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L’institut Joan Fuster enguany celebra 25 anys de la seva 
creació.

És un goig molt especial per a tota la comunitat el fet de poder  
commemorar 25 anys d’història amb l’escalf de totes les 
persones que així ho vulgueu. 

És el nostre propòsit durant aquest curs, a partir de diferents 
activitats, fer un reconeixement de la tasca realitzada per qui 
ha format i forma part de la vida de l’institut.

Volem que el projecte sigui compartit i participat, d‘ací la 
diversitat d’actes i d’activitats  fets i previstos durant l’any, 
com ara: una xerrada per trimestre, la representació d’una 
adaptació teatral, concerts de Santa Cecília, pintures, 
concursos, certàmens literaris, caminada solidària, itineraris 
compartits, etc. 

Totes les actuacions esmentades pretenen donar continuïtat 
al nostre projecte educatiu, un projecte compromès amb 
l’educació, amb el desenvolupament de capacitats com ara: 
el sentit crític, la responsabilitat, el respecte, la creativitat, el 
compromís i l’autonomia, entre d’altres.

Amb molta il·lusió i els millors desitjos:

PER MOLTS ANYS,  INSTITUT JOAN FUSTER!!!
Maria Dolors Perramon
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Il·lustració: Ada Arbós

Seguiu-nos! 
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Tots hem rigut alguna vegada, no? Doncs 
la ciència avala que el riure millora la 
salut.

Primerament diré que, quan riem, fem 
exercici: cada rialla posa en funcionament 
prop de 400 músculs.

En segon lloc parlaré de la neteja 
d’òrgans: les llàgrimes netegen els ulls, 
les rialles aclareixen el nas i les orelles. 
I s’eliminen toxines, perquè, amb el 
moviment, el diafragma produeix un 
massatge intern que facilita la digestió 
i ajuda a reduir els àcids grassos i les 
substàncies tòxiques. Després de riure, 
entra el doble d’aire als pulmons i així la 
pell s’oxigena més.

I, finalment, facilita el son, genera una 
fatiga sana que elimina l’insomni.

Espero que això us hagi servit i que us 
hagi agradat.

                                            

Karen Torres, 2n ESO C

EL RIURE

MI  
PRESENTACIÓN

Hola, me llamo Laia Domingo. Tengo 11 años, cumplo los 12 el 10 de 
octubre. Dispongo de dos hermanos mayores: Albert, de 19 años, y 
Mariona, de 17 años. Poseo una mascota: es una cobaya y la quiero 
mucho.

Me encanta hacer deporte, sobre todo gimnasia. Practico gimnasia 
desde los 6 años. Empecé en el cole para hacer algo de extraescolar 
y me encantó, así que decidí apuntarme a un club. Este club se llama 
Training Guinardó. Soy una persona alegre y me gusta reír, soy un poco 
desordenada. Me cautiva coser y arreglar prendas de ropa. Me gusta 
escuchar música mientras dibujo, ya que mezclo dos cosas que me 
complacen. Me fascina el mar, ¡sobre todo porque en la arena puedo 
hacer gimnasia!

Me ha gustado mucho escribir esto, ya que lo he hecho con ganas y 
emoción. Espero que en este curso me lo pase genial.

Laia Domingo, 1r ESO

Opinió

4 El Fuster | Núm. 63

Il·lustració: Mariana Zabala, 3r ESO C

Il·lustració: Laia Domingo, 1r ESO

L’anorèxia vol dir que deixes de tenir gana. Hi ha 
diferents tipus de disminució de la gana. Algunes no 
tenen importància i d’altres poden ser molt greus.

Amb l’anorèxia, et fas tan prima que pots arribar 
a morir. Les causes poden ser hàbits tòxics 
(alcoholisme…), trastorns psicològics i psiquiàtrics…

Alguns dels símptomes que es poden tenir són: una 
fatiga molt gran, insomni, pèrdua de pes excessiva, 
no voler menjar, [i en el cas de l’anorèxia nerviosa] 
fer exercici de manera excessiva, provocar-se vòmits, 
etc.

Per poder millorar, hem de prevenir recaigudes, 
restaurar i normalitzar el pes, afavorir el suport 
familiar…

Per desgràcia cada vegades hi ha més gent amb 
anorèxia nerviosa, pel fet que ens obsessionem amb 
el nostre físic, tant, que fins i tot podem arribar a 
morir pel fet de creure que no tenim el cos perfecte. 
Això no ha de ser així, hem de parar i estimar-nos tal 
com som. 

Tots som perfectes d’una manera o una altra.  

Marta Gil, 2n ESO C

L’’`ANORÈXIA
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TXIKUNG

1. Quin és el canvi més gran entre la 
primària i la secundària?

Majoritàriament, el canvi més gran el troben 
en l’augment dels deures, en les assignatures 
i en els amics.

2. Per què has escollit aquest institut?

«Perquè és a prop de casa» és la resposta 
més nombrosa; en segon lloc, trobem el fet 
que alguna persona els ha parlat bé del Joan 
Fuster.

