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EDITORIAL 

Estimats lectors que espereu amb moltes ganes la 

nostra revista, ja tornem a estar a les vostres mans 

perquè ens disfruteu i perquè sapigueu una mica 

més del nostre entorn, on passem tantes i tantes 

hores, histèriques, trepidants, dolces, emocio-

nants, avorrides... Aquest número 42 arriba carre-

gat d‟informació: reportatges interessants, entrevistes, l‟in 

fragantti, una nova secció d‟opinió, també d‟art... Esperem 

que aquest número de la Txunga us agradi, ja que som in-

experts i elaborar-lo ha estat un  repte majúscul! Gaudiu-la 

al màxim. Fins la propera!  
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DES DE DINS 

 

 

 

 

L‟edifici de l‟institut Gabriel Ferrater i Soler es va cons-

truir aproximadament al segle XIX. Abans de ser un ins-

titut, era un edifici més petit anomenat Ermita del Ro-

ser d‟estil arquitectònic Barroc, on es rendia culte a la 

Mare de Déu del Roser.  

Del 1802 al 1870 hi va haver el cementiri de la vila. A 

partir del 1960 al voltant de l‟ermita es van construir 

unes instal·lacions per a pares salesians que van deixar 

de funcionar l‟any 1971.  

Del 1973 al 1991, el recinte va ser ocupat per l‟Escola 

de la Sagrada Família, fins que es va traslladar a un 

nou edifici amb el nom d‟Escola Pare Manyanet. Des-

prés d‟això hi va haver un debat on es decidia si l‟edi-

fici seria enderrocat o conservat. Finalment, es va res-

taurar al 1998 per construir el que és actualment el 

nostre institut. 

L’EVOLUCIÓ DE L’INSTITUT 
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DES DE DINS 

Solidaritat amb els 

malalts de càncer 
 

Enguany la comunitat 

educativa de l‟INS Gabriel 

Ferrater i Soler ha tornat a 

participar en la Marató 

de TV3, com ha fet des 

del 2013. La idea inicial 

era fer una caminada soli-

dària de tot l‟alumnat i 

professorat del centre, 

però la meteorologia no 

ens va acompanyar i hem 

fet un acte més modest: 

sortir tothom a les deu del 

matí al pati gran de l‟insti-

tut per mostrar la nostra 

solidaritat  

amb totes les perso-

nes  que pateixen càncer 

i les seves famílies, amb 

els metges  que hi lluiten, 

amb els investigadors que 

malden per trobar camins 

que millorin i amb el pro-

jecte de TV3 que en fa 

possible la inversió en la 

investigació. Nosaltres es-

tem convençuts que l‟a-

prenentatge de la solida-

ritat és una de les millors 

maneres que tenim per a 

educar els nostres alum-

nes. Durant aquesta set-

mana continuarem reco-

llint diners que farem arri-

bar properament a l‟or-

ganització de la Marató. 
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Premis – Adquisició 

d’obra del  Batxillerat 

d’Arts   Plàstiques 

Ja fa diversos anys que 

el  Departament de Visual 

i Plàstica de l‟institut Ga-

briel Ferrater atorga el Pre-

mi d‟Adquisició d‟Obra a 

aquell alumne que ha tin-

gut una trajectòria desta-

cada dins l‟àmbit de les 

arts en el nostre centre. 

Aquest any l‟Helena Cor-

tés és l‟alumna premiada. 

Tres obres seves han pas-

sat a formar part del Fons 

d‟Art de l‟Institut. Concre-

tament es tracta d‟un ves-

tit i dos dibuixos a carbó 

de gran format. 

DES DE DINS 

Festival COS 2018 

 
Dins del marc del Festival 

COS 2018 els alumnes de 

1r de Batxillerat de les Arts 

Escèniques han participat 

en dos tallers. El primer es 

va fer amb els periodistes 

Jordi Bordes i Clàudia Bru-

fau, sobre com realitzar 

una bona crònica d‟un 

espectacle de dansa; el 

segon, amb la Carlota 

Moragas, l‟Ariadna Llussà i 

la Marta Arjona, sobre vi-

deodansa i coreografia 

per càmera. Ha estat una 

experiència molt enriqui-

dora! 

https://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/batxillerat/festival-cos-2018/
https://www.cosreus.cat/
https://www.cosreus.cat/
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Premi 3a Biennal 

d’art gastronòmic de 

Cambrils 

El passat mes d‟octubre es 

va realitzar un concurs a 

Cambrils que consistia en la 

presentació d‟obres relacio-

nades amb la gastronomia. 

La professora de dibuix Isa-

bel Granollers Juncosa va 

ser la guanyadora de la 

meitat del 1r premi ja que 

l‟altra part va ser per un es-

cultor.  

L‟obra de la Isabel consisteix 

en un conjunt de davantals 

creats amb budell d‟animal.  

Hi ha hagut èpoques en què 

la Isabel s‟ha dedicat pro-

fessionalment al món artístic, 

però no és gaire partidària 

de participar en concursos. 

Pensa que les obres d‟art 

són una forma de vida i 

d‟expressar-se.  
 

 

DES DE DINS 

Xerrades culturals en 

anglès 

 

El passat 23 de novembre el 

nostre alumnat de 1r i 3r 

d‟ESO i 1r de Bat va poder 

gaudir d‟unes xerrades so-

bre diferents aspectes de la 

cultura anglo-saxona.  

