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Comprovareu que no hem parat de fer activitats, totes elles
amb un alt índex de participació com també l’ha tingut l’apartat
De paper i lletres que ens torna a regalar boniques i interessants produccions literàries dels nostres alumnes.
A l’apartat Erasmus+ presentem una crònica de la trobada internacional de tancament del projecte Can you tell me the way
to...? Tracing our european identity on foot a Sta. Margarida de
Montbui els dies 24-28 d’abril.
I no hem volgut tancar aquesta edició sense l’àlbum de fotografies de tots els grups del curs 2016-2017.

Maquetació

Una vegada més, des d’aquestes pàgines expressem el nostre
agraïment i felicitació a totes les persones que, durant aquests
vint anys de vida de l’Institut Montbui, heu fet possible l’edició
i difusió de la revista Divertinta.

Col·laboracions

Per molts anys!!!

Correcció

Laia Codina
Jaume Moncunill
Professorat i alumnes de l’institut

La direcció
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Sortida a Manresa 1r. ESO

El dia 6 de febrer els alumnes de 1r d’ESO van anar d’excursió
a Manresa i van realitzar dues visites. D’una banda van anar al
Museu de Geologia Valentí Masachs on van poder veure una
àmplia col·lecció de minerals, fins i tot minerals fluorescents.
També van veure quins són els minerals del futur i quines aplicacions tenen. D’altra banda van anar al Centre de l’Aigua de
Can Font. Allà van fer unes pràctiques de laboratori per analitzar la duresa de l’aigua i per determinar la quantitat de clorurs
en aigua. També vam portar aigua de Montbui per analitzar-la
i vam arribar a la conclusió que és força dura.

CHIEN BROSSE

La sortie au théâtre a été très amusante, nous sommes allés
au Théâtre Nu à St. Martí de Tous le 27 janvier 2017 à 10
heures du matin.
On est arrivé et deux acteurs se sont présenté: une femme et
un homme.
Ils ont présenté la pièce “Chien Brosse”. Le spectacle a été
très amusant, ils sont deux excellents acteurs.
Après on leur a posé des questions pour savoir un peu plus
des acteurs et de la pièce.
Finalment, nous avons fait trois ateliers différents séparés par
des cours.
Le premier atelier que nous avons fait a été de former des
groupes, une personne de chaque groupe ferme les yeux et
écouté ce que les autres leur on dit, à la fin on a créé une histoire avec tout ce qu’ils ont entendu.
Le deuxième a été d’apprendre à donner vie à des objets.
Et le troisième et le plus amusant, a été de former un cercle,
chaque un devait dire son nom en français, ce qu’ils aimaient
faire et se déplacer en faisant un geste.
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CosmoCaixa

Fira de robòtica

Els projectes
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A l’Institut Montbui, des de la matèria de tecnologia, promovem la creativitat, el treball en equip, l’emprenedoria i la iniciativa, tot això a través del procés tecnològic i utilitzant un model
d’aprenentatge basat en projectes que té per objectiu afavorir
aquest aprenentatge competencial de tecnologies creatives fonamentades en l’ús de dispositius electrònics programables.
El dia 17 de febrer, els alumnes de 4t d’ESO que cursen la
matèria de Tecnologia van assistir a la “Trobada de projectes
de Tecnologies creatives i robòtica” que va tenir lloc a CosmoCaixa.
Durant la jornada, els instituts participants, provinents de diferents punts de Catalunya, van mostrar els projectes que han
fet durant aquest curs, en els quals s’apliquen coneixements
d’electrònica, programació i construcció.
Els alumnes de l’Institut Montbui van poder conèixer i compartir els seus projectes i idees amb alumnes d’altres instituts
participants.

La fira va ser un èxit. És satisfactori veure la il·lusió dels nostres alumnes per mostrar i explicar els seus projectes i per la
tenacitat que van mostrar a l’hora de fer que estigués tot a
punt i funcionés tal i com ho havien pensat.
Hi havia projectes més espectaculars i tècnics que d’altres
però, al marge d’això, cadascun d’ells, va suposar un repte
important per l’alumne que el realitzava.
L’alumnat ha dedicat moltes hores en aquests projectes però
els ha servit per veure en la tecnologia un futur per als seus
estudis en acabar l’ESO.
Si voleu veure els nostres projectes de Robòtica podeu fer-ho
visitant la web de l’Institut a l’apartat de Robòtica.
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Sortida a Manresa

La MARIA ENRICH
ens visita

L’escriptora Maria Enrich ens va visitar el dia 3 de febrer i ens
va fer dues xerrades per a l’alumnat de 2n d’ESO. Ens va fer
saber les seves obres i es va centrar en la creació de l’obra
llegida per l’alumnat de Tres amigues i un estiu. Va explicarlos com es va inspirar, els temes que es tracten en la novel·la;
com el pas de l’escola a l’institut o com els personatges van
començar a agafar consistència, caràcter, personalitat i vida
pròpia a mesura que la novel·la anava avançant. També va
comentar el perquè dels noms dels personatges i la seva psicologia, alguns temes que formen part de la trama, com la
consulta a la ouija.
Ens va explicar que en el moment de la creació del llibre hi
El divendres dia 24 de febrer els alumnes de 2n d’ESO van ha d’haver una part constant i de treball però que hi ha un
anar a Manresa a fer dues activitats per tal d’ampliar i comple- moment en el qual la història ja comença a anar sobre rodes,
i que la creació del text és una mica caòtica, perquè les idees
mentar els seus coneixements d’història.
La primera activitat va ser un viatge en el temps a la Manresa sobre l’obra vénen en qualsevol moment i lloc i no s’han de
medieval. Van anar a veure el fons medieval del Museu Co- deixar passar aquests moments intuïtius que ajuden a desenmarcal, la Torre Sobrerroca, els tresors de la monumental Ba- volupar la trama de la història que es vol explicar.
sílica de la Seu i finalment visitar el nou Centre d’Interpretació Una vegada l’autora ja dóna per acabada la creació deixa passar un temps per a distanciar-se i la deixa llegir a persones de
del carrer del Balç.
La segona activitat va ser un joc de rol al mateix carrer del la seva confiança, que li diran sincerament què en pensen,
Balç, on en Llapí, un criat del segle XIV, els va obrir les por- quines situacions els semblen inversemblants o què canviates del carrer i els va convidar a convertir-se en artesans. Els rien. Després la torna a rellegir amb una mirada crítica, si veu
alumnes s’havien de dividir en gremis i realitzar una sèrie de coses que ha d’afegir, que queden millor, que s’hi ajusten més,
proves i superar-les per tal d’aconseguir diners per poder pa- fa els retocs i anotacions pertinents.
Per altra banda, ens ha parlat dels jocs que es poden fer amb
gar el millor retaule de la Seu.
la nostra llengua, tenint en compte les lletres de les paraules,
els palíndroms (paraula o vers que té les mateixes lletres llegides d’esquerra a dreta i a la inversa), la manera de parlar dels
personatges, i l’adequació d’utilitzar un llenguatge entenedor
per a tothom. També del fet de la importància de llegir i de
saber expressar-se correctament en l’escriptura.
La visita d’una autora d’un llibre que ha llegit l’alumnat enriqueix les dues parts, tant a l’escriptora com als lectors, es
parla d’una obra des de qui la crea i esvaeix qüestions que el
lector ha captat subtilment, i que després en té la certesa; per
altra banda, la visió receptora de l’alumnat que pot preguntar
coses sorprenents a l’autora, o que amb el pas del temps, hagi
deixat una agradable llavor en les joves ments, o qui sap, si
aquesta xerrada pot encaminar al despertar d’alguna vocació
d’escriptor o escriptora emergent.
Laura Costa
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VISITA DE JAUME COPONS

com la conferència que fa avui. Després ens explica que té
una reunió amb l’editora per parla de la seva nova creació
juntament amb la Liliana Fortuny i que sortirà aviat a nivell
internacional. Es pot dir que viu un dia a dia variat i diferent,
tal com ell diu : “fa el que vol” i n’està satisfet.

La personalitat de’n Jaume Copons és oberta i afable, anima
l’alumnat que li pregunti el què vulgui saber, de les qüestions
en surten explicacions interessants de com va néixer en ell la
necessitat d’escriure, que fou senzillament per “recordar” al
seu fill coses que no havien de ser oblidades. Ens diu que va
tardar uns vuit mesos en escriure i que després va estar uns
El dia 7 de març ens va visitar l’autor del llibre La closca pelada mesos més, que no la va tocar fins que la va tornar a rellegir i
dels cretins en Jaume Copons. En el nostre centre fem aques- reescriure alguns paràgrafs.
ta lectura amb l’alumnat de tercer d’ESO. La xerrada ha estat Tots els capítols del llibre presenten títols de personatges impossible gràcies a l’Institut d’Estudis Catalans, pel programa portants per a ell.
Autors a les Aules, que ens va seleccionar per a rebre la visita Per altra banda, la lectura de l’obra té bastants passatges biode l’autor. El rebem amb unes il·lustracions temàtiques fetes gràfics com el fet que el protagonista tirés una cadira a un
pels alumnes sobre la lectura realitzada.
company pesat que el molestava, i, com a conseqüència, fos
enviat a viure al camp amb la seva tieta “hippy”; o la pallissa
L’autor, de tracte proper, molt familiar i polifacètic, ens va fer que li donen al guitarrista, amic del protagonista, fent referènpartíceps, per una estona, del treball que desenvolupa com a cia a l’accident que va patir l’autor en moto per causa de la
creador, des de l’escriptura de guions radiofònics i televisius, mort d’un amic; el personatge de l’Agulló inspirat en un amic
passant per a llibres de lectura infantils i juvenils, encàrrecs del seu pare que era una mica “mafiós” i també inspirat en
de diferents editorials, traduccions, creador de sèries infantils, una pel.lícula Stormy Monday on hi apareix l’Sting, cantant de
composició de cançons... Avui en dia, és un escriptor, que des Police. El títol que porta el llibre està inspirat en un poema d’en
de jove, tenia una gran estimació per la música i devoció per Salvat Papasseït en el qual apareix la frase.
els “Beatles”, sobretot, pel cantant i compositor John Lennon.
Va aprendre a tocar la guitarra i el baix i aquesta afició musical La xerrada s’acaba amb el visionat de booktràilers de l’alumnat,
no l’ha abandonada mai. És un apassionat del jazz, del blues, la presentació d’un booktràiler de l’última sèrie que ha elaborat
del clàssic barroc, del flamenc, o sigui, d’un gran ventall musi- l’autor: “Jo, Elvis Riboldi” sobre un nen amb TDH, i de la músical. Pel que fa a la literatura, també el seu gust és eclèctic, lle- ca prefererida per l’autor. Ens acomiadem després de fer unes
geix de tot. Continua amb les mateixes amistats que va fer de fotos amb l’autor que ens ha visitat.
jove, formant part del grup que ell anomena, gràcies a un professor, “Los muchachos”. Va formar-se com a docent, ho va
ser durant uns anys, però un fet casual va comportar un canvi
a la seva vida: la presentació d’una obra seva a un premi, i no
pas per la seva pròpia mà, sinó per la de una persona que el
coneixia molt bé, la seva dona. I en va resultar el guanyador.
Aquest fet fou prou significatiu perquè es plantegés la dedicació a l’escriptura. I a la seva família no li va semblar malament! Tot i que no hi havia ningú de la família que es dediqués
professionalment a l’escriptura. Segons les creacions que ha
de fer, adopta diferents noms, ja sigui perquè soni bé el seu
nom als lectors, o bé, perquè ha de complir amb l’editorial amb
Laura Costa
treballs que li ofereixen i no vol rebutjar. La seva vida és força
distreta i variada, cada dia és diferent, segons les feines de la
pròpia agenda, que inclou molts viatges cap a diferents llocs,
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BET ANDREU BUSQUÉ GUANYA UN
PREMI SAMBORI - ÒMNIUM 2017

El dijous dia 23 de març, a les 7 de la tarda al Teatre Principal
de Vilanova i la Geltrú, la Bet Andreu, una alumna del nostre
centre que cursa 2n d’ESO, va recollir el Premi SAMBORI de
narrativa catalana que organitza l’Òmnium cultural. Va rebre
el premi en la categoria de Primer cicle de secundària (1r i 2n
d’ESO) de la demarcació: Penedès-Garraf-Anoia.
El Premi SAMBORI és un premi dirigit als alumnes de primària, secundària i batxillerat de tots els Països Catalans que
vol promoure la participació dels alumnes amb textos escrits
en llengua catalana.
La Bet Andreu, va presentar una història molt imaginativa titulada: Almodis, que té com a protagonista una mosca que
explica què fa durant el dia.
Des del centre volem fer-li arribar la nostra felicitació: enhorabona, Bet!

Tot seguit podeu llegir la història que segur que us agradarà.
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Almodis
Us observo sempre. Sóc molt empipadora, segons dieu. Jo no
ho crec, però potser sí... de fet, vosaltres, els humans, m’ho
dieu molt sovint...
A l’hivern tinc fred i no surto, però a l’estiu me’n faig un fart!
Tinc moltes amigues i ens agrada molt anar a passejar pel
món, sobretot pels excrements i per les vostres cuines. També
ens agrada mirar tot el que feu, i és que és ben curiós. Mentre
que la meva espècie anem a buscar el nostre menjar, vosaltres
l’intercanvieu amb papers verds o coses rodones que anomeneu “diners”. I a més, molta gent, es passa tot el dia asseguda al
sofà mirant una cosa quadrada en la que hi surten més persones! Ja em diràs tu si no podríeu sortir al carrer i mirar les persones de veritat, no les que hi ha atrapades en aquell aparell...
Sempre em llevo ben d’hora i vaig a passejar una estona. Vaig
a aquella casa groga que hi ha davant la font i hi entro, sempre
tenen la finestra que dóna a la habitació bruta i desendreçada
del nen atontat oberta. Passo per sobre la porta, ja que hi ha
una petita escletxa i me’n vaig a la cuina. Sempre hi trobo una
nena petita d’ulls preciosos, com de color mel, rossa amb els
cabells d’or, que duu un pijama rosa i esmorza mentre mira la
capsa màgica. En aquesta casa hi n’hi ha dues: una a la cuina i
una a la sala d’estar, que és on vaig després de visitar la nena.
Allà normalment està tot molt tranquil, però de vegades tinc
sort i hi trobo algun mosquit tip de sang i xerrem una estona. El
pròxim i últim lloc de la casa on vaig és l’habitació dels pares,
que sempre dormen. La dona ha d’anar a treballar molt d’hora,
però és una mica mandrosa (no com la seva filla, que des de
les set que està mirant la televisió) i no fa cas a aquell “piip-piip”
tan empipador i sempre ha d’anar a corre-cuita. Deixa els nens
a l’escola i se’n va a treballar. L’home va a treballar més tard,
i quan la dona i els nens marxen ell s’aixeca tranquil·lament,
esmorza, neteja la cuina i després va a una oficina que té mol
a prop de casa, només ha de travessar dos carrers i ja hi és.
Quan surto de la casa me’n vaig a buscar menjar i torno a l’abocador on visc, a uns deu minuts del poble, si
enganxo un cotxe amb la finestra oberta i hi puc entrar.
Llavors vaig a fer un tomb amb les amigues i sempre trobem alguna cosa interessant: un mitjó foradat, una poma
podrida amb un cuc molt simpàtic i moltes altres coses.
Després de fer aquest tomb, que de vegades es fa molt llarg
vaig al poble i em quedo a la plaça, ja que quan hi arribo ja
són les cinc i venen molts nens i nenes de l’escola amb ganes de jugar molt i, a mi m’agrada molt mirar com ho fan.
Quan ja se n’ha anat tothom a casa seva jo també torno
a la meva, on m’espera el llit (que és un tros de esponja).

