurs online i aquesta edició va comptar amb 166 centres participants d’arreu 
de Catalunya.

L’equip del nostre centre estava format per 24 noies i nois de 1r i 2n d’ESO, que varen estar una hora resolent problemes en equip a l’aula de 1r F.
Tot va anar força bé, però podia haver anat molt millor si no hagués succeït un fet dramàtic: en el moment d’introduir un dels resultats dels 
problemes que el nostre equip havia resolt correctament vàrem posar un altre nombre sense adonar-nos-en fins una bona estona més tard… 
el nostre equip va haver d’estar donant-li voltes al mateix problema per intentar trobar on estava l’error que no havien comès…. ja us podeu 
imaginar que tots plegats vàrem patir una petita decepció. Però només això, una petita decepció que va quedar totalment compensada per 
l’emoció d’estar resolent problemes de matemàtiques en equip… perquè a qui li agraden les matemàtiques encara li agraden més els concursos 
de matemàtiques!
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Concurs cangur
CANGUR (UN PETIT DIARI)

18 de maig
El concurs Cangur s’havia de celebrar el dijous 19 de març a tot Catalunya… però el dilluns 16 ja no va venir ningú a l’institut perquè diuen 
nosequè de no sé quin virus. 
L’organització del concurs ha fet arribar a tots els centres inscrits els enunciats dels problemes per tal que els puguem aprofitar, si volem. I els 
profes de mates del Frede hem decidit que sí, que volem. Farem el concurs online i a veure què passa… Aquesta setmana el faran els alumnes 
de 3r, concretament el dia 20.

28 de maig
Ja han passat 10 dies! Buf, com passa el temps :( 
A hores d’ara ja han fet el concurs tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO, com a tasca setmanal de matemàtiques. Un concurs d’aquests és com 
una cursa popular: hi ha qui arrenca a tota castanya però se li acaben les piles al cap de poc, hi ha qui va de menys a més, hi ha qui va a tota 
castanya i no sé per què no se li esgota mai la bateria, hi ha qui no arranca mai… hi ha de tot. Però això sí: tots els participants us mereixeu les 
nostres felicitacions.

Aquí teniu els noms dels 3 primers classificats de cada categoria:
Els guanyadors són: Santi Avilés (1r ESO), Elsa Bartrina (2n ESO) i Lola Melero (3r ESO).
Els segons classificats: Jan Baltasar (1r ESO), Mireia Rovira (2n ESO) i Ariadna Ros (3r ESO).
Els tercers classificats: Xènia Altadill (1r ESO), Thomas Bennett (2n ESO) i Eva Lorenzo (3r ESO).

Copa Cangur
Un equip de 7 alumnes de 2n i 3r d’ESO es va desplaçar fins a l’institut Santiago Sobrequés de Girona el passat 30 de gener per participar en 
un concurs de… matemàtiques??? Doncs sí, un concurs de matemàtiques. Un d’aquells en què l’objectiu és resoldre un munt de problemes 
difícils més bé i més ràpidament que els altres. I tant bé ho van fer que van estar a punt de guanyar. En total hi havia 14 equips de les comarques 
gironines i no van quedar primers per un pèl… però un pèl dels curtets. 

Jo, que vaig tenir la sort de poder-los acompanyar em penso que al final van tenir una mica de disgust perquè... bé potser us ho explicarà algun d’ells.

Nil Ruiz: Estava content i nerviós a la vegada. Hem va agradar molt anar al concurs i va ser una experiència molt gran. Als últims 15 minuts 
treien la classificació perquè no sabéssim fins al final com vam quedar.

Daiana Podina: M’ho vaig passar increïble, no vaig ni pensar que quedaríem tan bé. Va ser una onada de sentiments durant tot el concurs. Vam 
baixar i pujar fins quedar 2n. Una experiència sense cap dubte inoblidable.

Abril Llamas: Com un company ha comentat, hi va haver molt suspens i expectació. Vam estar molt de temps al capdavant del concurs i no 
va ser fins al final que vam perdre la nostra posició. Tots vam posar-li ganes i atenció, centrant-nos en resoldre els problemes i en treballar en 
equip. Va ser una experiència fantàstica.

Ana Maria Arustei: Hauríeu acceptat anar 
fins a Girona per participar en un concurs de 
matemàtiques després de classe? Segurament 
no, i la veritat és que jo mai hauria pensat que ho 
faria. Però no me’n penedeixo pas, ha sigut una 
experiència increïble, tot i que al final ens hem 
disgustat una mica, també hi ha hagut molts riures 
i bons moments. Per això us animo a fer coses 
noves, perquè mai sabreu què passarà. 

Alguns pares i mares dels alumnes de l’equip 
també varen venir i em penso que, com jo, també 
van gaudir molt d’aquella tarda de gener.
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Sortides i activitats dins i fora del centre

El tancament del centre pel temporal Glòria i per la irrupció del covid19 ha provocat que bona part de les activitats i sortides programades per 
aquest curs 2019/20 s’hagin vist cancel·lades. Ara bé, afortunadament n’hem pogut gaudir de moltes altres al llarg del primer i el segon trimestre. 
Us en fem un petit llistat davant la impossibilitat de parlar-ne sobre totes.

SORTIDES DEL CENTRE 19-20

• Cim d’Àligues, Sant Feliu de Codines (1r ESO)
• Formació de delegats - Can Genís, Palafrugell (delegats d’ESO i Batxillerat)
• Còmics a la Biblioteca, Biblioteca de Palafrugell (2n ESO)
• Banc dels aliments, Palafrugell (3r ESO)
• CosmoCaixa, Barcelona (2n ESO)
• El Rodamon, Palafrugell (SIEI)
• Programa Picalletres, La Bisbal d’Empordà (3r ESO)
• Cros de l’estadi, Palafrugell (1r i 2n ESO)
• Begur (SIEI)
• La Draga, Banyoles (1r ESO)
• Teatre “Una història real” i visita a la ciutat, Barcelona (2n Batxillerat)
• Platja del Canadell (Escoles verdes 2n ESO)
• Servei de Microscòpia electrònica de la UdG, Girona (1r Batxillerat)
• Teatre, Barcelona (4t ESO)
• Jordina Biosca, Teatre Municipal de Palafrugell (2n ESO)
• Projecte Geriàtric, Palafrugell (SIEI)
• Portes obertes a Can Genís, Palafrugell (3r ESO)
• Jornada a la Universitat de Girona, Girona (2n Batxillerat)
• Ràdio Palafrugell, Palafrugell (3r ESO)
• Premis Tom Sharpe, Palafrugell (4t ESO i 1r Batxillerat)
• Olimpíades de Geologia, Girona (2n Batxillerat)
• El Far de Sant Sebastià, Llafranc (SIEI)

Sortides i activitats, dins i fora del centre 

XERRADES I TALLERS 19-20

• Exposició treball de recerca “SOS Costa Brava” (2n Batxillerat)
• Apadrinar un avi (4t ESO)
• Programa Lecxit (1r Batxillerat)
• Refugiats (2n Batxillerat)
• Pinzellades de psicologia (2n Batxillerat)
• Dansa - CobosMika (1r Batxillerat)
• Espai jove i Educadors de carrer (4t ESO)
• Marató de TV3 (1r Batxillerat)
• Salut - hàbits saludables (1r ESO)
• Taller d’escriptura (1r Batxillerat)
• Taller d’apicultura (1r ESO)
• Agents rurals i gestió del medi (2n ESO)
• “Històries animals” (3r ESO)
• “Els records glaçats” (4t ESO)
• “Demà (Domain)” (1r Batxillerat)
• EUSES: Els hàbits postural per la millora de la salut (1r Batxillerat)
• “Pels valents” (1r Batxillerat)
• Internet Segura (1r Batxillerat)
• Horts comunitaris (1r Batxillerat)
• Mossos d’esquadra – Xarxes socials (2n ESO)
• Salut – “No et fumis la salut” (1 ESO)
• Teatre – optativa dramatització (SIEI i 3r ESO)
• Joves a la Unió Europea (1r Batxillerat)
• Open Arms (1r Batxillerat)
• Tallers de manualitats i jocs d’enginy (1r i 2n ESO)
• Universitat de Barcelona (2n Batxillerat)
• Mossos d’esquadra - Drogues davant la llei (3r ESO)
• Salut – Sexualitat (1r, 2n, 3r i 4t ESO)
• Rosa Navarro – El lazarillo de Tormes (2n Batxillerat)
• Programa Sigues Tu (4t ESO)
• Mossos d’esquadra (4t ESO)
• Programa Sigues Tu (1r ESO)
• Taller Espai Dona (1r ESO)
• Universitat de Vic (2n Batxillerat)
• Esport en cadira de rodes – MIFAS (2n ESO)
• Programa Sigues Tu (3r ESO)
• Administrant els teus diners (4t ESO)
• La selectivitat (2n Batxillerat)
• Universitat Politècnica de Catalunya (2n Batxillerat)
• Endeutar-se? Amb seny! (4t ESO)
• Game Over (1r Batxillerat)
• Espai Dona – Això és amor? (3r ESO)

SORTIDES DE MÉS D’UN DIA 19-20

• Esquiada, Font Romeu, La Molina i Les Angles (1r Batxillerat)
• Camp d’aprenentatge del Monestir del Cister, Poblet (2n ESO)
• Viatge final d’ESO a Venècia i Vèneto, Itàlia (4t ESO)
• Viatge final de Batxillerat a Lisboa, Portugal (2n Batxillerat)
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Camp d’aprenentage Monestir del Síster

Mar Ferrer 2n ESO A
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Sortides i activitats dins i fora del centre

El passat febrer l’alumnat de 4t d’ESO vam tenir la sort de viatjar a 
Venècia i Vèneto com a viatge de final d’etapa. 

Vam visitar llocs com Burano, que ens va agradar pels seus colors, 
Verona, on vam poder veure el balcó de Romeu i Julieta, Trieste, 
on vam quedar impactats pel seu camp de concentració o Venècia, 
on vam poder gaudir del seu carnaval.

L’hotel on ens vam allotjar ens va semblar molt acollidor i ens hi 
vam divertir molt. 

El que més ens va agradar va ser l’organització del temps. Per 
una banda vam fer les visites guiades necessàries però també vam 
tenir temps lliure per caminar tranquil·lament per la ciutat i anar on 
volguéssim. 

Viatge de final de curs de 4t d’ESO
Ens sentim molt afortunats de poder haver fet el viatge ja que, 
degut a la situació actual, la majoria d’instituts s’han quedat sense 
el viatge de final d’ESO.

Aquest viatge ens ha proporcionat moments i records amb els 
nostres companys i professors que mai oblidarem. Volem agrair a 
tots aquells i aquelles que van fer possible aquesta experiència.

Andrea Iglesias i Virgínia Gómez, 
4t ESO B



35

Sortides i activitats dins i fora del centre



36

Sortides i activitats dins i fora del centre

Passats els anys, el primer curs a l’institut és, sense dubte, un dels 
més recordats. Els motius pels quals es produeix aquest fenomen 
són múltiples i diversos, però entre tots ells en voldria destacar un, el 
fet de deixar enrere les companyies i amistats de primària.

Quan l’alumnat posa per primera vegada els peus a l’institut, és 
possible veure en els seus ulls l’emoció de retrobar mirades ja 
conegudes, entre tantes altres de desconegudes. I és que amb 
un cop d’ull pots adonar-te de com d’importants són per a tots les 
relacions amb els altres.

Sense haver descobert la sopa d’all, però conscients d’aquest 
fenomen, qualsevol excusa és bona per a sortir de l’institut a fer un 
volt, conèixer món i a la vegada enfortir aquestes relacions i facilitar 
que se n’estableixin de noves. Sí, perquè res com una bona excursió 
amb autobús a tant hi fa quin lloc per a facilitar la cohesió del grup 
classe.

Enguany a primer d’ESO n’hem pogut fer dues. La primera, en el marc 
de les ciències naturals, ens va portar al Cim d’Àligues, a Sant Feliu 
de Codines. La segona, organitzada per les professores de ciències 
socials, a la Draga de Banyoles. Ambdues, ben interessants pel que 
fa als aspectes lectius, però sobretot per brindar-nos fantàstiques 
estones de camaraderia.

Us en deixem unes fotos.

Enfortim els vincles tot viatjant...
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El dia 19 de desembre vam fer una sortida amb tots els batxillerats de l’institut i en arribar a 
Barcelona, tard, perquè hi havia un incendi en un bloc del carrer Aragó, vam separar-nos i 
els alumnes del Batxillerat Humanístic es van quedar amb les professores Teia Galí i Isabel 
Canós.

Al Museu Arqueològic vam dividir els alumnes de primer i els de segon i van fer dos tallers 
diferents. Després en acabar els tallers havíem d’haver tingut temps de visitar a fons el 
Museu i les seves restes grecoromanes i però no va ser possible.

Els alumnes de primer de batxillerat van fer un taller anomenat “Arqueologia i passat” i 
van simular una excavació arqueològica trobant peces, mesurant-les, estudiant-les... i els 
de segon de batxillerat van fer el taller “Algunes pedres parlen llatí” un taller d’epigrafia 

llatina en el qual van aprendre a reconèixer els 
tipus d’inscripcions que hi ha al museu, cercar 
informació als llibres, traduir els textos...

Van ser dos tallers molt amens i 
molt didàctics. Esperem que no 
només aprenguessin, sinó que en 
gaudissin: Delectare et prodesse!

Isabel Canós, 
Professora de Clàssiques

Visita al Museu Arqueològic de Barcelona del 
Batxillerat Humanístic
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Exalumna de l’institut

Sandra Cruz Bardina
PROMOCIÓ 2005-2011

Confesso que és la primera vegada que m’assec davant d’un ordinador amb l’objectiu de 
dedicar més de cinc minuts a recordar aquesta etapa de la meva vida, i sincerament no sé 
molt bé per on començar. De sobte he descobert que tinc moltes coses a dir però que mai se 
m’ha donat bé això d’ordenar i resumir.

Començaré viatjant al primer dia d’institut. Aquell dia en què de sobte trepitges el món adult, 
però la motxilla que portes a l’esquena segueix pesant més que el teu propi cos i et recorda 
que tot just tens 12 anys. Una sensació similar a la nit de reis, aquells nervis descontrolats 
impossibles de gestionar que et prohibeixen dormir la nit anterior. En el meu cas, tenia 
claríssim que cursaria la ESO i el Batxillerat al Frederic Martí Carreras. Imagino que tenir una 
germana gran que ja hi estudia et condiciona el camí. La simple il·lusió de saber que existia 
la possibilitat de creuar-me-la pel passadís cada matí va decidir per mi en aquell moment, i 
evidentment també el fet de saber que seguiria compartint classe amb la majoria de les meves 
amigues de la primària. 

Està clar que la Sandra que hi va entrar al 2005 no té res a veure amb la Sandra que en va 
sortir al 2011. No m’agrada gaire recórrer a les comparacions, però no puc evitar que em 
vingui al cap aquell programa de televisió tan ridícul que es deia “Lluvia de estrellas”, però enlloc d’utilitzar maquillatge i vestuari, el canvi era induït 
per un còctel hormonal típic de qualsevol adolescent. Qui digui que les persones no canvien, està completament equivocada. La veritat és que se’m fa 
complicat definir-me com a estudiant tractant-se d’un període tan llarg i intens, així que he decidit fer-ho per etapes. La primera la descriuria com a una 
fase de transició, novetat i adaptació, dos anys enfocats a descobrir les novetats i les possibilitats que s’amaguen entre les parets del Frederic Martí 
Carreras, per conèixer gent nova i adaptar-te a les dinàmiques del professorat. Durant aquesta etapa inicial, considero que vaig ser bona estudiant, 
una Sandra innocent, tranquil·la i aplicada. Va ser a tercer, amb 15 anys, quan en plena “edat del pavo” i revolució sexual (i aquí em ve al cap la típica 
cançó de “La revolución sexual” del grup “La Casa Azul”) em vaig proposar col·leccionar faltes i expulsions de classe. Per sort, la tonteria no va durar 
gaire més d’un any, a quart podríem dir que em vaig anar centrant poc a poc per tal d’arribar a Batxillerat de la millor manera, això sí, sempre amb el 
meu toc hiperactiu, rialler i xerraire (miracles a Lourdes). 

I llavors arriba el Batxillerat, el gran enemic per excel·lència de la majoria d’estudiants. En el meu cas, vaig escollir l’itinerari científic, diria que era una 
de les poques coses que tenia clara en aquell moment, o probablement l’única. Vaig fer 16 anys i de cop tothom esperava que decidís el meu futur, i 
que per suposat tingués d’allò més clar el què volia fer amb la resta de la meva vida. Estem de conya, oi? Ho arribo a saber i hagués canviat el desig 
del meu últim aniversari. Hagués cedit el meu poder de decisió als dos trossos de cera vermella que em miraven mentre jo bufava amb força aquell 24 
de març. Així que noies i nois, si dediqueu uns minuts a llegir aquest escrit, no patiu, és molt difícil tenir-ho clar, i de fet, si alguna cosa he après en 27 
anys, és que poques vegades a la vida tens les coses clares. 