El ponent va presentar els 

continguts de manera molt 

dinàmica i interactiva, la 

qual cosa va fomentar la 

participació activa dels 

alumnes. 
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DES DE DINS 

Kangourou Eurocup 

2018 – Copa Cangur 

Internacional  

La Copa Cangur Internacio-

nal és un concurs online ce-

lebrat el 30 de maig, amb la 

coordinació i organització 

de Canguro-Itàlia, i celebrat 

a través de la plataforma 

WebBrainstorm. En aquesta 

competició hi van participar 

10 equips italians, 13 de ca-

talans i 2 d‟eslovens i la parti-

cipació es va fer per via te-

lemàtica des del propi cen-

tre. El nostre equip, integrat 

per Marc Zabalia, Guillem 

Romera, Albert Torrents, Edu-

ard Altés, Ferran Mestre, Eu-

dald Gil i David Xifré, va que-

dar en una molt meritòria 

novena posició. Per primer 

any hem completat tota la 

ronda de fases de la Copa 

Cangur. 

Festa de graduació 

de la Promoció de 

Batxillerat 2016-

2018 
El passat 1 de juny es va 

celebrar l‟acte de gradua-

ció dels alumnes de 2n de 

Batxillerat de la promoció 

2016-2018. Va ser un acte 

emotiu, amb presentaci-

ons i actuacions dels propis 

alumnes, amb lectura de 

poemes, dansa, música i 

cançons, davant d‟un 

nombrós públic format per 

familiars, companys, amics 

i professors.  

Després del lliurament de 

les orles a tots els alumnes i 

les Mencions i Matrícules 

d‟Honor, es va fer un acte 

informal al jardí de la cafe-

teria, amb aperitiu, photo-

call  i molt bon ambient. 

Agraïm les imatges que 

ens han passat l‟Andreu, la 

Carla i la Laura. 
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Distingits a les PAU 2018  

 
El dia 20 de juliol, a l‟Auditori de Barcelona, es fa fer el 

lliurament de les distincions de les proves PAU.  

Aquesta distinció es fa a aquells alumnes que han tret 

entre un 9 i un 10 a la prova general. Hi ha hagut un total 

de 523 distingits, i el nostre institut ha tingut l‟honor de te-

nir 4 alumnes distingits: Anna Ferrer Preixens, Maria Jodas 

Vergés, Carme Martínez Blanc i Marcel Torné Villasevil. A 

part de ser un honor i un goig per als alumnes, també ho 

és per als familiars i professorat. 

 

DES DE DINS 
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SORTIDES 

ELS ALUMNES DE 3R 

D’ESO S’ENDINSEN A 

LES MINES DE BELL-

MUNT DEL PRIORAT 
 

Dimarts dia 6 de novembre, 

prop d‟un centenar d‟alum-

nes de 3r d‟ESO i cinc pro-

fessors acompanyants es 

van desplaçar a Bellmunt 

del Priorat en una sortida 

organitzada pel departa-

ment de Ciències Socials. 

Van fer una visita guiada a 

la mina Eugènia que va ro-

mandre en activitat des de 

1870 fins que va tancar el 

1972. El complex miner for-

ma part de la xarxa del Mu-

seu de la Ciència i la Tècni-

ca de Catalunya. 

RUTA DEL CISTER A 1R 

D’ESO 

Els dies 22 i 23 de novembre 

de 2018, els alumnes de 1r 

d‟ESO de Religió i Educació 

per la Pau van fer la tradici-

onal sortida de la Ruta del 

Cister. Aquest curs, com a 

novetat, els alumnes van 

poder tenir contacte amb 

nois menors que han marxat 

de la seva terra i que actu-

alment es troben acollits i 

vivint a l‟Alberg Jaume I. Va 

ser molt enriquidor i sobretot 

punyent. Una bona experi-

ència! 
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SORTIDES 

SORTIDA DE CONVI-

VÈNCIES DELS    

ALUMNES DE 1R    

D’ESO 
Dijous 9 de novembre, l‟a-

lumnat de 1r d‟ESO va fer 

una sortida de convivència 

als Boscos de Poblet dins del 

Pla d‟Acció Tutorial del cen-

tre. Van pujar cap al mira-

dor de la Pena i, després de 

gaudir de la muntanya, la 

natura i els companys van 

dinar a l‟esplanada del mo-

nestir plegats. 

 

EXCURSIÓ A MADRID 

2N DE BATX. ARTS  

ESCÈNIQUES 

El dimecres i dijous passats, 

24 i 25 d’octubre, els alum-

nes de 2n de Batxillerat de 

les Arts Escèniques van tenir 

l‟oportunitat d‟anar a Ma-

drid a veure el musical del 

Rey León, amb backstage 

inclòs, de la mà dels actors 

Ramón Balasch (Pumba) i 

Antonio Curros (Timón). A 

més de gaudir de l‟especta-

cle musical, els alumnes van 

visitar també la Casa Museo 

de Lope de Vega, el Teatro 

Real i l‟exposició de la 

il·lustradora María Hesse: Tin-

ta y Sensibilidad. María Hes-

se presenta Mr Bowie.  
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SORTIDES 

EXCURSIÓ A BILBAO I 

DONOSTIA – BATXI-

LLERAT ARTÍSTIC I 

TECNOLÒGIC 

 
Un grup d‟alumnes de 2n de 

batx. artístic i tecnològic ha 

anat tres dies a Bilbao i Sant 

Sebastià. Durant la sortida 

han pogut veure obres tan 

importants – i que entren a 

Selectivitat- com el conjunt 

scultòric El peine del viento, 

Les escultures com el 

Puppy i Spyder entre d‟altres 

i edificis tan emblemàtics 

com el Museu Guggenheim, 

el Palau Kursaal, l‟estadi de 

San Mamés, l‟estació de 

metro de Bilbao… 

INTERCANVI ALUM-

NES 2N BATXILLERAT 

INTERNACIONAL 

Els alumnes de 2n de Batxille-

rat Internacional han fet una 

estada de cinc dies a Can-

tàbria, fruit d‟un intercanvi 

amb l„institut Santa Clara, de 

Santander, que també im-

parteix aquesta modalitat 

de batxillerat. Els alumnes 

d‟aquest institut van visitar 

Reus al juny, i l‟experiència 

ha servit per a conèixer al-

tres estudiants que cursen el 

mateix tipus de batxillerat,  

Acompanyats de les seves 

professores, han visitat diver-

sos museus i altres indrets 

emblemàtics de la comuni-

tat, com ara la cova d‟El So-

plao, Comillas, San Vicente 

de la Barquera, Santillana 

de Mar o Liérganes. 