DIVERTINTA DIVERTINTA DIVERTINTA

Activitats i sortides
Però avui no ha sigut ben bé així. Avui m’he llevat i he anat a
la casa groga de davant de la font, però la finestra que dóna
a l’habitació del nen per on sempre entro estava tancada. He
decidit mirar si n’hi havia alguna altra per on poder entrar,
però no. Quan marxo d’allà me’n vaig a la plaça, a veure si
hi ha algú, ja que encara és d’hora per tornar i no he trobat
menjar. A la plaça m’hi trobo un home molt ben vestit. M’hi
acosto i em veu. Em poso al seu costat, fregant-me les potes i aleshores em diu xiuxiuejant molt fluixet sense mirar-me:
-Almodis, necessito que vagis avui a les 4:24 a la casa groga
que està davant de la font. Les preguntes que tinguis ja te les
respondran allà. Espera’t a la porta, a les 4:24 vindrà un agent
vestit igual que jo i t’aclarirà tots els dubtes que tinguis. 4:24. - I
marxa. Com? Perquè sap el meu nom? Qui li ha dit? Però si sóc
una mosca! Com pot ser? A les 4:24 davant de la casa groga...
M’aclariran tots els dubtes? Quins dubtes? En aquell moment
si que n’he tingut de dubtes... Mare meva... He decidit que hi
aniré, però que m’esperaré una mica lluny i que llavors m’hi
acostaré molt silenciosament i seguiré l’agent que anirà vestit
igual que l’altre sense que se n’adoni mentre se’n va i miraré
on m’hagués portat. Llavors ja pensaré si haig de quedar-me
i fer que em descobreixin o m’haig d’escapar ales ajudeu-me.
A les 4:24, com havia previst, ja feia cinc minuts que estava
esperant que arribés l’home que m’havia de venir a buscar i,
efectivament, a l’hora que tocava, ni un segon més d’hora ni
més tard era allà, esperant-me. M’hi he acostat fent molt silenci, però tot i això s’ha adonat que era allà i, sense mirar-me,
m’ha dit:-Almodis.–Ho ha dit tan secament que m’he quedat
de pedra. La seva veu era una mica rogallosa.-Segueix-me.Com que no havia fet cap altre pla i el que semblava que havia
de funcionar havia fallat, el segueixo. M’ha dit que ara arribarà
el president de la associació i només cinc segons després que
hagués pronunciat aquelles paraules arriba un cotxe grandiós
i molt modern. A dins d’aquell luxós cotxe hi havia un home
de cabells grisos, celles poblades, ulls marrons, nas més
aviat gros i llavis molsuts.. Em va explicar tot el que passava.
M’ha dit que la família de la casa groga havia desaparegut i
que els havien encarregat la missió de esbrinar on eren a la
seva associació, que tractava casos d’aquests. I havien descobert que jo, una simple mosca anomenada Almodis, era la
que coneixia més bé aquella família, ja que ningú, ni tan sols
els familiars més propers, no tenien cap mena de relació amb
ells. La única persona que sap alguna cosa és la veïna del
davant de la casa, que era una tafanera, ha dit que entre ells,
pel que veia des del terrat de casa seva, que no es feien amb
ningú des que s’havia mort la mare de l’home. Així que, en

veure que l’únic ésser viu que entrava a casa seva i que, per
tant, els podria donar informació, era el múscid que els visitava cada dia (o sigui jo) m’havien vingut a buscar. Aquella
explicació que va durar tot el trajecte amb cotxe em va aclarir
els dubtes que m’havien sorgit. Quan el motor del cotxe s’ha
parat era en un edifici gegantí. L’home que m’ha vingut a buscar és l’agent 071, i tots els agents tenen una identitat secreta.
El president, l’home de cabells grisos és el 001. Quan hem
entrat he quedat petrificat. Hi ha un munt de sales i tot és de
vidre. Hi ha moltíssimes persones que van vestides igual que
l’agent 071, davant d’ordinadors i cadascú té un despatx per
ell sol. M’han conduït fins el despatx de l’agent 001 (és grandiós) i allà, en una taula hi ha un despatx igual que el de tots
aquells agents però en miniatura, de la meva mida. Fins i tot,
a la taula, hi havia un vestit igual que el dels agents però de
la meva mida. Hi havia una targeta enganxada a la mida del
pit, a l’esquerra. Hi posava: “Almodis”. M’he quedat molt parada... m’han encomanat la missió de recordar què havien estat
fent la família durant els últims dies i si trobava alguna cosa
sospitosa escriure-la al mini-ordinador que m’havien col·locat
al MEU despatx. He recordat que la dona havia dit que havien
de preparar les maletes ahir i que l’home li havia dit que ja ho
farien després de dinar. He demanat que em portin a la casa
groga per buscar-hi pistes i m’hi han portat, acompanyada de
l’agent 071. Allà hem trobat algunes pistes. Al final, no em pregunteu com perquè no us ho sabré respondre-us, hem descobert que havien marxat a Suècia. I, quan ho hem comunicat,
al cap de poquíssim ja teníem un helicòpter que ens esperava
a la plaça del poble. Immediatament ens ha portat a Suècia
i, un cop allà, he recordat la nota de la nevera. Hi havia una
direcció escrita en un altre idioma. Amb una mica d’esforç he
aconseguit recordar el que hi posava i hem anat a aquell lloc.
Allà hi ham trobat, ni més ni menys qui semblava ser la àvia
que s’havia mort i la família! Demà investigarem el perquè de
tot això, però no trobeu que ja n’hi ha hagut prou per avui?
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Activitats i sortides
EXPOSICIÓ RETRATS
CREACIÓ AMB HOLOGRAMES

Proves Cangur 2017

Com cada any, des del Departament de Matemàtiques, hem
fet la sortida de les Proves Cangur, el dia 16 de Març a l’ Escola d’Enginyeria d’Igualada.
La prova Cangur és una prova de resolució de problemes
adreçada a alumnes des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat. Cada curs té una prova pròpia amb 30 problemes.
S’adreça a tots els alumnes i amb ella es promou la participació de tots els nois i noies, en l’engrescadora tasca de resoldre
problemes. Per a més informació: http://www.cangur.org .
Des del nostre centre hem participat amb alumnes de 4t d’ESO
El vespre del dimarts 14 de març, els alumnes de 2n i 3r d’ESO i 1r Batx.: Abril Horcas, Judith Sánchez, Alba Montebello, Dade l’Institut Montbui van presentar l’exposició RETRATS a vid Espejo, Arnau Segura, Marc Andreu i Jesús Parra. La sorl’espai de les arts i del coneixement Mont-Àgora de Sta. Mar- tida ha estat molt positiva i tot un èxit!
garida de Montbui.
La proposta RETRATS es va materialitzar a través d’una
instal·lació efímera produïda mitjançant aplicacions mòbils.
Aquesta instal·lació es composà d’un seguit d’hologrames treballats des de l’assignatura d’educació visual i plàstica i una
instal·lació sonora produïda des de l’assignatura de música.
D’una banda, els hologrames reproduïen retrats d’alumnes de
segon i, de l’altra, la instal·lació sonora recreava el paisatge,
el recorregut i els sons que conformen el dia a dia de l’alumnat
de tercer.
L’objectiu dels professors Anna Llimós i Jaume Vidal, que han
treballat aquesta proposta, és introduir l’alumnat a la praxis artística actual desenvolupant un projecte personal però alhora
col·lectiu i multidisciplinari. Les tècniques digitals esdevenen
un mitjà per a reflexionar al voltant de la identitat en els diferents espais on els nois i noies es mouen quotidianament.
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Montserrat Costa

Esmeralda López
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Activitats i sortides
PREMI CONVIURE
Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Montbui, han quedat finalistes del Premi Conviure que atorga l’Associació d’Antics
Diputats al Parlament de Catalunya als centres educatius de
Catalunya que han participat en algun taller al Parlament. Els
nostres alumnes van participar al taller “Sóc diputat” el dia 24
de gener d’aquest any.
A partir d’ara, pel fet de ser finalistes, participarem en el projecte “Fem una llei” que finalitzarà amb una sessió de simulació
parlamentària presidida per la M. Hble. Sra. Carme Forcadell,
actual presidenta del Parlament, el dia 16 de juny de 2017. En
aquesta sessió hi participarà una representació dels alumnes
de 3r d’ESO de l’institut. Aquell dia hi haurà un debat parlamentari i l’aprovació de la llei guanyadora.
Trobareu més informació en els enllaços següents:
http://www.parlament.cat/document/documents/183321.pdf
http://parlamentobert.cat/aulaparlament/femunallei/

Visita al Parlament de Catalunya
de 3r ESO
Els alumnes voluntaris de 3r ESO van preparant la sessió
del Parlament del dia 16 de juny i participant en el debat parlamentari virtual, presentant esmenes a la llei guanyadora i
votant les que presenten els altres grups. És un debat molt
interessant que ens permet veure de ben aprop el funcionament de la vida política al Parlament i d’un sistema democràtic
com el nostre.
Podeu veure el debat en aquest enllaç:
http://parlamentobert.cat/aulaparlament/femunallei/debats/debat/secundaria/

El comissari de l’Any Vinyoli
ens presenta el poeta

Una de les obres prescriptives que els alumnes de Literatura
Catalana de segon de Batxillerat han hagut de treballar aquest
curs és Vent d’aram, del poeta Joan Vinyoli (Barcelona, 19141984). Amb motiu de l’estudi d’aquesta obra ens va visitar
l’escriptor vilafranquí Jordi Llavina, que va ser el comissari de
l’Any Vinyoli el 2014, data en què es va celebrar el centenari
del naixement del poeta barceloní.
Llavina, amb un to amè i distès, ens va apropar la figura humana de Vinyoli i ens va ajudar a treure l’entrellat d’algun dels
seus poemes i a aclarir la veu poètica del poeta barceloní. A
més, amb anècdotes de la seva vida quotidiana ens va transmetre com va descobrir la poesia i com aquesta passió l’ha
acompanyat des de l’adolescència.
A la xerrada hi van assistir tant els alumnes humanístics de
primer de batxillerat com els de segon, que en van sortir amb
una visió més clara del poeta estudiat i amb ganes de continuar endinsant-se en el món de la poesia.
Des d’aquí volem agrair a l’exprofessora del centre Dolors
Bertran que ens facilités el contacte amb Jordi Llavina.
Eva Travesset

DIVERTINTA DIVERTINTA DIVERTINTA
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Activitats i sortides
VIII Trobada de joves per a la
convivència a la comarca de l’Anoia

LA BARCELONA DE MERCÈ
RODOREDA

El passat 20 de febrer, els alumnes de segon de batxillerat ens
vam posar en la pell de l’escriptora de la novel·la La plaça del
diamant, Mercè Rodoreda, tot fent una ruta literària pels carrers del barri de Gràcia (Barcelona) per entendre millor l’obra
i veure l’espai en què es va inspirar l’escriptora per fer-la. Vam
aprofitar l’estada a Barcelona per visitar el refugi antiaeri que
hi ha a la plaça del Diamant i així poder copsar les vivències
de la gent durant la Guerra Civil, ja que en l’obra també es
parla d’aquest context històric.

La ruta va començar a Gal·la Placídia, plaça fronterera entre
St. Gervasi i Gràcia. Vam entrar al barri gracienc per la rambla
Prat i vam continuar pel carrer Astúries fins a arribar a la plaça
del Diamant. Durant tota la ruta, llegíem petits fragments de
l’obra que corresponien amb els llocs on es va inspirar Rodoreda. En arribar a la plaça, vam començar la visita als refugis
antiaeris. He de dir que em va semblar una visita molt interessant, ja que el guia que ens feia la visita, explicava amb molt
entusiasme i d’una manera molt didàctica, de manera que noEl passat 10 de maig vam celebrar la 8a. trobada de profes- saltres mateixos poguéssim experimentar els sentiments de la
sors i alumnes a l’Escola de Música d’Igualada. Enguany el gent de l’època amb més intensitat.
lema de la trobada era “Regalem temps”. Hi van participar uns
cent alumnes i professors dels instituts Joan Mercader, Pere Una vegada acabada la visita, vam continuar fent la ruta pel
Vives, Pla de les Moreres i Montbui.
carrer Montseny, el carrer la Perla, vam llegir també davant
del Teatre Lliure de Gràcia, vam passar pel mercat i per la
Els alumnes, molts dels quals fan el servei comunitari als seus plaça de l’ajuntament de Gràcia. Finalment vam arribar fins a
instituts, regalaren el seu temps a treballar amb diferents en- Gran de Gràcia, passant pels jardinets de Gràcia i pel passeig
titats: Biblioteca – Escola Dolors Martí, Escola García Fossas, de Gràcia. Vam estar durant tot el matí fent referències a la
ONG Joguines, Casal de Persones, Fundació Àuria, Horts novel·la i a l’escriptora.
Socials del Rec i Càritas. Els objectius eren: desenvolupar habilitats relacionades amb la realització de projectes i el treball Amb tot això, he de dir que va ser una sortida molt interessant
cooperatiu, afavorir una actitud crítica i compromesa davant i divertida, vam aprendre molt sobre com va viure la població
la societat i augmentar la participació en les entitats de caire barcelonina la Guerra Civil i els bombardejos. Recomano a tosocial.
thom que pugui fer, encara que sigui una vegada a la vida, una
ruta literària de qualsevol llibre perquè pots arribar a entendre
Després d’un esmorzar de convivència, es va fer una cloenda molts detalls de l’obra.
amb la participació del DJ Tillo i ens vam acomiadar fins la
Cristina Trotonda
propera trobada.
2n Batxillerat
La jornada es prepara amb el suport del Centre de Recursos
Pedagògics de l’Anoia, podreu veure aquests videos a la seva
web.
Dolors Pelaez
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dibuix:
Manal Zeriouh
2n Batxillerat
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Activitats i sortides
L’alumnat de 1r. d’ESO visiten la Vil·la Romana de l’Espelt

La Vil·la romana de l’Espelt és un jaciment arqueològic situat enmig de camps de conreu,a prop del poble de l’Espelt, al municipi
d’Òdena, comarca de l’Anoia. Va ser habitada en època romana des dels segles II-I aC fins al primer terç del segle V dC, en
etapes d’activitat desigual. Va ser construïda en un lloc assolellat i dominant,a prop d’un corrent d’aigua i d’una via de comunicació que permetia donar sortida a la producció excedent. En època medieval sembla que va tornar a ser ocupada. Ha estat
declarada “Bé Cultural d’Interès Nacional”.
Les excavacions, realitzades pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada i la Diputació de Barcelona, han descobert estructures
de diverses estances, algunes de tipus residencial i d’altres destinades a activitats agrícoles. Hi ha constància de l’existència de
ramats i el conreu de vi, cereals i probablement oli, i activitats artesanals com l’elaboració de teixits. Algunes estances estaven
recobertes de pintures amb motius geomètrics o vegetals.
S’hi ha trobat un paviment de mosaic i nombroses mostres de ceràmica, vidre, objectes d’os, de ferro o de bronze, monedes i
un fragment d’un rellotge de sol. Entre els objectes recuperats hi ha sivelles, agulles per al cabell, agulles d’os, rajola, recipients
per cuinar, llànties, claus de porta, una safata de vidre, un dau de vori, pinces i un canelobre. Els objectes han estat dipositats
al Museu Comarcal de l’Anoia.

DIVERTINTA DIVERTINTA DIVERTINTA
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Activitats i sortides
GUARDONATS DE l’INSTITUT MONTBUI

FEM MÉS ESCOLA 2017 HOMENATGE A
L’INSTITUT MONTBUI I ALS PROFESSORS
JUBILATS: AMÈLIA RAPOSO, RAÚL BUENO I
CARMEL·LA PLANELL
Raúl Bueno Alonso
En Raúl ha estat professor de llengua castellana a l’Institut
Montbui durant 16 anys dels quals volem destacar la seva entrega a la feina amb constància i puntualitat.

El Joel Serrano va obtenir el 1r. Premi de l’àmbit Humanístic Social amb el treball: “Les emissions oficials de paper moneda
a la Conca d’Òdena”, tutoritzat per la Maria Peralta.
El 1r. Premi “Pere Carles” al millor treball de grau de l’Escola
d’Enginyeria d’Igualada, convocat pel Col·legi d’Enginyers
Tècnics Industrials de Manresa (CETIM), va ser per a la Vanesa Mases pel seu treball: “Utilització de la flor de safrà com
a colorant natural”.

Amb vocació, ha acostat el nostre alumnat a aspectes desconeguts d’una llengua que els és pròpia i a la descoberta
d’autors d’un llegat inacabable.
La seva passió: la lectura.
La seva virtut: la humilitat.
La seva bondat: la discreció.
Moltes gràcies Raúl!

Enhorabona!!!

ALUMNES DE L’INSTITUT MONTBUI FINALISTES EN ELS PREMIS BOU 2017 PER
L’ACTIVITAT D’ESTUDI ASSISTIT

Carme-la Planell LLuís
La Carmel·la és coneguda a la nostra comarca pels seus articles publicats a la premsa anoienca però, a Sta. Margarida de
Montbui, la volem reordar pel seu mestratge durant 9 anys a
l’Institut Montbui hon ha deixat boniques obres d’art fotogràfic
i ha encomanat la seva passió per la geografi i la història mb
la seva mirada en clau de dona.
Els alumnes de 1r. i 2n. de Batxillerat de l’Institut Montbui han
quedat finalistes en els Premis Bou, per l’activitat d’Estudi
Assistit a alumnes de primària de les escoles: Antoni Gaudí i
García Lorca. Enhorabona!!!
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Moltes gràcies Carmel·la!
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Activitats i sortides
L’INSTITUT MONTBUI A L’OLIMPÍADA
FILOSÒFICA

Per segon any consecutiu l’Institut Montbui ha concursat a l’Olimpíada filosòfica de Catalunya (IV edició). Enguany hi havia la
novetat dels dilemes morals per a alumnes de 4t d’ ESO on van participar els alumnes: Mònica Medina i Marc Andreu. També
van participar a l’Olimpíada en la modalitat de Dissertació filosòfica les alumnes de 1r de Batxillerat: Natàlia Compte i Mònica
Bautista. Aquesta quarta edició consistia en fer una prova escrita el dia 1 de març a la Universitat de Filosofia de Barcelona i el
dissabte 4 de març es van fer diverses activitats a la sala del CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).

Let’s clean Up Europe al riu Anoia
El dissabte 13 de maig l’Ajuntament de Montbui va organitzar
una matinal de neteja del riu Anoia en el marc de la campanya
europea Let’s Clean Up Europe de neteja d’espais naturals.
Un grup d’alumnes de 4rt d’ESO i Batxillerat de l’Institut van
participar en la neteja del tram montbuienc del riu Anoia que
va des del pont de Vista Alegre fins al pont gran.
Malgrat que la quantitat de residus recollida va ser inferior a la
de la jornada de l’any anterior, el tram de riu on es va actuar
va ser el mateix, el grup de voluntaris va poder treure objectes
voluminosos, com un dipòsit d’aigua de 1.000 litres, un seient
de cotxe o un banc.
La jornada de neteja es va acabar a la deixalleria municipal
per tal de dipositar cada residu que hi havia al camió de la
brigada municipal al contenidor corresponent.
Marcel Mateu
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De paper i lletres
Comentaris de text
Aquest curs, els alumnes de 1r de Batxillerat han fet un recorregut per la història de la literatura catalana i han vist els diversos moviments literaris, els
autors més representatius de cada època i quines obres han quedat immortalitzades. A partir de la lectura de contes, poemes i/o fragments literaris, han fet
comentaris de text com els que ara podreu llegir.