Infermeria, biomedicina i veterinària eren les tres possibilitats que més em cridaven l’atenció. Al final vaig escollir infermeria, tot i que si algú m’hagués 
dit que anys després estaria a primera línia durant una pandèmia, potser hagués canviat d’opinió. L’època universitària la recordo més aviat com a 
una etapa d’alliberació, el moment perfecte per alçar el vol i saltar del niu. Marxes de casa els pares, comences a compartir pis, descobreixes la festa 
de la ciutat i per fi estudies una carrera que en principi has pogut decidir tu, dic en principi perquè sempre hi ha el típic cas en què la pressió familiar 
condiciona més del que moralment hauria, entre molts altres casos. Així doncs, després de la meva estada al Frederic, vaig estudiar infermeria a la 
Universitat de Barcelona. Un cop finalitzada la carrera, vaig marxar 6 mesos a viatjar per Perú, Bolívia, Equador i Colòmbia (confirmo que sóc bastant 
cul inquiet), i al tornar em vaig especialitzar cursant un màster de malalt crític i cures intensives a l’Hospital de Sant Pau. Paral·lelament a tot això, 
he anat treballant, i de fet, ja farà uns 5 anys que treballo com a infermera a la UCI de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Tampoc m’enrotllaré gaire 
explicant la cara positiva i negativa de treballar dins l’àmbit sanitari, però sí que confirmo que és una professió molt vocacional, per molt utòpic que 
pugui sonar. Així doncs, em centraré en la meva experiència des de primera línia durant la pandèmia del coronavirus, que malauradament la tinc molt 
fresca. Crec que és la primera vegada, des de la calma de la fase 2, que tinc espai on escriure, remoure i expressar tot el que he sentit i viscut aquests 
mesos, i he de dir que és impossible que no se’m faci un nus a l’estómac.
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Exalumna de l’institut
El repte més gran de la meva vida, aquest seria el resum perfecte. Recordo perfectament el primer cap de setmana que vam començar a rebre els 
primers ingressos covid19 positiu a Bellvitge. Nervis, molts nervis, i aquesta vegada més que la nit de reis. Era una barreja entre por, histèria general, 
inseguretats i incertesa davant d’una situació nova que d’alguna manera ningú esperava, o que totes negàvem. En 24 hores la nostra UCI ja estava 
plena, així que es van haver d’habilitar uns 50 llits més a correcuita, amb escàs material i personal poc format en pacient crític. De seguida em van 
canviar els horaris, vaig passar de treballar 21 hores setmanals a fer torns de 12-14 hores diàries. Em va tocar saltar de la meva UCI habitual, perdent 
l’equip i les instal·lacions a les quals estava acostumada, i afrontar una situació d’estrès i caos molt important en un medi pràcticament desconegut, 
o si més no, descontrolat. Les primeres setmanes van ser complicades, van aparèixer plors, insomni, cansament i molta impotència i ràbia al veure 
que no arribava la quantitat suficient de material de protecció pel personal sanitari. Les següents setmanes, veient que la situació anava per llarg i que 
l’equip tenia certa tendència cap a la desesperació i negativitat, vaig aconseguir treure forces d’allà on fos (les trucades de la mama i el papa sempre 
ajuden per suposat, i la copa de vi de després de treballar també).

2020
2021

Per acabar, i per no saturar més 
amb el tema del coronavirus, 
m’agradaria dir que per molt que 
escolliu una carrera o una altra, 
la vida dona moltes voltes i que 
mai és tard per seguir estudiant. 
Jo, ara farà cosa d’un any, vaig 
prendre una gran decisió: la de 
preparar-me i presentar-me a les 
proves d’accés de l’Institut del 
Teatre. 

Gaudiu al màxim del vostre pas 
pel Frederic Martí Carreras, i 
esperem que aviat tot torni a la 
normalitat!

Sandra Cruz Bardina, 
exalumna de l’institut
Promoció 2005-2011
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Gràcies Roser i Iolanda

El somriure franc de la Roser
Vaig arribar a l’institut Frederic Martí un any després que la Roser ho fes, 
ara fa 23 cursos. Jo portava uns quants anys a l’ensenyament; tanmateix, 
com encara avui, aprenia cada dia i us he de dir que vaig aprendre molt 
de l’aire fresc que ens van portar la Roser i els professors que venien de 
les escoles de primària. Nosaltres, els professors de BUP i COU, estàvem 
massa acostumats a tractar amb alumnes més grans i potser no ens 
n’hauríem sortit tan bé a primer i segon d’ESO si la Roser i d’altres que 
ja estan jubilats no ens hi haguessin ajudat. Això és el primer que em va 
ensenyar la Roser i altres companys seus que venien dels centres de 
primària, em van ensenyar a estimar els alumnes una mica més bé del 
que jo havia après bonament amb l’experiència que tenia fins aleshores. 
I és que la Roser quan va arribar a l’institut ja tenia una llarga trajectòria 
anterior no solament com a mestra sinó també com a directora de l’Escola 
Torres Jonama de Palafrugell. I és d’aquestes dues vessants que en 
puc parlar perquè he compartit amb ella moltes hores en despatxos tan 
propers que només ens calia aixecar una mica la veu per comunicar-nos.

La Roser ha portat els comptes de l’Institut amb una pulcritud cobejada per qualsevol comptable. Recordo els Consells Escolars on ens 
presentava el resum dels comptes abans de tancar l’exercici de l’any... no desquadrava ni un cèntim. I tot plegat després d’un curs acadèmic en 
què havia hagut de gestionar els pagaments dels alumnes (molt sovint fora de termini), la compra de materials, les averies a les fotocopiadores, 
les obres i reparacions de les dues seus de l’institut, la relació amb l’administració central... i us puc assegurar que tot m’ho consultava i m’ho 
explicava. I el millor de tot plegat per mi com a directora: hem confiat plenament l’una en l’altra.

Segurament aquesta eficiència portant els comptes d’una empresa força gran té alguna cosa a veure en què la Roser sigui tan estalviadora. 
No llença mai res, aprofita fins l’últim tros de paper, es fa llibretes amb paper reciclat d’anys anteriors, fa servir sobres per pagar les dietes dels 
professors, que potser es remunten al referèndum del 9N. Les coses no han d’acabar al contenidor fins haver-les reaprofitat al màxim. Sí, la 
Roser és molt austera, sobretot per a ella mateixa; en canvi, és extremadament generosa amb els altres.

Com a professora, veiem la Roser anant sempre molt de pressa pels passadissos, carregadíssima, d’una aula a l’altra, amb classificadors plens 
de fitxes de cara a tenir sempre material a l’aula adequat per a cada nivell d’alumne. I és que es preocupa molt pels seus alumnes. Aprofita les 
classes al màxim, fins l’extrem que alguns alumnes s’han quedat sense els cinc minuts d’abans del pati... perquè ella prioritza fer ben feta la feina 
i després es queda ella també sense el quart d’hora d’esbarjo i s’ha de menjar el seu bol gegant de barreja de fruita fresca i fruits secs amb quefir 
d’una revolada. El cafè d’esmorzar no li cal, ja té energia suficient. Crec que de cafè no n’ha fet mai cap a l’institut, una xocolata per berenar 
potser sí, les tardes inacabables de sessions d’avaluació. És, sí, una professora al servei dels seus alumnes, posa passió quan es posa davant 
els alumnes i, com que és tossuda de mena, no estalvia esforços per tal que tothom entengui el que explica, no hi ha cap alumne que no pugui 
aprendre a dividir... Per això, enguany estic segura que és la professora que ha fet més classes amb el Meet i fins a darrera hora. M’ha explicat 
que feia treballar els alumnes i seguia els problemes de matemàtiques que feien durant l’hora a través de l’aplicació.

Com a tutora, com que ella és bona persona fins el moll de l’os, li és molt fàcil transmetre valors i formar també bones persones. 
Perquè la Roser és sempre afable amb els companys, és una persona que creu en el diàleg i que el fomenta. El seu tarannà discret, la seva 
bonhomia i el seu somriure franc fan que al seu costat s’hi estigui molt bé.

Ara Roser, i ho tens ben guanyat, pots començar a viure sense fer plans... perquè sobretot aquests darrers mesos hem après que la vida és 
urgent, que la vida és ARA.

Nosaltres, per la nostra banda, sabem que et tenim i que hi ets i que podem seguir comptant amb tu.
Gràcies, Roser, per la feina ben feta, i, sobretot, pel teu somriure tan franc.
 

Teia Galí
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La Iolanda Alsinet es jubila
Ara és el meu torn. Que bé! Ja no hauré d’esperar-la més.

Ella sempre fa el cor fort i està acostumada a tirar endavant, com quan es va aficionar a 
acompanyar el seu company cada dos per tres a veure no sé quins metges. Quina època més 
estranya. Aleshores jo m’arraulia a la seva falda i li feia companyia, sense dir res. Ella tampoc 
parlava d’allò. Ella endavant. Pim-pam. Endavant. A casa i a feina sempre endavant. Amb 
aquella energia visceral que la caracteritza. 

Últimament la Iolanda ja en té prou. A l’institut només cabòries, i els seus companys de 
departament, uns pesats. “On puc trobar les programacions”, “quines lectures s’han de fer?”, 
“què passa amb els llibres socialitzats?”. I no et dic res dels alumnes, cada any estan més 
esverats. ”No ho entenc”, “no els he fet”, “que m’aprovaràs”? Però mira, ara ja està, per fi es 
jubila. Ja era hora! Ara sí que em farà sempre cas!

“No estic per orgues” diu quan ja en té prou d’alguna cosa. Però tots saben que darrere aquest 
posat seriós s’hi amaga una bona persona, que vetlla perquè tot estigui en ordre i que fa costat 
als seus companys: “Tampoc hem de patir tant” deixa anar quan algú es veu superat per les 
exigències de la feina. I si una discussió s’allarga, ella ho soluciona amb un “va, votem”. Als de 
català, no els serà fàcil substituir el pal de paller. Els seus companys/es la trobaran a faltar. I els 
alumnes també, les professores com la Iolanda són impossibles d’oblidar. N’hi ha que a les nits 
de tempesta encara senten el catacloc catacloc dels seus tacons de cap d’estudis ressonant 
pels passadissos. 

Però ja són molts anys de feina i ara toca gaudir dels passejos a St. Antoni o anar a la platja a 
primera hora (no fos cas que el sol cremi massa) o visitar totes les exposicions hagudes i per 
haver o el que sigui. Ara toca cuidar-se i descansar perquè de set vides, només en tenim els 
gats. 

Reina Mora
Gata de la Iolanda
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La meva persona gran

PREGUNTES

1. Com estàs àvia?
2. Has notat algun canvi sobtat i estrany durant aquests mesos? Tens alguna idea sobre a què és degut?
3. Què en saps d’aquesta malaltia?
4. La vostra manera de viure ha canviat? És a dir, seguiu amb les mateixes rutines que fèieu fins ara?
5. Trobes a faltar algú o alguna cosa?
6. Vius amb angoixa i por des que ha arribat la COVID-19 al nostre país?
7. Creus que té l’oportunitat de contagiar-vos a vosaltres també?
8. Has passat per alguna cosa semblant?
9. Quant de temps creus que durarà això? Quan creus que tot tornarà a la normalitat?
10. Quins pros i contres hi veus a la crisi que estem intentant superar?
11. Creus que això ens ajudarà a canviar, a protegir-nos més entre nosaltres i al nostre planeta?
12. Et penedeixes d’alguna cosa que hagis fet o no en la teva vida?

ENTREVISTA

Elena Plugaru, és la meva àvia de part de mare, una persona impressionant que, 
desgraciadament, no vaig poder conèixer del tot, ja que ella viu a Romania, el meu 
país nadiu que vaig deixar amb un any i mig. Tota la seva vida ha viscut al camp, 
s’ha casat amb el meu avi i han construït la seva pròpia casa, on han criat set fills. 
Actualment, té vuitanta-dos anys, i sempre que puc parlar amb ella, m’explica 
històries increïbles; he aprofitat una d’aquestes trucades per fer-li l’entrevista, i la 
veritat és que les seves respostes m’han fet reflexionar bastant.

Tant ella com el meu avi estan passant per un moment complicat, són força grans, 
i tot i que de moment estan bastant bé de salut, no tenen la suficient força per 
poder fer-ho tot ells sols, per això, cada setmana, les meves ties i cosines anaven 
a visitar-los i ajudar-los amb les feines més complicades. Sap perfectament el què 
està passant, sap que hi ha una malaltia mortal per les persones grans, sap que 
es contagia quan estàs en contacte amb algú o alguna cosa, però sincerament, 
no ha notat cap canvi sobtat o estrany perquè ells viuen al camp, i sempre estan 
tranquils, sense cotxes i camions al voltant, només el soroll dels animals i de la 
pluja. Tot i això, m’ha explicat que últimament, els animals salvatges viuen en pau, 
sense cap depredador que els pugui atacar, només ells, i el bosc.

Com ja podia imaginar, les seves rutines són les de cada dia, l’única cosa que ha canviat ha sigut el tancament de l’església, el lloc on l’àvia 
anava cada diumenge i que, malauradament, ja no pot visitar. Ara que ningú pot sortir de casa, troba a faltar les visites inesperades, preparar 
el menjar pels seus fills o nebots, parlar amb algú durant hores, sentir que no estan sols, perquè la idea de passar mesos sense veure a ningú, 
a part de l’avi, no la convenç gens. M’ha confessat que des que ha arribat la COVID-19 a Romania, està més alerta, perquè saben que si són 
infectats per aquesta malaltia, serà massa complicat poder-ne sortir amb vida, però, com ja he dit abans, ja no tenen les visites setmanals, per 
tant, no creu que puguin arribar a contagiar-se.

Aquesta pandèmia l’ha sorprès bastant, perquè mai havia passat per res semblant, l’únic moment crític de la seva vida va ser la Guerra Civil 
de l’any 1944, una etapa fosca i complicada per tothom, però que han pogut superar. Tot i que les mesures que han pres són bastant bones, 
l’àvia creu que això no acabarà tan aviat, pensa que com a mínim durarà uns dos anys, cosa que m’angoixa bastant. Després de pensar uns 
minuts m’ha dit que aquesta crisi, a part de les parts negatives, també en té de bones, com tot en la vida; hi ha moltes morts, però no causades 
per nosaltres, és a dir, no hi ha tants assassinats, suïcidis, violacions... De moment, els incendis han parat i les quantitats exagerades de 

Elena Plugaru, la meva estimada àvia
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contaminació han baixat, el mar comença a respirar... En canvi, els contres ja els sabem tothom, cada dia, a cada hora, està morint molta gent, 
moltes persones estan perdent a familiars estimats, i mor gent que no s’ho mereix. És probable que després de tot el que estem passant ara, la 
gent reflexioni i intenti ajudar el planeta i les espècies que el formem, però també hi ha la possibilitat que quan tot això acabi, tothom tornarà a 
la seva rutina, sense importar-li el nostre futur.

L’àvia ha tingut una vida complicada, però tot i això, no es penedeix de res, tot el 
que ha fet l’ha portat on és ara, i és molt feliç, amb les condicions que té i la gent 
que l’acompanya. 

Aquesta entrevista m’ha semblat molt interessant, perquè he pogut veure des d’un 
altre punt de vista, tot el que està passant. Després de parlar amb ella, he notat 
que la trobo a faltar més del que m’imaginava i que tot i no poder estar aquí amb 
mi, sempre la tindré al meu costat.

També m’he adonat que abans la vida era molt més senzilla, en el sentit que hi 
havia més tranquil·litat i alegria. Antigament, per divertir-te sorties a jugar amb 
els amics, no et quedes a casa mirant pelis i sèries, gaudies de cada moment, de 
cada sensació, de tot el que t’oferia la vida, la majoria de les persones eren més 
amables, en canvi, actualment, tot això s’ha acabat. Amb el pas del temps, hem 
perdut coses impressionants, intentant millorar-ne d’altres, tot el poder que tenim 
ara, ens perjudicarà després.

Ana Maria Arustei, 
3r d’ESO

El meu primer curs al Frede
Tenia moltes ganes de fer el canvi ja que portava nou anys amb les mateixes persones a la classe i tenia moltes ganes de conèixer gent nova. 
Tenia amigues més grans que m’havien parlat de l’institut però no m’acabava d’imaginar com seria. Per una part volia que em posessin a la 
classe amb els meus companys de l’escola però per l’altra no perquè no hagués conegut a ningú, i crec que si no hagués tingut ningú a classe 
que conegués m’hagués anat igual perquè sóc molt extrovertida. Amb els professors s’hi esta bastant a gust a classe (amb uns més que 
d’altres) però generalment tots son molt bons professors. Una de les coses que més em va sobtar va ser que tinguéssim un professor per a cada 
assignatura ja que a l’escola la tutora ens feia quasi totes les assignatures. Els primers dies era un embolic, em confonia de rampa i anava a la 
classe que no tocava però poquet a poquet em vaig anar acostumant i ara ja el conec perfectament. Crec que una de les millors coses de l’institut 
és la jornada intensiva que encara que al matí t’hagis de despertar molt aviat t’ho compensa perquè després tens tota la tarda lliure. Finalment 
una cosa que sí que no m’esperava per res ha estat acabar el curs a distància. Hi ha hagut moments de tot, a vegades estrès perquè ens han 
posat molts deures però ha anat bastant bé dins de les circumstàncies. 

Meritxell Marimont

Passar de primària a secundària és un gran canvi, fa una mica de por perquè no saps quins companys i professors et tocaran, però també fa 
il·lusió perquè saps que coneixeràs a gent nova i que aprendràs molt. A primària tenia un professor que ens feia casi totes les assignatures però 
ara hi ha un professor per cadascuna, així que toca conèixer a 13 profes nous. Tots són bastant simpàtics, però n’hi ha algun que és un mica 
estricte. 
A part dels professors hi ha les assignatures que són moltes més que les de primària. Al principi va ser com si entrés en un nou món per que hi 
ha una aula per a cada assignatura, així que has de pujar i baixar escales i passadissos tot el dia però al final t’hi acabes acostumant. A l’escola 
l’horari era de 9 a 13 h i a la tarda de 15 a 17 h, i ara és de 8 a 14:30 h. Considero que és molt millor, més organitzat, sí que t’has d’aixecar aviat 
però tot és acostumar-se. Si algú m’hagués dit que hauríem d’acabar el curs a casa, pensaria que és una cosa que no podria passar mai però 
ha passat. Els professors envien deures cada divendres i fem videoconferències de tant en tant. Per sort les fases van avançant fins que tot torni 
a la normalitat. En conclusió aquest curs ha estat emocionant, divertit i amb un final surrealista.