3. Com trobes l’ambient a l’institut?

En general l’ambient és agradable, però a 
vegades hi ha situacions complicades.

4. Saps on és cada classe?

Majoritàriament sí, sobretot les que utilitzen, 
però encara no coneixen tots els espais de 
l’institut. 

5. Creus que s’haurien de canviar els llibres 
de text per tauletes tàctils o ordinadors? Per 
què? 

El 50% opina que és millor treballar amb els 
llibres, perquè és més fàcil veure les coses 
i es tenen menys distraccions.  La resta 
d’enquestats són partidaris dels ordinadors 
per poder reduir el pes de les motxilles.

6. Ets sents a gust a l’institut?

Generalment ara, havent superant els primers 
dies, tothom s’hi troba a gust i acollit.

7. Quin és l’espai que menys t’agrada de 
l’institut ?

Agraden tots els espais, però l’aula de música 
i la biblioteca es consideren massa petites.

Enquesta a l’alumnat de 1er d’ESO

1. En què consisteix el txikung o qigong i quan 
vas començar a fer aquesta activitat?

És una activitat d’origen xinès que té més de 4.000 
anys. Els dos ideogrames amb què s’escriu Qi 
Gong volen dir ‘de la feina de l’energia’ Mitjançant 
estiraments musculars i l’elongació de tendons 
aconseguim un exercici que equilibra la nostra 
salut física i mental. Vaig poder començar a 
practicar aquesta disciplina en començar els 
estudis a la universitat de Salamanca, l’any 1982.

2. Quina relació hi pot haver entre el txikung i 
la docència? 

Al llarg de la meva trajectòria docent en diversos 
centres educatius, hi he anat introduint alguns 
exercicis molt senzills de realitzar, pel benefici 
que tenen per a l’alumnat en afavorir una postura 
corporal correcta, la concentració mental, la 
relaxació i l’activació.

He treballat sobretot amb els alumnes de 
segon de batxillerat i he utilitzat aquests exercicis 
perquè prenguessin consciència de la postura a 
classe i de com pot ser de beneficiós saber relaxar-
se i aconseguir activar la nostra energia interior. 
La pràctica habitual del txikung t’aporta recursos 
per millorar la teva qualitat de vida.

Entrevista a Fernando Llorente,
professor de filosofia de l’institut Joan Fuster  
i mestre de txikung

3. Quin grau d’acceptació té aquesta disciplina 
entre l’alumnat?

Normalment costa que tota una classe es 
concentri per crear un ambient receptiu per a 
l’activitat. Però, quan comprenen els beneficis 
que se’n poden obtenir, la predisposició millora 
notablement. Els exercicis són lents i normalment 
els alumnes se sorprenen per la concentració 
que es necessita per realitzar l’activitat. Amb la 
repetició dels exercicis s’aconsegueix percebre 
els beneficis que aporta aquesta activitat. Amb els 
alumnes que s’han d’examinar de la selectivitat 
s’han aconseguit resultats òptims.

Carla Luengo, Mario Luque, Stefany Saltos i 
Oriol Rovira, 4t ESO 

Il·lustració: Sara Wang, 1r ESO C

Entrevista
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S’ha escollit de forma aleatòria una mostra de 15 alumnes per fer-los aquesta entrevista

8. Quines millores faries a l’institut?

Les millores que demanen els alumnes de primer 
són més pati i poder baixar el mòbil al pati.

9. Creus que suspendràs alguna assignatura? 
Quina?

Els alumnes acostumen a referir-se a alguna 
assignatura que els costa especialment.

10. Creus que a la teva classe a algú li estan fent 
bullying o assetjament?

No hi ha cap alumne que conegui a la seva classe 
cap cas de bullying.

11. Quin/es és/són la/les matèria/es que més 
t’agrada/en?

Les assignatures que més agraden són molt 
diverses. Van des de matemàtiques fins a educació 
física, anglès...

12. Vens content/a a l’institut?

Els alumnes de primer majoritàriament venen 
contents a l’institut.

13. Has fet amics/gues nous/noves?

L’alumnat de 1r ESO ja ha fet moltes amistat noves.

14.  Què trobes a faltar de la primària?

Els alumnes de 1r ESO troben a faltar de primària 
els companys , algun professor i els racons del pati.

15.  Què és el que no trobes a faltar de la 
primària?

Generalment no hi ha cap cosa concreta que no 
trobin a faltar. 

Carla Luengo, Mario Luque, Stefany Saltos i 
Oriol Rovira, 4t ESO 
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El dia 6 de novembre el curs de 3r d’ESO (A, B, C i 
D) vam anar al Museu Marítim de Barcelona. Ens 
vam desplaçar amb metro. 
 
Una vegada vam arribar, després del petit temps 
lliure que vam tenir, havíem de completar un 
dossier que ens van lliurar a l’institut i assistir al 
taller «El mar, camí dels descobridors». 
 