LIX
I. Com el malalt a qui el metge assegura que no pot escapar de la mort
sinó bevent un vas de verí i no se li amaga el perill, m’esdevé a mi, que vull
provar una experiència molt perillosa sense la qual no puc viure: ajornar-la
es pot considerar la mort, i temo igualment l’intent i la mort.
II. ¿Qui és aquell que estimi el turment i el perill en què es troba la meva
ànima quan es veu a prop de perdre aviat allò per què va ser vinguda al
món? Estic en dubte: la meva mà tremola, perquè no consent que em mati
a mi mateix, i d’altra banda no m’abandona una mort certa. Jo em
desespero de la meva única esperança.
III. Veig que em penja al coll una gran mola, i veig la gran profunditat on
seré llançat si la mercè no vol tallar la corda amb força, però no esmola el
coltell. Demano mercè amb veu espaordida, fent veure que ho nego a la
que requereixo; vós no mireu que mostra un gest poruc, però que en vós
la pietat sigui complida.
IV. Ja que vós podeu percebre bé la part d’amor que jo no puc mostrar,
vulgueu ocupar una mica el pensament en com la vida em penja d’un fil
prim. Jo sóc aquell que han tret de la presó i amb pas torbat va cap a una
mort cruel, que no tinc cap remei ni cap altre conhort sinó la mercè del
que ha dictat sentència.
V. Mai no hi ha hagut un cas d’amor tan perillós com aquell del qual no
puc fugir: per una alternativa estic segur d’acabar la vida, l’altre és un verí
per apagar la meva set. Oh vós, que sou la causa del meu perill i fins aquí
no mereixeu gran culpa, d’ara endavant la poca mercè us inculpa si per
manca d’aquesta m’he d’exiliar.
VI. Lliri entre cards, l’amant lleial no veu cap perill, i si el veu no el tem
gens. Qualsevol cas és petit, fins i tot essent el més extrem: una gran torre
li sembla un gra de mill.
Ausiàs March. Versió actualitzada a cura de Josep Pujol.
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De paper i lletres
Comentari del poema: LIX
Aquest poema pertany al poeta Ausiàs March, va néixer a Gandia l’any 1400 i va morir a València l’any 1959. Va ser
fill d’una família de la noblesa valenciana, per tant, va tenir una gran formació literària i cavalleresca. Va ser un dels
poetes més importants del segle d’or de la literatura catalana.
Ausiàs March partirà de la temàtica de la poesia trobadoresca, fent servir el català en comptes de l’occità, però anirà
més enllà que els trobadors i donarà a l’amor un cert valor filosòfic que gira entorn del qüestionament i grau de l’amor,
i de la dama, que l’escriptor mostrarà amb virtuts i defectes.
En aquest poema, el tema és l’amor i es pot veure clarament les diferents característiques que utilitza Ausiàs March
en els seus poemes, utilitza, partir del vers 3 el jo poètic per donar versemblança al text, mostrant-se com a testimoni
d’allò que diu. Una altra característica que comparteixen molts dels seus poemes és que el jo poètic se situa al costat
de personatges desesperats, en aquest cas amb un malalt agònic (vers 1 “com el malalt a qui metge assegura que
no es pot escapar de la mort”). Aquest malalt i el jo poètic estan en una situació propera a la mort i s’estan plantejant
dues opcions: la mort segura i lenta o un últim intent de cura que pot provocar la mort immediata.
Tot això ho hem de mirar també des d’un punt de vista amorós que gira al voltant de la timidesa de l’amant i de la necessitat de rebre mercè femenina. La timidesa seria la primera opció, en què el poeta prefereix “morir lentament” més
que no pas mostrar el seu amor a la dama. L’altra opció seria pregar mercè a la dama (vers 12, “demano mercè amb
veu espaordida…”), la qual cosa podria ser la salvació immediata si ella respon afirmativament o pot ser la pèrdua
total d’aquest amor si ella diu que no.
En l’última estrofa de l’obra podem veure el senyal: “lliri entre cards”, utilitzat en molts poemes seus per amagar el
nom de la dama a qui dedica el poema, tal i com feien els trobadors.
Aquest poema consta de sis estrofes de rima lliure i hi apareixen diverses figures retòriques com la hipèrbole en el
vers 10: “veig que em penja al coll una gran mola i veig la gran profunditat on seré llançat…” o la comparació principal
amb el malalt que pateix perquè no pot curar-se.
Es pot dir doncs que aquest poema és un clar exemple de com Ausiàs March trenca una mica amb les característiques
de la poesia trobadoresca pel què fa al tractament del jo poètic i del valor reflexiu que comporta l’amor.
David Triviño
1r Batxillerat
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De paper i lletres
Fragment inicial del conte: La vella

Comentari del conte: La vella

L’havien treta al porxo, com de costum, i l’hereu se n’havia
anat a la batuda, la jove a l’hort amb el menut a braç, la mossa gran a costura i el bordegassot i l’altra nena, l’un a jugar
a boles a l’era d’en Rostoll, al capdavall del poble, i l’altra a
engegar les oques i ànecs vora el riuet. En la casa no hi quedaven més que la vaca prenys, dins la cort, fosca i plena de teranyines, el garrí modegant en el raconot de sota l’escala, les
gallines escarbotant la ruda i el donzell en el pati, i la padrina
a dalt, en el porxo, entremig de canyissos de figues seques,
esteses de fesoles granades, penjolls de tomates, panotxes
de blat de moro i enfilades d’orellanes. Als peus hi tenia la
basseta del menut amb el coixinet d’espart, podrit del orins,
i les baietes del bressol, negres de mosques i llançant un tuf
inaguantable.
A les set del matí, quan la jove havia tret la padrina, encar el
sol no donava en aquella banda del porxo, encarat entre llevant i migdia, però a les deu ja estava ensenyorit de més de la
meitat, i la pobra velleta, de cara a l’horitzó, plantada com una
mòmia en la cadira baixa, en la que la tenien esclavitzada sos
membres morts i inútils, es rostia de viu en viu.
Feia cinc anys que s’havia aireferida, anant a confessar al poble veí, amb un predicador que hi feia el novenari; havia caigut
al mig de la carretera, amb els ulls en blanc i la boca de costat,
com si fes ganyotes. Un carro que anava a mercat, a punta
de dia, va atrapar al pas aquell bulto blanc i blau -la caputxa
de franel·la i les faldilles de blavets- i el carreter va fer-li un
xiulet, perquè l’animal, amb les orelles apuntades endavant,
com si flairés un perill, se li espantava; però com el bulto no
es mogués, el carreter baixà del carro i engegà un roc com
l’embosta, que anà a petar en el braç esquerre de la padrina,
fent-li un bony com un ou; i com ni així fes aires d’eixirivir-se,
l’home, cremat, s’hi atansà amb la vara enlaire, per a veure si
de grat o per força el faria deixondir, an aquell borratxo que
dormia la mona al mig del camí.
Al ser-hi a tocar, s’adonà que era una dona i la sacsejà amb el
peu, després l’aixecà i li desembossà la caputxa: llavors vegé
els ulls espantats i la ganyota sinistra d’aquella boca fora de
lloc. La padrina no podia parlar, ni moure el braç ni la cama
dreta. La carregà com un fardo al carro, i tiraren cap al poble.
[…]

L’autora d’aquest Drama rural és Caterina Albert i Paradís,
més coneguda com la Víctor Català. Va néixer a l’Escala en
1869 i va morir en 1966 als 96 anys. Va ser una escriptora catalana, autora de la novel·la Solitud. El premi als Jocs Florals
del 1898 va representar el primer reconeixement a la seva capacitat literària i va començar a utilitzar el pseudònim de Víctor
Català, nom del protagonista d’una novel·la seva inacabada.
La Vella pertany al llibre Drames Rurals publicat en 1902. La
Vella és un conte i pertany a la novel·la simbòlica del Modernisme, ja que es poden observar diferents característiques
d’aquest tipus, com per exemple que la història es desenvolupa en un món rural, la predilecció per a tot allò instintiu
com es pot veure amb el carreter que li tira una pedra a la
vella pensant-se que era un borratxo, entre d’altres. A més, en
aquest conte es poden veure característiques del ruralisme i,
en concret, del ruralisme negre per tal i com transcorre la història. Està narrada en tercera persona i el narrador és extern,
objectiu.
Aquest conte és un text en què predomina la narració i, a més,
inclou fragments descriptius “[…] hores i hores asseguda
immòbil i muda, de cara a l’horitzó, amb el cap ert i els ullets
grisos, badats i fixos, com ulls de vidre...” i algun diàleg.
Com a tema principal tenim la dura situació de les persones
grans en el món de la ruralia de l’època; i com a subtemes
podríem destacar; la manera en què la gent actuava davant
de diferents situacions quotidianes i el pensament de l’època;
que queda exemplificat amb la conversa del carreter que recull la vella i una dona del poble.
Els personatges els podem dividir entre principals i secundaris. Com a principals tenim la vella de cal Manyo (que ha patit
una embòlia i ha quedat amb una paràlisi) i com a secundaris
tenim el Baldiri, l’hereu, la jove i la nena.
El text parteix de l’escena de l’embòlia de la vella de Cal Manyo i aquesta donarà pas a la resta de l’obra. És en aquest
inici on podem començar a observar el pensament sobre la
“inutilitat de les persones grans” en el món rural un cop no
poden fer res de profit; ho veiem en la conversa que comencen el carreter i la noia, el punt de crueltat en el qual arriben
a: “ […] Ja mai més servirà per a res. Quan els hi ve aquesta
pedregada, valdria més que es morissin en sec.” Més endavant veiem com la família de la vella la va rebre; donant-li una
mica de menjar i una mica de vi perquè no fos dit. I s’oblidaren
completament de les necessitats essencials de la dona; orinar
i defecar, cosa que la vella havia de fer. Quan la jove entrà a
la cambra i sentí tota la pudor es va fins i tot enfadar, però, és

Víctor Català. Drames rurals, 1902
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que la vella no podia fer-hi res. La tenien com si d’un moble
es tractés, a més, era com si els molestés, com una càrrega,
que en el fons era la realitat, perquè no donava cap benefici i
havien d’estar a sobre d’ella.
Avançant en la història, com que la nena de la família ja estava cansada d’estar amb la padrina, que sempre estava amb
la mateixa cara mirant cap al mateix lloc va decidir de marxar i
anar a jugar amb la resta de nens. I, a partir d’aquí, és el moment clau perquè és quan ja es van començar a oblidar més
de l’avia i la deixaven sola gairebé tot el dia, cadascú marxava
a fer la seva feina.
Podem observar la rutina que tenien amb l’avia tal com ens ho
descriu el conte: al matí li donaven quatre cullerades de sopa
i un ditet de vi, i després, al migdia, la nena gran es cuidava
de donar-li de menjar i ja la deixaven fins l’endemà. Durant tot
aquest fragment no podem deixar de veure la crueltat de la
família davant la vella, que no es pot valdre per si sola i que ha
passat a ser una càrrega.
A la meitat de la història, ens expliquen com li va afectar el
cop de pedra al braç que li va llançar el carreter, cosa que
la privava de doblegar dos o tres dits i, a més, “tenia el braç
dur i cantellut com una estella resseca”. A continuació, el text
explica com era un dia de juliol, molt calorós, amb una descripció detallada, com patia la vella davant d’aquesta situació i un
altre cop trobem una crueltat descriptiva on es pot veure perfectament que tenien completament descuidada a la padrina
de cal Manyo: “[…] les mosques hi estaven a pilots, lo mateix
que en el coixinet de la basseta i en les baietes del bressol, i
en la cara de la padrina; se li ficaven sota el mocador del cap
i dins de la boca entreobert, picant-li, fins a deixar-li el fibló, la
llengua blanca i resseca...”.
A partir d’aquí comença el final tràgic del conte; la vella estava a casa i començà a sentir el soroll de la vaca i del porc
movent-se, i de seguida s’adonà alarmada que s’ha començat
a calar foc. Tal i com la història explica, no hi havia ningú ja
que la deixaven sola tot el dia, i com que la casa es trobava
darrere de l’església i no hi passava ningú, no es podia veure
el foc. Ningú se’n podria adonar.
En els fragments següents, es pot fins i tot sentir l’angoixa que
patia la vella en no poder-se moure, gràcies a les descripcions
que l’autora fa de la situació: “la padrina intentà posar-se dreta desesperadament”, també explica com ho va aconseguir, i
també com després va caure de nassos a terra i com la sang
corria entre les rajoles. Seguidament una veïna del poble se
n’adonà però ja era massa tard i tota la casa s’havia cremat
incloent-hi la vella de cal Manyo, de la qual al final del conte
se’n parla amb molta cruesa: “De la vella ni calia parlar-ne: lo

que deia la gent - Tan de bé li va fer Déu!... Per lo que hi feia
en aquest món, sense cap potència!...”
Com a conclusió podem dir que aquest conte està molt ben
redactat perquè mostra una radiografia molt fidel de què representava viure al camp a principis del s.XX. Pel que fa al
desenvolupament de la història, es pot comprendre perfectament cada situació gràcies a les descripcions detallades que
l’autora fa i per la manera com explica la cruesa de la situació
que vol ressaltar. La manera com s’acaba el conte està lligada a la impotència i marginació de les persones grans o que
havien patit alguna paràlisi, deixaven de ser “productives” i
passaven a ser una càrrega per als seus. Per totes les raons
que he dit em sembla un text molt potent.

El poeta

Ivan Piñero
1r Batxillerat

T’allunyes, hora, tu de mi,
ferint-me amb el teu batre d’ales.
Sol, què puc fer amb la meva boca?
què amb el meu dia, què amb la meva nit?
No tinc cap estimada ni cap casa,
ni lloc no tinc on habitar.
Totes les coses a les quals em dono
es tornen riques i a mi em deixen buit.
Rainer Maria Rilke. Traducció de Joan Vinyoli.

Comentari del poema: El poeta
Rainer Maria Rilke va ser un escriptor txec que va passar una
dura infantesa a Praga (ja que la mare, després de patir la
mort d’una filla, el tractava com una nena) i de ben jove, el
van fer ingressar en una acadèmia militar. Un fet important
de la seva vida va ser quan va conèixer a Lou-Andreas Salomé, amb qui va acostar-se al pensament i teories de Freud.
Al 1905 començà a treballar com a secretari de Rodin, cosa
que faria que s’interessés per la poesia creativa. També va
conèixer una comtessa, Maria de Thurn, gràcies a la qual va
poder mantenir contacte amb els intel·lectuals de l’època.
La seva obra es divideix en quatre etapes: la primera coincideix
amb la coneixença de Lou-Andreas Salomé i Rilke, basarà la
seva producció literària en els fets quotidians, la segona etapa
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és quan treballa per Rodin, la tercera és l’etapa que aplegarà
més textos en prosa i la quarta quan coneix la comtessa i
l’entorn literari.
En el poema «El poeta» es pot veure una certa tristesa provocada pel pas del temps (tempus fugit). Comença els dos primers versos explicant que el temps el va ferint a mesura que
va passant, perquè s’adona que ha d’aprofitar el seu temps,
la vida. Després fa tres preguntes retòriques preguntant que
què ha de fer sol amb la seva vida, com pot aprofitar aquest
temps que se’n va anant.
A la segona estrofa el jo-poètic diu que no té cap estimada ni
cap lloc on habitar, per tant, es troba a la intempèrie i sol.
Els últims dos versos explica que cada cop que intenta remeiar
aquest problema se sent més buit per dins però en canvi, i per
contrast, les coses que a ell el deixen buit, són valuoses pel
seu voltant, és a dir, quan ell escriu, aquest poema es torna
valuós perquè ell ha deixat una part d’ell allà, però justament
per això cada vegada que escriu, ell es va buidant i se sent
buit.
Aquest poema consta de dues estrofes de quatre versos amb
rima als versos 1, 4 i 8.
En conclusió, en aquest poema el jo-poètic expressa la seva
solitud i tristesa davant una vida que no s’atura i que el fa
sentir buit.
Toni Soriano 1r Batxillerat
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Joan Salvat-Papasseit.
Óssa menor.

Comentari del cal·ligrama: Romàntica
Joan Salvat-Papasseit fou un dels primers autors avanguardistes catalans que va difondre les avantguardes en el panorama literari català a través del seu Manifest futurista. Papasseit va fer
cal·ligrames, tot i que també va fer poemes formals, fent servir les
tècniques poètiques tradicionals.
Aquest cal·ligrama és de temàtica amorosa. Parla sobre dos amants
que passen la nit junts. El poema vol fer notar la sensació de passió,
erotisme però també la inquietud d’una trobada secreta.
Per analitzar aquest poema el primer que trobem és la referència al
lladruc d’un gos com aspecte que pot comprometre els dos amants
ja que el gos lladra en notar la presència o el moviment d’algú que
s’acosta. Papasseit ho fa a través d’una metàfora acompanyada de
la lluna, simbòlicament parlant, amb l’onomatopeia del lladruc del
gos per posar-nos en situació.
A continuació trobem la presència d’una alcova o habitació amb
llum, que compromet als dos amants pel simple fet que com és de
la nit, qualsevol claredat externa a la lluna es nota més i també ens
porta la idea que en aquella cambra no es dorm. Aquesta escena
remet a moments de passió, de bogeria i de secretisme entre els
dos amants.
Tot seguit, parla de l’ungla, arrodonida i blanca com la forma de la
lluna que és l’únic testimoni de l’escena dels dos enamorats durant
la nit, per no ser descoberts «in fraganti». I de nou remet a la idea
que l’ungla es pot associar a la passió desenfrenada, el desig imparable dels dos enamorats d’estar junts abans que s’hagin de tornar
a separar. En el següent vers trobem que diu «l’endemà al matí tots
els gats s’han fet sang; al cap i a les orelles s’han fet sang» trobem
de nou la metàfora dels gats que fa referència als amants i a les
esgarrapades que s’han pogut fer durant la nit, deixant una petita
marca del seu amor consumat.
Al final del cal·ligrama hi ha el mar que fa la sensació del record
fugisser i meravellós similar a les ones del mar, un vaivé que ho
acosta i ho allunya tot de nou i cada vegada. El mar també simbolitza i reforça la idea del títol Romàntica; ha estat un element del
paisatge de molts poemes del romanticisme, però aquesta vegada
Papasseit el representa tal com és: a través d’una onomatopeia en
moviment.
En conclusió, aquest cal·ligrama és de temàtica amorosa, amb les
imatges suggerents (la nit, la lluna, el lladruc de gos, el silenci…)
dels dos amants que durant la nit estan junts i al matí s’han de
separar de nou. Aquest poema ens pot fer pensar en els trobadors
i la poesia trobadoresca que poetitzava l’amor secret dels amants i
alhora ens acosta a les característiques dels autors dels romanticisme que utilitzaven la nit com el moment ideal en què es fan possible
les coses irracionals.