Cloe Carbó



46

Calaix d’escriptors
Quan estava a l’escola, pensava que seria xulo anar a l’insti, fer un canvi, i fer nous amics. Però alhora, no hi volia anar perquè tothom deia que 
posaven molta feina, tot i que ara que hi vaig trobo que no n’hi ha per tant.
Jo volia anar a una classe divertida on hi pogués fer nous amics, però també poder anar amb gent de la meva antiga classe que ja conegués. 
M’ha tocat una bona classe, vaig amb tres amics de l’escola i, a més, he fet nous amics. El canvi més gran que he notat ha estat passar de 
tenir 3 o 4 professors, a tenir-ne un per cada assignatura. Hi ha molt bons profes que a mi m’agraden molt, però també n’hi ha d’altres que no 
m’agraden tant. 
A mi, el fet d’haver-me d’aixecar aviat, no m’ha suposat gaires problemes, ja que no em costa gaire. Fins i tot, els dies de festa m’aixeco aviat 
més fàcilment per a poder aprofitar més el dia.
Això d’haver acabat el nostre primer curs a casa, no ens ha anat molt bé, però ens ha ajudat a programar-nos la feina. Jo en faig cada dia, i no 
distingeixo el cap de setmana, ja que faig els mateixos horaris. Estic molt content del meu primer any al Frede!

Jan Baltasar

A mi em feia por, perquè pensava que hauria de treballar sense parar, i no ha estat ben bé així, perquè també pots divertir-te i fer amics... Els 
companys de classe normalment no són els que t’esperes; per això pots fer els amics que vulguis i és igual si estan a la teva classe o inclús al teu 
curs, això és bastant poc important... Jo crec que si cadascú hi posa una mica de ganes amb els estudis, qui vulgui se’n pot sortir perfectament. 
Sobre la jornada intensiva, pensava que seria molt dur, però no, quan t’acostumes ja està, i sincerament és molt millor no fer classe a la tarda.
Tot l’any m’ha anat bé... Malgrat aquests últims mesos de confinament que han estat una bogeria entre classes virtuals, deures per entregar i tot 
el tema del virus ha estat un bon cacau.

Eloi Carreras

El març del 2019 vaig adonar-me que faltava poc per fer el canvi de l’escola a l’institut, perquè vaig poder anar a les portes obertes dels diferent 
instituts. Me’n feia una idea ja que la meva germana està estudiant allà i m’explicava una mica el funcionament. Tenia ganes d’anar a l’institut, ja 
que volia conèixer a més gent, fer coses diferents i viure noves experiències.
També, els meus amics i jo estàvem preocupats, perquè no volíem perdre la connexió que sempre hem tingut, tot i que amb alguns, ens va tocar 
anar a instituts diferents, encara ens comuniquem. Un dels grans canvis, ha estat tenir més i diferents assignatures a les que teníem a l’escola.
Al principi se’m va fer estrany tenir un professor per matèria, i em costava recordar-me dels noms de tots els professors, però al cap de poc me’ls 
vaig aprendre. Els mestres de l’escola, no eren tant exigents com els de l’institut. Un dels canvis que em va marcar més, va ser el de fer jornada 
intensiva, aixecar-me més aviat i dinar més tard, i també fer mitja hora més de classe cada dia.
Aquest any ha estat una mica estrany pel fet que part del segon trimestre i tot el tercer trimestre hem hagut de treballar a casa i digitalment per 
la pandèmia del coronavirus. Mai m’havia imaginat que podia passar això, però ha passat i està passant. La veritat, és que també ens ha ajudat 
a saber utilitzar diferents plataformes. Estic segura que aquest curs mai l’oblidaré i que ha sigut una experiència més.

 Paula Paguina

El canvi me l’imaginava súper dur amb una mica de por per com aniria tot plegat. La veritat és que em feia molta il·lusió canviar de cole i 
experimentar nous mètodes d’estudi. Com que tinc un germà més gran i una cosina que han anat al Frede, doncs ja m’havien parlat del tema.
També, en el que pensava molt era amb quines persones aniria a la classe perquè al final son les persones amb qui conviuràs tot el curs. La 
veritat és que el que m’ha costat més són les assignatures per que en tenim moltes i a sobre, amb diferents professors.
Per organitzar-me ha estat bastant fàcil ja que hem tingut una agenda per veure què toca a cada hora. Sens dubte, el més difícil de tot ha estat 
memoritzar les aules on has d’anar perquè n’hi ha moltes. Amb el tema de professors ha estat difícil perquè al cole teníem com a molt quatre 
de professors.
Però el millor del millor és la jornada intensiva. Així tens tota la tarda per fer deures però també hi ha una cosa dolenta que és despertar-nos a 
les set per poder arribar a les vuit a l’institut. Respecte el tema de dinar, no m’ha suposat un problema perquè esmorzes tard i dines tard. I el 
que em fa més ràbia de tot és que no hem pogut acabar el nostre primer any a l’institut però això quan siguem grans serà una anècdota més.

Berta Garcia

Al principi em feia llàstima deixar el cole, però al final em sembla millor l’institut. Jo tinc una cosina que va al Frede i és un anys més gran que jo. 
Quan ella va entrar ja em va explicar com era tot i com anava i ja em vaig fer una mica la idea.
Al començament estava bastant preocupada per qui em tocaria a la classe, però després em va deixar d’importar tant, perquè acabes fent amics 
nous i acabes anant amb gent d’altres classes també. Em va costar una mica això de tenir tantes assignatures però a mi no em va costar gaire 
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adaptar-me, i em vaig aprendre ràpid on estaven les aules. Els professors són bastant diferents als de l’escola, alguns són més simpàtics i 
d’altres més seriosos, però a l’escola el professors són més propers i a l’institut no tant.
A l’inici, l’horari em preocupava una mica, quan em vaig acostumar, em va semblar molt millor que el d’abans perquè, sí que es veritat que 
ens hem d’aixecar molt més aviat, però quan arribes a casa dines, fas deures i tens tota la resta de la tarda lliure i això m’encanta! Amb el 
confinament estem acabant el curs online i primer em va costar entendre com funcionava tot, però un cop ho saps fer, és fàcil. 

Maria Selva

Arriba setembre i toca començar 1r d’ESO, quina emoció que em fa, però també em faig moltes preguntes. Estic molt intrigat per saber quins 
companys tindré. Serà fàcil fer amics? Com seran els professors? Quines i quantes assignatures hi haurà? A quina hora m’hauré d’aixecar per 
arribar a temps? Em perdré pels passadissos? Sabré trobar la meva aula? 
Doncs no va ser tan difícil! Vaig fer amics molt ràpidament, també els professors eren molt amables. D’assignatures n’hi ha moltes, però m’he 
anat acostumant poc a poc, unes m’agraden més que altres. Al principi em va costar acostumar-me a dinar més tard, però me’n portava dos 
esmorzars per tenir menys gana. Trobar la meva aula va ser fàcil, però un dia em va costar trobar la de tecno, però per sort vaig seguir a un 
company i vaig arribar-hi a temps. De seguida, en dues setmanes, ja vaig tenir controlades totes les aules. 
Però aquest curs encara ens deparava un altre gran canvi, estudiar des de casa confinats. Al principi era difícil organitzar-se, però després amb 
l’aplicació G-classroom ja va ser més fàcil. En general, aquest curs ha estat un curs molt original ja sigui pel temporal o pel confinament, amb 
coses positives i negatives. Una de positiva és que puc estar més temps amb la família, i una negativa és que no puc quedar com jo voldria 
amb els amics.

Oriol Rueda

Aquest any he començat l’ESO a l’Institut Frederic Martí Carreras i la veritat és que en tenia moltes ganes. Tenia ganes de fer nous amics, de 
veure la nova etapa de la meva vida, de conèixer... Jo vaig arribar a l’institut sense saber gaire res ja que ningú me n’havia parlat. També estava 
ansiosa per saber qui serien els meus companys i a quina classe aniria, però ara estic molt contenta del què em va tocar.
A l’institut hi ha més assignatures que a l’escola i a vegades és una mica estressant, però a mesura que et vas acostumant és més fàcil. T’has 
d’organitzar bé per poder portar-ho tot al dia. La gran diferència amb l’escola és que allà moltes assignatures es fan a la mateixa aula i aquí 
tenim moltes aules especialitzades per cada assignatura. I com que en tenim tantes, fins que ha passat un temps no saps on és cada una i et 
pots perdre. A l’institut els tutors no et fan tantes assignatures com a l’escola normalment te’n fan 2, tutoria i qualsevol altre. Els professors de 
l’institut són menys propers que els de l’escola però no passa res.
L’horari de l’institut la veritat és que m’agrada molt perquè un cop surts del centre ja tens la resta del dia lliure. Això d’haver acabat el curs així ha 
estat una llàstima perquè no hem pogut fer moltes de les activitats que teníem planejades i fer el curs per internet ha estat una mica complicat. 
Tot i això, aquest any ha estat impressionant, i no me l’imagino millor.

Cèlia Sánchez

Jo crec que tothom estava molt espantat per fer aquest gran canvi. Tothom pensava que l’institut era difícil o que no hi tindria amics. Però ens 
hem mantingut tots junts i ha estat un any inoblidable en tots els sentits. Suposo que tots estàvem molt preocupats perquè teníem por que ens 
toqués estar amb algunes persones que no ens portéssim bé.
Crec que tothom al principi ha tingut problemes en organitzar-se però al cap d’un temps ja et vas organitzant. Amb els professors crec que tothom 
a tingut diferents opinions però en general bé, tot i que hi ha molta diferència entre els professors de l’escola i els de l’institut. Crec que al principi 
tothom ha tingut dificultats per aprendre a anar a les aules.
Jo crec que en general a la gent li agrada més l’horari intensiu, tot i que ens hem d’aixecar molt aviat per a les 8 començar les classes. Jo penso 
que al principi la gent no estava acostumada a dinar tard, però a la que portàvem un temps ja ens havíem acostumat. El curs ha hagut d’acabar 
diferent però ens hem emportat una nova forma d’aprenentatge.

Mar Pareras

El meu primer curs al Frederic Martí Carreras, ha sigut molt emocionant! 
El dia que vaig arribar tenia moltíssima por, per veure com serien les nenes i nens i sobretot dels exàmens que deien que eren tan difícils. Tenia 
moltíssimes ganes de saber amb quins companys em tocaria anar a classe i qui eren.
Al principi em pensava que seria molt més difícil del que és. Les assignatures i els horaris m’agraden molt més que els de l’escola. Els professors 
en general són molt bons i s’enfaden quan algú no fa bé les coses, però són súper simpàtics. 
Aquest any hem acabat el curs d’aquesta manera, a distància. Em fa moltíssima llàstima perquè trobo moltíssim a faltar els meus companys i 
anar a l’institut.
En general, em pensava que l’institut seria molt diferent, però no, és súper divertit, els alumnes i els professors també.

Georgina Rodríguez
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HOLA A TOTES I TOTS ARA US EXPLICAREM LA NOSTRA EXPERIÈNCIA AL CURS DE 1r ESO B

:-(  SENTIMENTS QUAN DEIXEM PRIMARIA ENRERE...  ;-)

Nervis tot canviarà molt, serà molt difícil, és un gran pas, quina por! Por a no conèixer ningú, por a no fer nous amics, por a tenir moltíssims 
deures i exàmens, a que els professor siguin molt estrictes, por a una manera diferent d’estudiar, quasi que prefereixo quedar-me al l’escola que 
ja m’és familiar, sort que alguns tenim germans i ens tranquil·litza.
Però, a la vegada, em feia il·lusió fer 1r d’ESO, ja que no semblava tan avorrit i infantil com ho era l’escola. Conèixer gent nova horari de matins 
i tardes lliures...
L’institut en si no està malament perquè és molt gran, hi ha moltes classes, el pati és enorme i el gimnàs també.
Tenia por, però en realitat no era molt diferent, només una mica més difícil. Quina emoció ja estem de ple a secundària!

AI QUINS HORARIS! LLEVAR-SE TAN D’HORA I TAN POC PATI! OH, PERDREM ELS NOSTRES AMICS!

Amb els nous companys la “liarem” molt? Trobaré amb qui poder treballar bé en equip? Em cauran bé? Al final hem fet noves amistats, bona 
gent, i als d’abans també els veiem al pati.
Em feia molta il·lusió anar a l’institut pels horaris, perquè m’agrada tenir les tardes lliures i organitzar-me el temps a la meva manera pels deures. 
Per mi no és un esforç aixecar-me aviat tot i que alguns dies m’ha costat una mica... Quina mandra a les 7!
No em va costar gaire adaptar-me als horaris, però patia perquè la meva panxa era un rellotge el qual no havien canviat l’hora! Al final a l’hora 
de dinar no passo gana, ja que tenim dos patis per poder menjar. Això sí! Si els patis fossin més llargs….

UFF QUANTES ASSIGNATURES, JA EM SABRÉ ORGANITZAR?

Els primers dies va ser una mica caòtic: assignatures noves, un profe per a cadascuna i em confonia amb els seus noms. Una aula diferent a 
cada hora. Quina angoixa, quin “despiste”, em vaig perdre algun cop i tot, sobretot anant al grup partit de “tecno” i “natus”. Al final t’adaptes i 
l’organització amb les feines ens ha anat prou bé. Més assignatures, més coses que aprens!

UIX I ELS NOUS PROFES SERAN MOLT DURS?

Tots els professors i professores expliquen bastant bé, tot i que cadascú ensenya de forma diferent. Són més estrictes, però alhora atents i són 
bona gent ja que ens ajuden en tot el que poden però no tant com els de primària, perquè no podem necessitar als altres tota la vida. M’han 
semblat molt amables, però els primers mesos alguns no tant. Als que venim d’escoles petites com érem menys nens els mestres ens paraven 
més atenció, els professors d’institut no estan tant a sobre teu. Sí, els professors són molt diferents als mestres de l’escola, de segur que sí, t’has 
d’espavilar tu mateix però crec que tots s’han esforçat per a que ens sentíssim a gust.

3r TRIMESTRE AMB UN ALUMNE BEN DOLENT: EN COVID19 

El curs ha acabat de forma bastant estranya ja que no hem pogut anar a l’escola. Ens ha fet pena perquè ens hem perdut sortides que ens feien 
il·lusió.
A alguns ens anava bé anant a les classes però ara durant el confinament hem estat molt despreocupats per la feina i per això se’ns ha anat 
acumulant. Altres han tingut problemes tècnics o simplement no han tingut mai bona relació amb els ordinadors. I també en tenim que el seu 
trimestre preferit ha estat el tercer, ja que els encantaria fer les classes així, virtualment, ho troben molt més còmode i senzill. 
Haver acabat el curs a distància ha estat sorprenent i diferent. Amb això de les classes virtuals i els estudis des de casa mai ens hi havíem trobat. 
Ha suposat un gran repte. A tots ens hagués agradat haver tornat per uns dies per veure i acomiadar-nos dels companys, però no ha pogut ser. 
Bé, conte contat primer acabat!

    Adela, Ainoa, Fabian, Guillem, David, Lorena, les Maries, Roger, Ruth i Ona
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Missatge per als alumnes que començaran Batxillerat
ÉS “HORRIBLE” UN SINÒNIM DE “BATXILLERAT”?

Batxillerat. Una simple paraula aguda de quatre síl·labes, formada per 11 lletres. Temut per molts, el batxillerat és una de les vies d’accés al 
teu futur laboral. No obstant això, l’acompanya una certa reputació negativa. Tanmateix, realment se la mereix? És “horrible” un sinònim de 
“batxillerat”?
En primer lloc, un dels grans estigmes d’aquests dos cursos és el temut treball de recerca. Es tracta d’un projecte que t’ocuparà tot el primer de 
batxillerat i part de les teves vacances d’estiu. És normal, doncs, que en un principi no t’apassioni la idea, però si saps escollir amb saviesa el 
tema principal del treball t’adonaràs que, fins i tot, és una bona oportunitat per adquirir nous coneixements i aprendre a portar a terme una bona 
presentació oral.
En segon lloc, és cert que el volum de feines és considerable durant el batxillerat. En més d’una ocasió et sentiràs superada (o superat) per la 
situació, ja que són dos cursos difícils que demanen molt psicològicament. El millor que pots fer és aprofitar l’ocasió per millorar la teva capacitat 
d’organització i és que això et passarà per força. Hauràs de portar al dia moltes assignatures, cadascuna amb un professor diferent que et posarà 
deures per a casa.
En acabat, el batxillerat tanca una important etapa en la teva vida: l’adolescència. Cada petit detall d’aquests cursos és un presagi: la presentació 
del TDR, el viatge de fi de curs, la graduació, etc. És per això que crec que és important mantenir-se positiu, amb un somriure en el rostre fins i 
tot quan sembli que la situació no pot anar a pitjor. Ja ho diu la dita: “Al mal temps, bona cara”.
En conclusió, sento que el batxillerat no és tan horrible com es diu popularment. Tot i que al cap i a la fi majoritàriament depèn de tu, el millor és 
fer de la paraula “autosuperació” un sinònim de “batxillerat” i d’”horrible” un antònim.