En entrar al museu vam anar a la primera sala 
que indicava el dossier, la sala de «Drassanes 
i galeres», on es parlava de les drassanes de 
Barcelona i del rei Pere III d’Aragó, que en va 
començar la construcció al segle xiii. Vam veure 
un vídeo sobre les drassanes, plafons interactius 
i maquetes. Si pujaves unes escales podies veure, 
des d’un petit mirador, la part de dalt d’una 
galera de mida real. Una maqueta t’explicava 
detalladament les parts d’una galera. A la part 
de baix de la galera, uns plafons explicaven la 
vida dels esclaus de les galeres (els galiots), com 
menjaven, com es comunicaven entre galeres, 
com lluitaven, qui era la gent de cap, qui era la 
gent de rem... 
 
A la sala següent, “Catalunya més enllà del mar. 
Tres segles de marina catalana”, hi vam trobar 
informació sobre per què es va començar a 
navegar per l’oceà Atlàntic; sobre els corsaris, 
pirates, combois; la força motora del vent en 
els nous vaixells, les caravel·les i les seves 
característiques, els productes comercials entre 
Europa i Amèrica, les noves eines i tècniques de 
navegació.
 
Per acabar, vam visitar el planetari i una monitora 
ens va explicar com els primers mariners 
s’orientaven gràcies a dos astres (el Sol i l’estrella 
polar) i vam poder observar com es fa de dia i de 
nit, com surten les estrelles, com es pot localitzar 
l’estrella polar, la representació del viatge de 
Colom... i un seguit de coses molt interessants.

Lucía Núñez i Alba Loré, 3r ESO C

Batxibac al nostre institut

Sortida 
al Museu 
Marítim

Notícies

Què és el treball globalitzat?
El treball globalitzat (TG) és un treball que es fa en grup. Et donen 
unes tasques i tu, amb el grup que t’han assignat, has de fer-les; 
som un equip.

Durant bastant temps serem un equip i hem de treballar com cal. 
Som 4 o 5 equips de 5 persones per cada classe. Aquest treball es 
porta a terme tots els dimecres durant 3 hores de classe.

La nostra opinió 
Al principi, no ens va agradar treballar en grup, però després 
ens vam acostumar a explicar les nostres idees i els nostres 
pensaments. Ara ens organitzem genialment i hem après a treballar 
bastant bé.

Projecte
Ara mateix, el nostre projecte «El meu paisatge urbà més proper» 
té com a objectiu final d’aquest bloc presentar dues fotografies de 
paisatges del nostre entorn que parlin de les nostres emocions i 
records.

A més, també hem de comparar una fotografia antiga amb una 
altra d’actual. 

Conclusió
Ens està agradant molt aquest projecte. És molt divertit i aprenem 
del mateix mètode. 

Esperem que ens agradi per sempre.
 
Eva Cabellos, Lucía Calleja, Dani Carchi, Alejandro Gómez, Jia yi Xia, 1r ESO

 
Treball globalitzat:  
El meu paisatge urbà més proper

El curs passat alguns alumnes vam 
començar a fer teatre a la tarda. 

Al principi fèiem exercicis de teatre 
per aprendre diverses coses, com 

ara expressió corporal, improvisació, 
projecció de veu, etc.  

 
Més endavant vam voler representar tot 
allò que havíem après, fent una obra de 

teatre.  
 

Vam aprendre a llegir i interpretar 
diversos poemes, i així és com va 

sorgir aquest muntatge, «Lorca para 
entendernos», sobre poemes de 

Federico García Lorca. 

Judit Descalzo, 2n BAT B  
Verónica Lozada, 1r BAT A

Vaig escollir el Batxibac perquè el francès és la 
meva passió. Sempre l’he volgut aprendre, i quan 
se’m va presentar aquesta oportunitat la vaig 
aprofitar.  
 
Un altra raó seria que la carrera que vull fer quan 
sigui una mica més gran serà tota en francès, així 
que me’n demanaran un bon nivell. Vaig pensar 
que amb el Batxibac l’aconseguiria amb més 
facilitat.  
 
El francès m’ha portat moltes coses bones a la vida 
i per aquest motiu no em penedeixo de la meva 
decisió.  

Nerea Montané, 1r BAT B
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Teatre al  Joan Fuster… ...
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LA  
 
LA 
VA 
DO 
RA

EL 
EFECTO DOMINÓ

Il·lustració: Daifer Ramírez 4t ESO C

Relats

Había sangre. Mucha más de la 
que estaba acostumbrada a ver.

El panorama era típico de 
película, luces azules y ruidos de 
coches de policía y ambulancias 
reinaban en el escenario del 
crimen.

Estaba delante del cuerpo de la 
víctima, encontrada esa misma 
mañana, mientras la inspectora 
Hernández lo revisaba. El informe 
decía que la causa de la muerte 
había sido inusual. 