Jessica Gilberte
1r Batxillerat
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Contes de terror
Els alumnes de 1r d’ESO han llegit: “Relatos de terror”, un recull
de contes de diversos autors, i han escrit els seus propis contes
de por. Aquí en teniu un tastet:

La furgoneta blanca
8 de Agosto de 2007.
Una familia vivía en una casita al lado de la playa. Tenía tres
hijos: Evolet, Alexy y Cloe.
Cada tarde, los tres hermanos salían a dar una vuelta por la playa. Una tarde Cloe cogió una navaja y Alexy, una linterna y los
tres hermanos se dirigieron a la otra punta de la playa. Empezó
a anochecer, pero ellos siguieron caminando. Cuando llegaron
encontraron una furgoneta blanca, con los cristales tintados.
La puerta estaba abierta y con mucho miedo decidieron entrar.
Cuando entraron la puerta se cerró tras ellos.
Aquella noche solo Cloe volvió a casa.
Sus dos hermanos se hallaban muertos en la furgoneta blanca.
Fueron asesinados con la navaja de Cloe.
Una semana después sus padres decidieron subir a la habitación
de Cloe mientras esta estaba en la escuela.
Al entrar encontraron dos muñecos con ojos humanos.
Escrito son sangre, en la camiseta de ellos, ponía Alexy y Evolet

Cada 31 de octubre

Isabel Guirado
1r ESO C

Había una vez un niño llamado Juan que vivía aislado del pueblo,
en lo alto de una oscura colina. Su madre, llamada María, estaba
enferma en casa y su papa había fallecido dos años atrás.
Un dia su mamá se desmayó y él, asustado, bajó al pueblo llorando y pidiendo ayuda pero nadie le creyó, ya que pensaban
que vivía con su padre, y él ya sabría qué hacer.
Asustado empezó a correr bosque adentro, llorando y lamentándose, muy enfadado. Finalmente tropezó y se cayó.
Al día siguiente, se despertó y vio a su madre vestida de blanco
y despeinada, con el vestido manchado. Ella le decía “¿Por qué
no me ayudaste?”. Él empezó a correr asustado, llegó al pueblo
y se refugió en un bar.
Empezó a gritar y a pedir ayuda, pero nadie le creyó. Pensaron
que estaba loco y lo echaron de allí.
Juan, huérfano, fue capturado por las autoridades, las cuales le
llevaron a un horfanato.
Después de ocho meses aproximadamente, Shia, una mujer del

pueblo, fue a adoptarlo. Ella lo conocía desde su nacimiento, y a toda su familia. Él decidió que la mejor opción
sería ir con Shia.
No superó su miedo desde el día que vio a su madre
muerta y gritándole. Explicó a Shia todo lo sucedido, pero
ella no lo comprendía.
Un día Shia le propuso ir a su casa, a su antigua casa,
donde de hallaba el cuerpo de su madre, ya que nadie
antes se había atrevido a ir. Él, asustado, aceptó su propuesta. Llegaron a lo alto de la colina y Shia esperó en la
puerta.
Olía a cocina, a la sopa favorita de su madre. Cuando
Juan entró, vio a su madre cocinando. Juan, sorprendido,
se acercó, y al darle un abrazo, los dos fallecieron.
Shia asustada, cuenta que ellos dos siguen abrazados, y
si entras a su casa, se repite la misma acción cada 31 de
octubre.
Carla Gómez
1r ESO C

La excursión

Un día mi familia y yo fuimos a Barcelona por una carretera secundaria por la que apenas pasaban coches. Íbamos
mis padres, mi hermano, mi prima y yo.
A mitad de camino, el coche se paró y empezó a salir
mucho humo. Todos nos asustamos. Mi padre se bajó
para intentar repararlo. Justo en ese momento una niebla
espesa nos rodeó.
Mi prima, mi hermano y yo salimos del coche y nos prestamos para ayudar a mi padre. Pasó una furgoneta y se
paró. Sus ocupantes, un hombre y una mujer muy amables, nos ayudaron pero el coche seguía sin funcionar así
que mis padres decidieron subir a la furgoneta para ir a la
gasolinera mas cercana. Mientras tanto, subimos al coche pero cuando empezó a anochecer y mis padres no
regresaban nos empezamos a asustar. Muy próximos al
coche observamos dos arboles muy altos y justo al lado
dos arbustos que se movían. Mi hermano salió para ver
qué pasaba.
Mi prima y yo no le quitábamos el ojo de encima pero
en un instante, sin saber cómo ni cuándo, mi hermano
desapareció. Mi prima decidió salir y en ese momento dos
hombres se abalanzaron sobre ella y se la llevaron. Yo
empecé a llorar desesperadamente. Salí del coche pero
algo me impedía avanzar. Alguien tiraba firmemente de
mi chaqueta. No lograba escaparme ni tirando con todas
mis fuerzas.
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Es cierto que la educación ha existido desde la prehistoria,
pese a no haber ningún sistema educativo. Pero todo empezó a cambiar cuando la sociedad permitió que los ricos y
eclesiásticos se hiciesen con el poder. Si la educación pública
hubiese sido común para todos en la Edad Media, las cosas
serían diferentes ahora; al menos los pobres hubiesen podido
ser educados, porque como dice Jovellanos, “la instrucción
perfecciona el trabajo y ayuda a conseguir riquezas”, así que
Irene Salgado si les privaban de la educación, esa clase no conseguiría el
1r ESO C progreso, quedando estancada por siglos, en los cuales cada
vez era más notoria la diferencia entre ricos y pobres.

De repente me desperté gritando y llorando. Mi padre decía:
-Irene, despiértate, que llegamos tarde a Barcelona. Hoy tengo pensado ir por una carretera secundaria para no pillar atascos.
Nos subimos en el coche. Fuimos a buscar a mi prima y nos
marchamos. Íbamos por una carretera por la que no encontrábamos a nadie. De repente, el coche se paró.
- Noooooo, ¿por qué a mí?- exclamé gritando de terror.

Assajos

Hoy en día si pensamos en pobreza nos viene a la mente
Els alumnes de 1r de Batxillerat van treballar un fragment de África, pero podemos encontrar pobreza en cada rincón del
Memoria sobre la educación pública de Gaspar Melchor de mundo. A éstos se le priva de educación, o el sistema educaJovellanos i n’han fet un assaig.
tivo es tan deplorable que tan sólo aprenden a escribir unas
cuantas palabras (en casos de países subdesarrollados).
A continuació, podeu llegir el fragment del qual parteixen els Pese a la crisis que dicen que existe en España, seguimos
dos assajos i els assajos que han fet dues alumnes.
teniendo educación pública. ¿Es para mantener a una parte
de la población satisfecha mientras se siguen abriendo más
“Si toda la riqueza de la sabiduría está encerrada en las letras, centros privados?
si a tantos y tan preciosos bienes da derecho el conocimiento
de ellas, ¿cuál será el pueblo que no mire como una desgracia La enseñanza pública nos garantiza una enseñanza colectiva,
el que este derecho no se extienda a todos los individuos? sin dejar a la gran mayoría de la población de lado. Su con¿Y de cuánta instrucción no se priva el Estado que la niega traparte, la privada, podría ser considerada como un seleca la mayor porción de ellos? Y, en fin, ¿cómo es, cuidándose cionador de máquinas de hacer dinero, buscando a personas
tanto de multiplicar los individuos que concurren al aumento con un poco más de ”categoría”, sin importar el individuo. Con
del trabajo, porque el trabajo es la fuente de riqueza, no se esto me refiero a que la educación es un derecho para las
ha cuidado igualmente de multiplicar los que concurren al au- personas, no un privilegio por el que pagar o por el que ser
mento de la instrucción, sin la cual ni el trabajo se perfecciona, elegido. La educación no nos debe elegir, nosotros decidimos
ni la riqueza se adquiere, ni se pueden alcanzar ninguno de la educación. Esto es un punto a favor de la educación públilos bienes que constituyen la pública felicidad?”
ca, no hay discriminaciones. Pero, obviamente, no hay político
español que no piense en ahorrar y así llevarse más parte,
diciendo que la educación pública es un gasto. ¿ De verdad
Ensayo:
se puede creer que instruir a nuestro futuro es simplemente
¿Es mejor la educación privada que la pública? un gasto? Privar de educación es como privarte de tu yo futuro, quien probablemente sea el que ocupará tu lugar en el
La educación pública comenzó siendo meramente religiosa en gobierno. ¿Acaso sólo los adinerados pueden conseguir esto?
el siglo XVI y a día de hoy se podría decir que no sufrimos Si la igualdad debería ser la base de la sociedad, empecemos
adoctrinamiento en las escuelas. Más tarde apareció la edu- creando una educación libre y gratuita para todo el que quiecación pública Estatal, cuya función era engrandecer al Esta- ra.
do creando militares y funcionarios, que más tarde derivó a
la educación pública democrática que ofrecía una enseñanza Pero hay otras situaciones que te hacen pensar diferente sopara todos, que eliminó las separaciones por motivos econó- bre la educación pública. Los recortes presupuestarios hacen
micos, religiosos y sociales.
que el número de alumnos por clase se vea cada vez más
exagerado, profesores a los que les es aumentado el horario
lectivo, disminución de becas, y un largo etcétera todo provo-
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cado por el gobierno, ya que como he dicho antes “todo es
un gasto”. Y todo esto con excusa de una crisis. Pero la culpa
no es nuestra; la culpa es de quienes gestionan el dinero de
una forma tan nefasta en la que no es que no se pueda salir
de la crisis, es que no quieren. Así que nos encontramos una
escuela que no puede atender las necesidades de todos sus
alumnos debido a la gran cantidad de alumnos por clase, lo
que lleva al deterioro de la imagen del docente.

al pueblo en la incultura y desconocimiento, que les interesa
y beneficia para tratarnos, como si fuéramos marionetas, a su
antojo. Y es que parece que en la política actual, los partidos
no luchan por ningún derecho que no sea para su propio beneficio.

Pienso que tenemos derecho a una educación gratuita y de
calidad, en la que todos tengamos acceso a poder estudiar lo
que nos guste sin que el dinero y otros impedimentos impuesEn conclusión, la educación privada es una forma de enrique- tos por el gobierno nos conduzcan al mundo laboral sin tener
cer a las empresas y de potenciar el pensamiento jerárquico estudios. Además, la privatización de ésta sólo produce más
que ha estado siempre impuesto. La educación pública es una desigualdad social e incrementa la incultura de las personas.
forma de mostrar la importancia que tiene la enseñanza y de España no destaca demasiado por su sistema educativo, y es
fomentar el conocimiento entre todos sin importar el capital deplorable que un país con una de las tasas de abandono esinvertido en ello. Pese al auge de la educación privada, de- colar más altas de Europa ponga trabas y impedimentos sobre
bemos mantener la enseñanza pública como un derecho y no aquellos que sí quieren estudiar y de los cuales el futuro del
como un gasto estatal que los políticos se podrían ahorrar. país depende. Pero, ¿qué gana el estado al fomentar inculBasta de ponerle precio a nuestra libertad y a la cultura. La tura? Gana una sociedad de borregos que se deja someter a
igualdad empieza por un cambio y eso puede implicar el cierre las leyes que éste pueda imponer, y por ende, poder imponer
de las escuelas privadas, pero debido a que estas benefician leyes que les beneficien a ellos mismos o robar dinero público
a los que gobiernan, me temo que cada vez la privatización se del estado. Hasta la corrupción tiene cierta conexión con la
educación : ¿Qué podemos esperar de un pueblo que reelige
irá haciendo más hueco en España.
en las elecciones a un partido corrupto que solo dice mentiras
Renée Reymundi en sus discursos y hace falsas promesas?
1r Batxillerat
Por ello, pienso y creo que debemos reivindicar y preocuparnos más por la enseñanza pública manifestándonos y mosEnsayo :
trando la fuerza de reivindicación que tenemos los jóvenes
Educación pública del mundo contemporáneo de nuestro país. La juventud española está infravalorada por
La educación pública en la España del siglo XXl es un derecho los mismos españoles y a pesar de los altos porcentajes en
que, si bien sigue siendo‘’público’’ y ‘’gratuito’’, se encuentra abandono escolar y jóvenes que ni quieren trabajar ni estuen un periodo de ciertas turbulencias y con un futuro bastante diar, existe ese porcentaje lleno de gente con mucho talento.
En las materias de historia nos enseñan que casi siempre sueincierto.
le haber épocas de cambios después de grande revueltas, y
Actualmente, la educación pública española es deplorable y eso es precisamente lo que nuestro país necesita en la actualidad, una lucha consumada por unos derechos que no deben
arcaica para la sociedad actual.
de ser privados ni a nosotros ni a las próximas generaciones.
Y además, teniendo un gobierno lleno de corruptos y gente Como decía Nelson Mandela, “la educación es el arma más
conservadora que se muestra reacia al cambio me parece poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.
casi imposible que ésta pueda evolucionar. De hecho, este
Mònica Bautista
mismo gobierno se encarga de recortar el presupuesto y em1r Batxillerat
pobrecer la educación de calidad al que se supone que todos
los españoles tenemos derecho a acceder.
Privatizando la educación, el gobierno consigue que cada vez
el pueblo tenga menos acceso a ella y así, se evita un ‘’exceso
de conocimiento intelectual y cultural’’ que les permite someter
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De paper i lletres
Receptes de la felicitat

La felicitat

Ingredients:
- petons dels teus amics (només els de veritat)
- 5g de bogeria
- 1 pètal de la flor de l’alegria
- mil somriures i rialles
- La felicitat és el sentiment que té una persona quan està bé
- 1 cullerada sopera d’optimisme
amb si mateixa.
- un pot de bon humor
- Per mi la felicitat és un conjunt de coses petites: estar amb
els amics i passar-m’ho bé.
Preparació:
- La felicitat és un estat total.
• Primer es posen mil somriures dins d’un recipient que
- La felicitat és l’estat emocional d’una persona feliç: és la sent’agradi.
sació de benestar i realització que experimentem quan acon• En segon lloc es va afegint poc a poquet el pot de bon
seguim les nostres metes, desitjos i propòsits.
humor.
- La felicitat és estar molt alegre.
• Aleshores s’hi afegeixen uns quants petons que t’hagin
- La felicitat és un nom abstracte, no es pot tocar.
fet els teus amics alguna vegada.
-Per mi ser feliç és el final d’una feina que ha costat molt de
• Tot seguit s’hi posa 5g de bogeria.
fer.
• Després s’hi incorpora 1 cullerada sopera d’optimisme.
-La felicitat és passar-ho bé fent coses que t’agraden.
• finalment, es deixa reposar una estona amb 1 pètal de
-La felicitat és un estat d’ànim i significa que estàs content de
flor de l’alegria perquè hi deixi el gust. Es treu quan hagi
viure la teva vida.
deixat anar tot el suc i es posa la recepta al forn durant 40
-la felicitat és quan tu estàs bé amb la teva vida, amb la família
minuts.
i amb els amics.
-La felicitat és un sentiment que hauries de poder sentir molts Es recomana menjar-se la recepta acompanyat de persones
cops al llarg de la vida.
que t’estimin.
-Per mi la felicitat és el sentiment d’alegria, d’estar content
Bet Andreu 2n ESO
quan les coses et surten bé.
-La felicitat és una cosa difícil d’aconseguir, és un sentiment Ingredients:
-1 kg de records infantils
que ens fa sentir bé i estimats per altres persones.
- 2 kg de somriures
-La felicitat és un sentiment molt agradable i que tothom hau- 1 kg d’esperança
ria de sentir.
- 5 kg d’afecte
-La felicitat és la no tristesa, l’amistat real, l’amor i sobretot la
- 100 g d’alegria
família.
- 8 kg d’amor (de familia i d’amistat)
-La felicitat és l’estat d’ànim d’una persona que se sent completament satisfeta gaudint d’alguna cosa.
-La felicitat és il·lusió i alegria.
Preparació:
-La felicitat és saber valorar allò que tens.
1. S’han de netejar els records i afegir-hi d’un en un els
-La felicitat és fantàstica!
somriures fins a formar una pasta suau i dolça.
-La felicitat és un sentiment positiu i agradable.
2. Tot seguit, s’afegeixen les esperances i que reposi fins
-Per mi la felicitat és quan estic de vacances i jugo amb els
que augmenti al doble la seva massa.
meus amics.
3. S’ha de rentar amb aigua cada kg d’alegria i barrejar-la
amb tot l’afecte que hi trobem.
4. Es divideix en porcions iguals tot l’amor i s’ha de cobrir
amb la barreja anterior.
5. Es cou durant tota la vida al forn del teu cor.
6. S’ha de gaudir sempre de la recepta amb la família.

Els alumnes de 2n d’ESO han definit la paraula felicitat i s’han
inventat unes “receptes” per intentar ser feliços, utilitzant les
característiques dels textos instructius.
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Paula Galán 2n ESO
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De paper i lletres
Crònica del Projecte Erasmus+

Ingredients:

Montbui, afortunat de poder participar en el projecte Erasmus+

- tenir bons amics
- viure en un bon ambient familiar
- ser positiu
- no ser rancorós
- tenir respecte
- ser tolerant i comprensiu
- evitar baralles
- saber perdonar
- sentir-se bé amb un mateix
Preparació:
Per ser feliç, primer necessitem sentir-nos bé amb nosaltres
mateixos. A això, li haurem d’afegir respecte, tolerància i sinceritat. S’ha de barrejar tot amb comunicació, afecte i comprensió. Seguidament hi hem d’afegir el fet de saber perdonar,
ser positiu i no ser rancorós. En acabat, ho hem de portar al
forn i deixar-ho coure. Per últim hem de barrejar-hi els bons
amics i el bon ambient familiar i evitar baralles.
Jéssica del Pino
2n ESO
Ingredients:
- Amistat
- Amor
- Educació
- Respecte
- Una mica de sucre
Preparació:
Primer de tot hem de tenir en compte com som per dins. Després barregem el nostre interior amb una mica de sucre per
donar-li vida. A continuació, hi afegirem l’educació i el respecte. Ho guardarem tot a la nevera durant 5 hores. I quan ja
estigui fet el pastís per dins, hi posem una mica d’amor per
sobre.