Blanca Quiñonero, 2n de Batxillerat

“Quan acabes l’ESO tu pots decidir què és el que vols fer amb els teus estudis. El batxillerat és una etapa més i per aquesta raó, si el comences, 
ha de ser perquè tens ganes de seguir aprenent i de seguir formant-te. Tot i que puguin ser dos anys durs en els que tindràs exàmens, deures, 
treballs per entregar, presentacions, etc., són uns estudis que t’obriran les portes per poder arribar allà on tu vulguis. Aquesta etapa et permetrà 
orientar els teus estudis cap al que més t’agradi: les ciències, l’art, les lletres, etc. tot i que a vegades aquesta pugui ser una decisió difícil de 
prendre. Jo, quan vaig acabar 4t d’ESO, tenia clar que volia fer ciències però hi havia molts companys meus que estaven indecisos. Al final, tots 
van trobar què era el que més els agradava i van estar contents amb la seva tria. Tot i així, si al començament de curs haguessin vist que aquell 
camí que havien agafat no era el correcte, l’haguessin pogut canviar i fer un altre itinerari.
El batxillerat crec que l’hem d’imaginar com un camí en el qual vas trobant entrebancs que vas superant de mica en mica. Has de pensar que 
aquest camí no el fas sol i que molts dels teus companys també es trobaran en les mateixes situacions que tu. A més a més, sempre que 
necessitis ajuda podràs comptar amb els professors que estaran al teu costat per acompanyar-te i guiar-te amb el que necessitis. Jo vaig 
començar el batxillerat al Frederic dos mesos més tard que la resta de companys. El primer dia, en entrar a classe, estava molt nerviosa perquè 
no sabia com funcionava el centre i no sabia com podria recuperar tot el que no havia fet. Però al final, gràcies a que em van ajudar i em van 
acollir molt bé a la classe, vaig poder posar-me al dia de tot, tot i que encara vaig haver de treballar una mica més durant tot el curs.
El batxillerat és una etapa en que et formes tant a nivell acadèmic com a nivell personal i en què coneixes altres persones amb objectius 
semblants als teus. Crec que una de les claus d’aquests estudis és anar treballant cada dia i no deixar mai res per l’últim moment. Sempre he 
sigut una persona que li ha agradat portar les coses al dia i crec que és una característica bona perquè d’aquesta manera no he de córrer a fer 
la feina el dia abans d’entregar-la. Al batxillerat, igual que a la resta de cursos, has de tenir en compte que tots som diferents i per aquesta raó 
no pots comparar els teus resultats amb els de la resta de companys. Has de treballar per sentir-te satisfet amb tu mateix. A mi sempre m’ha 
agradat treure bones notes i per això he treballat molt per aconseguir-ho. Tot i així, al llarg dels anys, he vist que a part de les notes, el més 
important és aprendre i estar content amb el que has aconseguit perquè a vegades, fixar-te només amb les puntuacions, et pot portar a endur-te 
més d’una decepció.
Ara ja estic fent segon de batxillerat i, encara que tingui tot el curs per davant, d’aquí res ja estaré fent els exàmens de selectivitat. El temps 
passa molt ràpid i no podem deixar-lo escapar. Mirar endarrere i veure tot el que has aconseguit amb esforç i perseverança és un dels millors 
regals que et pots fer a tu mateix. Al final la feina ben feta, sigui la que sigui, té recompenses. Per això t’animo a estudiar el que tu vulguis perquè 
d’aquí uns anys puguis treballar del que més t’agradi.”

Alba Bosch, 2n de Batxillerat
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Missatge per als alumnes que començaran 1r d’ESO
“Aquesta setmana comencen les classes. Lamento tant com tu el final de les vacances. S’hi està molt bé sense fer res productiu, sense 
obligacions ni horaris. Segur que si poguessis triar et quedaries un altre mes a casa, però no sé què en pensarien els teus pares d’això. Ells són 
els més interessats que comenci el curs perquè així et perdran de vista algunes hores.
Suposo que aquest és el teu primer any a l’institut. Els primers dies trobaràs a faltar la teva escola i els mestres, i et sentiràs desorientat amb 
tants canvis. És molt probable que tinguis por, només vull dir-te que és normal, acabes d’entrar en un terreny desconegut, o més ben dit, acabes 
de sortir de la teva bombolla de confort. Abans que t’espantis, t’aviso que aquesta sensació desapareixerà. Tindràs nous companys, molts 
professors, cada un amb el “tostón” de la seva assignatura, i sí, aquell mite sobre si hauràs de matinar més que a l’escola és cert. Comences una 
nova etapa, totalment diferent, en què passaràs per mil i una experiències, això sí, de bones i de dolentes, però t’asseguro que totes pagaran la 
pena a llarg termini, perquè de totes n’aprens.
Personalment, la part més important que m’emporto d’aquests anys són, sobretot, les amistats. Són un pilar fonamental, sense elles no podria 
haver arribat fins a on sóc. Jo vaig tenir sort de trobar gent que no només m’han ajudat durant aquest trajecte sinó que estaran presents per tota 
la vida, espero que tu també tinguis la mateixa sort que jo, la clau és que siguis tu mateix. 
Et desitjo una bona etapa, creu en tu mateix. I en els mals moments recorda fins a on has arribat. Tu pots!”

Loubna Afelad, 2n de Batxillerat

Estimat alumne, 
Aquest any has deixat enrere una etapa de la teva vida i n’has començat una de nova. Has passat de ser dels més grans de la teva escola a 
ser dels “petits” de l’institut. Aquest any has començat un nou viatge, en el qual hauràs experimentat moments magnífics i d’altres no tan bons. 
Segurament hauràs fet nous amics, hauràs conegut noves persones, t’hauran agradat alguns professors i d’altres no tant... 
Amb aquesta carta et dono la benvinguda al teu segon any de l’ESO. T’animo que el curs que ve donis tot de tu mateix; supera’t i demostra’t que 
ets capaç de fer-ho molt millor. No et conformis amb el típic “Almenys he aprovat totes les assignatures”.
No només carreguis la teva motxilla de llibres, sinó que també de moltes ganes i il·lusió d’aprendre i treballar. No deixis que la mandra et venci 
a l’hora d’estudiar, lluita contra ella!
El viatge d’aquest primer curs ha arribat al final però encara et queden moltes aventures per viure i experimentar. Els anys de l’ESO passen 
volant (t’ho dic per pròpia experiència), així que esforça’t al màxim i després podràs recollir els fruits del teu treball. Quedaràs sorprès del que 
pots arribar a aconseguir amb el teu propi esforç.
No oblidis mai que no estàs sol en això; sempre podràs comptar amb els teus companys de classe i amb els alumnes que ja han superat aquesta 
etapa. Tots junts formem un bon equip.
Una abraçada i no oblidis de gaudir d’aquests tres mesos de vacances. T’ho has guanyat!
P.D. Rellegeix aquesta carta sempre que et sentis desanimat. Recorda que tot està per fer i tot és possible!

Katharina Sobich, 2n de Batxillerat

Adéu institut, hola futur
Escrits dels alumnes de 2n de Batxillerat

UN LLARG CAMÍ

“Estic neguitosa, no puc dormir. Demà és un dia clau. L’inici d’un llarg camí que faré tota sola. He repassat la bossa mil cops però tampoc sé 
què necessitaré. 
Tanco els ulls per obligar-me a dormir. La meva ment es transporta a aquella gran sala. Vaig deixar de pensar en la felicitat de Nietzsche per 
pensar en la meva de pròpia. Era l’últim cop que ens vèiem però estàvem obligats a mantenir silenci. Com m’hagués agradat acomiadar-me 
dels meus companys a la festa de graduació! Tots ben graciosos i refinats, fent-nos fotos per perpetuar una joia que malauradament, no va ser. 
Només em mancaven trenta minuts per acabar el comentari.
 Havia de recordar aquella tasca del classroom. No entenia res del que llegia però havia de escriure 600 paraules raonant una resposta. Tant de 
bo algun professor hagués dedicat 600 paraules a respondre totes les preguntes que jo tenia. Em vaig trobar molt perduda i vaig estar a punt 
de llançar la tovallola. 
Sort que ho vaig fer. Aquells nervis esgotadors han esdevingut entusiasme. Ara és la il·lusió la que no em deixa dormir. Demà quan entri a la 
facultat em sentiré orgullosa que cap virus em va aturar.”

Eliana Brizuela, 2n de Batxillerat

Calaix d’escriptors
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Faig 2n de batxillerat i ara amb el final de curs estic a punt de dir “adéu” a aquesta etapa de la meva vida, l’institut. Mai m’he parat a pensar “I 
quan acabi, què?”, fins ara que estic cada vegada més a prop del final. 
Encara recordo els meus primers dies a l’institut, la primera vegada que vaig conèixer els meus nous companys i els que m’anaven a acompanyar 
fins al final. En el moment que vaig entrar per aquella porta no tenia ni idea del que m’esperava, diverses emocions, moments inoblidables, 
amistats tant amb els companys de classe com amb els professors que, al final van ser com uns pares per a tots nosaltres. Estava tan nerviosa 
de començar aquest nou capítol, així com ho estic ara perquè s’acaba. Els primers quatre anys de l’ESO van ser dels millors, durant aquests 
anys em vaig conèixer a mi mateixa i les meves capacitats, vaig aprendre a ser més responsable i a veure la vida des d’un altra perspectiva i, 
sobretot, vaig conèixer a la persona que, fins ara està al meu costat com el primer dia, la meva millor amiga. 
També recordo quan admirava els més grans de l’institut, les ganes que tenia de ser com ells, eren un exemple per mi. Ara, en canvi, jo sóc 
aquell “exemple” pels altres alumnes. Com ha passat el temps, oi? Amb les ganes que tenia d’acabar (com qualsevol alumne suposo), però ara 
només vull reiniciar i tornar a viure aquells moments un altre cop. 
Batxillerat han estat dels anys més difícils però han pagat la pena, perquè tot aquest esforç al final es veu compensat. Aquest any de 2n de 
batxillerat ha estat un dels més estranys, amb el confinament tots nosaltres ens havíem d’acostumar a la situació, treballar des de casa, no 
perdre el ritme, organitzar-se el temps i un munt de coses. Finalment, he estat capaç de seguir endavant, estudiant però també he estat capaç 
de divertir-me. Què he après? Bé, tot i que al principi em va costar, vaig aprendre a controlar les meves emocions, a organitzar-me, a cuinar, a 
ballar, a riure i sobretot a apreciar cada moment i cada minut que passa. 
No han estat fàcils aquests sis anys però sens dubte han sigut els millors. Només em queda agrair a tot el professorat seu esforç i temps, per 
guiar-nos quan estàvem perduts i, per tots aquells consells que ens ajudaran al llarg de la nostra vida.

Daniela Chiperi, 2n de Batxillerat

Recordo com si fos ara els meus primers dies a l’institut. Igual que la resta de companys que començava primer d’ESO, em sentia una passerell. 
Veia els grans de la casa amb molta desimboltura pujant i baixant els pisos per anar a les aules, laboratoris, tallers... i parlant amb els professors 
amb confiança. En canvi jo estava una mica espantada i em feia cert respecte preguntar a classe i sobretot als passadissos quan em perdia.
Superat aquest inici, la veritat és que em vaig sentir molt més còmoda i segura gràcies a la millor coneixença del nou entorn i als vincles creats 
amb companys i professors. Vaig deixar enrere la meva etapa infantil a l’escola per donar pas a l’adolescència, amb tots els seus avantatges i 
inconvenients. 
Ara que estic a punt de deixar l’institut faig un balanç molt positiu d’aquests sis anys que hi he estat com a alumna. No només he tingut 
l’oportunitat de formar-me acadèmicament, sinó també de créixer com a persona gràcies a les experiències viscudes. 
Estic convençuda que enyoraré l’institut ja que cada etapa viscuda la recordem amb nostàlgia, però a la vegada amb tendresa. Tot i així, estic 
molt il·lusionada a prendre un nou camí que serà diferent al viscut, amb més independència i més llibertat a l’hora de decidir. En definitiva, a 
fer-me gran.

Emma Rovira, 2n de Batxillerat

DOMICILI: FREDERIC MARTÍ CARRERAS

Aquesta és la última redacció del curs, l’escrit final que tancarà una etapa significativa de la meva vida. Es tracta d’un període de creixement 
personal i d’emocions infinites dia rere dia. 
Primer i segon any: novetat, canvi, por, intriga, il·lusió, amistats... Un munt de sensacions s’apoderen de la meva ment el primer dia d’institut 
mentre m’enfronto a un espai immens on no conec a ningú. Tot i així, no tinc dificultats per establir bones relacions amb persones amb les quals 
comparteixo moments inoblidables i que m’acompanyaran en aquest llarg camí.
Tercer i quart any: continuació, intercanvi a França, dificultat, diversió, separació... Dos anys caracteritzats per la unió de la classe mitjançant 
riures i col·laboració en grup, fins i tot amb els professors, i per un aprenentatge requerint sens dubte més temps i esforç. 
Batxillerat: estrès, fatiga, preocupació, insomni, tensió, enuig, alleujament... Qualificaria aquests últims anys com l’inici i alhora el final d’una 
preparació acadèmica. Llevar-se a les cinc del matí per a estudiar es converteix en una rutina, igual que l’acte de queixar-se de la vida 
d’estudiant. Cal remarcar també, que tot i algunes crítiques envers els mestres, el vincle estret entre professorat i alumnat ha estat clau per a 
aquest procés d’introspecció. 
En definitiva, l’experiència a l’institut no només ha representat l’estudi en l’àmbit acadèmic sinó que també en l’àmbit personal, interioritzant, així, 
valors com la solidaritat, el respecte i la companyonia. 

Isabela Confalà, 2n de Batxillerat
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CARTA A L’INSTITUT

“Aquesta carta va dirigida exclusivament al propi centre, a les seves aules, a les instal·lacions, al pati i als passadissos, al professorat que he 
tingut la sort de conèixer i, evidentment, als records formats durant tots aquests anys. No hagués pogut imaginar mai que el nostre últim any a 
l’institut seria tan accidentat. Soc una persona molt planificadora i estudio cada pas que faig amb molt de detall. Per aquest motiu, haver cursat 
un segon de batxillerat on hem passat una setmana de manifestacions, un temporal i finalment una pandèmia mundial que ens ha obligat a 
acabar el curs dos mesos abans, m’ha deixat molt tocat. Però diuen que de tot se n’aprèn, no?
Especialment, penso que m’hagués agradat molt poder acabar el curs com cal, malgrat que al principi vaig tenir la sensació que aquest 
confiament seria beneficiós. Cap de nosaltres es va poder acomiadar ja que el confinament ens va atrapar molt ràpidament. -Fins i tot tinc la clau 
de l’armariet que no sé quan la podré tornar!-
Aprofito, llavors, aquest escrit per dir aquell adéu que m’hagués agradat fer. Cadascú farà camins molt diferents i fins i tot, podria ser que 
alguns de nosaltres ni ens tornarem a veure. Encara que a partir del moment en què finalment el nostre pas pel centre hagi acabat i cadascú de 
nosaltres comenci a viure vides diferents, sé del cert que hi ha una cosa que sempre tindrem en comú, tots nosaltres deixarem enrere moltes 
experiències en el nostre record, guardades en el calaix “Institut Frederic Martí Carreras”. Podran ser molt bones o no tant, però segur que en 
algun moment al llarg dels nostres camins recordarem algun dels milers de records que ens ha donat el centre.
Fins aviat “Frede”!
PD. Crec que aquest és un bon moment per confessar-me. Una vegada a 3r d’ESO vaig guixar una de les cortines amb el meu nom. Ho sento.”

Nil Peña, 2n de Batxillerat

UNA SEGONA CASA

“Aquesta probablement sigui l’última redacció del curs, l’escrit final que tanca aquesta etapa de la meva vida. He rigut fins a no poder més, he 
conegut a persones que espero tenir sempre al meu costat i he crescut com a persona; la veritat és que no podria haver demanat més. 
És impossible plasmar sis anys en un escrit. Encara me’n recordo del primer dia, sentia por i curiositat sense fronteres, les ganes d’aprendre no 
em faltaven i les de fer amistats encara menys. Anaven passant els anys i l’Institut Frederic Martí Carreras es convertia en la meva segona casa. 
L’estrès i les nits sense dormir també es van convertir en un fet secular, especialment durant els dos últims anys. 
Aristòtil deia que en algun moment, “les arrels de l’ensenyança son amargues, però que el seu fruit és dolç” i no estava pas equivocat. Mica en 
mica et vas adonant que l’esforç dona recompensa, que és el teu moment d’alçar el vol i fer-te un lloc al món. 
L’ensenyament és el passaport cap a la llibertat i el coneixement la millor arma. Estic segura que tots i cadascun de nosaltres haurem deixat 
petjada i la seguirem deixant allà on anem, ara res pot aturar-nos. 

Ona Peral Català, 2n de Batxillerat

DE DOS A TRES

Aquest any finalitza la meva etapa com a estudiant de batxillerat. Ha estat una època un xic diferent i difícil per a mi, ja que no han estat dos 
anys de batxillerat, sinó tres. 
Inicialment, no em va agradar el fet de repetir curs. No crec que a ningú li agradi haver de tornar a fer el que has fet durant un any i canviar de 
companys de classe o curs amb els que et relacionaves. Tenia la idea que seria incòmode, estrany, dur… Ho va ser. Des d’un primer moment 
tens la sensació que no t’hauries de trobar en aquell lloc. És una mena de barreja de malestar i de penediment per no haver fet les coses com 
tocaven en el seu instant. Però si alguna cosa tenim els humans és que sabem adaptar-nos a situacions adverses i relacionar-nos amb gent 
que no coneixem. 
Vaig tirar endavant, feia millor la meva feina, i anava coneixent els nous companys. Ha estat una etapa d’aprenentatge i de millora. Això demostra 
que a vegades, per avançar, primer has de retrocedir. 
Estic molt content d’haver conegut nous amics i amigues i d’haver tret fruit dels tres anys de batxillerat. Estic segur que ara comença una altra 
etapa diferent i l’afronto amb positivisme.

Sergi Cruz, 2n de Batxillerat

Calaix d’escriptors



53

Impressions confinades
QUARENTENA A CASA

Aquest mes, els quasi dos mesos que portem a casa m’han fet apreciar molt la família i crec que ja portem massa temps, però igualment haurem 
d’estar-hi fins que això s’acabi. Crec que moltes coses han canviat i crec que algunes a millor. Per exemple, la contaminació ha disminuït, els 
animals surten més i estan més a la natura, és a dir, es deixen veure més a causa de que ja no es veuen tantes persones a fora.
La part negativa de tot això és que a casa la gent està avorrida i a més tenim molts deures per fer, i això fa que ens estressem. Estar tot el dia 
davant d’una pantalla asseguda tampoc és bo. Encara que després estiguem amb el mòbil no és el mateix perquè amb el mòbil potser estem 
fent videotrucada amb els amics i coses diferents a estar tot el dia al llit estirats. Encara que crec que si tots contribuïm i intentem fer bé les coses 
podrem superar aquesta situació d’aquí poc.

Violeta Parals, 2n d’ESO E

DIA DE CONFINAMENT?

Ara que estem tants dies a casa és com si estigués en un altre món, cada dia la mateixa rutina, cada dia veig el mateix des de la finestra, cada 
dia estic més cansada… Tampoc sé en quin dia visc ni quants dies falten per tornar a la normalitat.
Mai ens hauríem arribat a imaginar que algun dia ens tocaria viure aquesta situació a nosaltres, era una cosa impensable. 
Però durant aquests dies, quan ens posem a pensar, recordem totes les platges on ens vam banyar, totes les quedades amb els amics, tots els 
diumenges en família, tots els dinars que mai s’acaben, tots els concerts on ho vam donar tot, tots els racons que vam visitar... Ara valorarem 
molt més tot el que tenim, la família, amics… i també tots els petits grans moments que hem viscut i ens falten per viure.