Los restos de jabón y el metal 
incrustado en su piel daban a 
entender que la habían limpiado 
después del crimen, o que la 
ahogaron en una lavadora. 
Todos los agentes nos quedamos 
estupefactos...

Literalmente, parecía el típico 
capítulo de Castle o de cualquier 
serie parecida, ya que ninguno 
de nosotros creíamos que de 
verdad alguien hubiera matado 
a esa persona metiéndola en una 
lavadora.

Aunque si, queréis entender, debería volver la 
mirada atrás. Desde hace alrededor de 1941 
años, los humanos estamos contaminando 
el planeta. Entre el aumento de los gases de 
efecto invernadero, la quema de combustibles 
fósiles, la deforestación de selvas y bosques y 
la alta producción de residuos, el planeta ha 
quedado arrollado. El Amazonas es un desierto 
inmenso, muchas ciudades han quedado bajo 
el agua por la subida del nivel del mar... Es decir 
que, comparado con el planeta de hace unos 
mil novecientos años, está irreconocible. 

Actualmente, a día 4 de febrero de 3841, los 
habitantes más ricos del planeta Tierra se 
disponen a hacer un viaje interdimensional 
hasta otra galaxia. La gente no entiende cómo 
se ha llegado hasta el punto de tener que 
cambiar de planeta por el destrozo que se ha 
hecho en el nuestro. Hace alrededor de cinco 
años, un grupo de científicos descubrió un 
planeta con las condiciones necesarias para 
poder vivir. Fue en el momento en que la gente 
realmente estaba planeando tener que cambiar 
de planeta.

A día de hoy, yo, una huérfana de 15 años de 
edad, estoy dispuesta a colarme en una de 
los cientos de miles de naves que van a viajar 
durante ocho meses hacia el planeta Dusinu.

El despegue va a ser muy complicado, ya 
que el planeta Tierra está comenzando a 
erupcionar. En estos momentos estoy con la 
familia Thompson en el cohete en el que me he 
colado. Por fortuna, no se lo han tomado mal 
y han decidido llevarme con ellos como parte 
de la familia. Se me ha ocurrido grabar todo el 
despegue, viaje y aterrizaje, es decir, todo lo 
que nos espera durante estos ocho meses para 
que, cuando la civilización humana se haya 

instalado permanentemente en Dusinu, unos 
cientos de años después de mi muerte el mundo 
entero pueda ver lo que tuvimos que hacer a 
causa  del destrozo hecho en el planeta Tierra.

Estamos a unos minutos de despegar, se notan 
los nervios en el ambiente.

***

Ya llevamos alrededor de dos meses en Dusinu, 
y las diferencias con la Tierra cada vez son más 
notables. Por ejemplo, en Dusinu el tiempo va 
dieciséis veces más rápido que en la tierra; eso 
significa que envejecemos mucho más rápido.

Desgraciadamente, estoy a poco de morir, mi 
cuerpo no reacciona como el de los demás 
terrícolas al aire de Dusinu. Los científicos solo 
me dan una solución para poder sobrevivir: 
congelarme. Según ellos, estando congelada 
me podrían operar y eso haría que mi cuerpo 
reaccionara positivamente al aire de Dusinu. Ya 
he despertado, pero lo siento todo más raro. 
Eso es porque desde la última vez que os hablé 
han pasado unos cuarenta años terrestres. Ese 
es el tiempo que han tardado los terrícolas en 
destruir otro planeta. Yo creía que, después de lo 
pasado tantos años atrás, ya habrían aprendido. 
Básicamente, con Dusinu hicieron lo mismo que 
con la Tierra, pero multiplicado un montón de 
veces. 

Yo, al enterarme de este hecho no sabía qué 
hacer, ya que debíamos repetir lo que ya 
habíamos hecho cuatro décadas atrás.

Marc Giner Rebollero, 3r ESO C

No había pistas, ni huellas 
dactilares, ni siquiera 
sospechosos. En el lugar del 
crimen, es decir, en la pequeña 
lavandería del pueblecito situado 
a las afueras de Manchester, no 
había ni una miserable cámara 
de seguridad, lo que nos llevó 
a suponer que el asesino o 
asesinos eran más listos de lo 
que creíamos. Todos estaban 
furiosos, ya que no teníamos ni 
una pista que valiera la pena, solo 
que la víctima murió ahogada. 

Hernández seguía revisando y 
analizando el cuerpo, hasta que 
encontró algo cuanto menos 
curioso. La víctima, una chica 
de unos veinte años, tenía 
marcadas pequeñas cruces 
tanto en los brazos como en las 
piernas. Lo que nos sorprendió 
fue que no era la primera vez 
que lo veíamos, ya que todos los 
casos con esas mismas marcas 
se habían quedado abiertos. 
Dimos por supuesto que era una 
marca del asesino, que a cada 
una de las víctimas que tenían 

esas marcas las había matado 
esa persona. Como un asesino 
en serie, pero en escenarios 
distintos.