Els dies 24,25,26,27 i 28 d’abril de 2017 alguns alumnes de
3r, 4t d’ESO i 1r, 2n de batxillerat de l’INS Montbui vam tenir la
sort de poder participar en el projecte Erasmus+ “Can you tell
me the way to…?”
Vam participar en el projecte unes 52 persones de 8 països
diferents: França, Eslovàquia, Itàlia, Polònia, Portugal, Suècia i Espanya. L’arribada no va ser gaire còmoda, ja que era
la primera vegada que vèiem als nois i noies, només havíem
parlat amb ells a través de les xarxes socials, així que no sabíem com aniria tot plegat. Estàvem una mica nerviosos quan
els vam rebre a l’institut i un cop fetes les presentacions vam
marxar cap a casa amb l’alumne acollit.
Cada dia fèiem activitats diferents com: visitar el museu de la
pell d’Igualada, veure les instal·lacions del nostre institut, anar
al monestir de Poblet, etc. Anaven passant els dies i anàvem
fent amics, perdent la vergonya i agafant confiança.
El comiat va ser molt trist, molta gent vam plorar, ja que ens
havíem fet molt bons amics i no volíem que marxessin; tots
sabíem que el més probable seria que no tornéssim a veure a
aquelles persones amb les quals havíem rigut, ballat, parlat…
Des del meu punt de vista, ha estat una experiència inoblidable que no canviaria. A mi, personalment em va fer molta pena
que marxés la Júlia, la noia francesa que jo tenia a casa ja que
ens vam fer molt bones amigues, tot i que encara parlem a
través de les xarxes socials ja no és el mateix que parlar cara
a cara. Animo a tothom a viure en primera persona aquesta
experiència.

Carla Romero
2n ESO
Eva Palacios
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Alumnat curs 2016/17
1r. A.
Arjona Ortiz, Paula
Benavides Peña, Magnolia
Caballero Martín, Noelia
Del Pino Espeleta, Shaiel
Domènech Sevillano, Mònica
Gabarrón Gázquez, Adrian
Gallego Jiménez, David
Giménez Giménez, Elisabet
Giménez Regordosa, Jenifer
Grado Delgado, Izan
Jebbour Koutaibi, Mohamed Amine
Jouhari , Noura
Majada Quiñones, Eber
Molins Morales, Eric
Muñoz Sánchez, Dérek
Ortíz Hernández, Aina
Pastor Cortés, Naiara
Rodríguez Solís, Edgar
Romero Llamas, Bruno
Rubio Hidalgo, Joel
Rubio Palomo, Raúl
Ruiz Marchena, Carla
Santano Chaparro, Iker
Soares Dias, Alan
Solis Llorens, Miriam

1r. B.
Amoumi Darrazi, Adnane
Apetroae , Sorinel Andrei
Cano García, Dylan
Delgado Gonçalves, Laya
Ferrer García, Noelia
Garcia Ruiz, Pol
Gil Navarrete, Iker
Gradinaru , Gabriel
Martí Gutierrez, Mireia
Mateu Carol, Queralt
Montero Portero, Paula Yan
Moreno Salguero, Aina
Méndez Lobato, Lucia
Omari , Abdelilah
Palacios Díaz, Antonio Jesús
Puga Bustos, Ángel
Pérez Navas, Aida
Rivero Sallent, Mireia
Rodriguez Pérez, Erika
Salcedo Ariza, Sergi
Serra Díaz, Marc
Sánchez Cózar, Erik
Sánchez Sánchez, Nerea

1r. C.
Jiménez Mazzeti, Carlos
Arias Rebollo, Óscar
Artigas Arias, Ivan
Asensio Rubio, Àlex
Azraf , Samir
Bailly Rábalo, Iker
Benito Balboa, Irune
Berrocal González, Avelina
Carreras Felix, Jessica
Compte Copoví, Paula
El Haimir Rfaifi, Yassin
Fernández Díaz, Sergio
Grado Pere, Cesc
Guirado Hernandez, Isabel
Gómez Rey, Carla
Maldonado Moreno, Sergi
Martínez Ramos, Alejandro
Mellado Vélez, Andrea
Niso Sevilla, Andreu
Plaza Fernández, Laura
Salgado Villa, Irene
Sanjuan Arévalo, Nerea
Singh Dhillon, Amarveer
Solís Pérez, Nerea
Susín Anguiano, Joel
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Alumnat curs 2016/17
1r. D.
Abidi Eddoumi, Chaima
Ajhir Taleb, Achraf
Akhazzan Ourdighi, Loubna
Bachiri , Mohammed
Bailly Navarro, Nil
Delgado Caldera, Julen
Diallo Diallo, Yagouba
Díaz Martínez, Yanira
El Khamal Berrouho, Nohaila
Escoz Benito, Trinidad
Gallego Dos Santos, Ana Gabriela
Giménez Hernández, Cintia
Holgado Ramos, Anaïs
Jorge Bravo, Joel
Ordoñez Vieira, Cristian
Sánchez Garcia, Izan
Zeriouh El Fakir, Azeddin

2n. A.
Andreu Busqué, Bet
Balboa Cortes, Alba
Bouyadmaren El Hanache, Karim
Cabello Lloret, Mariona
Calvache Romero, Marc
Calvo Cerro, Belen
Carol Busqué, Àngela
Cebrián Parra, Ivet
Crespo Monje, Alvaro
Del Moral Espin, Daniel
Del Pino Espeleta, Jéssica
Delgado Cerezo, Ainhoa
El Bougrini , Houssam Eddine
Fajardo Guitiérrez, Ignacio
Fuster Romera, Erika
Galan Cano, Paula
García Calvo, Iván
González Bernáldez, Mar
Gómez Cabello, Iker
Herrera Loarte, Azahara
Muñoz Illana, Paula
Márquez Martínez, Ana
Roca González, Erik
Rodríguez Pérez, Elisabeth
Romero Sola, Carla
Salguero Sabater, Ivon

2n. B.
Caraus , Emilia
Sánchez Pérez, Mónica
Arasil Lagunas, Ruben
Avilés Grado, Alex
Ballesteros Bellido, Andrea
Castaño Hernández, Jon
Chaparro Avilés, Natália
Eddoumi , Mohamed
Espasandin Caamaño, Yago
Espinar Méndez, Ana
Frutos García, Paloma
Garcia Ruiz, Jose
Horcas Alias, Francisco
Koraichi , Mohamed
Malcic , Mihaela
Marchante Hernández, Duna
Molins Morales, Jana
Moreno Salgado, Ainara
Osorio Prat, Ismael
Pasadas García, Aina
Pérez Céspedes, Xavier Andreu
Rhiyourhi Rhiyourhi, Adil
Rovira Almiron, Maria
Soloma , Miquel Flavius
Tort Alamo, Maria
Vives Siles, Alexandra
Zamora Bandera, Olatz
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Alumnat curs 2016/17
2n. C.
Aldea Mateo, Raul
Azzi , Abdelhak
Bailly Navarro, Izan
Castaño Madrid, Laia
Echevarría Ruiz, Brian
Egea Cano, Noemí
Espasandín Caamaño, Andrea
Flores Vilchez, Gabriel
Giménez Horcas, Isabel
Hmama Harrak Touimi, Ahmed
Jiménez Hernández, Tamara
Lara Martínez, Daniel
Moreno Mena, Manuel
Pubill Amaya, Francisco
Pulido Sánchez, Andrea
Pérez Gómez, Daniel
Pérez Villar, Kaina
Rodríguez Ferreras, Marta
Rodríguez Viegas, Lucia Alicia
Said Rakhyes, Mouad Magdi
Salguero Sabater, Aitana
Toledano Villardon, Gloria

3r. A.
Bachiri Jebbour, Mohamed Amin
Belouafi , Omaima
Benhammou , Mohamed
Bernadí Lizarte, Quim
Castañeda López, Paula
Castaño Diaz, Francesc
García López, Brian
Holgado Crespo, Nil
Jebbour Koutaibi, Manal
Martínez Reinoso, David
Molina Sghir, Sofia
Muñoz Rodríguez, Duna
Nemmali El Jouarani, Sara
Olteanu , Andrei Paul
Ordóñez Suero, José María
Palacios Elich, Azahara
Ramos Martín, Pau
Serrano Herrera, Núria
Susín Anguiano, Mar
Vallejo García, Judit
Villalba , Ludmila Belén
Villar Susín, Aitor

3r. B.
Ferreira António, Mariana Sofia
Albornoz Viegas, Sabrina Belén
Arenas Llamas, José Carlos
Castaño Salcedo, Adam
Cedeño Vivar, Derian Alexander
Demmouchi , Azelarab
Gamisans Carrión, Judith
Hernández Vivancos, Álex
Iannuzzi Martí, Anna Gabriela
Jouhari Khadim, Ilyas
Koubi , Arbia
Lozano González, Nicolás Ángel
Martinez Martos, Joaquin
Mateu Carol, Farners
Monroig Bergantiño, Joel
Moyes Cáceres, Laia
Piñero Moreno, Adrián
Rubio Temprano, Júlia
Segura Fernández, Gerard
Simón Caro, Marc
Sánchez García, María
Vidal Sánchez, Natàlia
Viñuela Bejar, Gisela
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Alumnat curs 2016/17
3r. C.
Bujaldón Guzmán, Iván
Ceballos Grados, Hadassa Ester
Delgado Gonçalves, Daira
Drago Rodríguez, Judit
Egea Arroyo, Lorena
El Bougrini , Anass
Fernández Belchi, Elia
Fernández Doncel, Nerea
Fonseca Muñoz, Javier
Gallego Jiménez, Héctor
Garcia Ruiz, Nerea
Guijó Quintana, Jonatan
Jiménez Jiménez, Alba
Katai Daqia, Nabil
Lago Lores, Sabela
Ortiz Reguero, Álex
Palacios Sevillano, Eva
Pasadas Espejo, Raúl
Pérez Pérez, Gaizka
Rodríguez Grado, Sergio
Ruiz Morente, Ana
Vallés Lobato, Sara

3r. D.

P.F.I.

Barea González, Dámaris
Boutahri , Younes
Cano Sevilla, María
Echevarría Baz, Kevin
Fernández Amaro, Michael
Ghouzali , Marwane
Giménez Giménez, Israel
González Lorenzo, Adenai
Hernández Cano, Fanny
Mena Golbano, Ángel
Nouar Marsou, Nabil
Padulles Hernández, Josep
Pérez Rodríguez, Emma
Pérez Sánchez, Chenoa
Said Rakhayes, Soundous Magdi

Castaño Garcia, Lorena
Flores Vílchez, Cristian
Gámez Melgares, Kevin
Jiménez Torreblanca, F.Javier
López Povedano, Juan Jesús
Oubari, Abderrahim
Ouzaarour, Mohamed

4t. A.
Andreu Busqué, Marc
Arias Rebollo, Daniel
Caro Hernández, Alma
Carol Busqué, Josep
Carulla Delgado, Judith
Crespo Cubi, Ainoa
Espejo Grado, David
Espinar Méndez, Immaculada
Fernández Belchi, Mar
Gazquez Ortega, Anna
Guindos Caro, David
Horcas Alias, Abril
Jiménez Posada, Roberto
Loarte Casado, Ivan
Medina Carricondo, Mònica
Montebello Niso, Alba
Navas Pérez, David
Rodríguez Sánchez, Francisco
Romero Cañadas, Andrea
Segura Fernández, Arnau
Simón Luque, Raquel
Solano Jiménez, Antoni
Solís Pérez, Alba
Suero González, Andrea
Sánchez Molina, Judith
Valiente Ramallo, Elisabeth
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Alumnat curs 2016/17
4t. B.
Castellanos Porras, Marina
Amatya , Sandhya
Artiga Villalba, Marina
Ballesteros Bellido, Juan Carlos
Bendriss , Ferdaous
Cantero Barón, María
Cespedosa Jiménez, Alba
Cosano Berrocal, Kenneth
Del Moral Espin, Manuel
Espejo Moreno, Lina
Fabregat Fernández, Alex
Fernández Salgado, Mar
Jiménez Florensa, Ana
Lago Lores, Tatiana
Martín Parra, Cristina
Martínez Pérez, Laia
Molina Sghir, Iman
Navas Pérez, Daniel
Omari , Abyr
Puga Bustos, Eric
Pujadó Martínez, Jéssica
Pérez Navas, Laia
Rivero Sallent, Pol
Romero Foronda, Sabrina
Soares Dias, Alisson
Vivar Holgado, Maria

4t. C.
Azzi , Taoufiq
Azzi Azzi, Manal
Cepeda Bautista, Jeffrey
Cobo Velasco, Josep
El Attar , Sanae
El Bouhssini , Zakarie
Giménez Echepares, Fabián
Giménez Echepares, Tamara
López Díaz, Adrián
Movedden Olmos, Nevil
Muñoz Aguilera, Dalía
Márquez Salguero, Alejandro
Ndiaye , Morel
Noriega Pujol, Kevin
Pérez Trujillo, Alejandro
Sánchez Tirado, Andrea

4t. D
Alcoba Rodriguez, Adrian
Borrella Molina, Judith
Cintas Álvarez, Paula
Cintas Valle, Joel
Diatta, Solange Rs Bouyane
El Adouti El Aaddouti, Youssef
Flores Castillo, Adrián
Garrido Galán, Aarón
López Muñoz, Alex
Majada Ortiz, Zaira
Mancha Milla, Leslie Arlette
Martínez Domínguez, Alexander
Nemmali, Mohamed
Pineda Martínez, Biel
Sánchez Muñoz, Jorge
Segura López, Marc
Vera Calvelo, Maria José
Zeriouh, Yassine
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Alumnat curs 2016/17
1r. Batx. A.
Abidi , Adil
Aguilar Guerrero, Adrià
Belouafi , Abdelkhalek
Chamorro Sánchez, Luca
Compte Jiménez, Natalia
Domene Cano, Érika Zoe
Egea Garcia, Jasmina
Farré Delgado, Emma
Jebbour Koutaibi, Soumaya
Llenas Cañizares, Judith
López Arjona, Carlos
López Garcia, Raul
Mancebo Márquez, Delia
Martinez Reinoso, Jessica
Martí Gutiérrez, Oriol
Nieto Fonseca, Gonzalo
Núñez Montrreal, Paula
Ramos Martín, Carla
Reymundi Zenón, Ruth
Rodríguez Murillo, Jordi Lorenzo
Salgado Villa, Raul
Sanjuan Elvira, Patricia
Tolosa Alvarez, Marc
Valenzuela Camacho, Pere
Villar Hernández, Marta

1r. Batx. B.
Amirkhanyan Petrosyan, Arman
Aznar Sosa, Cristina
Bautista Villaescusa, Mónica
Benjumea Ronda, Alejandra
Cosano Vélez, Maria
Cots Moreno, Meritxell
Espejo Grado, Rubén
Fajardo Gutiérrez, Francisco Javie
Gilberte Cruz, Jessica
Guerrero Pérez, Victor
López Ortiz, Alba
López Torreblanca, Aida
Marin Rubio, Nerea
Parra Gimenez, Jesús
Piñero Moreno, Ivan
Puga Bustos, José Iván
Reymundi Zenón, Renée
Sanjuan Zorrero, Aram
Segura González, Marta
Soriano Cabello, Antonio
Soriano Durán, Alba
Sánchez Robles, Carla
Triviño Rabaneda, David

2n. Batx. A
Asensio Rubio, Naiara
Bouyadmaren , Youssef
Celdrán Pulido, Nerea
Domene Cano, Alexandra
Domingo Gordo, Aleix
Fernández Bergantiño, Berta
Fresnedoso Pérez, Aroa
Galan Hinojosa, Judith
Guijo Quintana, Jenifer
Jiménez Molina, Juan Carlos
Jouhari , Siham
Maldonado Medina, Emma
Martínez Trujillo, Jenifer
Medel Balboa, Marc
Navarro Monroy, Suraya Namen
Pérez Horcas, Marta
Pérez Morente, Sergio
Redondo Balboa, Judit
Romero Sola, Gerard
Serrano Ciria, Joel
Sánchez Pino, Javier
Sánchez Vilchez, Daniel
Trotonda Horcas, Cristina
Valerio Benito, Alba
Zeriouh Chagrani, Manal

DIVERTINTA DIVERTINTA DIVERTINTA

31

Sant Jordi
Sant Jordi 2017

3a categoria

Batxillerat

Divendres 21 d’abril, per celebrar Sant Jordi, es va fer l’entrega
de premis del Certamen Literari a la Biblioteca del centre amb
els alumnes que hi van participar. El tema dels textos era El
camí del refugiats. L’entrega de premis va anar acompanyada
de la música i veu de les alumnes: Farners Mateu i Bet Andreu
i dels professors: Jaume Vidal i Jaume Domingo. Les professores del Departament de Llengües van repartir els premis i
els alumnes premiats van fer una lectura en veu alta de l’obra
que havien presentat.
Tot seguit, a la Sala d’Audiovisuals, es va fer l’entrega dels
premis dels Booktràilers i dels premis de Filosofia. Els alumnes van poder veure els treballs guanyadors.
A mig matí, els alumnes van participar en la lectura en veu
alta al carrer, que cada any s’organitza amb les escoles del
municipi. Alguns alumnes van llegir els seus textos i d’altres,
van llegir textos d’autors literaris.
A continuació, podeu veure el nom dels guanyadors dels premis i podreu llegir-ne les obres premiades.

Poesia català: El camí dels refugiats
Autora: Jasmina Egea

Certamen Literari:

Booktràiler: La conspiració
Autor: Pol Rivero

1a categoria

1r cicle

Prosa català: El meu gran amic Ibra
Autora: Paula Montero 1B
Poesia català: Petits refugiats
Autora: Carla Gómez 1C

			

Prosa castellà: Diario de Hamed, un niño de Alep.
Autora: Queralt Mateu 1B
Poesia castellà: Los refugiados			
Autora: Mireia Rivero 1B

2a categoria

2n cicle

Prosa castellà: El salvavides de los refugiados
Autor: Adrià Aguilar 1Batx
Poesia castellà: ¿Dónde quedaron las promesas incumplidas?
Autora:Mònica Bautista 1Batx

Premis booktràilers:
1a categoria

1r cicle

Premi desert

2a categoria

3a categoria

2n cicle

PFI

Booktràiler: Sueños de acero y neón
Autor: Juan Jesús López

4a categoria

Batxillerat

Booktràiler: Mi plan D!
Autor: Naiara Asensio

Premis de Filosofia:
Dissertacions filosòfiques:

Prosa català: Diari d’una siriana a mig camí
Autor: Dani Arias 4A

Representació de Batxillerat a càrrec de Mònica
Bautista i Natàlia Compte

Poesia català: Ma vida darrera
Autora: Anna Gázquez 4A

Dilemes morals:

			

Prosa castellà: El sufrimiento de una niña inocente
Autora: Abyr Omari 4B
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Representació alumnat de 4t d’ESO: Mònica Medina
i Marc Andreu
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Sant Jordi
Premi:
1a categoria de Prosa en català
El meu gran amic Ibra
Hola em dic Pau, visc a Alemanya i tinc 14 anys. El meu millor
amic es diu Ibra i va venir de Síria exiliat per culpa de la guerra
que hi havia al seu país.