 

https://iessantaclara.com/
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SORTIDES 

51 FESTIVAL DE CINE-

MA FANTÀSTIC DE 

SITGES 

El 8 d‟octubre els alumnes 

de segon de Batxillerat artís-

tic van anar al Festival de 

Cinema de Sitges. Enguany 

han vist el film I think We are 

alone now dirigida per Reed 

Morano. La jove directora 

va començar a ser conegu-

da  en guanyar un Emmy pel 

seu treball en el capítol pilot 

de la sèrie  The handmaid’s 

tale.  La  pel·lícula que han 

vist a l‟auditori de Sitges ha 

estat guardonada per un 

premi especial del jurat al 

Festival de Cinema indepen-

dent  de Sundance. No ha 

deixat al públic indiferent, i 

els alumnes tindran l‟oportu-

nitat de treballar-la a fons a 

l‟assignatura de Cultura Au-

diovisual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIATGE A POMPEIA 

DE LES ALUMNES DE 

LLATÍ DE 2N DE BATXI-

LLERAT INTERNACIO-

NAL 
El passat mes de setem-

bre, durant un cap de set-

mana, les alumnes de llatí 

de 2n de Batx. Internacio-

nal van fer un viatge a 

Nàpols per veure in situ les 

restes de Pompeia i apro-

par-se al Vesuvi, el volcà 

que va destruir aquesta 

ciutat romana l‟any 79 

dC. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pompeia#L'erupci%C3%B3_del_Vesuvi
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SORTIDES 

MUSEU DE LITERATURA 

I FESTIVAL DE CINEMA 

FANTÀSTIC 

Diijous, 4 d‟octubre, els alum-

nes de Literatura universal de 

1r de Batx Humanístic, de 1r 

de Batx. Internacional i de 

Literatura Espanyola de 2n 

de Batx, acompanyats de 

les professores Maribel Virgili, 

Ascen Rudilla i Beatriz Come-

lla van visitar al matí 

el Museu de la LIteratura de 

Barcelona i a la tarda van 

assistir a una sessió de cine-

ma del Festival Internacional 

de Cinema Fantàstic de Ca-

talunya, a Sitges. 

 

PRIMERA EDICIÓ DE 

LES XERRADES TEDE 

CLUB   

 
Els alumnes de llengua an-

glesa del centre van partici-

par a la presentació final 

dels Clubs TED Ed del Baix 

Camp al Teatre Auditori del 

Casal Riudomenc. Van pre-

sentar  “We Love uni-

corns” (Lidia Belvis, Laia 

Caldú i Xin Serra de 1r ESO), 

“It‟s me” (Candela  Xiao Ji-

ménez de 1r de Batx), 

“Rubik‟s cube”  (Ester Borràs 

de 1r de Batx) i “There is be-

auty in simplicity” de Celia 

Bujaldón i Marina Castillo de 

1r de Batx). 

http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/muhba-villa-joana
http://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/ca/muhba-villa-joana
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SORTIDES 

MEMORIMAGE AL 

FESTIVAL INTERNACI-

ONAL DE CINEMA DE 

REUS 

Un any més, els nostres es-

tudiants de Batxillerat han 

assistit a les projeccions 

programades pel Memori-

jove, la secció dirigida al 

públic adolescent en el 

marc del Memorimage, 

el  Festival  Internacional 

de Cinema de Reus. En 

aquesta edició han pogut 

veure els documen-

tals Dolphin Man de Lefte-

ris Charitos, Out de Denis 

Parrot i Miró contra Mi-

ró d‟Albert Solé, han parti-

cipat en els col·loquis 

posteriors i posteriorment 

han comentat a l‟aula 

amb els seus companys 

de classe els continguts i 

els valors que es treballen 

en els films. 

Estem segurs que ha estat 

una activitat enriquidora 

que ha permès fomentar 

la sensibilitat social, ampli-

ar els coneixements i aug-

mentar l‟esperit crític tot 

participant d‟una de les 

propostes culturals més 

interessants de la ciutat. 

ELS ALUMNES DE 3R 

D’ESO VISITEN EL 

PARLAMENT 
 

Dilluns, 28 de gener, tots els 

alumnes de 3r ESO, acompa-

nyats pels tutors, van anar a 

Barcelona de visita al Parla-

ment de Catalunya. Van visi-

tar els espais més emblemà-

tics del Palau, van descobrir 

la història de  

https://memorimage.reus.cat/ed/edicion-2018/
https://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/portada/els-alumnes-de-3r-deso-visiten-el-parlament/
https://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/portada/els-alumnes-de-3r-deso-visiten-el-parlament/
https://agora.xtec.cat/iesgabrielferrater/portada/els-alumnes-de-3r-deso-visiten-el-parlament/
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l‟edifici i van conèixer les 

funcions del Parlament i la 

tasca dels 135 diputats. El 

matí es va completar amb 

una gimcana al Parc de la 

Ciutadella. 

EXCURSIÓ A TARRA-

CO I RUTA DEL CIS-

TER. 1R BAT.         

HUMANÍSTIC 

Els alumnes de Llatí i Religió 

de 1r de Batxillerat  van fer 

una sortida els dies 31 de 

gener i 1 de febrer, per visi-

tar diferents espais de la 

Tarragona romana: Vil·la 

dels Munts, muralles, fò-

rum, circ, museu, amfitea-

tre…, i de la ruta del Cister, 

especialment els monestirs 

de Santes Creus i Poblet. 