El caso se nos hizo grande, 
pocas pistas, y las que teníamos 
con muchos caminos por donde 
meterse. Se nos echaba el 
tiempo encima. Los familiares, 
desesperados por saber quién 
mató a su hija, y los agentes que 
no sabían cómo avanzar en ese 
dichoso caso. Pero claro, ¿para 
qué seguir un caso que para mí 
ya estaba resuelto?

Toqué suavemente el tatuaje 
en forma de cruz situado en el 
lado derecho de mi cuello y con 
una sonrisa ladina, pensé: «Una 
lástima que nunca sepan quien 
los mató».  

Ona Gisbert, 3r ESO C
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TestimoniL’equip de la revista a principis de curs vam decidir que, amb motiu del 

25è aniversari de l’institut, proposaríem d’escriure un text a alguna persona 

significativa de la nostra comunitat educativa al llarg d’aquests anys. 

En començar a llegir les ratlles que trobareu més avall, de segur que sabreu qui us parla. Heu compartit amb aquesta persona classes, controls, sortides, bromes...

Des de l’equip de la revista li volem 
donar les gràcies per la seva 
col·laboració.

Així doncs, vam demanar la seva col·laboració a una persona. La seva 
resposta afirmativa i el seu escrit ens van arribar ràpidament. 

No és pas fàcil, per a una 
persona adulta, posar-se enmig 
d’una classe de vint-i-cinc o 
trenta  adolescents. Quan vaig 
començar a fer de professor, 
era jove, i les meves classes 
eren molt serioses. Per a mi 
era molt important controlar 
l’ordre i la disciplina dins l’aula, 
i per aquest motiu la meva 
actitud predominant era força 
rígida. A mesura que vaig anar 
agafant més experiència, vaig 
començar a controlar millor el 
que passava a l’aula i em vaig 
adonar que era bo introduir-hi 
elements de distensió i fins i tot 
de diversió. 
 
Calia, en alguns moments, 
trencar la dinàmica molt 
organitzada de la classe. De 
manera intuïtiva, vaig veure 
que fer una mica de teatre 
i dir alguna barbaritat de 
tant en tant anava bé per al 
bon funcionament. Al llarg 
dels anys he anat elaborant i 
perfeccionant unes quantes 
frases que m’han ajudat en 

aquest intent de fer més 
disteses les sessions. 

Una de les frases estrella era la 
dedicada als alumnes de primer 
d’ESO. Em vaig adonar que els 
costava força estar asseguts una 
hora seguida a la cadira. Alguns 
s’aixecaven pràcticament sense 
adonar-se’n. I aleshores, un 
dia, se’m va acudir explicar que 
els nens de primària arribaven 
a l’institut amb una xinxeta al 
cul. I, vaig seguir dient, si volien 
fer-se grans, havien de fer 
desaparèixer la xinxeta que els 
obligava a aixecar-se de manera 
imperiosa. Amb tot, quan algun 
no es podia controlar, jo li deia 
de forma molt seriosa:
     —Ep, no t’has tret la xinxeta 
del cul?
     A segon d’ESO, tot s’ha de 
dir, hi havia menys alumnat que 
s’aixecava de la cadira quan no 
tocava. 
 
En aquelles situacions en què 
alguns alumnes molestaven 
diverses vegades i ja estava una 

mica tip de cridar-los l’atenció, 
els podia dir diverses frases, 
segons el moment. Una que 
utilitzava molt sovint era:
     —O calles, o et mossego el 
nas. 

De manera instintiva, el noi o 
la noia callava però, a més, es 
duia de manera imperceptible la 
mà al nas. Una alternativa que 
utilitzava força era:
     —O pares, o et penjaré del 
penjador... —i afegia:— i els 
peus no et tocaran a terra. Ha, 
ha ha!
 
El problema que tenia aquesta 
frase era que no la podia dir a 
grups d’edats elevades, perquè 
l’alumne responia ràpidament:
     —Però, profe, si el penjador 
està molt baixet!
 
També, en una situació 
semblant, podia dir a l’alumne 
més pesat del compte:
     — Si no pares, t’allargaré 
quaranta centímetres.
 

Amb els alumnes més grans —a 
4t d’ESO i a batxillerat—, també 
anava bé, de tant en tant, dir 
alguna barbaritat. Recordo un 
parell de frases una mica més 
elaborades. Si n’hi havia un 
parell o tres que no paraven 
de xerrar, els deia de manera 
teatral:
     —Us pujaré a la cinquena 
planta i us deixaré caure a gran 
velocitat, fins que feu «xooof» al 
terra. 

Somreien i s’aturaven durant 
cinc minutets. Si hi tornaven, els 
explicava la història d’aquella 
mosca que algun alumne 
desaprensiu va enganxar 
amb una xinxeta al suro d’un 
grup de batxillerat, feia ja uns 
quants cursos. I quan acabava 
d’explicar la història m’adreçava 
als que molestaven, amb cara 
de pocs amics, i els deia:
     —Vols que et faci el mateix a 
tu?
Potser tot això que acabo 
d’explicar pot ser considerat 
per algú com quelcom no gaire 

Però aquesta frase també 
acostumava a tenir el seu 
contrapunt:
     —Ah, d’acord, profe. 
D’aquesta manera creixeré més 
ràpidament. 