- Uns amics de Síria van trucar als meus pares i els van
dir que la meva antiga escola on tenia molts amics, va ser
bombardejada amb els nens a dins i han mort moltes persones i també el meu germà gran, que es va quedar allà,
perquè havia d’anar a la guerra i ha mort.
- Ho sento moltíssim- vaig dir perquè no trobava més paraules que expressessin la tristesa que vaig tenir- .
- Saps què m’agradaria a mi?- va dir l’Ibra mirant cap a la
finestra -.
- El què?- vaig preguntar jo molt intrigat -.

Un dia venint d’un parc que està a prop de casa meva amb el
Vaig pensar que diria d’anar a Síria a lluitar o fins i tot suïcidarmeu millor amic, li vaig preguntar:
se. Jo ja em vaig espantar, però ell va dir:
- Ibra per què no vens després a casa meva a jugar una
- Poder viatjar en el temps i salvar a tots aquells nens i al
estona?
meu germà, no crec que la meva vida sigui igual sense ell.
- D’acord, a quina hora et va bé quedar?
Jo li vaig dir que vingués amb nosaltres encara que el camí
- Després de dinar, et sembla bé?
fos molt difícil.
- Sí, està perfecte.
- Ja, a mi també m’agradaria poder anar cap enrere i salvar
- Adéu Ibra, fins després.
a totes les persones.
- Adéu!!!
Tres hores més tard...
Ding Dong!!! Va sonar el timbre de la porta, vaig baixar corrents i vaig obrir. De cop i volta l’Ibra em va abraçar i em vaig
adonar que estava plorant.
- Per què plores? Què ha passat?- vaig preguntar -.
No hi va haver resposta, ell plorava i plorava sense parar, jo
no sabia que fer; si dir-li alguna cosa, callar o anar a cridar als
meus pares.
Quan va passar una estona, va deixar de plorar i es va calmar,
vam començar a parlar.
- Ibra em pots explicar per què estaves plorant?, sisplau.
- És molt difícil d’explicar... - va dir ell amb una veu molt
fluixeta -.
- No et preocupis, som millors amics.
- D’acord, t’ho explico...

Ens vam quedar pensant, els dos sols asseguts al sofà i jo
vaig dir:
- Tinc una idea, encara que no podem canviar les coses del
passat, sí que podem del futur, quan siguem grans podríem
anar tots dos junts per tot el món i ajudar a la gent que en el
seu país hi ha guerra.
- Sí!!- va dir l’ Ibra amb molta emoció.
- I ens direm els salvadors- vaig proposar.
- D’acord
Ens vam donar la mà com a pacte. I ens vam quedar a parlar
molt emocionats sobre els nostres plans futurs junts, fins que
es va fer de nit.
Paula Montero
1r B

Jo em vaig quedar en silenci i sense fer cap mena de soroll,
esperant una resposta. El menjador no es sentia ni una mosca.
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Al paisatge s’ensuma l’olor
d’ira, pena i por.
Sense cap cosa a fer,
I cap esperança d’algú arribar a ser.
Per culpa de guerres, així estan…
quina gran injustícia… es senten companys.
Cap culpa ells tenen,
d’aquestes bestieses que fan.
Tots són refugiats;
petits, mitjans i grans.
Tots viuen en petites cabanes
amb famílies que no es troben sanes.
En ells quasi mai pensem,
I menjar sempre malbaratem.
Per a ells nosaltres som or,
persones riques amb sort.
L’única paraula que tenim per a ells és “refugiats”?
o també són homes, dones i infants?
Alguna cosa hem de fer per ajudar-los
I aquí tens la resposta: acollir-los i mimar-los.

Premi:
1a categoria de Poesia en català

De discriminació ni parlar,
només els hem de cuidar.
No venen a ocupar el nostre país,
només nens que el català mai han sentit.

Petits refugiats
Amb el cor els miro,
aquells ulls plorosos
sense menjar ni aigua,
estan amb pell i ossos.
Oblidant el passat,
corrent cap aquí cap allà,
sense cap remei ni solució,
i nosaltres vivint en mansions.
Et miren a tu,
amb roba luxosa,
ells van amb draps mullats,
i cabells despentinats.
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Carla Gómez
1r C

Premi:
1a categoria de Prosa en castellà
Diario de Hamed, un niño de Alepo
4 de febrero 2017
Hoy nos hemos levantado muy temprano, ya que la noche
anterior mis padres habían decidido abandonar nuestra ciudad, Alepo, porque ya estaban hartos de los bombardeos. He
cogido mi juguete preferido y nos hemos ido en dirección a
Turquía en autobús.
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porque había una patrulla de policía controlando el paso y
decidieron esconderse en el bosque hasta que se hiciera de
Ayer llegamos a un pueblo de la costa de Turquía que se llama noche. Una vez en Serbia, se subieron a un tren que los llevó
Kücükköy. Ayer no pude escribir porque estuvimos todo el día hasta Belgrado. Desde allí continuaron caminando hasta la
en el autobús donde hacía mucha calor y me mareé. Junto frontera con Hungría. Allí se quedaron de piedra porque había
con el resto del grupo estamos a Lesbos, una isla de Grecia. un muro que no les permitía entrar. El gobierno húngaro está
Mis padres han tenido que pagar 200 euros por persona a una en contra de acoger refugiados. Tuvieron que caminar más de
100 km hacia el oeste hasta encontrar una zona donde todavía
mafia para poder cruzar el mar.
no habían levantado el muro y así pudieron entrar. Cruzaron
toda Hungría a pie pasando por zonas poco pobladas. Cerca
7 de febrero 2017
de la frontera austríaca se encontraron con un camionero que
El viaje en barca de Turquía a Grecia fue un desastre. En una los llevó hasta Viena.
barca para treinta persones nos metieron cuarenta. A causa
10 de febrero 2017
del fuerte viento unas cinco personas cayeron al mar y se ahogaron, una de las cuáles era mi vecina. No pudimos hacer
nada por ellos. Suerte que los voluntarios de la ONG catalana Hoy he empezado a ir a la escuela. Las clases las hacen
(Proactiva Open Arms) los rescataron. Tras cuatro horas de maestros voluntarios en inglés, árabe y griego. El griegos parece muy difícil porque utiliza un alfabeto distinto.
travesía llegamos a Lesbos.
6 de febrero 2017

Al llegar a la costa unos desconocidos nos ayudaron a bajar
de la barca, nos dieron mantas y nos llevaron al campo de refugiados de Kara Tepe, a las afueras de Mitilene. Allí nos colocamos en unas tiendas de campaña situadas en unos campos
de olivos. Después hicimos cola para recibir la única comida
del día: un plato de arroz proporcionado por las ONGs Oxfam
y Save the Children.

17 de febrero 2017
Hace una semana que no escribo porque he estado enfermo,
tenía la gripe. Ayer mi padre escuchó por las noticias que en
Austria había manifestaciones contra los inmigrantes. Espero
que Chayma y su familia estén bien…

8 de febrero 2017

18 de febrero 2017

Hoy se cumplen 5 años del inicio de la guerra en mi país.
Esta noche ha nevado y hace mucho frío. Mi hermana y yo Espero poder volver algún día. La vida en el campo de refudedicamos el primer día a descubrir todo el campo. Nos han giados no es la mejor posible. Echo de menos a mis amigos,
dicho que hay unas 3.500 personas. La mayoría son de Siria mis abuelos, mis vecinos, …Estoy muy triste.
como nosotros.
Cuando le he preguntado a mi madre si nos quedaríamos en
el campo por mucho tiempo me ha mirado y se ha puesto a
9 de febrero 2017
llorar.
Hoy nos alegramos ya que tenemos una buena noticia. ¡Nuestra prima Chayma nos manda un mensaje diciendo que por fin Que mundo más injusto: el futuro de las personas depende del
ha llegado a Austria ! Me siento feliz por ella y su familia ya lugar donde han nacido…
Queralt Mateu
que allí tendrán más calidad de vida. También nos ha contado
1r B
que no fue fácil llegar…
El camino de Siria hasta Viena fue muy largo: primero atravesaron Turquía y desde allí cruzaron a pie la frontera con Bulgaria. Tardaron cinco días en cruzar todo el país hasta llegar
a la frontera con Serbia. Allí tuvieron los primeros problemas
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Premi:
1a categoria de Poesia en castellà
Los refugiados
Niños desahuciados
por la culpa de otros pagan caro
a unos ricos beneficiados
por un contrato que no han firmado.
Gente con una vida buena, una casa,
un plato de comida…
crean un futuro que abrasa
y una vida oprimida.
Niños de países pobres
empiezan un viaje
con la cabeza llena de incertidumbres
y sin aprendizaje.
Se agarran a las personas
de la beneficencia
mientras tú las apisonas
por su más mínima diferencia.
¿Dónde están los sentimientos?
¿Dónde está la dignidad?
¿Por qué tantos derramamientos?
¿Por qué tanta agresividad?
A los refugiados se los discrimina
Están sufriendo masacres, desahucios…
El miedo los domina
Y de miseria van sucios.

Premi:
2a categoria de Prosa en català
Diari d’una siriana a mig camí
Azima Zidan – 30 de novembre de 2015:
Estimat diari, avui hem arribat a Turquia després de molts dies
sense parar de caminar. No vam poder agafar molt menjar
de casa, ja que havíem de fugir de pressa i Turquia està molt
lluny d’Homs. Estic molt trista perquè allà hi ha els meus amics
i vull tornar a jugar amb ells. No m’agrada deixar el poble, tot
em fa por i no conec a ningú. I els que coneixia ja no hi són.
El pare m’ha dit que ells també estan fugint, però per veure
Al·là. Es pensa que jo no sé què és la mort i la vida. Creu
que encara sóc massa petita. Tampoc sap que jo vaig veure
com mataven la mama, pensant que estava jugant a fora amb
l’Amin i en Mohammed.
Ell no sap res. Mai ho sap... Mai s’assabentava dels cadàvers
ni les extremitats que arribaven volant quan queia una bomba
al costat de la colla de gent que anàvem cap a Turquia, ni
mai s’assabentava de les mutilacions que sofrien els altres
refugiats només per assegurar-se la vida. Mai s’ha assabentat
que he presenciat moltes morts d’amics i coneguts, gent que
jo estimava i valorava...
*La pàgina sembla coberta per taques semblants a llàgrimes*
Azima Zidan – 28 de desembre de 2015:

Estimat diari, ja hem arribat a la costa oest de Turquia. El pare
diu que no és segur quedar-s’hi molt temps, que ens poden
trobar els soldats. Hem decidit que anirem a Europa. Hem
parlat amb uns homes que diuen que ens poden portar una
barca amb la qual podrem creuar el mar tant nosaltres com els
Tienen derecho a vivir
altres refugiats, però deien que no a qualsevol preu. Van deY a que les proporcionemos seguridad
manar alguna cosa al pare i aquest va acceptar amb una cara
A saber por lo menos a escribir
molt trista. Aquest es van emportar la meva germana petita, la
A hacer vida con normalidad.
Sana, a una casa molt vella. Vam esperar molta estona i, al
cap de mitja hora, van sortir. La Sana sortia plorant i dient que
Poema de una chica que no entiende
feia molt mal. Encara no sé què va passar allà dins.
el porqué de algo así.
Ara ens disposem a partir cap a Grècia, on diu el pare que
Incluso me ofende
haurem d’estar durant un temps per aconseguir diners per
que a las guerras la gente diga sí.
anar cap a França. Diu que allà hi viuen el seu germà i la seva
dona.
Mireia Rivero *Sembla que la pàgina es va mullar i la lectura és difícil*
1r B
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Azima Zidan – 16 de febrer de 2016:

“casa”, venia corrent i amb cara de por. Deia que si els homes
de la paraula estranya (Ara ja sé que són policies) ens preEstimat diari, ja fa massa temps que som a Grècia i m’estic guntaven sobre qualsevol cosa dels passaports, només els
amoïnant per la Sana. Diu que no es troba bé i té nàusees. El diguéssim que els vam aconseguir fa poc perquè feia molts
pare sembla penedit per la decisió que va prendre aquell dia, anys que vivíem a Grècia.
on vam aconseguir la barca. A vegades el sento parlar amb Per altre costat, la Sana ha començat a engreixar-se. Però
la Sana, però no sé el que diuen. Només m’ha semblat sentir només de la panxa. Realment ho va passar malament aquell
alguna vegada que ell li demanava perdó, i a Déu també, per dia a Turquia. Durant aquell temps allà a Grècia, vam conèixer
permetre-ho.
una família que ens va ensenyar a parlar anglès. Gràcies a
Canviant de tema, aquí a Grècia tinc molta por. No sé què això ens vam salvar d’anar a un lloc estrany que deia el pare
diuen i tothom em mira malament, com si fos una assassina o que, si hi anàvem, no tornaríem. Aquesta família ara és a Bèlun monstre. Això no m’agrada
gica.
Finalment dir que el poble on vivim actualment és bastant gran
gens, ja que em fa sentir com si no mereixés viure. Sempre i tothom és molt amable amb nosaltres. Quasi tothom prové
que sento algú que parla i em mira, em vénen ganes de plorar. d’algun lloc d’Àfrica i els pocs que són de França són molt
Mai entenc el que diuen i això em posa nerviosa.
amables amb nosaltres. Hi ha un noi, en Kilyann, que sempre
Tinc ganes d’aconseguir ja els diners i marxar d’aquí. Tinc ens dóna verdures i llegums que cultiva a casa seva.
molt fred i em sento molt dèbil. Em sembla que estic malalta Actualment sóc molt feliç aquí i no vull marxar mai. Desitjaria
i fa temps que no menjo. Tinc moltes ganes de dormir però el que mai ningú sofrís una guerra i que poguessin viure com jo
pare diu que si m’adormo ara, no podré despertar més.
visc ara.
*La pàgina s’ha escrit amb un bolígraf vermell i n’hi ha taques. *La resta del diari està cremada i arrencada per un accident
Sembla que es va trencar*
domèstic*
Azima Zidan – 29 de març de 2016:
Estimat diari, el pare diu que queda poc per aconseguir els
diners per marxar cap a França. Això m’alegra molt, ja que
l’estada a Grècia és insuportable. La gent que porta a la roba
la paraula “αστυνομία” sempre ens està maltractant i ens humilien fent-nos malifetes i bromes de mal gust. Això és una
cosa que m’intimida molt i em fa perdre les ganes d’intentar
relacionar-me amb algú.
La Sana segueix igual d’estranya i fa temps que no li arriba la
menstruació, em sembla que ja sé el que està passant aquí...
El pare sembla més trist, sobretot per la Sana. Cada dia el
veig resar demanat perdó a Déu pel seu “error”. M’ entristeix
molt veure’l així de deprimit. Intentaré ajudar-lo en tot el que
pugui donant el màxim de mi.

Dani Arias
4rt A

Azima Zidan – 16 de juny de 2016:
Estimat diari, ja hem arribat a França. França és un lloc molt
maco i gran. Ja hem conegut el meu tiet, la seva dona i el meu
cosí Karim. Han passat moltes coses abans de l’arribada.
El pare va aconseguir prou diners per aconseguir-nos uns
passaports que deia que eren il·legals, així que només els
utilitzem si és estrictament necessari. Quan els va portar a
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Premi:
2a categoria de Poesia en català
Ma vida darrera
Ara que marxo,
amb el cor encongit,
crec que m’afebleixo,
com si tingués un buit al pit.
Em paro a contemplar
tot allò que deixo enrere,
adéu altiplà, adéu muntanya,
adéu ma vida darrera.
La frontera francesa
he de creuar,
tinc la certesa,
que tot podria canviar.

Hundida en mis preguntas, salgo corriendo de mi escondite
asustada por la bomba que acaba de caer derrumbando y
destruyendo todo. Salgo llena de sangre, en la cabeza, en los
brazos y en las piernas. Salgo pero veo un mundo diferente.
Salgo y veo un mundo de arcoíris, de montañas verdes, de
árboles grandes, de flores y de casas en buen estado. Salgo
y empiezo a volar inhalando un aire diferente. Un aire fresco
y limpio.
De repente, empieza a llover, me caen muchas gotas de agua
en la cara. Tantas, que me despiertan de este sueño profundo.
Veo a mi madre herida tirándome agua a la cara de un vaso
medio roto.
La bomba ha sido fuerte, ha destruido todo. El aire ya no es
fresco. El aire está sucio. Sucio por la olor de las bombas y
de la sangre que se acumula cada vez más en esta tierra inocente.

La bomba ha sido tan fuerte que ha hecho que me desmaye.
Veo a mi madre muy dolida, más de lo que estaba hace unas
Trobaré a faltar ma terra,
horas. Me acerco y le pregunto pero me rechaza. Insisto y
per culpa d’aquesta guerra.
vuelvo a preguntar, pero esta vez en vez de recibir una resAdéu serralada, adéu riera,
puesta u otro rechazo, recibo lloros y un abrazo muy fuerte
adéu ma vida darrera.
con palabras que me dejan sorprendida sin expresión ninguna. Palabras que me matan por dentro y me dejan vacía. Mi
Anna Gázquez padre ha...muerto.
4rt A
Lloro descontroladamente por dentro. Mi madre decide huir
para no sufrir ninguna pérdida más.

Premi:
2a categoria de Prosa en castellà
Camino de los refugiados.
El sufrimiento de una niña inocente
Hola diario,

empiezo a hablarte y explicarte mis penas a ti porque no tengo
a nadie más.
Todos alarmados, asustados, malos y hambrientos. Y yo,
prácticamente como ellos.
Escondida en un rincón preguntándome porqué.¿Por qué a
nosotros, los sirios?¿Por qué tenemos que aguantar ataques
violentos de los que creemos que son terroristas?¿Hay alguien más que nos quiere hacer daño?¿Por qué?
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Cojo lo poco que nos queda en esta casa ya destruida y seguimos a las otras víctimas del ataque que me marcará toda
la vida.
Caminamos todo el día y yo sigo sin ver salida de este laberinto. De esta tierra que hace solo unos meses era maravillosa
y llena de vida.
Aquí es donde quería cumplir mis sueños, estudiar y ser algo
en la vida, pero ahora estoy completamente segura de que
nunca se cumplirán.
Por fin llegamos, han pasado tres semanas y estamos en la
frontera de un país que desconocemos.
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No nos dejan entrar pero tenemos una especie de campo para
refugiados.