SORTIDES 

 

 

VISITA A LES COVES 

DE L’ESPLUGA I AL 

MUSEU DE LA VILA 

Els alumnes de 1r d‟ESO van 

visitar el passat dia 4 de 

desembre les Coves de l‟Es-

pluga de Francolí, on van 

poder observar amb detall la 

vida del Paleolític i del Neolí-

tic. Al Museu van veure com 

es conreava el blat, com 

s‟obtenia el vi i l‟oli, els con-

reus bàsics de la trilogia me-

diterrània, i les diferents eines 

utilitzades. Van entendre 

com és la vida al camp, un 

treball artesanal i dur.  
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SORTIDES 

INTERCANVI INDIVI-

DUAL AMB L’INSTITUT 

JULES GUESDE, DE 

MONTPELLIER 
 

Fa dos anys que l‟Institut 

Gabriel Ferrater i Soler i el 

lycée Jules Guesde de 

Montpeller van signar 

un  conveni per a dur a 

terme intercanvis individu-

als entre alumnes dels dos 

instituts. El passat diven-

dres 21 va ser l‟últim dia 

que la Chloé Roiron, la 

Chloé Jean, l‟Emma Mer-

cier, l‟Amandine i la Mé-

lody Correia van ser a 

Reus. Durant l‟intercanvi 

de tres setmanes aques-

tes noies han assistit a 

classes amb els 

seus correspondants, han 

tingut classes “particulars” 

de professors i d‟antics 

professors del centre, han 

visitat Barcelona, Tarrago-

na, Cambrils… i també 

Port Aventura. 

Per elles és tota una ex-

periència el fet d‟assistir a 

l‟institut, amb un sistema 

educatiu diferent, practi-

car la llengua que estan 

estudiant i també veure 

altres costums, diferents 

dels seus. Els nostres alum-

nes de quart d‟ESO, Al-

bert Torrents, Eduard Al-

tés, Núria Mena, Andreu 

Martí i Guillem Romera 

han aprofitat per practi-

car la llengua francesa 

amb aquestes joves i d‟a-

quí un mes seran ells qui 

marxaran 3 setmanes per 

dur a terme la segona 

part de l‟intercanvi. 
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A l'hora del pati, 

de 11:00 a 11:30. 

Quines ho-

res són les més dures? 

No, ja que és un ins-

titut amb molta 

educació. 

Hi ha alumnes imperti-

nents? 

Hi ha professors im-

pertinents? 

No, n‟hi ha 

que són una mi-

ca pesats, però no 

impertinents. 

Quin és el dia que 

hi ha mes gent?  

El dilluns, ja que el 

dilluns és el dia 

que hi ha el bat 

internacional. 

PROTAGONISTES 
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Quants entre-

pans veneu diàri-

ament aproxima-

dament? 

En venem uns 50 

aproximadament. 

Hi ha bon rotllo 

entre els emple-

ats?  

Sí, ja que som famili-

ars.  

Quin és el producte 

més  comprat? 

 

El producte 

que més es com-

pra és l'entrepà ve-

getal. 

Milloraríeu alguna 

cosa de la cafete-

ria? 

Sí, el mobiliari i la 

decoració. 

PROTAGONISTES 
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PROTAGONISTES 

UN TOC DE  

MÀGIA! 
 

Hem tingut la sort de poder 

entrevistar el Mag Lari, un 

il·lusionista de gran prestigi 

nascut a Catalunya i que ha 

fet actuacions per tota la 

península, dibuixant un som-

riure a tots aquells que el ve-

uen actuar. 

 

A quina edat et va comen-

çar a interessar el món de la 

màgia? 

Quan tenia 16 anys ja em 

vaig començar a interessar 

per aquest món gràcies a un 

llibre de màgia del mag Jo-

an Tamariz, que em van re-

galar els meus pares. 

 

Com i quan vas decidir que 

et vol ies dedicar a 

l’il·lusionisme? 

Com ja us he explicat, des-

prés que els meus pares em 

regalessin un llibre de màgia  

als meus 16 anys. Només 

llegint la primera paraula 

em va apassionar i des d‟a-

quell moment vaig decidir 

que volia il·lusionar a la 

gent del meu voltant. 

 

Com s’ho van prendre els 

teus pares? Et van donar 

suport i van respectar la te-

va decisió? 

Els meus pares van ser com-

prensius amb la meva deci-

sió, però tot i que van en-

tendre i respectar la meva 

afició em van dir que tam-

bé havia d‟estudiar una lli-

cenciatura, ja que ells pen-

saven que el tema de les 

arts escèniques no donava 

gaire seguretat en l‟estabili-

tat econòmica. Llavors, 

obeint els meus pares vaig 

estudiar filologia, vaig tre-

ballar durant uns anys de 

professor i finalment ja em 

vaig dedicar de ple a la 

màgia professional. 
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Quins són els teus estudis 

postobligatoris? 

Com ja us he comentat en 

l‟anterior pregunta vaig estu-

diar Filologia Catalana i His-

pànica.  

 

Què t'hagués agradat fer si 

no t’haguessis dedicat a la 

màgia? 

Crec que m‟hauria agradat 

seguir amb la meva professió 

de professor i ser un          molt 

bon professor de llengües 

amb moltes ganes d‟innovar 

la forma d‟ensenyar a les au-

les. 

 

Quins són els teus mags de 

referència?  

Els meus mags de referència 

són Juan Tamariz i David 

Copperfield. 

 

Quantes representacions 

acostumes a fer durant 

l’any? 

No sempre fem les mateixes 

representacions, tot depèn 

de la temporada, si és al 

teatre o no i de la durada 

d‟aquesta. 