Hi havia moments que les 
molèsties que generava algun 
alumne anaven fent-se cada 
vegada més evidents. En 
aquests casos, ja una mica 
cansat, emprava una frase 
més directa i, amb un  to molt 
carregat de teatralització, li deia:
     —Anem al pati? Ens 
arromanguem i anem al pati?          
     —I deixava passar uns 
instants i seguia:— Segur que 
et guanyo! No en tinc ni per 
començar!
 
Generalment, era un bon 
mètode perquè es posessin a 
riure i es calmessin durant una 
estona. A vegades, però, quan 
potser hi havia massa confiança, 
deien:
     —Vinga, anem-hi! 

correcte. Hi puc estar d’acord, 
però dins del context de la 
classe i tenint en compte la 
relació que establia amb els 
alumnes, francament, crec que 
funcionava. També és possible 
que algun alumne se sentís 
malament quan li deia aquestes 
barbaritats. Evidentment, no 
puc fer res més, en aquest cas, 
que demanar-li públicament 
disculpes. 

Ha estat un plaer recuperar 
aquestes batalletes, sobretot 
ara que ja no les puc posar 
en pràctica. També ha estat 
un plaer treballar durant tots 
aquests cursos a l’institut Joan 
Fuster. Una abraçada molt gran 
per a tothom.

     
                        
Manel Masó
Exprofessor del Departament de 
Ciències Socials

Et penjaré del penjador, 
                  et mossegaré el nas i ...

Il·lustració: Matias Maurici Nieto 4t ESO B
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pel·lícules
Nosotros: L’Adelaide i el seu marit viatgen a la casa on ella va créixer, 
al costat de la platja. Té un pressentiment sinistre que precedeix una 
trobada esgarrifosa: quatre emmascarats es presenten davant de 
casa seva. Però el més aterridor ve quan els mostren els rostres.

sèries

música

llibres

videojocs

Riverdale: La localitat de Riverdale encara no s’ha 
recuperat del tràgic assassinat del noi d’or de l’escola, en 
Jason Blossom. Davant el que ha passat, l’Archie Andrews 
es replanteja el seu futur: dedicar-se a la música en lloc de 
treballar en el negoci familiar.

RecomanacionsL’AMPA 
informa

Lunchbox friends, de Melanie Martinez:   
 La cançó tracta d’una noia que no vol tenir  
 falsos amics.

Billie Eilish: Cantant i compositora  nord-  
  americana de 18 anys. Els estils de    
 la seva música són el pop, el trap, el   
 rock alternatiu i l’electropop.    
 La podem escoltar en plataformes    
 com YouTube i Spotify.

After: La Tessa Young acaba d’arribar a la universitat, 
i la seva vida estable i ordenada fa un gir brusc en 
conèixer el misteriós Hardin Scott. Encara que 
d’entrada s’odien, aquests pols oposats s’uniran i res 
no tornarà a ser com abans. Hauran de enfrontar-se 
a múltiples proves, com la innocència i la descoberta 
sexual, per poder estar junts.

Fran Bow: Fran Bow és un joc d’aventures esfereïdor, que explica la 
història de la Fran, una jove que lluita amb un trastorn mental i un 
destí injust.

T’agradaria col·laborar a la revista de l’Institut?
La Comissió de la Revista del FusteR busca pares, mares o familiars 
de l’Institut que vulguin ajudar-nos.

• Si saps corregir textos en català o en castellà
• si saps maquetar o dibuixar

posa’t en contacte amb nosaltres!

Els textos, fotografies i il·lustracions de la revista són d’alumnes. Els que formem la comissió de 
la revista fem voluntàriament el disseny, la maquetació,  la correcció i la coordinació.  

Anima’t i escriu-nos a: revista@ampajoanfuster.org

                    Et necessitem!

Lilit Asilbekyan, Sofía Rojano, 4t ESO 
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HumorReceptes 
de cuina

Quina alegria tens quan aconsegueixes muntar un 
trencaclosques en 6 mesos i a la capsa diu: de 2 a 4 
anys.

—Què 
li diu la 
cullera 
al 
sucre?            
—Ens 
veiem 
al cafè!

Lucía Fernández, Maykel Bolívar, Víctor Mestres, 4t ESO

Una nena està plorant desconsoladament.  
Llavors arriba un amiguet seu i li pregunta: 
—Ep, per què plores? 
La nena respon: 
—És que els meus pares compraran un germanet nou.   
El nen, tot emocionat, li diu: 
—Però això no és pas dolent, hauries d’estar contenta!! 
I la nena li respon: 
—És que la setmana passada van comprar un cotxe nou... 
I el nen diu: 
—I...?  Això què hi té a veure? 
—És que van donar el cotxe vell com a entrada...!