Paula Castillo, 2n d’ESO E

EN CONFINAMENT

Dies i dies de confinament. Qui coneixia fins ara aquesta paraula que en els últims mesos sentim tant a dir? Evidentment, ara tots sabem el seu 
dur significat: tancats a casa per evitar qualsevol contagi i només sortir per causes limitades i concretades pel Govern.
Amb aquesta situació canvia la percepció de l’entorn a tots nivells, i més al social. Ara, sortir de casa sense precaucions implica un risc molt alt 
de contagi de la pandèmia que ens està afectant mundialment: el coronavirus. Una altra paraula que ha entrat de sobte dins el nostre vocabulari.
Estem a l’adolescència i entenem tots els significats i la situació que estem vivint. Si més no, és un període de temps que podrem explicar en 
un futur, amb alegria o pena, què està passant als nostres successors. Un període de por i incertesa de què passarà demà. Un futur modificat 
per una malaltia incontrolable, amb una configuració canviant i efectes diferents a cada individu. De veritat tenim futur com el teníem somiat? Jo 
crec que no. A les nostres vida ha entrat un nom que perdurarà per sempre, amb un nom o altre, però que viurà amb nosaltres i haurem de saber 
conviure amb aquestes etapes de confinament. Una pandèmia que ens ha afectat a tots, sense distinció de raça, nivell social o intel·lectual. 

Pau Coll, 2n d’ESO D

UN DIA DE PENSAMENTS

Tot va començar un dijous al bus, acabant les classes, fins que va córrer la veu que hi havia hagut un nou virus molt poderós i ja no hi hauria 
classes durant un parell de setmanes. En aquell moment jo, i també afegeixo els meus companys de bus, estàvem saltant d’alegria, pensant que 
ja no faríem més classes i ja estaríem tots de vacances. Però no, tot és ben diferent. Ja no podem anar de compres, ja no podem estar amb els 
amics, ja no podem anar de restaurant, no podem anar a la platja, però el pitjor que hi ha és que ja no podem sortir de casa. Després de totes 
aquestes “meravelloses” notícies tot va canviar. Estem tots ben avorrits i cansats d’estar a casa tot el dia, ja ens hem acabat totes les sèries 
de Netflix! Inclús he fet totes les receptes de pastissos que hi ha. Total, que això és una putada. Sincerament no crec que acabi en un parell de 
mesos més, ja que com que ara tothom està sortint a fer esport, tornem a estar tots junts. De fet, el futur el veig una miqueta complicat, però sé 
que s’arreglarà...

Mariona Yruela, 2n d’ESO A
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CONFINAMENT

El nostre confinament va començar d’una manera una mica estranya. Vam haver de tornar abans de les colònies perquè el govern havia dit que 
s’havien de tancar les escoles.
A partir d’aquí els meus sentiments han anat canviant. El papa ha treballat sempre perquè on treballa fan productes essencials, i la mama va 
estar uns dies treballant des de casa però de seguida que va poder va tornar a la feina.
Els primers dies patia molt per si agafàvem el coronavirus, sobretot el papa, que sortia a treballar cada dia. Però de mica en mica el meu cap 
es va anar relaxant.
Durant aquests dies, però, també l’estat d’ànim ha estat com una muntanya russa: la primera setmana de confinament la meva besàvia va 
caure i es va fracturar el maluc. Els metges ens van dir que s’havia d’operar. La meva besàvia té 100 anys i tot i que de vegades està una mica 
despistada, ella està físicament molt bé.
Abans de posar-li la pròtesi li van fer la prova del covid-19 i va donar positiu. L’havia agafat a l’hospital. Com que no tenia símptomes van decidir 
operar-la igualment. Tot va anar molt bé, però la baba s’havia d’estar sola i no podia haver-hi ningú amb ella ni tampoc la podíem visitar.
Ha passat més d’un mes i la baba continua a l’hospital. Ha superat l’operació i ha donat positiu en el covid-19 tres vegades més. Té 100 anys i 
és asimptomàtica.
Demà que serà dia 6 de maig li tornaran a fer la prova. Les infermeres ens fan videotrucades amb ella cada setmana. Ara està més despistada 
que abans, però ja comença a caminar una altra vegada. Ara amb uns caminadors.
Ara el meu sentiment és estrany. Veus per les notícies que ha mort molta gent i molta gent encara continua ingressada, però la meva besàvia de 
100 anys se’n sortirà. Potser els miracles existeixen. 

Marina Rechas Alsina, 2n d’ESO D

QUÈ PENSO?!

Doncs bé, jo penso que això és una gran merda per a tothom. El fet de no sortir, relacionar-te, riure amb els teus, quedar… ja cansa molt. El fet 
de no poder fer el que t’agrada, en el meu cas és l’esport, doncs ja em comença a superar. Jo estava acostumada a fer-ne entre set i vuit hores 
i mitja setmanals i el fet de passar a no fer-ne cap és com... déu meu, n’estic farta ja d’això!
El que veig jo des dels meus 13 anys és que ningú fa res per a ningú. Em refereixo a, ja no al tema política, sinó al de la nostra societat. Si tenim 
unes “normes”, per què passa això? Estic segura que la corba de contagis pujarà un cent per cent i després tots preocupats i entristits pel virus, 
si és que ens ho busquem nosaltres.
El que més pena em fa és la pobra gent gran, ells sí que ho deuen passar malament, ells si sortissin i ho agafessin tindrien gairebé totes les 
possibilitats de morir i doncs, és clar, com que nosaltres no fem gaire res doncs ells a caseta sols, i sense poder veure la gent a la qual estimen 
un mes més.
I per acabar, la gent que té problemes amb la família o amb la gent amb què conviu tot el dia doncs sí que deu ser molt aclaparant. Doncs això, 
que no m’agrada gens aquesta situació per a ningú. 

Marina Guisset, 2n d’ESO B

ZOMBIS

Jo veig el futur ple de zombis perquè tot apocalipsis comença així. M’imagino que els que es van curant, a poc a poc, es convertiran en ZOMBIS. 
Quan ja anem l’institut hi haurà un nen que es convertirà i anirà mossegant la gent, que s’anirà convertint en zombis com tipus The Walking Dead, 
sèrie en què representa que ja estem infectats i quan morim ens transformem.
I com a tot apocalipsi, hi ha d’haver un país que enviï bombes on es troben els zombis. Jo estic agafant idees de com sobreviure gràcies a 
aquesta sèrie, on sempre n’hi ha algun que et vol matar per tenir el que tens.

Biel Mèrida, 2n d’ESO F

Des de que vam tornar de colònies no he tornat a sortir de casa en un radi d’un quilòmetre. Cada dia se’m fa més pesat, sempre la mateixa rutina. 
El dia 17 d’abril el meu pare va donar positiu en la prova de Covid-19. Va tenir gairebé tots els símptomes, però va seguir endavant. Al cap de 
dues setmanes es va anar a fer l’anàlisi i li van comunicar que havia superat el virus. Aquestes dues setmanes van ser molt dures per a tota la 
família ja que es notava que faltava algú. També va estar totalment aïllat de nosaltres a la seva habitació.
Ara ja tornem a la normalitat aprofitant per pintar, tallar la gespa i vàries coses més. Normalment cada dia entreno una hora i mitja, ja sigui en 
bicicleta estàtica o corrent. En aquest temps sento que desconnecto completament de tot. Cada matí jugo amb els meus amics a la Play 4. És 
dels millors moments del dia ja que em puc relacionar i passar-m’ho molt bé. També faig videoconferències cada dia per parlar amb la família i 
mantenir el contacte. Ara només toca fer bondat i mantenir les distàncies amb tothom. A reveure!

Aleix Barroso, 2n d’ESO E
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PER UNA VIDA MILLOR

Encara que haguem estat confinats i tancats a casa una infinitat de dies i ara només ens deixin sortir un temps limitat, aquests dies també han 
estat una oportunitat per adonar-nos que necessitàvem un descans de la vida que portàvem abans del COVID-19.
Abans el nostre ritme de vida era molt accelerat i no podíem gaudir del nostre entorn perquè teníem pressa, havíem d’anar a un lloc o a un altre 
per qualsevol raó mancada d’importància i no ens adonàvem que a fora de la nostra pressa existia un món meravellós.
Al començament del confinament la gent va veure’s obligada a deixar tot el que els mantenia a un ritme impossible i llavors, per art de màgia, 
van descobrir que també podien viure. Van deixar d’aixecar-se molt aviat per anar a treballar i arribar a casa molt tard per pagar-se el seu cotxe 
de 100.000€ que ara no podien lluir. Van començar a llevar-se quan ja no tenien son, a esmorzar amb la seva família, passar el dia amb els seus 
éssers estimats més propers, fer el que volien i no el que havien de fer. 
Fins fa unes setmanes tota la nostra vida va ser més calmada amb l’únic inconvenient de no poder sortir a l’exterior, ara podem sortir una hora 
al dia. Amb una hora i a més controlats, amb mascaretes i totes les lleis que hi ha, no podem dir que l’inconvenient s’hagi arreglat, tot i que amb 
aquesta hora, i sense bars i establiments oberts, sense el soroll de mil cotxes passejant i tota la tranquil·litat que hi ha al carrer, podem gaudir 
més d’aquesta hora a l’exterior que de les deu hores que ens hi passàvem abans anant amb presses. Ara podem veure millor la natura, com ara 
les flors que han florit a la primavera. Si vivim a prop del mar veure’l sense tantes barques és extraordinari. A més, no hi ha tanta contaminació 
acústica i això ens permet escoltar els sorollets del nostre entorn.
Jo crec que després d’aquesta estranya experiència que ens ha tocat viure, haurem après una nova i millor manera de passar la nostra vida.

Alba Reixach Martí, 2n d’ESO D

Aquests dies em sento més cansada de l’habitual ja que només aixecar-me m’assec en una cadira i faig els deures. Fins l’hora de dinar no trec 
els ulls de l’ordinador. 
Tinc molts deures, massa, i això m’estressa bastant, ja que m’agrada tenir els meus moments per desconnectar.
És molt complicat fer les classes des de casa ja que la majoria de professors ens envien la feina sense explicació i només tenim una setmana 
per entregar els deures. 
A l’hora de dinar sovint mengem al jardí. Havent dinat és quan les coses es compliquen una mica. A la tarda és quan tenim totes les extraescolars, 
les quals no són poques. També tinc una hora de màquines que és a partir de les cinc, però a vegades aquesta hora es veu afectada per les 
extraescolars.
Un dels millors moments del dia és quan estic fent deures amb la música tan alta que la meva mare, quan entra, sempre em diu que la baixi.
La música m’ajuda a treure’m tot l’estrès i els nervis de dins ja que la música que escolto no és gaire tranquil·la, per dir-ho d’alguna manera. 
Crec que sóc una mica rara ja que si fos per mi m’hagués agradat viure fa trenta anys enrere. Si no entens per què és perquè en aquell moment 
hi havia la millor música de totes, el Heavy Metal. El que donaria per haver estat en un concert de Metallica o Aerosmith quan ells encara eren 
joves i no tenien cabells blancs. 
En resum, espero que s’acabi ja la quarantena, però espero no tornar a l escola.
Si us plau, no poseu tants deures.

Aina Fiego, 2n d’ESO C

FINAL DE EL MONTE DE LAS ÁNIMAS

Alonso no hizo ni caso de las advertencias de los condes pues éste estaba ya sin ganas de vivir, su prima se había burlado de sus más profundos 
sentimientos que él sentía hacia ella, cogió su caballo y se fue hacia el monte.
El frío se clavaba por dentro de la ropa y la luna brillaba de una forma espectral, el viento llamaba a la muerte pues su canto era inquietante y 
atemorizador, las estrellas brillaban pálidas, los lobos aullaban como si presintieran los negros acontecimientos.
Alonso vio la banda azul enrollada en la puerta de la capilla bailando con el viento al compás de las campanadas.
Alonso desmontó del caballo y se dirigió con paso temeroso hacia la puerta de la capilla. El viento sopló con más fuerza y de pronto cuando 
estaba a medio camino de llegar a la capilla oyó un relinche y vio que su caballo ya no estaba; ahora sí que estaba solo completamente. Al llegar 
a la puerta y coger la banda de pronto… miles de esqueletos emergieron de debajo de la tierra, con ropajes desgastados y carcomidos por el 
tiempo, aunque aún se distinguían los emblemas de los soldados allí fallecidos en batalla, sus armas estaban rotas u oxidadas y con ganas de 
romper, impactar contra el cuerpo atemorizado de Alonso. Entonces un esqueleto más alto que los demás se acercó y dijo:
“¿Qué insolente se atreve a venir a este santuario invadido por la muerte?”
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Alonso contestó: “yo…estaba…venía… a …buscar…” Alonso se arrodilló y dijo ahora con voz más firme: “señor yo solo he venido aquí a morir 
porque ya de vivir no tengo ganas, mis sentimientos han sido burlados y…” Pero no pudo acabar la frase porqué el esqueleto ya se le acercaba 
desenvainando la espada…” yo te complaceré entonces…” y cuando el esqueleto iba a asestar el golpe, Alonso se desmayó.
A la mañana siguiente Alonso se despertó delante de la puerta con la banda encima de las piernas, los esqueletos habían desaparecido y ya 
no quedaba ni rastro de ellos, pero lo que más le sorprendió a Alonso fue que él estaba vivo. No sabía qué había sido, si un sueño o algo real, 
pero si sabía que había cambiado para siempre.

Guillem Sinués, 2n d’ESO C

LA NUEVA NORMALIDAD

Después de largas semanas de incertidumbre y preocupación por la situación presente, finalmente ha llegado el momento de pensar en qué nos 
deparará el futuro y de plantearse: ¿cómo se desarrollará realmente la llamada “nueva normalidad”? En mi opinión, supondrá un cambio drástico 
en muchos aspectos de nuestras vidas, en especial, en nuestra manera de relacionarnos. Por tanto, no será para nada fácil acostumbrarnos. 
Por una parte, tendremos que dejar a un lado esas afectuosas costumbres que tan inculcadas tenemos y tanto nos representan. Diremos adiós 
a los besos y a los cálidos abrazos de los reencuentros y las despedidas, para pasar a saludarnos con simples gestos y fórmulas de cortesía. 
Además, a esto se le sumará el miedo extendido por la población, que provocará una dura, y al mismo tiempo necesaria, ansia por mantener las 
distancias recomendadas. Es decir, esa necesidad de mantener las distancias nos hará vivir en una incómoda situación de frialdad.
Por otra parte, una vez conozcamos todas las medidas necesarias y las precauciones que debemos tomar, esta normalidad se verá condicionada 
por un largo y difícil proceso de adaptación por nuestra parte. Habrá días de dudas, en los que aún no tendremos claro cómo actuar. Aun así, 
este proceso de asimilación será crucial para el desarrollo de la pandemia, puesto que, si no somos rápidos y acatamos la normas, según los 
expertos en epidemiología, podría surgir un desastroso rebrote, que llevaría al límite a nuestro ya castigado sistema sanitario.
En conclusión, próximamente nos enfrentaremos a una nueva realidad marcada por el distanciamiento social y una difícil adaptación en la que 
nosotros jugaremos un papel crucial, puesto que el futuro depende de nuestro comportamiento y responsabilidad.

Cristina Pérez, 1r de Batxillerat D

IS IT MORE DIFFICULT TO LEARN AT HOME THAN TO LEARN AT SCHOOL?

The world is going through the worst pandemic of the XXI century. This pandemic has changed our daily routines and many things in our life. We 
have to be conscious and stay at home to recover our good times. We haven’t gone to school. These days we can’t go to school, we must stay 
at home.
First of all, learning at home is more difficult than learning at school, because at school, if we don’t understand a thing, the teachers explain and 
resolve our doubts. However, at home, we have to send an email to the teacher, but in my opinion, talking is easier than writing to understand (a 
new topic or a math’s problem, for example).
Secondly, before we have met the friends in the school and we have had a good time with them, but now we can’t.
In addition, it has been complicated to learn to use the new technological tools as Google Classroom, Google Meet.
All in all, in spite of these difficulties, I think that it is the best way to finish the course to keep on learning.