Per exemple el 2017 van ser 

unes 95 funcions al teatre i 

unes 120 de gires i per po-

bles. 

 

Pots explica-nos alguna 

anècdota que hagis viscut 

durant alguna actuació? 

Sovint quan traiem volunta-

ris a l‟escenari ens trobem 

gent tímida i altres que te-

nen vergonya de sortir. I fins 

i tot alguna vegada he tret 

un mosso d‟esquadra o po-

licia i no volen dir quina és 

la seva feina. I per això de-

talls com aquests sempre 

fan gràcia al públic assis-

tent. 
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PROTAGONISTES 

Què va significar per tu 

quan l’any 2008 vas ser no-

minat Català de l’Any? 

Un reconeixement no no-

més personal sinó també en 

el món de la màgia, ja que 

em va omplir de goig, per-

què volia dir que la van 

classificar i tenir en compte 

com a art escènica. 

Sempre que hi ha alguna 

cosa que fa afavorir la mà-

gia m‟agrada poder sentir-

me‟n responsable.  

 

T’agradaria actuar fora de 

la península Ibèrica? On? 

Cada cop m‟agrada més 

actuar prop de casa, ja que 

em sento més còmode i a 

gust. Durant 25 anys he viat-

jat molt per dalt dels esce-

naris i per això ara m‟agra-

da actuar per aquí a prop. 

 

 

LET’S TALK 

WITH  

MS. ANITA 
 

De petita havies pensat  ser 

professora? 

No, mai m‟havia passat pel 

cap dedicar-me a l‟ense-

nyament. 

   
Quines matèries eren les te-

ves assignatures preferides i 

per què?  

Les meves matèries preferi-

des eren tres, biologia la 

qual m‟encantava i volia 

estudiar alguna cosa  relaci-

onada  amb aquesta matè-

ria,  anglès perquè se‟m do-

nava molt bé i dibuix també 

era una de les meves prefe-

rides. 

 
Feies moltes entremaliadu-

res a l’escola? si és el cas 

explica’ns-en alguna.  

No, no en vaig fer cap ni 

una, jo era molt bona ne-

na... Les entremaliadures les 

faig ara... 
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Feies “xuletes” als exà-

mens? quina va ser la mi-

llor? et van enganxar algu-

na vegada? 

Només he copiat una vega-

da en tota la vida, ja que 

sempre estudiava pels exà-

mens .  Va ig  fe r  un 

“cambiazo” a Història de l‟ 

Art. No em van enganxar, 

però vaig estar molt nervio-

sa.  

 
Quins eren els teus profes-

sors preferits i quina matèria 

impartien? 

La Montse Orderiz de biolo-

gia, m‟agradava molt la 

matèria i la manera en què 

ella la impartia. El meu pro-

fessor de física, Josep Maria 

Cases i finalment la millor, la 

Mabel Bofarrull, professora 

d‟ anglès actualment a l‟ 

institut. 

 
 

 

 

Quin és el teu millor record 

d’adolescent? 

Els millors records que tinc  

són les festes que fèiem a 

l‟institut, ens deixaven l‟insti-

tut a la nit i els alumnes fè-

iem festes. En aquella èpo-

ca era molt típic. 

Com vas viure la teva etapa 

universitària i explica’ns al-

guna anècdota. 

A l‟ hora d‟ anar a la univer-

sitat em vaig independitzar, 

ja que vaig anar a estudiar 

fora a la Universitat Autòno-

ma.  

Que va ser el que et va im-

pulsar a dedicar-te a l’ense-

nyament? 

Des de petita vaig veure-ho 

a casa, ja que els meus fa-

miliars eren mestres i quan 

vaig arribar a l‟últim curs a 

l‟institut vaig veure que m‟a-

gradava ensenyar. Volia ser 

professora de biologia o d‟ 

anglès però finalment vaig 

pensar que la carrera d‟an-

glès em seria més fàcil que 

no pas la de biologia.  
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Explica’ns la teva primera 

experiència com a professo-

ra 

El primer institut en el qual 

vaig treballar va ser a Valls, 

amb uns trenta anys. Vaig 

tindre la sort de tindre una 

classe amb nois maquets. 

Però tampoc estava gaire 

nerviosa, ja que havia treba-

llat en una acadèmia anteri-

orment i ja tenia pràctica. 

  
En quins instituts has treballat 

abans de vindre aquí? 

Vaig treballar durant molts 

anys a l‟Institut de Valls on 

m‟he format i és com una 

segona casa per a mi. Des-

prés un any a l‟ Institut Gaudí  

i per últim a l‟Institut Vilase-

ca.  

Segons la teva opinió què és 

el millor i el pitjor de ser pro-

fessora? 

Per a mi el millor és veure 

que la teva feina té una re-

compensa, que els alumnes 

estan contents aprenent i 

tenen un agraïment cap a 

tu. 

 I el pitjor haver de dir als 

alumnes que callin. Preferei-

xo explicar les coses les ve-

gades que faci falta, però 

no suporto haver de dir-li a 

la gent que calli. 
 

Amb quines edats t’ agrada 

més treballar? 

M‟agraden els dos extrems, 

m‟agraden els més petits 

com els de primer d‟ESO i els 

més grans, Batxillerats. Tot i 

que quart d‟ESO també 

m‟agrada bastant. Però des-

taco 1r de batxillerat també. 

 
Quin consell li donaries a l’ 

Anna Moliner de setze  

anys? 

El consell que em donaria a 

mi mateixa seria creure més 

en mi. No creia gens en mi, 

encara que tragués bones 

notes no era suficient, l‟únic 

que em va donar seguretat 

amb mi mateixa va ser pre-

sentar-me a les oposicions 

per ser professora i quedar la 

primera entre tots els partici-

pants.  
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ENTRETENIMENTS 

SABIES QUE...? 