Enviats d’un país a un altre
com una bola de ping pong

Pasan las horas y el hambre me mata. El frío me congela las
manos y los pies y casi no me puedo mover. Puedo escuchar
como la gente llora.¿Qué nos ha pasado? Nuestras vidas han
dado un giro radical.

Pa, aigua, casa, roba
el nostre dia a dia,
un somni en els seus caps.

Mi madre me intenta dar calor abrazándome y yo intento dormir
y olvidarme de todo esto y volver a soñar mi mundo diferente,
pero con las condiciones en que estamos, no lo consigo.
No puedo más con el frío y el viento. Siento como me congello.
De repente solo veo oscuridad y mi dolor empieza a desaparecer... la oscuridad aumenta y...
_________
La cruda realidad, si te quedas te mueres y si te vas, también.
Abyr Omari
4rt B

Premi:
3a categoria de Poesia en català
El camí dels refugiats
Riure, estimar, creure, cridar,
les raons de continuar.
Besar, tocar, sentir, volar,
les raons d’estimar.
Partir, sofrir, perdre’s, plorar,
el risc d’estimar.
Veure, pensar, oblidar, continuar,
el que fem amb els refugiats.
Síria, Irak, Somàlia, Sudan,
països sense pau,
rics més rics, pobres morint,
nens, avis, homes, dones,
abandonats a la seva sort
morint de gana, fred, armes
mentrestant aquí vestits de gala.
Denegada la seva entrada
i exclosos com animals.

Més humanitat i menys hostilitat.
Més ajut i menys menyspreu.
Més amor i menys guerra.
Ens falta el nou “Iphone”,
a els un sostre,
Volem més megues,
ells medicines,
demanem més drets,
ells viure un dia més,
veiem una barbàrie les guerres,
ells esperen el nostre ajut a cegues.
Pa, pau, terres,
sembla que es repeteix la història,
pa per menjar, pau per viure
i terres per crear una nova llar.
Per a tu tres minuts de llegir això,
per a mi una forma d’expressió.
Més romàntica que simbolista,
més humana que rica,
més real que perfecte.
Tots som persones, els únics animals,
els denegants dels refugiats.
Riure, estimar, creure, cridar,
les raons de continuar.
Besar, tocar, sentir, volar,
les raons d’estimar.
Partir, sofrir, perdre’s, plorar,
el risc d’estimar.
Ajudar, col.laborar, acollir, estimar,
el que hem de fer amb els refugiats.
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Premi:
3a categoria de Prosa en castellà
El salvavidas de los refugiados
Somos socorristas de Barcelona y no dudamos en 2015 de ir a
ayudar a Lesbos, en la costa griega, donde mucha gente muere cada día intentando llegar desde Turquía. Son refugiados,
personas que intentan huir de la guerra y solamente quieren
vivir en paz. En 2015 creamos un grupo llamado Salva a los
refugiados y básicamente podemos ir a ayudar a esta gente
gracias a las donaciones de particulares. La primera vez que
fuimos a Lesbos nos quedamos impactados: centenares de
personas intentaban cruzar de Turquía a Grecia sin saber que
muchos no llegarían a la costa con vida.
Los refugiados pagan a mafias para que les den una precaria
lancha de plástico para ir des de la costa de Turquía hasta
Lesbos. Estas lanchas son muy inseguras ya sea porque pueden volcar fácilmente por el fuerte viento u oleaje como porque
pueden pinchar en cualquier momento y dejar a toda la gente
a la deriva. Encima las mafias les dicen a estos refugiados que
pinchen las lanchas al llegar porque si no puede ser que les
deporten en las mismas y algunas personas pinchan la lancha
a los 500 metros de la costa cuando esta distancia nadando
es más dura y larga de lo que parece y hay mucha gente que
no sabe nadar.

ño barco! Estuvimos unas tres horas salvando a esta pobre
gente y viendo a familias enteras morir sin poder hacer nada
más por ellos. Casi la mitad de las personas murieron pero si
no hubiéramos estado nosotros no hubiera sobrevivido nadie.
Si estos dramas se producían al borde de la orilla, ¿Qué era
de las personas cuyas embarcaciones no aguantaban lo suficiente como para llegar a la orilla y se quedaban en alta mar?
Estas personas morían seguro y la realidad es que no se sabe
la cantidad porque no hay registro ni de estas personas ni de
la cantidad de barcas que salen de las costas turcas.
Fue entonces cuando nos dimos cuenta que para salvar más
vidas teníamos que ir a alta mar, con una embarcación más
grande con capacidad para muchas personas.
Este texto está basado en el origen del Astral, un yate de lujo
convertido en un barco de rescate que actualmente está ayudando a salvar vidas en el alta mar entre Turquía Y Grecia.
Adrià Aguilar
1r Batx. A

Nosotros íbamos rescatando a gente cada día mientras algunas personas morían. Es muy difícil escoger a quien salvar:
primero intentamos sacar a los niños y a las mujeres porque
son los que menos aguantan y finalmente a los hombres.
Cuando una embarcación naufraga, el oleaje va dispersando
poco a poco a la gente; te encuentras con un hombre y decides no ayudarle esperando que aguante lo suficiente mientras
tú vas a salvar a otros que puede que aguanten menos, si ves
a una persona que tiene la cabeza en el agua la dejas aunque
resulte difícil y sigues buscando. Finalmente vas a buscar al
hombre y resulta que se ha ahogado, es muy frustrante y a
veces te planteas si has hecho lo que tenías que hacer.
Un día nos llegó un aviso que decía que una embarcación
había naufragado y nos dirigimos allí lo más deprisa que pudimos. ¡Se trataba de una embarcación de 400 personas y
nosotros solo disponíamos de dos motos de agua y un peque-
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Sant Jordi
Premi:
3a categoria de Poesia en castellà
Dónde quedaron las promesas
incumplidas
Inocentes vidas en un mar de muerte,
dónde la incertidumbre tiene la palabra
y el destino las riendas de la vida
Guerras que sólo traen muerte
Muerte que solo trae tristeza
¿Dónde habrá quedado la paz?
Inocentes almas, sobre barcos de papel
con sueños, pensamientos y ambiciones
mientras los gobiernos y instituciones
ignoran a su parecer
Falsas promesas, desesperados
solo les queda creer en la esperanza
de que algún día puedan llegar a cruzar
un simple límite imaginario
Grandes pájaros caen del cielo,
entre casas, hospitales y colegios
Mientras la runa y el polvo se levanta
entre el caos, las lágrimas y la desesperanza
Dónde quedarán los derechos humanos,
aquellos prohibidos para muchos
aquellos permitidos para tantos
Muertos del miedo, agarrados de las manos,
todos juntos rezan
para poder llegar al otro lado.
Mònica Bautista
1r Batx. B

La llegenda de Sant Jordi
Fa molt i molt de temps, el poble de Montblanc era devastat per un
monstre ferotge i terrible, que podia caminar, volar i nedar, i tenia un
alè tan pudent, que des de molt lluny amb les seves alenades enverinava
l’aire i produïa la mort a tots els qui el respiraven.
El mostre era l’estrall dels ramats i les persones, i per tota aquella
contrada regnava el terror més profund. Preocupats per la situació, els
habitants de Montblanc van pensar en donar al drac, cada dia menjar
a una persona, per intentar calmar-lo. El problema era trobar la persona que volgués sacrificar-se cada dia per ser devorada pel drac.
I així fou com després d’una llarga discussió, els vilatans van decidir
sortejar cada dia qui seria la persona que aniria a parar a l’estómac
del drac. I així ho feren, i sembla ser que la jugada els va sortir bé
l’abominable bèstia se’n devia sentir satisfeta perquè deixà de fer
estralls i malifetes per aquelles terres.
Però heus aquí que un dia, la sort feu que li toqués ser devorada a
la filla del rei. La jove princesa era molt simpàtica, amable, bonica i
elegant. Robat el cor de tots els ciutadans tenia, i per aquest motiu
centenars d’ells s’oferiren per substituir-la. Però el rei, afligit i adolorit, fou just i sever, la seva filla era com qualsevol altre. Si li havia
tocat hi havia d’anar.
I així fou com la jove donzella sortí del castell per trobar-se amb la
bèstia, mentre tot el poble mirava desconsolat i afligit com la princesa
es dirigia cap al sacrifici. Però mentre la noia es dirigia cap al cau del
monstre, un jove cavaller, amb una armadura brillant, ho feia muntat
sobre el cavall blanc, La donzella se’l mirà i l’advertí:
- Fugiu! fugiu ràpidament d’aquí noble cavaller ! si us quedeu per
aquí, apareixerà la bèstia i si us veu us devorarà.
El jove cavaller, se la mirà i li contestà
- No patiu jove donzella.Si sóc aquí és perquè he vingut expressament. He vingut des de molt lluny per protegir-vos a vós i a alliberar el
vostre poble d’aquesta fera.
No va tenir temps ni de dir això, que de cop i volta va sortir la fera,
davant l’horror de la princesa i el goig del cavaller. Va començar una
intensa però breu lluita, fins que el cavaller li va clavar una bona
estrebada amb la seva llança, que va deixar malferida la terrible bèstia i
la va matar. De la sang que en brollà en sorgí ràpidament un roser, amb
les roses més vermelles que la princesa hagués vist mai, roser del qual el
jove cavaller en
tallà una rosa i oferí a la princesa.
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Crònica d’una aventura (2):

L’Aula d’Acollida

La societat permeable del segle XXI ens fa adonar que la matrícula viva i itinerant és una realitat i és per això que s’aposta
En l’article anterior parlàvem de la implantació de la secun- per aquest recurs que dóna hores d’atenció en petit grup i que
dària a Montbui tot fent un recorregut pels primers anys de permet, a més, compartir amb iguals els mateixos anhels i anvida de l’institut. Aquesta primera etapa comprenia pràctica- goixes.
ment una dècada: des dels inicis, el 1996, fins al 2005, quan
se’ns presentà la possibilitat d’entrar, com a centre pilot, en un L’Aula d’Acollida, a més d’haver estat una eina bàsica per
Pla d’Autonomia de Centres. Aquell pla, pioner a l’estat espan- ensenyar el català, integrar i intentar donar equitat a tots els
yol, implicava l’elaboració d’un ambiciós pla estratègic per a la alumnes que arribaven d’altres països o amb altres llengües
millora global del centre. (Fotografia PAC)
pròpies, ha estat un espai on s’han compartit moltes vivències
que han deixat petjada. Tractar els nostres alumnes amb caliEl professorat, des d’un primer moment, es va implicar molt desa humana, fer-los visibles pels seus companys com a clau
en la planificació i posterior posada en funcionament del Pla. per a la integració i compartir plegats moments de lleure han
El repte era important, però la il·lusió i l’intens treball que es estat objectius prioritaris a l’hora d’atendre-hi l’alumnat.
dugué a terme van fer que tota la comunitat educativa, amb
el suport de molts professionals i de l’administració, s’hi impliqués i que les pors inicials es convertissin aviat en èxits
educatius.

La consolidació de la secundària a Montbui

Amb la implementació del Pla es tancava una etapa , que coincidí amb el 10è aniversari, i se n’iniciava una altra de consolidació que ha portat l’Institut Montbui a ser actualment un
centre de referència, compromès amb la innovació i amb la
consecució de l’èxit educatiu de la totalitat del seu alumnat.

L’Institut, 20 anys després
Fruit del treball incansable de tota la comunitat educativa
per atendre més i millor l’alumnat, s’han anat desenvolupant
diferents projectes i estratègies educatives que configuren
l’institut del s.XXI. Algunes d’aquestes experiències tenen ja
una llarga trajectòria i estan plenament consolidades, d’altres
són d’implantació més recent fruit d’aquesta voluntat de millora constant.

Una aposta decidida per la cohesió
social: l’Aula d’Acollida , el Servei de
Mediació i el Programa de Formació i
Inserció.
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Sortida dels alumnes de l’Aula d’Acollida al Camp
d’Aprenentatge de Sant Joan Despí.

Servei de Mediació
El curs 2007-2008 es va implantar la mediació a l’ institut com
una eina prioritària en la resolució de conflictes ja que contribueix a regular la convivència en el centre tot desenvolupant
actituds positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront dels conflictes i propiciant la reconciliació entre
persones que passen molt de temps juntes.
Amb la mediació s’han millorat les situacions de risc
d’assetjament escolar, també s’ha contribuït al desenvolupament personal i social de l’alumnat durant la seva escolarització, tot fomentant les actituds i els valors propis de la competència social i ciutadana que els capaciten per conviure.
Aconseguir una millora en el clima del centre és incidir positivament en la resta d’activitats educatives.
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L’aprenentatge actiu de l’anglès i el francès ha estat una altra de les grans apostes de l’Institut.
10 anys de projectes europeus

Espai de mediació

El Programa de Formació i Inserció (PFI)
Des del curs 2013-2014, l’Institut ofereix una nova oferta educativa: es tracta del PFI (antic PQPI) d’Auxiliar Administratiu,
que va néixer per donar resposta als alumnes que acaben
l’ESO sense graduar.
Aquest programa, amb nous enfocaments i atenció personalitzada en grups petits, permet als joves obtenir una certificació
professional reglada de nivell bàsic que millora les seves condicions d’accés laboral, alhora que proporciona competències
per la seva continuïtat formativa especialment en cicles de
Formació Professional de grau mitjà.

L’any 2006 es va entrar en el primer projecte Comenius “About
birds in English” com a socis d’un projecte multilateral amb
diferents països europeus que va ser només el començament
d’una llarga història. Després vindria “Treasures of the mountains” del qual érem centre coordinador, “Who’s afraid of the
Big Bad Wolf?” que va portar l’alumnat fins a latituds nòrdiques buscant la petjada del llop, “Let stones speak” amb la
recerca d’ambre pel mar Bàltic fins l’illa volcànica d’Islàndia
i en l’actualitat ja amb el nou programa Erasmus+“Can you
tell me the way to...? Tracing our European identity on foot”
de recent record per l’estada de 34 alumnes estrangers a les
cases de Montbui.
Els resultats es poden veure en la plataforma europea etwinning live.
Enmig, s’han endegat altres experiències lingüístiques i intercanvis amb França i Alemanya, a més de l’interessant aprenentatge actiu d’idiomes, el CLIL i el PELE, que han contribuït
a posar les llengües i sobretot la millora en l’ús de la llengua
anglesa com a pedra angular del projecte lingüístic de centre
que pretén que l’alumnat surti amb un bon domini de la llengua
estrangera.

Dins de la formació, tenen gran importància les pràctiques a
l’empresa que proporcionen als joves un primer contacte amb
l’àmbit laboral, aportant-los una experiència que els fa créixer
com a persones alhora que els dóna seguretat per a poder
afrontar millor la presa de decisions respecte la seva continuïtat formativa i el seu futur professional.
Aprenentatge actiu d’idiomes a Cardiff 2011

El PFI d’Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius
generals participa a la VI Fira de l’Ensenyament d’Igualada.

Trobada a Portugal Erasmus +
Can you tell me the way to...? 2015
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Estades a França

Les noves tecnologies entren amb força a l’escola
El centre ha apostat pel francès com a segona llengua estran- del s.XXI
gera. L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO que de manera optativa
accedeix a l’estudi d’aquesta llengua té l’oportunitat, cada any,
de fer una estada de 3 o 4 dies a França amb l’objectiu d’entrar
en contacte directe amb la llengua francesa. De retruc també
els permet conèixer altres ciutats i copsar-ne la seva cultura i
costums. En aquesta estada, els alumnes realitzen un seguit
d’activitats que els comporta haver de comunicar-se i buscar
informació de la ciutat que visiten, fet que els empeny a perdre
la vergonya a practicar la llengua.
Alberg

Tot i que el tractament de la informació i la competència digital
són competències metodològiques de tipus transversal -i per
tant ateses i treballades des de cadascuna de les àrees en
particular- des de l’àrea de tecnologia s’han dut a terme experiències rellevants en aquest camp.

Trobada de projectes de ”Tecnologies creatives i
robòtica”
Des de la matèria de tecnologia es promou la creativitat, el treball en equip, l’emprenedoria i la iniciativa; tot això a través del
procés tecnològic i utilitzant un model d’aprenentatge basat
en projectes que té per objectiu afavorir aquest aprenentatge
competencial de tecnologies creatives que es fonamenten en
l’ús de dispositius electrònics programables.