19El Fuster | Núm. 63

 ASADO CRIOLLO

Paola Gómez, 4t ESO

El plato consiste en un guiso de frijoles negros con carne de 
cerdo, como, por ejemplo, costillas, lomo, tocino y longaniza 
ahumada, que se sirve con arroz, harina de mandioca y 
naranja. Este plato, por la gran cantidad de vitamina C que 
contiene, ayudaba a evitar el escorbuto.

Son pedazos de carne de vaca a la parrilla. La carne se 
cocina a la brasa o con el calor del fuego, que generalmente 
suele incentivarse a partir de carbón vegetal.

FEIJOADA

Plato cochabambino que es hoy el plato más popular de Bolivia. Se trata de una 
gran lonja de carne de res apanada, acompañada con arroz blanco, papas y huevo 
frito. Se suele servir con una fritada de cebolla y tomate sobre la carne.

SILPANCHO

Un plato que se caracteriza por la abundancia y variedad de productos típicos del país, 
como el arroz blanco, huevo, carne molida, palta (aguacate) y chorizo, entre otras.

BANDEJA PAISA 

Su nombre proviene de la mezcla de frijoles negros o rojos con arroz. 
En el país muchos le agregan también finas tiras de carne mezcladas.

GALLO PINTO

Plato costeño y de bandera en Ecuador. Se trata de un jugoso 
estofado de pescado (comúnmente de albacora), con cebolla 
encurtida en hierbas, especies y ají, acompañado de yuca.

ENCEBOLLADO

Propone incorporar a una tortilla de maíz doblada en dos, carne 
de cerdo, de vaca y verduras variadas. Los tipos de taco que 
existen y sus distintos rellenos son prácticamente infinitos.

TACOS

Se trata de un tamal preparado a base de maíz, arroz, papas y tomate, 
relleno de carne de cerdo o pollo, y envuelto en hojas de chagüite (banano).

NACATAMAL

Consiste en carne marinada de pescado, marisco o ambos. En este 
país el plato se sirve con distintas guarniciones, como raíces hervidas.

CEBICHE

Se trata de una sopa de gallina y tubérculos. El cilantro es la hierba 
principal, que hace tan característico a este plato.

SANCOCHO DE GALLINA
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Hi ha una cosa que no sortirà com volies, però això t’obrirà les 
portes a una situació millor; en un futur ho agrairàs. Estàs en un bon 
moment pel que fa a les amistats i per a iniciar noves activitats en 
grup. Tingues paciència amb els amics, aquests dies estaran una mica 
nerviosos i tu seràs essencial per calmar-los.

Les primeres setmanes de mes, Cranc, 
estaràs en una guerra contínua entre 
el teu cor i el teu cap. Hi ha alguna cosa 
que no et deixa dormir com un peresós a 
les nits. Aquesta cosa és una elecció que 
vas fer fa ja molts mesos i que avui et 
tornes a plantejar, pensant si vas fer bé o 
no. Cranc, has d’aprendre a acceptar les 
decisions del passat i deixar-les enrere. I 
punt! Utilitza l’energia de la Lluna plena 
del dia 13, perquè es presenta molt i 
molt positiva.

Àries, per no variar, el mes 
arriba ben farcit de fenòmens 
astrològics que no et deixaran 
gens indiferent. Comencem pel 
més important per a tu: s’inicia la 
fase directa de Plutó a Capricorn. 
Aquest fenomen fa que totes i 
cadascuna de les pors que tens 
ben guardades i que, en certa 
manera, t’estan fent molt de mal 
en silenci, reapareguin.

Taure, arriba la màgia a la teva vida. 
Podràs finalitzar una etapa de confusió 
i una mica de desacord amb tota la 
gent que més estimes. Taure, abans 
de res, ens agradaria aconsellar-te una 
cosa molt important: no et prenguis tan 
seriosament els errors de la gent i aprèn 
a deixar que cadascú assumeixi les seves 
pròpies responsabilitats (perquè així 
no ho carreguis tu sempre TOT). Trenca 
d’una vegada per totes amb aquesta 
mania teva d’haver de controlar-ho 
absolutament tot i comença a dedicar-
te a allò en què has fixat la teva atenció: 
el nou camí que vols emprendre. Fes-ho 
ara mateix!

El mes comença amb un fenomen 
molt particular: s’inicia la fase directa 
de Plutó a Capricorn, la qual cosa farà 
que comencis el mes amb moltes 
ganes de deixar mals rotllos enrere. 
Això farà que vulguis començar amb 
una visió molt diferent, amb més 
positivitat, amb més ganes que tot 
vagi segons el que s’ha previst i que, 
al final, es compleixi allò amb què 
somies totes i cadascuna de les nits 
de la teva vida.