AMOR: 

Enamorar-se té els mateixos 

efectes que els d‟una dro-

ga, ja que aquests senti-

ments concorden amb la 

sensació d'eufòria que tens 

a l‟hora de provar una dro-

ga. Se sap que aquesta eu-

fòria produïda arriba a esti-

mular 12 àrees del cervell. 

 

 

 

Les persones que s‟enamo-

ren tenen similituds amb les 

persones amb trastorns 

compulsius, això es deu  

que en les primeres etapes 

de l‟amor els nivells de sero-

tonina baixen (felicitat i 

benestar) en canvi aug-

menten els de cortisol( es-

très).  

Aquestes baixades i pujades 

de nivells s‟associen amb 

gent amb trastorns. 

 

 
EL COS HUMÀ: 

 
La sensació de set apareix 

quan es perd una quantitat 

d‟aigua igual a 1% del pes 

humà. una pèrdua de més 

del 5% pot ocasionar des-

mais i més d‟un 10% la mort. 

 

 

Els nostres ulls tenen la ma-

teixa mesura des que nai-

xem, però en canvi el nostre 

nas i orelles mai deixen de 

créixer.  
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SABIES QUE...? 

ANIMALS: 

La formiga bala és l‟insecte 

amb la picadura més dolo-

rosa del món, de fet una 

tribu de Brasil utilitza aquest 

insecte per realitzar un ritual 

de nen a home. 

 

 

Un mosquit pot arribar a 

“olorar” la sang humana a 

una distància de fins a 

50km. 

 

 

SOBRE L’UNIVERS: 

 
Quan mirem al cel per la nit 

en realitat estem fent una 

vista al passat, ja que la 

majoria d‟estrelles estan a 

milions anys llum de nosal-

tres.  

ENTRETENIMENTS 

La seva llum tarda molt a 

arribar; per això, és proba-

ble que aquestes ja esti-

guin mortes quan les ve-

iem. 

 

 

 

En una galàxia, aproxima-

dament a uns 41 anys llum 

de la terra podem trobar 

un planeta (55 Cancri e) 

que està format de dia-

mants. La seva enverga-

dura és 2 vegades major 

al de la terra i està cobert 

de grafit i diamant. 
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ENTRETENIMENTS 

Hem fet una enquesta als alumnes de l‟institut per mostrar a 

què dediquen els seus moments de lleure. 

A continuació us deixem uns gràfics on mostrem les sèries i 

les pel·lícules que han deixat més petjades entre els adoles-

cents, quines aplicacions utilitzen per visualitzar-les i el 

temps que hi dediquen. 

 

ENQUESTA ALS TXUNGOS 
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ENTRETENIMENTS 

 

Troba les set diferències: 



30  

 

UNA PINZELLADA 

Febrer 2019 

Institut Gabriel 
Ferrater La txunga 42 

ENTRETENIMENTS 

1. Quina paraula d’aquestes 

et defineix millor? 

Esbojarrat..................30 

Gracios……….……...20 

Parlador…………......40 

Callat……………......10 
 

2. Quin gènere de pel·lícules 

prefereixes? 

Aventura………...…...40 

Acció………………….20 

Comèdia………..…...30 

Romanç………….......10 
 

3. Quina assignatura t’agra-

da més? 

Llengües……..………..30 

Matemàtiques…….....20 

Ciències……………….40 

E.F……………….……...10 
 

4. Heroi o villà? 

Heroi, salvar el  

món és lo meu………..40 

Villà, tinc una  

ment malvada…..…...10 

 

 

TEST: QUIN DIBUIX ANIMAT ETS? 

5. On t’agradaria viure? 

En una casa  

amb jardí…………….....40 

En un apartament en una 

gran ciutat…………..….30 

En una caravana ……..10 

En un hotel……………....20 

 
6.Tanca els ulls i pensa en 

la teva sèrie preferida, de 

quin color seria? 

Vermell……………....…..20 

Groc……………………...10 

Vermell…………….…..…30 

Blau………..……………...40 

 
7.Quin d’aquests adjectius 

descriu millor la teva per-

sonalitat? 

Lleial………………….......30 

Sensible……………….....10 

Independent………...…20 

Amable…………….…....40 

 
8.Tíndries un company 

d’aventures? 

No, no necessito 

a ningú…………………...10 

Sí, dos millor que un…....40 
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9.Quina profesió d’aquestes 

t’agradaria més tenir? 

Estrella de música………..10 

Comediant famós……….40 

Actor/actriu de Holly-

wood……………………..20 

Pilot de carreres……….....30 

10.Quina activitat preferei-

xes? 

Sortir amb els meus 

amics………………………...30 

Jugar a video-jocs…….…..20 

Navegar per internet……..40 

Fer esport…………………....10         

SUMA ELS TEUS PUNTS PER OBTENIR ELS RESULTATS: 

ENTRETENIMENTS 



32  

 

UNA PINZELLADA 

Febrer 2019 

Institut Gabriel 
Ferrater La txunga 42 

 

Alex Pareja 4t ESO D 

Irene Espinosa 1r Bat. C 
Angie González 1r Bat. F 

UNA PINZELLADA 
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UNA PINZELLADA 

Helena Ornosa 1r Bat. F 

Idaira Palenzuela 2n Bat. F 

Talia Solanot, 2n Bat. E 

Talia Solanot, 2n Bat. E 
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In fragantti 
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In fragantti 
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REPORTATGES 

La moda ha anat canviant 

molt des del segle  XX fins el 

segle XXI, ja sigui pel pensa-

ment de la societat.  
1900-1920                          

Vestimenta femenina:            

-Vestits ajustats 

amb forma de 

campana fins al 

terra.                                            

-Feien servir bar-

rets adornats.                               