Aquests dos últims anys, els alumnes de l’Institut també han
participat a la Fira de robòtica al CosmoCaixa i, enguany, a la
primera Fira Tast-Tech a la comarca de l’Anoia on han mosIntercanvi escola alemanya a Nörf
trat els seus projectes, en els quals han aplicat coneixements
Es tracta d´un intercanvi cultural amb els alumnes de 1r de d’electrònica, programació i construcció. Tot un repte per a
Batxillerat i l´escola de Nörf, un poblet a prop de Düsseldorf. l’alumnat participant, però també una oportunitat en presentar
Durant una setmana, alumnes de l’institut es desplacen a Nörf, i compartir els seus projectes en aquestes trobades.
i els alumnes de Nörf venen a Montbui, per conviure amb una
família, anar a les respectives escoles junts i fer excursions de Podeu veure els projectes de Robòtica a la web de l’Institut,
descoberta cultural pels voltants.
apartat de Robòtica.
L´objectiu de l´activitat és doble: per una banda, conèixer una
nova cultura i fer que els alumnes surtin de Montbui i perdin la
por a viatjar; per altra, veure la utilitat de dominar l’anglès, que
és la llengua vehicular de l’intercanvi.
En implicar-hi també els pares s’aconsegueix que els beneficis de l’intercanvi incideixin sobre tota la família, fet que es
valora molt positivament.
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Grup d’intercanvi amb alumnes de
Nörf (Alemanya)

Grup d’alumnes que van participar a la Trobada de projectes de Tecnologies creatives i robòtica al CosmoCaixa
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Altres projectes plenament consolidats:

Durant els darrers 10 cursos escolars, alumnes de 3r d’ESO
de l’Institut Montbui, en el marc de la participació en els projecLa Biblioxarx@ de l’IES
tes Comenius i Erasmus+, han realitzat una estada de 5 dies
L’Institut, l’any 2006, va apostar per presentar-se al Projecte als Camps (CdA) o Entorns (EdA) d’Aprenentatge següents:
PuntEdu de Biblioteques, convençuts que aquesta experièn- CdA del Delta de l’Ebre (2007), CdA d’Empúries (2008), CdA
cia seria enriquidora per a tots. I així ha estat. La biblioteca de la Vall de Boí (2009), CdA de l’Alt Berguedà (2010), CdA
s’ha convertit en un espai integrador on els alumnes compar- de la Garrotxa (2011), CdA de les Valls d’Àneu (2012), EdA de
teixen treballs, temps i lectures. És, també, l’eix vertebrador Sebes i meandre de Flix (2013), EdA de Tremp (2014), CdA
d’animació a la lectura i eina indispensable per al desenvolu- d’Empúries (2015), CdA dels Monestirs del Cister (2016) i EdA
pament del Pla Lector.
del Canigó (2016 i 2017). Quan ha estat possible, aquestes
estades s’han fet coincidir amb les dates del Treball de sínAl llarg dels anys s’hi han consolidat diverses activitats de di- tesi.
namització com: les visites guiades a la Biblioteca Municipal,
visites d’escriptors , els escriptor a les aules, sessions de con- Els Camps/Entorns d’Aprenentatge no només permeten
tacontes , exposicions per la Jornada de Portes Obertes, ce- acostar-se al currículum des d’un punt de vista més vivencial i
lebració del Certamen literari per St. Jordi conjuntament amb actiu, sinó que també són una bona experiència a nivell conel Departament de Llengües, participació en les convocatòries vivencial.
de l’Atrapallibres i el Protagonista Jove amb col·laboració de
la Biblioteca Municipal..
La biblioteca també ha estat un recurs a l’hora del pati per a
moltíssims alumnes que en un moment donat han necessitat
un espai acollidor per realitzar tasques escolars, consultes
amb l’ordinador, imprimir, llegir, demanar algun material en
préstec... Sense la biblioteca, algun d’aquest alumnes es podria sentir en algun moment una mica “orfe”.

- Sant Jordi. Certamen literari a la biblioteca.

Estades a Camps i Entorns d’Aprenentatge
Els Camps i entorns d’Aprenentatge (http://xtec.gencat.cat/ca/
serveis/cda) són serveis educatius que treballen conjuntament
amb els centres educatius per promoure l’aprenentatge de
l’alumnat a través d’oferir activitats didàctiques innovadores
realitzades en un medi natural o cultural singular de Catalunya
i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de
l’alumne.

Entorn d’Aprenentatge del Canigó. 2016-2017
A banda dels projectes més globals de centre, hi ha nombroses experiències interessants lligades a cada àrea i a cada
departament, com el projecte “Europa en una capsa de sabates” que des d’Humanitats realitzen i que té com a objectiu, tot
treballant de forma cooperativa i integrant les diferents habili-
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tats comunicatives, conèixer els diferents països de la UE,
els seus costums, tradicions, religió, política, relleu...
La llista podria continuar, però l’espai és limitat i s’ha hagut
de fer una tria, injusta potser, però segur que es presentaran
noves oportunitats per a posar en relleu aquests projectes
que avui han quedat al tinter.

Erasmus +
Projecte Erasmus+
“Can you tell me the way to...?”

Durant els cursos escolars 2015/2016 i 2016/2017 l’Institut
Montbui ha participat en el projecte Erasmus+ “Can you
tell me the way to...?” juntament amb centres educatius de
França, Itàlia, Polònia, Eslovàquia, Lituània, Croàcia, Portugal
i Suècia. Els principals objectius del projecte han sigut millorar
A mode de cloenda
la competència lingüística d’alumnes i professors en llengua
Que ningú pensi en llegir l’article que tot han estat èxits. Tam- anglesa, conèixer diferents realitats del continent europeu,
bé hi ha hagut fracassos i algun projecte que s’ha quedat pel fomentar el coneixement del territori proper a partir de rutes
camí. La complexitat de la tasca educativa d’ un centre és in- a peu i treballar els continguts curriculars a partir de metodonegable. Avui, però, com que volem commemorar aquests 20 logies innovadores.
anys ho volem fer de la millor manera, celebrant els èxits i
mirant endavant per continuar traçant el camí sense perdre la Alumnes de diferents cursos han pogut participar de les activitats portades a terme:
il·lusió de FER i, sobretot, l’orgull de SER.
Teresa Mascó Brescó
Professora de l’INS Montbui des de 1996 al 2013.
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Per celebrar els 10 anys de projectes europeus al nostre Institut l’artista local (i ex-alumne de l’Institut) Javi Díaz ha realitzat un mural commemoratiu a una paret del pati.

A part d’aquestes activitats, alumnes de tots els cursos van
participar als certàmens literaris de Sant Jordi que tenien
com a tema “El camí” (2015/2016) i “El camí dels refugiats”
(2016/2017). Així mateix, alguns alumnes del nostre Institut
van participar en les trobades que es van fer a Itàlia (Courmayeur, octubre 2015), Portugal (Olhao, abril 2016), Croàcia
(Metkovic, setembre 2016) i en la rebuda al nostre centre de
tots els participants (abril 2017).
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Erasmus +
Trobada Erasmus+ a Croàcia

la sala d’actes de l’escola, on els alumnes de cadascun dels
països van mostrar a la resta el joc de taula que havien preparat. Després de jugar amb els diferents jocs durant força
estona vam anar a fer una visita a la ciutat guiats de nou pels
alumnes croats.

Dimarts, amb l’excusa de fer el track del recorregut amb
l’aplicació per a mòbil Wikiloc (ca.wikiloc.com) i de fer fotografies de la vegetació per guardar-les amb projecte Noah
(projectnoah.org), vam visitar la torre de defensa de Smrdan
al poble de Klek. Quina pujadeta i quin sol que feia...! Sort que
abans d’agafar el bus per anar cap a Ston, encara vam tenir
temps d’arribar-nos a la platja i fer una capbussada i uns gelats. Després de dinar vam visitar les salines de Ston (www.solanaston.hr/en), situades a la península de Peljesac. Aquestes
salines, que són unes de les més antigues i ben conservades
d’Europa, daten de fa uns 2000 anys, en temps de l’Imperi
Romà. Al segle XIV aquestes salines van passar a pertànyer a
Un grup de 6 alumnes de 3r d’ESO i 2 professors de l’INS la República de Ragusa (Dubrovnik) i de fet van tenir una gran
Montbui vam viatjar a Croàcia el passat mes de setembre dins importància per la mateixa gràcies al gran pes econòmic que
el projecte Erasmus+ “Can you tell me the way to…?” (https:// tenia la sal. Per tal de protegir les salines dels possibles atacs,
twinspace.etwinning.net/8192/home), l’objectiu del qual és, a es van construir unes muralles al voltant de les mateixes i del
part de la millora de la llengua anglesa i la conscienciació de poble de Ston que són de les més llargues d’Europa.
la ciutadania europea, donar a conèixer les principals rutes i
camins que han determinat la història de cadascun dels cenDimecres vam visitar Dubrovnik. Després de fer una visita
tres participants.
guiada per l’Ajuntament i els carrers de la ciutat, vam agafar
El diumenge 17 de setembre vam volar cap a Dubrovnik. Una un vaixell per anar fins a l’illa de Lokrum. Allà vam tenir una
vegada a l’aeroport vam agafar un bus cap a la ciutat, ja que estona lliure, que cadascú va aprofitar per fer el que volia:
la trobada amb la resta de delegacions era a les 7 de la tar- passejar pel jardí botànic, banyar-se o visitar una exposició
da i vam aprofitar per visitar una mica la ciutat. Una vegada sobre Joc de trons (algunes de les localitzacions d’aquesta
vam ser-hi tots, vam anar en autobús cap a Metkovic, poble sèrie s’han filmat a Dubrovnik i altres llocs de la costa croata).
situat uns 100 km al nord-oest de Dubrovnik, a la vora del riu Abans de dinar –que va ser lliure- vam tornar cap a la ciutat. A
Neretva i prop de la frontera amb Bosnia-Hercegovina. Allà la tarda vam visitar tots junts les muralles de Dubrovnik (vam
ens esperaven les famílies croates, que van acollir les nostres estar més d’una hora per donar la volta sencera!).
alumnes a casa seva durant l’estada.

Dijous vam dedicar el dia als aiguamolls del riu Neretva. Dalt
Dilluns va ser el dia que vam dedicar a visitar l’escola amfitrio- d’una lada (embarcació tradicional de la zona) vam desplaçarna, el “Gimnazija Metkovic”. Després de la rebuda protocol·lària nos pels canals del llac Kuti, enmig de vegetació aquàtica com
per part del director de l’escola, vam visitar l’escola guiats per canyissos, bogues, nenúfars i lliris d’aigua. Vam dinar en un
alumnes croats. Després de la visita, els alumnes van partici- restaurant a la vora del llac, i un dels plats estrella va ser...
par en una activitat en anglès que tenia per objectiu analitzar arròs amb granota! Després de dinar vam ballar una estona i
unes mostres d’aigües dels aiguamolls proper a Metkovic, vam agafar de nou la lada per anar cap el bus, que ens va pormentre els professors van assistir a una sessió de treball so- tar a l’estuari del riu. Allà el grup es va dividir, i mentre alguns
bre la Mobility tool. Després de dinar, ens vam trobar tots a van anar caminant fins al final de l’estuari per fer el track del
recorregut i fer fotografies de les plantes pel projecte Noah,
d’altres van participar en la filmació d’un vídeo anomenat Un
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dia a la vida de...un habitant dels aiguamolls del riu Neretva.
Cap al tard vam tornar cap a Metkovic.
Divendres al matí vam fer tres visites a Metkovic. Primer vam
anar a l’Ajuntament, on ens va rebre l’alcaldessa. Després
els alumnes croats ens van fer una visita guiada pel Museu
d’història natural dels aiguamolls del riu Neretva, i finalment
vam visitar la cova de Predolac, on un guia ens va explicar que
hi viu una espècie única al món de crustaci. Després de dinar
(una altra vegada hi havia arròs amb granota...) vam anar fins
el poble de Vid per visitar el museu arqueològic de l’antiga ciutat romana de Narona (a-m-narona.hr/en/about-the-museum),
una de les més importants de la província de la Dalmàcia romana. Al vespre vam sopar tots junts a l’escola croata diferents
plats que van portar les famílies croates. Després de sopar hi
va haver una festa amb música al pati de l’escola.
Dissabte al matí, després d’acomiadar-nos de les famílies
croates, vam agafar un autobús que ens va portar fins a Dubrovnik i allà un altre que ens va deixar a l’aeroport.

Caminada pel Sender de petit recorregut PR-C 119 (Conca d’Òdena)
En el marc del projecte Erasmus+ “Can you tell me the way
to...?” en què participa l’Institut Montbui, el divendres 23 de
desembre vam fer a peu, amb un grup de 10 alumnes de 1r. de
batxillerat, la tercera etapa (Òdena-La Pobla de Claramunt) en
què hem dividit el PR-C 119 (Cinturó de la Conca d’Òdena).
El recorregut que vam fer el podeu trobar al Wikiloc (https://
ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16082827). En total vam
caminar uns 20 km: vam començar a caminar des del Bosc
Gran (que es troba a mig camí entre Òdena i Maians anant per
l’antiga carretera Igualada-Manresa) en direcció al Puig Aguilera, on vam esmorzar. Després vam baixar cap a La Puda de
Castellolí i d’allà vam anar cap al Parc Motor. D’allà vam anar
cap als Tres Moions i una vegada a la Pobla va tornar cap a
Igualada en tren. Va ser una bona manera de començar les
vacances de Nadal!

Com podeu veure, va ser una setmana ben aprofitada!

Cursa d’orientació a
Aguilar de Segarra
El dijous 20 d’abril els alumnes de 1r. de batxillerat es van
desplaçar al circuit fix d’orientació d’Aguilar de Segarra (Bages) per tal de posar en pràctica les tècniques d’orientació a
la natura treballades des de les matèries d’Educació Física
i Ciències per al món contemporani. Aquesta activitat forma
part del projecte Erasmus+ “Can you tell me the way to…?” en
el qual participa el nostre centre educatiu.
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Trobada del projecte Erasmus + a l’Institut de Montbui

El passat 24 d’abril el nostre Institut va rebre un grup d’alumnes
i professors dels 8 països europeus associats (França, Croàcia, Itàlia, Polònia, Eslovàquia, Lituània, Portugal i Suècia) que
ens venien a visitar en el marc del Projecte Erasmus + “Can
you tell me the way to...? Tracing our European identity on
foot”.

El dimarts 25 va haver-hi la rebuda del grup a l‘Institut. Després de donar-los la benvinguda, els alumnes van anar fins al
Museu de la pell d’Igualada per tal de visitar l’adoberia de Cal
Granotes i fer un taller de confecció d’una petxina (símbol del
camí) en pell, mentre els professors ens vam quedar a l’Institut
per preparar l’informe final del projecte. Un cop acabada la
reunió de treball, vam visitar el Museu del Traginer i després
Els principals objectius de la trobada eren d’una banda, com- vam tornar a l’institut per compartir un arròs amb el professopartir el treball realitzat durant el curs a cadascun dels centres rat del mateix, aprofitant que aquest curs 2016/2017 es celeeducatius (rutes a peu geolocalitzades i pujades a Wikiloc, bra el vintè aniversari de l’Institut Montbui. Després de dinar el
espècies de plantes descobertes durant els recorreguts i com- grup va anar a La Tossa, on uns alumnes de batxillerat van fer
partides al web del projecte Noah, vídeos Un dia a la vida una visita guiada per explicar els principals trets del paisatge,
de...) i de l’altra, utilitzar la llengua anglesa en un context real l’arquitectura i l’origen històric del castell i l’ermita. Quan ja es
ja que els 34 alumnes estrangers es van allotjar a casa dels feia de nit, els Amics del camí de Sant Jaume ens van oferir
nostres alumnes.
una xerrada sobre el sentit de fer el “Camino de Santiago” a
l’interior de l’ermita.
El dilluns 24 d’abril vam visitar el Museu Marítim de les Drassanes Reials de Barcelona, per tal d’entendre l’important pa- Dimecres vam desplaçar-nos fins a Poblet, per resseguir a
per que el comerç per la Mediterrània va tenir en l’esplendor peu un tram de l’antiga cabanera (camí ramader) que unia
de la corona catalano-aragonesa a l’època medieval. Des- les pastures d’hivern -situades al voltant del monestir de Poprés d’aquesta visita, ens vam traslladar a Montserrat. Allà blet- amb les d’estiu –situades a les muntanyes de Prades-.
l’associació dels “Amics del camí de Sant Jaume” (www.amic- Després de la caminada d’uns 9 km vam visitar el monestir de
scsj.esy.es/novetats.html) ens van rebre a l’alberg del pele- Poblet per entendre la importància que van tenir els monestirs
grí, ens van explicar el significat del camí i el pelegrinatge i cistercencs en la repoblació de la Catalunya Nova en època
després de donar-nos la credencial, vam anar tots junts a la medieval. A la tarda vam anar fins el poble de Capafonts per
basílica per rebre la benedicció del pelegrí per part d’un monjo conèixer el Sergi i el seu ramat de cabres...i per tastar els
benedictí. Tot seguit el bus ens va portar fins a Can maçana on formatges i mató que fa a la seva formatgeria. De les seves
vam començar la ruta a peu fins a Castellolí.
explicacions en vam extreure material per preparar el vídeo
Un dia a la vida de...un pastor.
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Dijous vam anar a Tarragona per conèixer el llegat de la Tarraco romana. Encara que va ser un dia passat per aigua, això
no va impedir que visitéssim el circ i l’amfiteatre, el museu
arqueològic i un seguit de restes que es troben als peus de
l’antiga Via Augusta: l’aqüeducte de les Ferreres, la pedrera
del Mèdol, la Torre dels Escipions i l’Arc de Berà.
Divendres, el darrer dia de la trobada, vam tornar a Barcelona per visitar el museu d’Història de Catalunya i fer una ruta
guiada a peu per la Barcelona medieval. A la tarda el comiat va
ser ple de plors, ja que després de cinc dies de convivència, el
desconeixement inicial entre els alumnes s’havia convertit en
l’inici d’una amistat.
Podeu consultar el projecte als webs https://twinspace.etwinning.net/8192 i agora.xtec.cat/iesmontbui/activitats/projectes/
projectes-clil-aicle/erasmus.
Marel Mateu
Eva Raich

ENIGMES
Desxifrem enigmes lingüístics: (extret del matí de Catalunya ràdio a la secció de l’Enigmàrius i del llibre Dicciomàrius de Marius Serra)
1. La posició natural de l’advocat (de 4 lletres): ____ ____ ____ ____
2. El número que fa buidar ampolles (de 3 lletres): ____ ____ ____
3. L’extrem que la cosidora té més a prop (de 4 lletres): ____ ____ ____ ____
4. La vocal més refrescant (de 6 lletres): ____ ____ ____ ____ ____ ____
5. Consonants que et fan perdre els dietistes (de 3 lletres): ____ ____ ____
6. La lletra grega que et fa fora dels cinemes (de 2 lletres): ____ ____
7. Diari d’un obès que vol deixar de ser-ho (de 7 lletres): ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
8. La preposició més tocada pel carter (de 5 lletres): ____ ____ ____ ____ ____
9. El tipus de música que més consumeixen els gallecs (de 3 lletres): ____ ____ ____
10. Escampa una notícia explosiva (de 7 lletres): ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
11. Mena de pa que desmenteix somnis (de 6 lletres): ____ ____ ____ ____ ____ ____
12. Els geperuts del pessebre (de 7 lletres): ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
13. L’obesa més desitjada de Nadal (de 6 lletres): ____ ____ ____ ____ ____ ____
14. L’au de missa que més desafina (de 4 lletres): ____ ____ ____ ____
15. Fruits que mai no passen de moda (de 4 lletres): ____ ____ ____ ____
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