Aquest mes et porta moltíssimes coses bones i, si alguna 
cosa dolenta intenta entrar a la teva vida, t’encarregaràs 
directament de fer-la fora. Tots aquests canvis que has patit 
durant el mes de setembre estan donant el seu fruit. Et sents 
una persona totalment renovada i així et mostres als altres. 
El problema que tens, Balança, és que, encara que estiguis 
en el teu millor moment, mai no pares de preocupar-te per 
ximpleries.

Canvi de mes, renovació d’energies i avaluació de les 
coses bones i les dolentes. Estàs carregat de coses 
noves per aprendre, de projectes nous pels quals 
il·lusionar-te, de fites aparentment impossibles de 
complir, però molt probables de superar en el teu 
cas. Així doncs, Peixos, portes la màgia perfecta, la 
que et fa falta per tornar a connectar amb el teu 
jo més IMPULSIU per, així, poder lluitar pel que 
veritablement vols.

No et preocupis pels temes amorosos, 
ara és el moment de preocupar-te de les 
teves coses i no de pensar en drames 
romàntics. Intenta esforçar-te una 
mica més en els estudis, necessites una 
última empenta. Compte amb els Lleó!

Els Sagitari tindreu molt suport d’una 
persona especial i tindran molta importància 
els missatges de text. Sembla que t’obriràs 
molt i explicaràs coses que fins ara 
amagaves. Connexió especial amb els altres 
signes d’aigua, Cranc i Peixos

Àries (21 de març -20 d’abril)

SOLUCIONS

Mariona Baquero, Justin Poveda, i Gina Rivas, 4t ESO 

HoròscopPassatemps

Jorge Barcia, Ainhoa Gil i Manel Moreno, 4t ESO

ANIMALS 
1. Cabra 
2. Àliga 
3. Granota 
4. Lleó 
5. Aranya 
6. Camell 
7. Balena 
8. Rinoceront  
9. Tigre 
10. Burro 
11. Girafa 
12. Formiga 
13. Cangur 
14. Serp 
15. Conill 
16. Gallina 
17. Papallona 
18. Dofí 
19. Hipopòtam 
20. Elefant

Jeroglífics: 
Setze 
Dos mesos.  
Sisenes.

Taure (21 d’abril -20 de maig)

Geminis (21 de maigl -21 de juny)

Cranc (22 de juny -22 de juliol)

Lleó (23 de juliol -23 d’agost)
Lleó, comença un nou mes, un mes en què hauràs de 
treballar molt durament. Has sabut trobar la tranquil·litat 
i la pau que necessites i ara és hora de gaudir-ne. Aquest 
mes et porta moltes coses positives i també un nou repte, 
però, bé, tu ja estàs acostumat a aquestes coses, així que 
no tindràs cap problema. Sents que tot va molt bé i això, 
alhora, et preocupa. És una sensació estranya, oi, Lleó? 
Sents que en qualsevol moment la vida et pot donar un 
cop dur, ja que saps perfectament que no tot en aquesta 
vida és color de rosa. 

Verge (24 d’agost -23 de setembre)

Comença desembre i, amb aquest mes, comencen les ganes 
d’incrementar i de refermar una molt bona connexió personal amb algú 
molt especial amb qui, sincerament, et sents més Aquari que mai. És 
molt bonic veure que no et fa por res, que ja no hi ha ningú que et pugui 
fer canviar i que, per fi, presumeixes de personalitat i de singularitat 
com mai. És realment meravellós veure com t’estimes de veritat, Aquari. 
Així doncs, si us plau, segueix fent-ho tots i cada un dels dies de la teva 
enginyosa vida, perquè fa falta gent amb la teva llum.

Saps perfectament que si jugues amb foc et cremaràs, però si estàs 
disposat a arriscar-te, ara és el millor moment. El planeta Venus et 
transmet molt bones energies i pots viure moments molt especials pel 
que fa als sentiments. En general, tens bona sort amb l’amor i l’amistat.

Balança (24 de setembre-23 d’octubre)

Escorpió (24 d’octubre -22 de novembre)

Sagitari (23 de novembre -21 de desembre)

Capricorn (22 de desembre -20 de gener)

Aquari (21 de gener -18 de febrer)

Peixos (20 de febrer-20 de març)

2020
Sudoku
Completa el 
sudoku amb 
els números 
de l’1 al 9:

No es poden 
repetir números 
ni en les files ni en 
els quadrats de 3 
x 3.

1. Quants anys tens?

ZE ZE ZE ZE ZE ZE ZE     

2. Fa temps que vius al barri?

D’os + os               

3. Com van quedar a la classificació?

N N N N N N         

Jeroglífics

Posa el 
nom dels 
20 animals:

Mots encreuats



Espai 
Creatiu

L’alumnat de 1er i 2n 
d’ESO ha treballat 
amb moltes ganes la 
construcció d’instruments 
musicals amb la finalitat 
de la celebració de 
la festa de 
Santa Cecília, 
la patrona de 
la música.

Preparant 
la festa 
de Santa 
Cecília...

Alumnes de 1r i 2n d’ESO