Vestimenta masculina:           

-Ús de l‟esmò-

quing.                       

-Portaven barret 

de copa. 

1920-1940                           

Vestimenta femenina:             

-Utilitzaven unifor-

me o vestits amb 

jaqueta.                          

-Es torna a deixar 

créixer el cabell. 

Vestimenta  masculina:     

-Vestien vestits d‟home amb 

jaquetes curtes  

-Portaven  corbata amb  

camisa i de cal-

çat  mocassí.             

1940-1960                           

Vestimenta femenina:           

-Es porta una cintura molt 

estreta i molt 

volum a les es-

patlles i pit. La 

faldilla aug-

menta el vol.                           

-Els bikinis es  

començaven a utilitzar.                                       

-S‟utilitzaven  monyos i tur-

bants ben alts.                           

Vestimenta masculina: -

Apareix  un estil  

amb camisa,  te-

xans, jaquetes de 

cuir i el cabell 

cap enrere.                    

1960-1980                         

Vestimenta femenina:                    

-Es va caracteritzar per co-

mençar a portar formes 

geomètriques i utilitzar plàs-

tic per teles i accessoris. 

Sorgeix el moviment hippie. 
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Vestimenta masculina:           

-Feien servir pantalons de 

campana o am-

ples més extrava-

gants amb estam-

pats, cinturons 

grans i camises.                                     

1980-2000                          

Vestimenta femenina:             

-Portaven jaquetes amples, 

acolorides i estam-

pades, pantalons 

ajustats i faldilles.                    

-Es feien al  cabell 

grans cardats.                                    

Vestimenta masculina:           

-Solien portar pan-

talons amples 

amb cinturons, 

jaquetes o dessu-

adores amples i 

camises informals.                        

-De calçat bambes. 

2000-Actualitat                 

Vestimenta femenina:            

-Es sol caracteritzar 

per un look casual: 

pantalons  ajustats 

o de diferents estils, 

bruses, vestits de 

totes les formes, samarretes, 

sabates de taló, sabates es-

portives, etc.                      

Vestimenta masculina:          

-Al principi s‟opta molt pels 

xandalls i pantalons amples.                     

-Canvia a un estil 

més cuidat amb 

pantalons ajustats, 

camises o samarre-

tes i sabates d‟estil 

esportiu.                                    

-Tornen modes d‟altres anys 

però més actualitzades. 

També hi ha diferents etils. 

“LA MODA S’ESVAEIX,       

NOMÉS L’ESTIL SEGUEIX SENT 

EL MATEIX”                                  

Coco Chanel 

REPORTATGES 
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REPORTATGES 

L‟anime és l‟adaptació ani-

mada del manga, el còmic 

japonès que va sorgir per 

primera vegada a principis 

del segle XX. Amb el pas del 

temps va anar agafant for-

ma tal i com el coneixem a 

l‟actualitat, especialment al 

1960. 

Gèneres: 

Kodomo: concretament el 

seu significat és “nen” i va 

dirigit al públic infantil. 

Exemples: Doraemon i Shin 

Chan. 

Shonen: la seva temàtica 

són les batalles i competici-

ons. 

Exemples: Dragon Ball i My 

Hero Academia. 

Shojo: tracten de temas d‟a-

mor i sentiments. 

Exemples: Masamune-kun 

No Revenge i Lovely Com-

plex. 

 

Ecchi: el seu significat és 

“pervertit”, i es caracteritza 

per l‟ús de l‟humor i la co-

mèdia en situacions sexuals. 

Exemples: To Love Ru i No 

Game No Life. 

Yaoi: és la representació 

d‟amor entre homes. 

Exemples: Love Stage i Yuri 

On Ice. 

Yuri: és la representació d‟a-

mor entre noies. 

Exemples: Citrus i Strawberry 

Panic. 

Hentai: es caracteritza per 

escenes pornogràfiques. 

Exemples: Discipline i Grope. 

Gore: són escenes violentes i 

acompanyades de molta 

sang, destripaments, etc. 

Exemples: Corpse Party i An-

other. 

Cosplayers: 

Els cosplayers són aquelles 

persones que es disfressen 

dels seus personatges  

ANIME: 
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pereferits de l‟anime, dels 

videojocs, pel·lícules, etc. 

Aquesta disfressa s‟anome-

na cosplay (de l’anglès cos-

tume play). 

Cada any es celebren en 

diferents parts del món con-

vencions on els podem tro-

bar. Hi ha gent 

que es dedica 

p r o fes s i ona l -

ment a això, 

fins i tot hi han 

persones que són reconegu-

des mundialment pel seu tre-

ball fent cosplays. Ja que hi 

ha molts cosplayers que es 

fan ells mateixos la disfressa, 

i d‟altres que simplement se 

la compren. 

Otakus: 

Aquest terme traduït directa-

ment significa que una per-

sona té un interès obsessiu 

de qualsevol tema en parti-

cular. Però tothom, excepte 

els japonesos, ho defineixen 

com una persona  

aficionada al manga i l‟ani-

me. Doncs bé, et pots trobar 

otakus per tot arreu, però no 

tots ho mostren físicament. Hi 

ha gent que porta comple-

ments, ja siguin polseres, co-

llarets, etc. O samarretes i 

dessuadores dels seus ani-

mes preferits. 

Convencions: 

Són concentracions de gent 

aficionada a l‟anime, video-

jocs i pel·lícules. Hi podem 

trobar espectacles, concur-

sos, paradetes, tallers, xerra-

des… Però tot relacionat 

amb aquesta temàtica. A 

part dels cosplayers també 

hi van els otakus.  

No només es fan al Japó, 

sinó que es fan mundial-

ment. Per exemple, la més 

important a nivell d‟Espanya 

és la del Saló del Manga de 

Barcelo-

na.   
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Què és? 