Chaymae Zaroual, 3r d’ESO

MITJANS DE COMUNICACIÓ I CORONAVIRUS (escrit abans del confinament)

Em desperto a les 7 del matí. M’aixeco del llit amb ganes de tornar a ficar-m’hi. Un cop aixecada i m’he rentat la cara, miro el temps. Normalment, 
hauria d’anar amb jersei a finals de febrer, però el canvi climàtic ho ha modificat tot i ens ha portat la calor molt abans. Decideixo posar-me una 
samarreta i un jersei perquè al matí fa fresqueta. Esmorzo i encenc la televisió per informar-me del que està passant en el món. Potser ja podeu 
endevinar què em surt a les notícies? Doncs sí, el coronavirus, segurament ho heu trobat escrit fins a la sopa. Quan canvio de canal, m’adono 
que quasi tots expliquen el mateix tema, començo a reflexionar: com pot ser que sigui l’únic problema que està succeint a Espanya i a tota la 
resta del món?
Mentre estic de camí cap a l’institut, busco tota la informació que puc trobar sobre aquesta infecció, contrasto diverses pàgines web des del 
meu mòbil. Sempre he sigut bastant desconfiada, fa uns anys que m’he adonat que tota la informació que rebem dels mitjans de comunicació 
pot ser tan manipulada com ells volen, per fer-nos creure el que ens volen vendre. Mentrestant, considero que he fet més recerca ara que quan 
m’entretenia a fer el meu treball de recerca.
Mentre m’endinso en el tema, m’adono que la propagació d’aquesta infecció és molt ràpida i les conseqüències que està provocant són terribles. 
Ja hi ha força gent que ha estat curada però, per desgràcia, hi ha gent que ha passat a millor vida. Però la qüestió és que mentre més indago 
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per internet, altres notícies importants estan passant en el món, fets que es deixen de banda i que són igual d’importants que el coronavirus. 
Algú ha sentit a parlar del genocidi cultural que s’està produint a la Xina a una ètnia musulmana? O que les noies de l’Índia són obligades a 
despullar-se davant dels seus professors a la universitat? O què us sembla la massacre per l’exèrcit a una ètnia, que desgraciadament també 
era musulmana, a Birmània? O els milers d’immigrants que aspiren a una vida millor i que moren cada dia? O les guerres que hi ha a l’Àfrica?
Les dades de l’OMS són tristament aclaparadores. Però, com que és a un virus totalment nou, se li ha donat una importància que, en la meva 
opinió, s’ha exagerat una mica. I crec que aquesta exageració s’ha donat sobretot a la premsa.
La meva teoria és força trista però crec que és realista. A veure m’explico, per culpa del constant recordatori d’aquesta malaltia s’ha generat 
un pànic social, que ha provocat que molta gent arrasi supermercats i farmàcies. I aquí penso, què passaria si estigués en alguna zona amb 
una propagació alta del coronavirus? El que sí que sé que faria és quedar-me a casa i, en cas de necessitar productes de primera necessitat, 
no faria una compra d’un any, perquè, si tothom tingués el mateix comportament, que faria la gent que vingués després i no pogués obtenir 
subministrament ni per una setmana? Tornant a la meva teoria, aquest pànic social distreu l’atenció d’altres problemes i bàsicament també 
generen beneficis econòmics a altres.
Una de les pàgines adjunta informes i les xifres que dona l’Organització Mundial de la Salut (OMS). D’aquesta manera puc contextualitzar 
l’impacte del coronavirus, més enllà de tot el xou que s’ha creat i que ha trasbalsat la vida quotidiana de ciutats i països sencers. En el rànquing 
de malalties que provoquen la mort massiva, en trobo d’altres de molt més letals i extenses, però que pel fet de passar majoritàriament en països 
del tercer món no mereixen tot el ressò que genera actualment la COVID-19.
Al mateix temps que llegeixo les xifres, em cau l’ànima als peus. La tuberculosi, la sida, la grip, l’Ebola, la malària i el còlera són de les malalties 
amb més morts anuals. En aquest cas, no us cito els números perquè, fins i tot, em fa mal escriure’ls. I no vull imaginar la gent que mor per falta 
d’aliments en el segle XXI, la gent que mor per accidents de trànsit o simplement per la contaminació.
Un cop assimilada aquesta informació, segueixo investigant més, i em trobo mil mentides. Un dels articles que m’han sorprès més tractava sobre 
els mites que han anat circulant per les xarxes socials sobre el virus i que mostra la poca informació que tenim sobre aquesta infecció.
Perquè pugueu teniu-ne una idea, hi ha rumors que asseguren que els Estats Units estan al darrere d’aquesta pandèmia per fins econòmics, o 
que el virus pot ser transmès a través d’un mosquit. A més, també s’han donat veu a notícies falses com que el virus és possible de ser eliminat 
utilitzant un desinfectant de mans i menjant all. Sí, ho has escoltat bé, all. Quina pena, que es tracti d’alimentar una por a escala global amb fins 
estrictament polítics i econòmics, i mai abans com avui, en la societat de la desinformació, han existit tants mitjans per a imposar les mentides 
com a veritats absolutes.
Crec que puc concloure unes quantes coses que anteriorment desconeixia. La més important és que el coronavirus no és la fi del món. És una 
malaltia normal com tantes altres, amb baixa mortalitat, però a causa de la manipulació mediàtica pot portar-nos a una crisi de conseqüències 
devastadores. Així doncs, com és que els mitjans de comunicació segueixen creant alarma a escala mundial? Per què? Fins a on arriba la 
humanitat per fins econòmics i polítics?
Jo penso que res del que passa al món és per casualitat, tampoc que els informatius ignorin innocentment el nombre de morts per guerres 
absurdes que cada any arriben del tercer món. I com és que ningú en parla? Que no es mereixen que els donem importància?
Em sento tan impotent davant d’aquesta situació que decideixo apagar el mòbil. Quan aixeco el cap, m’adono que la meva mare em mira 
fixament esperant que surti del cotxe per entrar a l’institut. Un cop tanco la porta respiro profundament i m’apropo a la meva colla d’amigues 
que m’esperen. Durant el dia, sento a tothom fent bromes sobre la malaltia però m’agradaria veure’ls la cara si li passés a algun membre de la 
seva família.
Un cop acabat l’horari escolar, espero la meva mare, sempre és bastant puntual. Es retarda una mica però no em preocupo i decideixo esperar-
me deu minuts. La truco tres vegades i res. Al final, decideixo anar caminant. Quan ja hi soc, no trobo a ningú i normalment, ma mare em deixa 
una nota a l’estanteria de la cuina.
Torno a trucar un cop acabat de dinar i, per fi, me l’agafa. Li pregunto on estava i per què no m’havia vingut a buscar a l’institut. Mostra un to 
nerviós i preocupat, no sona gaire bé la seva resposta. La seva respiració és ràpida i alarmant. Em poso nerviosa i li torno a preguntar per segona 
vegada què li ha passat. Finalment decideix contestar, m’explica que mentre treballava a l’oficina ha començat a presentar els símptomes del 
coronavirus. Ha decidit anar al metge i ha donat positiu. A continuació, m’explica que m’he de quedar a casa i esperar que un metge em vingui 
a fer les proves.
Un cop penjo la trucada, estic en xoc i tanmateix, estic sorprenentment tranquil·la. Gràcies a tot el que he après avui, no he entrat en pànic. No 
puc negar estar preocupada per la meva mare, però dono les gràcies que no sigui un càncer o la sida. No us adoneu com podem canviar el punt 
de vista de les coses simplement informant-nos correctament?

Loubna Afelad, 2n de Batxillerat

LA PARADA GLOBAL

“Any 2060. Fa 40 anys...” que va aparèixer per primer cop la malaltia del Covid-19 que ens va canviar la vida per sempre. Aquesta malaltia 
consisteix en un virus que va aparèixer a la Xina i que es va expandir per tot el món. Afecta sobretot a la gent gran i a les persones que ja tenen 
alguna altra malaltia. És un virus mortal que costa d’identificar perquè algunes persones són immunes o asimptomàtiques i per tant no saben si 
estan infectats, i inconscientment ho transmeten a altres persones.
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Calaix d’escriptors
Em dic David, tinc 53 anys i sóc pare de 3 fills: Jan, Alex i Joan. Estem vivint en una 
illa sense gaire comoditats, no tenim cinemes, escoles, supermercats ni magatzems. 
Totes aquestes empreses van tancar amb la crisi del 2020, la gent passava gana i 
la por ens va fer marxar a una illa per distanciament social. La població s’ha reduït 
molt, de 7 mil milions de persones que érem aproximadament el 2020, ha disminuït 
un 40% en total. La gent té por entre si perquè és molt fàcil contagiar-se i portar el 
virus a la teva família. Per aquesta raó no hi ha gaire relació entre persones i ningú 
surt al carrer a no ser que sigui urgent i sempre amb mascareta i guants.
No tot és dolent, s’ha reduït la contaminació i la natura pateix menys perquè ningú 
li agafa terreny per construir edificis. Els animals ara poden viure amb tranquil·litat, 
sense por a que els cacin.
De vegades m’agradaria fer amb els meus fills el que feia sempre amb els meus 
pares i amics, com anar al cinema, menjar un entrepà i veure un partit del meu equip 
preferit, però tot això ja no tornarà. Internet ja no existeix, es va col·lapsar, l’única 
manera de recuperar i explicar el passat als meus fills és amb els llibres que vam 
poder recollir. Jo els estic educant el millor que puc amb el que vaig aprendre quan 
anava a l’escola i a l’Institut.
Els cotxes i els transports públics no existeixen. La gent es desplaça amb bicicleta o 
altres vehicles que no contaminin.
La vida dels meus fills no és com la que tenia jo quan era petit, no tenen gaires luxes 
però ells són feliços a la seva manera. Amb el temps m’he adonat de tot el que tenia abans i no li donava importància.
De la meva dona no n’he parlat gaire perquè va morir per la malaltia. Els medicaments són escassos i no la varen poder salvar.
L’alimentació també ha canviat, les fonts de menjar ara són els arbres fruiters, els conreus, i la pesca i la ramaderia s’ha recuperat. Però com 
que som menys persones de les que érem, no mengem ni contaminem tant.
Els països han deixat d’existir i ja no hi ha fronteres ni governs o exèrcits que ens separin. Tots tenim una mateixa responsabilitat que és tenir 
el màxim de precaucions possibles.
Els diners tampoc existeixen hem tornat a l’intercanvi. Cada cop que vaig a buscar patates al veí li haig de donar pastanagues o algun aliment 
que hagi cultivat jo mateix.
No sé si és un món millor, però és el que ens ha tocat i ara ja ens hem acostumat a aquesta manera de viure.

David Cuenca Jimenez, 1r d’ESO B

MARZO DE 2020 (MI CONFINAMIENTO)

Esta es una situación extraña para mucha gente. Nunca antes había vivido una experiencia así. Ya llevo unos cuantos días encerrada en mi 
casa y explicaré como lo estoy viviendo.
Durante los días que llevamos de cuarentena estoy siguiendo una rutina semejante a la de mi día a día.
En primer lugar, me despierto. Seguidamente desayuno, me lavo los dientes, me ducho y me visto. Cuando he acabado de hacer estas cosas me 
pongo a hacer los deberes que los maestros me mandan por gmail o por Google Classroom. Cuando termino los deberes veo un rato la televisión 
y seguidamente como. Después de comer ayudo a mis padres a quitar la mesa y a fregar los platos y cuando acabamos de recogerlo todo 
vemos una película. Cada día elige película una persona diferente. A las 17:30 comienzo a hacer videollamada con mi mejor amiga. Jugamos 
al parchís online, hablamos y jugamos a otros juegos. A las 20:00 es la hora de los aplausos y estamos unos minutos aplaudiendo. Cuando se 
acaban los aplausos, prosigo la videollamada con mi mejor amiga y la acabamos a las 20:30. Una vez finalizada la videollamada mis padres 
tienen la cena hecha. Ceno y más tarde jugamos al parchís. Cuando la partida del parchís está terminada vemos una serie en Netflix y cuando 
esta se acaba me voy a la cama.
Aún queda un tiempo para que pueda salir de casa, pero esta situación se acabará y podré hacer vida normal y pasear por la calle.

Laia Urbano Martínez, 2n d’ESO C

LE CONFINEMENT DANS « LA PESTE » DE CAMUS ET LE COVID-19

«Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut, en effet, la soudaine séparation où furent placés des êtres 
qui n’y étaient pas préparés, (…) qui avaient cru procéder quelques jours auparavant à une séparation temporaire (…) avec deux ou trois 
recommandations, (…) enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles (…). »
Par « La Peste », Albert Camus décrit une situation avec laquelle l’on se sent irrémédiablement et incroyablement identifié. En effet, le vendredi 
13 mars, un jour après avoir tous assisté à nos cours et s’être dit à demain, on a été notifiés que l’on devrait rester en confinement pendant une 
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durée indéterminée. Des jours sont passés sans que l’on reçût des instructions concrètes des gouvernements et encore convaincus que ce type 
de situation est très lointaine de nous, que cela ne serait qu’une fausse alerte, et même de brèves vacances inespérées. 
Maintenant, on prend conscience de la magnitude de la question et de l’importance du sens de la citoyenneté et de la collectivité. Comme 
Camus disait, « cette invasion brutale de la maladie eut pour premier effet d’obliger nos concitoyens à agir comme s’ils n’avaient pas de 
sentiments individuels », et cela est très complexe, mais on doit se responsabiliser de notre bien-être ainsi que de celui de nos voisins et, surtout, 
sauvegarder notre espérance, celle qui nous a donné des forces pour lutter contre la Peste et contre la crise de la COVID 19.
        

Laura Páez, 2n de Batxillerat A

AMANI AND WOMEN AROUND THE WORLD

Throughout history, women have been mistreated and considered less than men. Also, due to different causes, muslims have been hated only 
for believing in a different God. So imagine how difficult it is to be a muslim woman in a world where some people still manage to be uninformed 
about religion and don’t want ‘such people’ to live in their country. I 
am a muslim girl and this is the reason why I chose to write about 
Amani Al-Khatahtbeth.
Amani is a 27-year-old hijabi woman. She was born and raised 
in New York but has Middle-Eastern roots. After 9/11, her family 
and her had to move to Jordania because of the hate they were 
facing for being muslim. A few years later, they moved back to the 
USA. Amani decided to wear a hijab and, because of that, she lost 
so many friends. So many people criticised her for her faith, that 
she decided to learn more about her religion, in order to defend 
herself. Due to all the Islamophobia that was being spread in the 
USA, she decided to create a blog for muslim girls who
had to face hate in a daily basis. She was only 17 when the blog was created and the only thing she wanted was to make girls, who were like her, 
feel understood and loved. Now, after ten years, this webpage is followed by many people and it has grown a lot. Not only that, but many people 
have also invested on it. Since the blog was created, many muslim girls have felt better and identified, and have been able to share their fears, 
worries and hate comments or just talk to other girls to feel better. Most of the articles you can find in the blog are written by muslim women who 
just want to feel the freedom of wearing whatever they want, without having people taking their scarfs on the street or telling them to go back to 
their country. Finally, in the Muslim Girl blog, you can also find tips for muslim festivities, articles about interesting topics and much more.

I think this is a really inspiring story. This shows that no matter what we go through, we can overcome it if we believe in ourselves. Amani is an 
example to follow for me because of her courage. I think she is doing a really good job, just like so many other women nowadays.

Yosra Sabba, 1r de Batxillerat

QUAN ES TANCA UNA PORTA, SE N’OBRE UNA ALTRA

El dia dotze de març vaig marxar de l’institut preguntant-me si aquells quinze dies de no anar-hi serien una prevenció excessiva o si realment 
eren una mesura necessària. Caminant cap a casa vaig pensar que segurament seria una mica com el que va passar amb el Glòria (que a 
Palafrugell va fer sol i tot) i se’m va acudir que potser podria aprofitar el temps sortint a caminar. No podia anar més errada.
Ara, quan gairebé fa setanta dies que no he trepitjat la classe, ric de la meva candidesa d’aquell dia. Per què, encara que sabia que existia la 
Covid-19 des del quatre de gener, no m’havia imaginat, ni per un instant, que arribaríem a aquesta situació? Si fins i tot vaig fer un vídeo sobre 
el tema per a ciències del món contemporani que se suposava que ens havia de sensibilitzar a tots de la gravetat del problema!
Però, per força, la vida ha canviat des que vaig fer aquell vídeo, i encara que sembli mentida, n’ha sortit alguna cosa bona, d’aquesta reclusió. 
He descobert una passió sorprenent: escriure correus electrònics de milers de paraules amb una amiga. A més, remenant entre els llibres dels 
meus pares he trobat dos Dostoievskis que m’han robat el cor de tal manera que m’aixeco aviat, frisant per llegir-los. Mai no hauria pensat que 
la quietud d’un matí de quarantena em pogués fer sentir com si al món només existíssim el meu llibre i jo.

Marina Fernàndez i Vilaseca, 1r de Batxillerat D

Batxillerat confinat
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Calaix d’escriptors
Com tot estudiant, temo què em depararà el futur. Consumim més temps reflexionant sobre la incertesa que no pas aprofitant el present. Ara, 
en moments de foscor com aquest, creixen les preocupacions sobre com acabarà el curs, què passarà amb la Selectivitat... Mai hem vist la 
incertesa com una oportunitat, sinó que la percebem com un problema; una trava als centenars d’escenaris i situacions hipotètiques que creem 
dins el nostre cap.
Per què no veure el confinament com una oportunitat? Ja no ens parem a pensar quin dia o quina hora és, perquè hem perdut la noció del 
temps. Ja no pensem en què farem demà, o la setmana que ve, perquè la situació és impredictible. L’angoixa de no tenir temps, la mateixa 
que m’obligava a haver d’organitzar minuciosament cada dia de la setmana per trobar hores lliures, ja no m’amoïna perquè ha desaparegut. 
Això m’ha permès escriure cançons, aquelles que fa dos mesos no vaig escriure perquè no trobava el moment durant la setmana. M’ha permès 
poder passar més hores amb els meus germans, amb qui feia anys que no jugava una partida de cartes perquè sempre estàvem amunt i avall...
És en els moments de foscor quan aprenem a capgirar la realitat que coneixem. No sé què faré demà, ni aquest estiu, ni d’aquí 10 mesos, només 
sé que fa 60 dies no entrava dins els meus plans fer tot el que he fet fins a dia d’avui.

Bruno Addiego, 2n de Batxillerat C

Actualment, ens trobem superant la gran pandèmia de coronavirus, que s’ha escampat per tot arreu causant un col·lapse global en tots els 
sentits de la vida quotidiana. Ens hem vist obligats a confinar-nos durant dos mesos, per tal d’evitar contagis i morts. Ningú s’esperava que 
aquest any 2020 ens sorprengués fins a tal punt. Per sort, ara ens estem introduint a poc a poc en la “normalitat”, ja que estem a la fase 1. 
Han estat dos mesos eterns de desconnexió amb l’exterior que considero que a tothom li deuen haver anat bé. Com a mínim a mi sí. Ens hagi 
anat bé o no estar confinats a casa, tots hem après molt d’aquesta situació. Hem pogut gaudir de més temps amb la família, de conèixer-nos 
més a nosaltres mateixos, de fer aquelles coses que tant ens agraden però per manca de temps mai les acabem realitzant, d’aclarir-nos amb 
el que volem a la vida i el que no, etc. Hem viscut una experiència inèdita amb un punt surrealista que ens ha marcat per tota la nostra vida. 
Una experiència amb dies bons i dies dolents, d’enyor als éssers estimats, però que ens ha fet madurar i créixer personalment. Ens ha canviat 
la manera de veure les coses. Malgrat totes les morts que hi ha hagut i segueixen havent-hi, desitjo de tot cor que aquesta “nova normalitat” la 
sapiguem valorar i apreciar molt millor que l’anterior. A més, de ser més respectuosos amb el medi ambient. És una nova concepció de viure la 
vida que ens hem d’aplicar a partir de ja. Un estil de vida molt diferent a l’habitual que es fonamenta en uns dels valors més importants que s’han 
de tenir presents, l’empatia i la compassió per als demés.

Nerea Cruz Velasco, 1r de Batxillerat A

UN DIA D’EMOCIONS DE CONFINAMENT

Vuit del matí, hora d’aixecar-se i de començar amb la incertesa: “hauran disminuït els casos d’infecció a les últimes 24 hores? Estarem més a 
prop de la tornada a la “normalitat”?” Tot segueix igual. Continuem amb el dia, ja són les 10, moment per fer deures, espera, n’hi ha? Ja hi som 
un altre cop, estrès: “tornarem a classe? Funcionarà això de les classes online? Estaré preparada l’any que ve?”. Sembla que ningú ho sap, 
així que continuaré treballant. Ja és la 13:00, em criden per dinar. Un moment, és el torn de la preocupació: “estaran els aliments contaminats? 
S’han fet estudis suficients?”. Per variar, no ho podem saber, així que ens arriscarem. Arribades les 17:00, pot ser un bon moment per fer una 
videotrucada amb una amiga. Ja hi tornem, tristesa: “quan trigaré en poder tornar a veure als meus amics? Els podré abraçar quan els vegi? 
Ens tornarem a relacionar com abans?”. La connexió falla, massa gent a la xarxa: Netflix, Skype, Classroom… De totes maneres, ja són les vuit, 
toca sortir a aplaudir, així que també toca sentir agraïment per aquells que s’estan posant en perill per la salut del demés. “És la gent realment 
conscient de la seva feina, o és tot hipocresia? Reben els treballadors la remuneració que mereixen?”. Acabem amb el dia, són les 23:00, llesta 
per anar al llit i tancar el cercle de les emocions, ja que tornem a la incertesa: em costarà dormir aquesta nit? Serà demà diferent d’avui? Acabarà 
tot això aviat?”... 

Cristina Pérez, 1r de Batxillerat D

Crec que tothom, ja sigui petit, adolescent, adult o avi ho està passant malament durant aquest període de temps en el qual hem hagut d’estar 
confinats a casa, envoltats de les mateixes persones dia sí i dia també. Jo, que tinc 16 anys, sóc conscient que els adolescents, que estan a la 
edat del “pavo”, tenen uns grans alt-i-baixos emocionals, i potser qui ho nota més són els mateixos pares. Però durant la quarantena, aquest 
tret meu s’ha intensificat molt.
Quan vam marxar de l’institut, ens dèiem els uns als altres: “Ens veiem en dues setmanes!”, i anàvem cap a casa la mar de contents. El que no 
sabíem era que aquelles dues setmanes s’allargarien fins arribar a mesos.
Personalment, no entenia com la gent deia que trobava a faltar als seus amics just a la setmana d’haver començat el confinament. No podeu 
viure sols per un petit període de temps o què? Tenint les tecnologies d’avui en dia… Llavors em vaig adonar d’una cosa, i era que jo estava 
perfectament acostumada a estar sola. Des de ben petita ho he estat, sóc bastant “friki” i m’agraden els videojocs, els animes… Puc jugar amb 
els meus amics, cadascun des de casa seva, i no serà un problema per a mi. Sóc capaç d’estar amb gent i també sóc capaç d’estar amb mi 
mateixa, i no ho havia valorat fins ara. He connectat millor amb certes persones via internet que en la vida real, he conegut gent d’altres països 
que estaven igual d’avorrits que jo… He pogut fer molt més del que m’esperava.
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És un estil de vida diferent, definitivament. Encara que els professors diguin que intentem mantenir una rutina semblant a la que tenim quan 
anàvem a l’institut, això no funciona per a nosaltres, i de vegades ens crea dificultats. L’altre dia vaig anar a dormir a les 23:30 després d’haver 
estat mesos anant a dormir a les 4 de la matinada, i carai, quin canvi.
Hi ha nits que de veritat em posaria a tenyir-me els cabells rossos, o ferme serrell. Espero que estigueu orgullosos de mi, perquè he sabut 
controlar la meva depressió de quarantena i almenys tornaré a l’institut amb un cabell normal o amb les celles intactes. Si això no és autocontrol, 
llavors dieu-me el que és.

Marina Vergoñós Aguilera, 1r de Batxillerat A

COMIAT AMB MAL GUST DE BOCA

Totes i tots estarem d’acord en que aquest any ha estat diferent dels altres. No ha estat un any amb l’esperat final de curs on fèiem un gran pica-
pica tota la classe, on sortíem en bicicleta a la platja o celebràvem la graduació. Hem acabat el curs amb mal gust de boca al no poder acabar el 
curs d’una forma normal, especialment en el meu cas, segon de batxillerat, que no m’he pogut acomiadar de les companyes i els companys amb 
qui he compartit dos anys i que ningú sap quan ens tornarem a trobar. Però el COVID-19 no ens ha arruïnat el curs ni molt menys. 
Set mesos donen per moltes experiències a recordar i a gaudir amb gent amb qui compartim gran part del nostre temps al dia. Experiències 
que d’aquí a uns anys explicarem i recordarem aquest curs tan estrany. Al meu cap em venen moments del viatge a Portugal, de la sortida a 
Barcelona o d’anècdotes a classe amb els amics i els professors. En principi aquest ha estat el meu últim any en aquest centre. Encara recordo 
com si fos ahir el primer dia on la Muntsa, en aquell moment cap d’estudis, ens deia que érem els “pipiolos” del centre i que ens perdríem per 
l’institut. En un tancar i obrir d’ulls ja em trobo en la meva última etapa aquí. Una etapa amb moments positius i altres que no tant, amb pujades 
i baixades, però que sempre recordaré per tot el que he après com a estudiant i com a persona.

Pau Casademont, 2n Batxillerat C

“Les persones portem una vida molt enfeinada, ens despertem, anem a treballar, arribem a casa, sopem i dormim. La Covid-19 ha canviat les 
nostres vides. Hem passat d’estar constantment fora de casa a estar-hi a dins tot el dia, hem hagut d’adaptar-nos i enginyar-nos-les per no 
avorrir-nos. Crec que el confinament ha fet evidenciar la necessitat de tenir les persones que estimem al nostre costat, estant a casa hem tingut 
l’oportunitat de reforçar relacions i a la vegada d’enyorar aquells a qui no podíem veure. De la pandèmia n’hem de mirar la part positiva. Potser 
ara som capaços d’adonar-nos que aturar la nostra vida un moment no constitueix un sacrilegi i que dir més t’estimo és el nou lema de vida.” 

Ona Peral, 2n de Batxillerat

“Actualment estic cursant 2n de batxillerat, aquest curs reconegut per ser un dels més intensos i decisius dels alumnes, però aquest 2019-20 el 
podem descriure com un dels més accidentats i diferenciats de la resta de segons de la història. 
Primerament, tret de les vagues habituals, el temporal Glòria se’ns va cruspir gairebé una setmana de curs. Posteriorment, ens van informar 
d’un dia per l’altre que l’institut tancava les portes a causa del famós coronavirus que tant sentíem parlar a les televisions. No ens ho podíem 
creure, semblava que es tractés d’un mal son, ens envaïen milers de preguntes de les quals ningú en tenia cap resposta ferma. Durant tot el 
confinament hem experimentat milers d’emocions: ràbia, incertesa, inestabilitat, confusió, temor, aïllament... Però a la vegada i a mesura que 
passaven els dies ho anàvem assimilant i vam saber trobar els mètodes d’organització que més ens afavorien, a més a més, de dedicar-hi moltes 
hores i esforç davant les pantalles. Només nosaltres, els alumnes juntament amb els professors, compartíem algunes de les sensacions i ens 
enteníem a la perfecció. 
En conclusió, gràcies el recolzament mutu de tots, penso que hem tirat endavant el curs de la millor manera dins d’aquesta situació tant 
inquietant.”

Xènia Muñoz, 2n de Batxillerat

“ESTAT D’EMERGÈNCIA PERSONAL. 

Fa un any crec que hagués estat impossible imaginar-me la situació actual. On era jo llavors? Tan inconscient del futur que m’esperava... Abans 
que la meva vida caòtica, pròpia d’una estudiant de 2n de Batxillerat, s’aturés, no parava mai. No només pels estudis, tenia tota la setmana 
plena d’activitats: dansa, teatre, activisme ecologista, el cau i també treia temps per les meves amigues. De sobte, el coronavirus. Curs inacabat. 
Estrena d’obra cancel·lada. Incertesa per a la selectivitat. Sant Jordi tancada a casa. Festes d’aniversari anul·lades. Tota la meva vida s’havia 
capgirat. El meu món es posava en pausa. Tot aquest temps l’he aprofitat per a créixer. Créixer com a persona. A poc a poc he anat combatent 
la incertesa que va envair el meu cos en el primer moment. Vaig decidir que seria una oportunitat per al canvi. El meu canvi. He introduït noves 
rutines i, sobretot, m’he redescobert. No vull tornar a la que havia estat la meva atapeïda normalitat. En vull una de nova. De moment, segueixo 
imaginant un futur que ni tan sols sé si arribarà. Aquesta aturada en el temps m’ha fet reflexionar sobre qui sóc i com vull ser. Així doncs, és 
aquest el (con)fi(nament) o l’inici de quelcom nou?”

Marina Cruz, 2n de Batxillerat



62

TEMPS MODERNS

“És curiós mirar enrere i veure tot el que hem viscut aquests dos mesos, però encara ho és més fixar-se en tot el que hauríem fet si no hagués 
passat això. Tenim a davant un problema dels grossos, que perjudicarà més o menys directament el nostre dia a dia. Tot i així, sempre m’ha 
agradat trobar punts positius a les coses més negatives, i crec que d’aquesta experiència també n’hem pogut obtenir una mica de profit que ens 
anirà bé per la resta de la vida.
Jo, com a alumne de segon batxillerat, el dia que estic escrivint això ja hauria fet els exàmens finals i fins i tot ja m’hauria graduat. D’aquí un mes, 
anant bé, hauria fet la selectivitat i hauria començat a treballar, donant per començat l’estiu. Ara en canvi, em queden encara pràcticament dos 
mesos per fer la selectivitat, treballaré un mes menys del previst, i em graduaré, sí, però sense festa de graduació. Tot això dit sense embolics 
és un rotllo, sens dubte. 
De totes maneres però, no sé si sóc l’únic que s’està aplicant als estudis molt més que abans del confinament, i crec molt sincerament que 
valoro més els privilegis com anar a córrer, trobar-se amb un amic, o fins i tot veure’s amb un col·lectiu a través d’una pantalla. Gairebé em vaig 
emocionar el primer dia que vam fer trucada tota la classe conjunta amb la tutora. Era espectacular, tots allà a l’hora presents. Mai ho hauria dit, 
però carai, tenia la sensació que enyorava estar a l’institut. Estar aïllat de tota la gent que estàs acostumat a veure cada dia pot ser molt més 
dur del que ens pensem, ara tots en som conscients. No obstant sembla que a partir d’ara tot s’anirà posant a lloc, i mica a mica anirem tornant 
a la normalitat, o més ben dit la nova normalitat. Ens esperen molts canvis per endavant.”

Pol Tibau, 2n de Batxillerat

“La vida és rutina. Comences una per a acabar-la posteriorment i iniciar una altra. Un procés a vegades imperceptible. Potser per això mirem 
sèries i pel·lícules, per veure vides alienes que no coneixen la rutina. Resulta emocionant. 
És una cosa que portem vivint des de nens, una cosa que fins i tot ens fiquen al cap a una edat prematura amb el “què vols ser de gran?”. 
Normalment et diran que, si pots triar el teu futur, triïs el que més feliç et faci, el que major llibertat et doni. Aquests dos mesos he tingut tota la 
llibertat necessària per poder fer el que volia, encara que sense tenir en compte el món que hi ha més enllà d’aquests murs. Fins fa escassos 
mesos, estar a casa tranquil·lament no suposava un problema, era alliberador fins i tot. Però ara he patit el que podríem anomenar un empatx. 
Ni tan sols puc dir que hagi sigut un període extremadament longeu, només hem estat 2 mesos i ja em trobo cansat d’estar aquí i vivint d’aquesta 
forma.
Arriba llavors aquesta petita qüestió: si puc arribar a cansar-me fàcilment d’allò que en teoria em dona tranquil·litat i llibertat per estar gaudint 
del present, com puc saber que faig l’elecció correcta en el moment d’escollir el meu proper moviment acadèmic, la meva carrera, l’immediat 
camí que em portarà a la rutina més llarga de la meva vida? Puc escollir el que més m’agrada, sí. Però, estic segur que allò que m’agrada no 
m’haurà cansat quan arribi a la trentena? Per què necessitem aquest afany per allò nou? És potser una cosa genètica, quelcom que impulsa la 
raça humana cap al progrés? Malgrat totes aquestes preguntes sense resposta, els meus dubtes romanen tan vius com mai. Cap consell sembla 
donar-me el que necessito i la por i la incertesa cap al futur professional es barregen amb el de la pròpia salut. Sembla ser que la vida ha triat 
un mal any per prosseguir la seva rutina.”

Adrián Martín Benito, 2n de Batxillerat
 
Dilluns, 23 de març del 2020 - La silenciosa crisi
“La tierra vive ahora
tranquilizando su interrogatorio
extendida la piel de su silencio”
- Pablo Neruda -
Pablo Neruda va escriure “Jardín de invierno”, un poema que associo amb el silenci que s’ha estès arreu del món en qüestió de poc temps. El 
silenci és irreal, no perquè sigui inusual, sinó perquè carrega en ell mateix el soroll que, quan tornem a la normalitat, seguirà amb més intensitat 
i volum que mai. És com un tsunami: estem dempeus a la platja amb terra ferma sota els peus i veiem el mar retrocedir, i en aquest moment 
sabem que l’aigua tornarà en forma d’una colossal onada, amb més força que mai. El poder que té, tot el que pugui arrasar, i el que ens espera 
(possiblement), ho veiem a Bèrgam i a Madrid. I en el cas que el virus ens arribés a afectar, no hauria de ser perquè hem sigut inconscients o 
ignorants sobre el perill.
Malauradament, la difusió de la malaltia és real. Com més es difon en una regió (és el cas del nord d’Itàlia) més experiència i informació es 
recull sobre la malaltia. Però això no ajuda en “zones tardanes”, estructuralment pobres, descuidades i densament poblades, com succeeix a 
l’Índia. Així doncs, el temps de preparació no serà suficient per salvar el màxim nombre de persones possible. Però aquest pensament no el 
suporto, probablement perquè no entenc per què és possible l’ajuda pels pacients italians i francesos, però no pels indis? O pels grecs? O pels 
romanesos?
Divendres, 1 de maig del 2020 - La recerca de la seguretat
Un altre dia radiant i clar. Aviat serà estiu. El cirerer del pati ja està en plena floració. Tinc ganes que arribi el cap de setmana, tot i que aquestes 
setmanes han perdut la seva estructura. Intentaré descansar, llegir alguna cosa que no estigui relacionada amb aquesta crisi, escoltar música, 
sobretot la d‘Igor Levit, que fa concerts virtuals des de casa seva cada vespre. Potser també escolto alguna música ballable, “Alors on danse” 
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de Stromae per exemple, que està penjada a YouTube i es pot escoltar nit rere nit.
Tots tenim diferents llocs amb els quals ens sentim especialment connectats. Per a mi és el bosc on anava a passejar de petita amb l’avi i el 
riu on mullava els meus peus després d’haver caminat durant una eternitat. Tots aquests llocs magnífics amb els quals ens sentim vinculats, 
que associem amb la felicitat, el desig o amb persones especials, estan presents en les nostres ments justament en aquests durs moments, en 
aquesta crisi global. Som éssers humans i intentem refugiar-nos en els nostres pensaments, recordant aquests propers i a la vegada llunyans 
indrets, que associem amb la llibertat i la benaventurança. És així com ens sentim segurs.”

Katharina Sobich, 2n de Batxillerat 

LA SEGURETAT DEL PRESENT

“D’ençà el passat 14 de març, Palafrugell es veu assolat per una serenitat inquieta. Aquesta quietud forçada provoca una sensació de sordesa 
a les meves orelles. Ja no sento l’aspre i incessable grall dels cotxes quan vénen, s’allunyen i desapareixen al final de la carretera. De la nit al 
dia, el país sencer va aturar de trascantó la marxa. 
Els primers dies em veia immers en una sensació peculiar. Sobtadament, totes les preocupacions que carregava a l’esquena, es van dissipar 
com per art de màgia. Tot plegat ha sigut com una bufetada a la cara. La bòfega d’infantilitat en la que vivia ha estat rompuda i la realitat de 
les coses se m’ha presentat com un bany d’aigua freda. I com un bany d’aigua freda, aquesta sensació no ha estat pas agradable, però m’ha 
esclarit la visió. 
Hem estat edificant el nostre futur sobre uns fonaments massa dèbils, sobre la fantasiosa il·lusió que tot es mantindria inalterat, perpetu; davant 
de qualsevol cosa. Pobres de nosaltres, que sovint creiem que els nostres plans i prediccions forcen inevitablement un canvi en el curs de la vida. 
No podíem estar més lluny de la veritat. L’única certesa que tenim és que surt molt més a compte no donar mai res per segur. “

Jordi Oliver, 1r de Batxillerat

“Tot va començar un dijous 12 de març. Ja feia setmanes que escoltàvem parlar sobre un virus, un tal coronavirus que havia aparegut a la Xina. 
Molts de nosaltres pensàvem que es quedaria allà i que podríem seguir amb la nostra vida, i com n’estàvem d’equivocats. 
En aquest temps de confinament he après a conviure amb tres persones: la meva germana, la meva mare i el meu pare. La convivència no ha 
estat gaire difícil, la veritat, ja que sempre hem tingut molt bona relació. Hi ha hagut moments durs, però entre tots plegats hem sabut portar-ho 
bé. També he de dir que agraeixo tenir una germana que gairebé és com una amiga, amb la qual passo molts bons moments, però també hem 
tingut les nostres baralles.
Podria escriure molt sobre aquesta experiència i sobre tots els moments que semblen proves. Una de les coses que més m’ha sorprès, fins i tot 
a mi mateixa, és que hagi pogut estar quasi dos mesos a casa sense veure a més de tres persones, a part que mai hauria imaginat que el món 
canviés d’aquesta manera. 
Tota aquesta situació és molt desconeguda i incerta, plena de tristeses, però des del principi he intentat aprofitar el temps i veure la part positiva. 
Intento pensar que aquests dies no són perduts sinó que són d’aprenentatge. He fet coses que mai hauria imaginat que faria i que han canviat la 
meva vida per complet. He fet exercici davant d’una televisió, he après a estimar a distància a les persones que tant enyoro, he après a cuidar-
me per estar bé amb mi mateixa i no perquè algú m’hagi de veure, he après a organitzar el meu dia per fer feina... Un dels aprenentatges que 
m’emporto és que els dies són llargs i, tot i estar a casa, el temps es pot i s’ha d’aprofitar. Es qüestió de canviar els hàbits, per exemple, jo he 
intentat dur a terme tot allò que sempre posposava per falta de temps. Tots estem acostumats a fer vida a l’exterior, i això ens està ensenyant 
que dins d’una casa no és impossible aprofitar el dia. Algunes de les coses que han fet millor el meu confinament són tornar a tocar el piano, fer 
neteja d’armari i d’objectes, llegir llibres que no havia acabat, escriure reflexions, etc. 
Trobo a faltar moltes coses, fins i tot allò que tan normal em semblava fer, com és quedar amb les amigues, les abraçades, anar a veure la meva 
àvia, anar al gimnàs, entre moltes altres coses. Estic segura que, a partir d’ara, tots valorarem molt més les activitats quotidianes i sortirem 
valorant tot el què tenim.”