Es fa referència a aquelles 

situacions en què múltiples 

persones semblen recordar, 

d‟una manera semblant o 

fins idèntica entre si, fenò-

mens que no s‟han produït o 

que no coincideixen amb les 

dades històriques reals. Per 

aquestes persones el seu re-

cord és real i verídic. 

 

D’on ve el nom? 

L‟efecte Mandela va ser 

anomenat així per Fiona Bro-

ome, investigadora i blogue-

ra, al 2010 que va rebre amb 

gran sorpresa la mort de Nel-

son Mandela. . El motiu de la 

sorpresa és que Broome re-

cordava el moment en què 

Mandela va morir a la presó. 

Però en realitat va sobreviu-

re al presidi i va viure fora un 

temps més abans de morir. 

 

Exemples: 

Ara us mostrarem uns exem-

ples de com influeix l‟efecte 

Mandela en coses conegu-

des. 

Recordes com és Pikachu? 

Groc, galtes vermelles, pun-

tes de les orelles i la cua ne-

gres,... doncs no, realment 

no té la punta de la cua ne-

gra. 

 

 

 

Molta gent recorda el perso-

natge de Monopoli amb un 

monocle, però mai l‟ha por-

tat 

 

 

 

El nom real de la mítica sèrie 

és Looney Tunes. 

REPORTATGES 

L’EFECTE MANDELA 
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PIZZA DE PASTA FILO 

 

Ingredients: 

1 rotllo de pasta filo, to-

màquet triturat, 1 mozza-

rella (pots afegir altres ali-

ments segons el teu gust). 

Preparació: 

1. Escalfa el forn a 200 ºC i 

estén el rotllo de pasta filo 

en una safata (amb pa-

per de forn). 

2. Cobreix la pasta amb 

una capa de tomàquet 

triturat i afegeix els tros-

sets de mozzarella. 

3. Posa-ho al forn uns 15 

minuts fins que vegis que 

els costats de la pizza esti-

guin més foscos, el pots 

treure i prepara-te‟l per 

emportar. 

 

 

 

CROSTONI AMB SALSITXA I 

FORMATGE 

 

Ingredients: 

6 trossos de pa, 200g de 

salsitxa, 100g de formatge 

(stracchino), sal i pebre. 

Preparació: 

1. Escalfa el forn a 200 ºC i 

mentrestant talla la salsit-

xa, posa-la en un bol amb 

el formatge i una mica de 

sal i pebre. Mescla-ho tot 

amb una forquilla. 

2. Posa les mescles sobre 

els trossos de pa i posa-les 

en una safata coberta de 

paper de forn. 

3. Forneja durant uns 10 

minuts i veuràs com el for-

matge s‟haurà desfet i el 

pa estarà cruixent. 

 

 

 

RECEPTES 
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UNA PINZELLADA 

Febrer 2019 

Institut Gabriel 
Ferrater La txunga 42 

rECEPTES 

Molts cops arribes a casa i 

no tens temps per prepa-

rar-te el dinar que volies 

perquè tens molts deures i 

has d‟estudiar o et passes 

tot el dia a fora, a l‟institut. 

Aquí et deixem unes re-

ceptes fàcils, bones, i ràpi-

des que et faran estalviar 

temps. 

HAMBURGUESA A LA PIZ-

ZAIOLA 

 

Ingredients: 

2 hamburgueses, 2 lles-

ques de formatge i 2 culle-

rades de salsa de tomà-

quet. 

Preparació:  

Escalfa en una paella les 

hamburgueses i cuina-les 

durant 4 minuts. 

Quan estiguin posa‟ls una 

mica de sal i dues cullera-

des de salsa de tomàquet. 

Acaba posant-hi el for-

matge i deixa que es fon-

gui. 

 

MITGES LLUNES DE PASTA 

FILO I NUTELLA 

 

Ingredients: 

1 rotllo de pasta filo, Nute-

lla i sucre glace o un altre 

del teu gust. 

Preparació: 

1. Escalfa el forn a 200 ºC. 

2. Talla la pasta en 12 tros-

sos de mitja lluna i posa 

una cullerada de Nutella 

al mig de cada una, en-

rotlla-les des de la base. 

3. Posa paper de forn en 

una safata i forneja‟ls uns 

15 minuts fins quan vegis 

que estiguin morenos. Fi-

nalment afegeix el sucre 

glace. 
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 LA CAFETERIA 

DEL GABRIEL FERRATER 

TIA 

ROCA 

NATASHA 

JOAN 

MARIBEL 
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Fruita i verdura de qualitat i proximitat     
Av. Doctor Vilaseca, 12  Reus  
 

                         

                                       Telf. 977 56 21 77 
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Som una empresa de caràc-
ter familiar amb una àmplia 
experiència en el món finan-
cer. 
 
Com Agents Financers te-
nim una dependència total 
dels nostres clients, això fa 
que els seus interessos si-
guin els nostres amb màxi-
ma prioritat. 
 
Volem que estiguin còmodes 
i que els seus objectius si-
guin els nostres. 
 

T'has plantejat mai estalviar 
pel futur dels teus fills? 

A BrokReus, et podem ajudar a aconseguir-ho!! 

Gerard Domínguez Martí 
gerard@brokreus.com 
brokreus@brokreus.com 
www.facebook.com/brokreus 

Oficina BrokReus 
Plaça Prim 14, 2n 3a | 43201 Reus | 
Tel. 977 34 25 59  | Fax 977 34 52 
56 

mailto:gerard@brokreus.com
mailto:brokreus@brokreus.com
http://www.facebook.com/brokreus
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Ramon Grau 

 

Direcció: Carrer de Gratallops,  

24, 43206 

Reus 
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Verano 2019 

#ViajarempiezaconB 

C/ Sant Joan, 25 | REUS | 977 31 30 31 
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