Marta Martínez Simón, 1r de Batxillerat
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“FULLMETAL ALCHEMIST” 

“Fullmetal Alchemist” is a 2003 Japanese animation series produced by Aniplex. It is based on 
the manga with the same name written by Hiromu Arakawa. This manga had a second adaptation 
in 2010 “Fullmetal Alchemist: Brotherhood”. The first anime and which I’m going to review had an 
invented ending which didn’t convince manga readers. This happened because when the studio 
started animating the series, the manga wasn’t finished. The 2010 adaptation exactly followed the 
original story. This Easter I’ve seen “Fullmetal Alchemist 2003” which has a total of 51 episodes 
and is catalogued as drama and adventure. I’ve seen it in its original Japanese version, with 
English subtitles.
Referring to the plot, the world of Fullmetal Alchemist is set in the European Industrial Revolution. The scenario is a fictional universe where 
alchemy is one of the most advanced scientific techniques, and the story follows the brothers Elric, Edward and Alphonse, who are looking for the 
philosopher’s stone to return their bodies after they had failed in the attempt to revive his dead mother through alchemy.
Probably you’ll be thinking “why is the anime called Fullmetal Alchemist?” That’s because, when Edward lost his right arm and left leg, his 
childhood friend’s aunt put him a metallic prosthesis. This is the reason of the nickname that has been given to the main character, and therefore 
to the series.
I think this story has a great and charismatic protagonist, Edward, who shows his great will to achieve his dream and his desire to never give 
up. We can also see the great union and love he has towards his brother Alphonse throughout the series with the adventures they live together. 
The anime has a lot of mini stories within the plot, some of them have reference to fights with enemies, ancient wars, or even creatures called 
homunculi!
Finally, I can’t forget about the artistic aspects. This anime has a detailed and dark animation which is accompanied by a great soundtrack.
I think this is a classic show you must see. In my opinion, as I said initially, the manga had two adaptations, I recommend you seeing both. 
Although the 2003 series doesn’t have a proper ending, I think it is better produced. This adaptation is usually hated by the Brotherhood 
adaptation fans but I would recommend you to also give it a try!

Sofía Garrido Jiménez, 4t d’ESO C

Entreteniments confinats
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EL ELEGIDO, EL NIÑO QUE SOBREVIVIÓ: HARRY POTTER

FICHA TÉCNICA:
Título: Harry Potter y la piedra filosofal.
Año: 2001
Director/a: Chris Columbus.
País: Reino Unido y Estados Unidos.
Duración: 152 minutos.
Género: Fantasía.
Intérpretes (actores y actrices): Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint y Emma Watson.

Sinopsis (breve resumen de la historia): Harry Potter es 
un niño de 11 años que vive con sus tíos y su primo porque 
sus padres murieron cuando él era muy pequeño. Ellos le 
tratan fatal y un dia llega una carta que dice que está admitido en una escuela de magia, Hogwarts. Allí descubre que es muy famoso en el 
mundo mágico porque sus padres murieron a manos de Voldemort, el mago más temible, y que él sobrevivió al hechizo de la muerte. Durante 
su primer año, se hará muy amigo de Ron Weasley y Hermione Granger, y los tres juntos se meterán el líos y también descubrirán y resolverán 
misterios.
“Harry Potter y la piedra filosofal” es la primera película de una saga de ocho. Está inspirada en las novelas de J.K. Rowling y presenta la vida 
del chico en su primer año en el colegio de magia y hechicería, Hogwarts. Mi opinión respecto esta película es muy positiva. Desde pequeña que 
me ha gustado Harry Potter y aunque no es lo mismo el libro que la película, esta también me gusta. 
Los efectos especiales son muy buenos y a medida que van pasando las películas, incluso mejoran. La trama está muy bien desarrollada y todos 
los personajes también. Cómo se hacen amigos, cómo luchan, el compañerismo que hay… Aunque una de las mejores cosas, creo que son 
los villanos, que actúan tan bien y están tan bien definidos y explicados que casi no los puedes odiar. Aunque también tengo que decir que hay 
muchas cosas interesantes que salen en el libro y que la película u omite o no entra en detalle. Esto no me gusta  porque, si no lees los libros, 
hay cosas que no se entienden bien y parece que en algún momento haya algún pequeño fallo de argumento, cuando en realidad no es así, sino 
todo lo  contrario: el argumento está muy bien planteado. 
En resumen, la película está muy bien. Los actores, los efectos, la trama… Casi todo. Pero las pequeñas cosas que omiten hace que se pierda 
un poco la esencia. Aún así, entiendo que no puede durar 15 horas y que para hacer que sea de menos de 3 horas, algo tienen que eliminar. Así 
que para mí siempre será de mis películas favoritas y le doy casi un 10. 

Blanca Piferrer de la Iglesia, 3r d’ESO

CRÍTICA ‘AVATAR’, REIVINDICACIÓN Y FANTASÍA EN UNA HISTORIA MEMORABLE
 

FICHA TÉCNICA:
Título: Avatar
Año: 2009
Director/a: James Cameron
País: Estados Unidos
Duración: 166 min.
Género: Aventura, Acción, Ciencia Ficción, Fantasía, Romance
Intérpretes (actores y actrices): Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Zoe Saldana, 
Giovanni Ribisi, Sam Worthington, Stephen Lang, Joel David Moore, Wes Studi, CCH 
Pounder, Laz Alonso, Dileep Rao, Terry Notary
Sinopsis (breve resumen de la historia): Jake Sully, un ex-marine condenado a vivir en silla 
de ruedas, es reclutado para viajar a Pandora, otro mundo donde algunas empresas están 
extrayendo un mineral que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Debido a la toxicidad 
de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, gracias al cual los humanos 
pueden unir sus conciencias a un avatar, un cuerpo biológico controlado de forma remota que 
sobrevive al aire letal. Estos cuerpos han sido creados con ADN humano mezclado con ADN 
de los Na’vi, los nativos de Pandora. Jake, convertido en avatar puede andar otra vez y deberá 
infiltrarse entre los Na’vi, el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero todo cambia 
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cuando conoce a Neytiri, una Na’vi que le salva la vida y lo ayuda a pasar unas pruebas para que finalmente sea admitido en el clan. Mientras 
los hombres esperan los resultados de la misión de Jake.
Avatar es la historia de un mundo sostenible, donde todos los nativos respetan y aman la naturaleza, que se ve afectada gravemente cuando los 
humanos, en plena crisis energética, van a invadirla para hacerse con un caro mineral que se encuentra bajo el árbol madre de la selva, el dios 
de los nativos y también su casa. Por lo general me ha parecido una película preciosa y con unos efectos especiales muy bien logrados, aunque 
quizás la trama deje un poco que desear por lo larga que es.
Como he comentado antes, los efectos especiales para crear este nuevo mundo, con toda su belleza natural, los árboles, los animales y todos 
los seres que lo habitan, están muy bien logrados y consiguen fascinar a cualquier persona que nunca haya visto la película, le guste o no la 
fantasía. El mensaje de la película también es un punto importante a favor, ya que nos recuerda que estamos destrozando nuestro mundo y que 
lo que no podemos hacer es ir a destrozar también el de los demás. Un mensaje ecologista y naturalista junto con unos efectos tan maravillosos 
ya hacen que mi opinión sobre la película sea más que positiva, aunque haya algún pequeño aspecto negativo también. Por ejemplo, la historia, 
aunque pueda parecer muy original, recuerda mucho a las películas Western, se ven muchas similitudes en cuanto a los nativos de Pandora con 
los indios que fueron invadidos por los soldados estadounidenses, que son representados por los humanos y militares en la película. A parte, 
a mí se me hizo un poco larga, ya que dura más de dos horas y media y sólo va dando vueltas a un mismo tema, el guion es un poco plano.
En conclusión, me parece una película preciosa e imprescindible, por su mensaje y por los bonitos paisajes que se ven a lo largo de toda la 
historia. Aunque se pueda hacer un poco pesada, sobre todo al final, vale la pena verla, deja un buen sabor de boca.

Martina Escolar Bassa, 3r d’ESO

PASSENGERS, UNA PELÍCULA ÚNICA E IMPONENTE

FICHA TÉCNICA:
TÍTULO: “Passengers” (Pasajeros)
AÑO: 2016
DIRECTOR/A: Morten Tyldum
PAÍS: Estados Unidos
DURACIÓN: 116 minutos
GÉNERO: Ciencia ficción, aventura, drama y romance
INTÉRPRETES (actores y actrices): Chris Pratt y Jennifer Lawrence (protagonistas), Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy García, 
Julee Cerda, Kara Flowers y Conor Brophy.
SINOPSIS (breve resumen de la historia): El impacto de un meteorito en una nave espacial que transporta a miles de personas en cápsulas de 
hibernación, provoca que uno de los pasajeros, Jim Preston, despierte 90 años antes del final del viaje y se encuentre solo en la nave. Después 
de un año, se empieza a obsesionar con otra pasajera aún dormida llamada Aurora Lane, hasta que, sus sentimientos crecen y finalmente, 
también la despierta.
La historia de “Passengers” se sitúa en una nave espacial que transporta a miles de personas 
hacia un nuevo planeta. El viaje consta de más de 100 años y por eso, todos los pasajeros 
están en cápsulas de hibernación, de las que se despertarán poco tiempo antes de llegar al 
nuevo mundo. Pero, el impacto de un meteorito, provoca que Jim Preston, uno de los pasajeros, 
despierte 90 años antes del final del viaje. Después de un año completamente solo en la nave, 
empieza a enamorarse de otra pasajera llamada Aurora Lane que aún está dormida en su 
cápsula y su obsesión crece hasta que la despierta a ella también. Este es el argumento de una 
de mis películas favoritas.
Los aspectos positivos de esta historia son muchos. Nos enseña cómo nos necesitamos los unos 
a los otros y cómo afecta la soledad al ser humano. A su vez, también nos enseña los valores del 
amor, de la amabilidad y del compañerismo entre muchos otros.
Por otra parte, se trata de una historia no realista, situada en el género de ciencia ficción por los 
escenarios y el tema fantásticos, lo que, para algunos, no es favorable.
Desde mi punto de vista, creo que es una película interesante, romántica y muy diferente a las 
demás y, como amante de la ciencia ficción, me parece una historia única e irrepetible. 

Eva Lorenzo Budó, 3r d’ESO
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Premis i mencions

Per quart any consecutiu, hem lliurat 
els certificats als alumnes que el curs 
passat es van presentar als exàmens de 
Cambridge KET, PET i First Certificate. 
El lliurament es va fer a l’octubre 
conjuntament amb l’INS Baix Empordà, 
amb qui compartim el “National School 
Project de Cambridge English”.

Ens satisfà gratament constatar la il·lusió 
i motivació que els alumnes senten en 
veure com el seu anglès va millorant 
any rere any gràcies a aquest projecte. 
Moltes felicitats a tots ells, i molts ànims 
per seguir millorant!

Anna Blanch
Professora de Llengua Anglesa

Un altre curs hem pogut constatar 
l’habilitat de l’alumnat del centre en la 
redacció en llengua anglesa. La Sofia 
Garrido de 4t d’ESO i la Lídia Torrecillas 
de 1r de Batxillerat Van resultar 
guanyadores de la 3a edició del Premi 
Tom Sharpe de redacció en llengua 
anglesa!

La Marina Cruz, estudiant de 2n de Batxillerat 
del nostre institut, va guanyar el primer premi 
en el XXX Premi Josep M. Álvarez a treballs 
de recerca de medi ambient i natura. Aquest 
premi, convocat conjuntament entre l’Institut 
d’Estudis Empordanesos (IEE) i la Institució Alt 
Empordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la 
Natura (IAEDEN), va ser atorgat virtualment 
el dimecres 22 d’abril de 2020. Va obtenir el 
primer premi per l’actualitat i la originalitat del 
seu treball de recerca: “SOS COSTA BRAVA: 
Plataforma de lluita contra el tsunami urbanístic 
a la Costa Brava”. Moltes felicitats!

Maria Sàbat
Professora de Biologia

Lliurament de certificats Cambridge English

Premiades al concurs Tom Sharpe

Premiada al 30è Premi Josep M. Álvarez de treballs 
de recerca



68

Premis i mencions

El diumenge 10 de novembre es va dur a terme la cerimònia 
d’entrega dels premis del 25è Concurs de Dibuix Ornitològic del 
Baix Empordà. Esperonats pel professorat de Visual i Plàstica de 
l’institut, els alumnes del Frederic Martí hi van participar amb les 
seves creacions. Aquesta n’és la relació de premiats, la nostra 
felicitació a tots els participants!

25è Concurs de Dibuix Ornitològic del Baix Empordà
   1r Cicle ESO  2n Cicle ESO

1r Premi   Martina Garcia Enrich Laia Gomes Pujol
   Kevin Bermúdez Sanchez Daniel Pita Reig

2n Premi   Grace Santos Fina  Bryan Sánchez
   Oriol Rueda Herrero Julia Sánchez Morales

3r Premi   Martí López Vela  Zainab Abikider
   Ariadna Ortega Griñó Carla Fernández Mercadal

El passat divendres 6 de març, una setmana abans 
d’iniciar aquests mesos de reclusió, quatre alumnes 
de quart d’ESO i quatre alumnes de primer i segon de 
Batxibac, prèviament seleccionats, van participar a la 
prova final del concurs de traducció que organitza cada 
any la Universitat Pompeu i Fabra. Aquesta prova va 
consistir en traduir un text del francès al català.

Cathy Jones
Professora de Francès

Finalistes al concurs de 
traducció de la UPF
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Passatemps

Ceinture, pollution, hexagone, 
technologie, cantine, bulletin, chaud, 
rafting, chauffeur, smartphone, 
animatrice, partition, jambe, basket, 
VTT, automne 

Mots mêles

Mots croisés

HORIZONTAL
2. Accumulation des particules d’eau 
qui forme une couche étendue en 
contact avec la surface de la terre et 
réduit la visibilité.
8. Première personne du singulier du 
futur du verbe essayer.
9. Processus d’augmentation 
progressive de la température de la 
planète Terre par, entre autres causes, 
l’intensification de l’effet de serre.
12. Oeuvre réalisée à travers la 
succession d’images vidéo et sonores.
13. Personne faisant et vendant du pain.
14. Morceau dur et blanc qui se 
rassemble dans la bouche des humains 
et des autres vertébrés, qui sert à 
couper ou à mâcher de la nourriture 
et, chez les animaux, également à 
se défendre; en particulier, celui à 
l’avant de la bouche, par opposition aux 
molaires.
15. Masse de vapeur aqueuse en 
suspension dans l’atmosphère.

VERTICAL
1. Repas en plein air, en pleine nature.
3. Exercices scolaires que l’enseignant 
donne à l’élève et qu’il / elle effectue 
en dehors de l’école et non en classe.
4. Personne qui joue un rôle dans 
le théâtre, la télévision, la radio 
ou le cinéma, surtout si elle y est 
professionnellement engagée.
5. Lieu public où se trouve une 
collection de livres à lire et à prêter.
6. Salle de l’école, où se trouvent de 
nombreux ordinateurs.
7. Groupe de musiciens exécutant une 
oeuvre.
10. Étoffe légère, être en soie, coton 
ou des matières artificielles. C’est pour 
réchauffer le cou.
11. Forme géométrique à trois côtés.
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Passatemps

Repte 1

Aquí tens el número vuitanta fet amb llumins. 
Movent només dos dels llumins has d’aconseguir el 
nombre més gran possible. Els llumins que moguis 
no es poden retirar, ni convertir en operacions, 
només han de conformar dígits del nou nombre en 
format digital. Quin és el nombre més gran que 
pots fer?

(un cop creguis que has trobat la solució, com saber 
si ho has fet bé? Doncs agafes la calculadora i fas 
l’arrel quadrada del nombre que has trobat, si el 
2n i el tercer decimals que surten a la pantalla són 
un 6 i un 1 és que ho has fet bé!)

Repte 2

I com a repte matemàtic… series capaç de trobar la resposta correcta d’aquest problema del Cangur 2020?

Un parell de reptes matemàtics

Solutions Mots croisés

1. Pique nique
2. Brouillard
3. Devoirs
4. Actrice
5. Bibliothèque
6. CDI
7. Orchestre
8. Essaierai
9. Réchauffement
10. Foulard
11. Triangle
12. Film
13. Boulanger
14. Dents
15. Nuages

Solutions Mots mêlés70
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