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• Onades de calor, fenòmens meteorològics extrems, espècies invasores o 

intensificació de malalties.

• La temperatura mitjana mundial va augmentar 1 ºC entre el 1880 i el 2017. 

• El nivell mitjà del mar a nivell mundial va pujar 19 cm entre el 1901 i el 2010

• En l’últim segle ha desaparegut el 90% de l’extensió de glaceres a Espanya.

Greenpeace: Así nos afecta el cambio climático (Informe del 28-11-2018)

Sabem, sense cap dubte, que els efectes del canvi climàtic es patiran en totes les esferes de 

la vida i, especialment, en l’economia, incloent-hi les generacions futures i la manera com 

entendran i viuran la vida.
La península Ibèrica, una de les zones més afectades pel fenomen, patirà desertificació i 

aridesa, i això farà que el medi físic canviï: les temperatures elevades modificaran la línia de 

costa i provocaran que la població migri, els tipus de conreu canviaran, hi haurà escassedat 

d’aigua.
Aquests canvis físics provocaran la destrucció d’activitats econòmiques bàsiques, com el 

turisme. La contaminació de l’atmosfera ja està fent augmentar les malalties respiratòries 

entre la població.
Moltes veus s’han aixecat des de fa temps per frenar-ho però, malgrat tot, no hem avançat. 

Conferències i trobades dels primers mandataris dels diferents països han quedat en no 

res; protestes i reivindicacions d’ONG, de diferents personalitats, d’adolescents, etc. han 

caigut en sac foradat.
Les noves generacions som conscients que ja tenim el canvi climàtic entre nosaltres; que ha 

vingut per quedar-s’hi, amb totes les conseqüències que coneixem perfectament des de fa 

temps; que ens espera un planeta diferent des de tots els punts de vista... i que nosaltres, 

els adolescents, hi haurem de viure!

L’equip de la revista
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Cómo tener una relación sana

Als  alumnes de 2n de batxillerat

1. Què penses fer després del batxillerat? 
Majoritàriament els alumnes responen que volen 
anar a la universitat, però alguns fan referència als 
cicles de grau superior.

2. T’ha resultat difícil arribar al punt on ets? 
Quasi tots els alumnes diuen que sí, que els ha sigut 
difícil arribar a segon de batxillerat perquè no tenien 
ben assumits els hàbits de l’esforç i de l’estudi.

3. Alguna vegada has dubtat, durant el batxillerat, 
del potencial acadèmic que tens? 
La majoria de alumnes diuen que han dubtat del seu 
potencial acadèmic. També mencionen que l’actitud 
a l’aula d’alguns professors és causa del descens de 
l’autoestima en alguns alumnes. 

4. Ara que ja estàs a segon de batxillerat, penses 
que ha valgut la pena el teu esforç? 
Molts dels alumnes enquestats diuen que no, però 
estan d’acord a destacar que és una bona sortida 
perquè t’obre les portes de la universitat, dels cicles 
superiors i d’algunes feines.

5. Penses que has escollit bé la modalitat de 
batxillerat o en algun moment te n’has penedit? 
Quasi ningú no es penedeix de la seva modalitat, la 
consideren la més correcta.

6. El curs vinent, creus que trobaràs a faltar 
l’institut? 
Generalment la resposta és que no trobaran a faltar 
l’institut, però sovint comenten que sí que trobaran a 
faltar els companys. 

7. T’agradaria haver estudiat en un altre centre? 
Quasi tots diuen que no els agradaria haver estudiat 
en altre centre. Només un parell de persones diuen 
que sí que haurien volgut anar a un altre institut.

Enquesta

Il·lustració: Mariana Zabala, 3r ESO C

Generalmente hay dos tipos de relaciones: las sanas y las tóxicas.

Las relaciones tóxicas son aquellas en las que, por alguna razón, una o las dos personas que 
forman parte de la relación no pueden dejar de hacerse daño, de manera física o psicológica. 
Y las relaciones sanas son aquellas que priorizan la sinceridad y la confianza en la pareja. Para 
tener una relación sana se deben seguir unos requisitos.

Además de confianza y sinceridad como una buena base de la relación, debemos tener en cuenta 
que el estar en pareja no debe perseguir la idealizada relación que se ve en las películas y libros, 
ya que cada uno es como es y tiene una personalidad diferente.

Otro aspecto que yo creo que se debe considerar como el más importante es la autogestión 
emocional y con ello, eliminar los celos. Estos provienen de las inseguridades y la falta de 
autoestima.

Finalmente, para concluir, he de decir que, a pesar de la gran dificultad para adquirir estos 
requisitos, sí es posible gestionarlos, trabajarlos. ¿Cómo? Con tiempo, con autorreflexiones, con 
paciencia y confianza tanto en uno mismo (autoestima y seguridad) como con nuestra pareja.

Sofía Soneira, 2n BAT B

Parlem de

8. Per a què penses que et servirà el batxillerat? 
Es coincideix a dir que serveix per entrar a la 
universitat. Alguns alumnes fan referència a tenir un 
ventall laboral més ampli.

9. Has trobat gaire diferència, respecte a l’ESO, a 
l’hora d’estudiar un control de batxillerat? 
Sense excepció, s’explica que hi ha una gran diferència 
entre l’ESO i el batxillerat, sobretot en l’extensió del 
currículum, en el nivell de continguts i en l’exigència 
d’aquests.

10. Has seguit algun consell educatiu per arribar 
fins al batxillerat? 
Generalment, no. Algun alumne ens parla d’estudiar 
més, de saber-se organitzar i de ser constant. 

11. Penses que has fet el batxillerat per acontentar 
els altres? 
La gran majoria de l’alumnat fa batxillerat per decisió 
pròpia, malgrat que alguns s’han sentit pressionats.

 12. Què milloraries del professorat que fa 
batxillerat? 
Entre les millores proposades destaquen: incrementar 
la motivació entre l’alumnat, fer menys abús de 
poder, orientar tots els alumnes, parlar menys de la 
selectivitat i millorar les classes.

13. Què penses de l’estructura de l’institut 
(orientació del pati, escales, aules, xarxa 
informàtica)? 
Generalment es veu bé, tot i que es troba una mica 
antiquada.

14. Explica com t’has organitzat per estudiar en el 
batxillerat. 
Ens diuen que cal estudiar amb dies d’antelació, fer 
resums i esquemes. Però alguns alumnes reconeixen 
que continuen estudiant el dia abans.

L’equip de la revista, format per alumnes de quart, ha vist interessant consultar als 

companys de segon de batxillerat com és el fet de ser batxiller.

S’ha escollit una mostra de vint alumnes dels dos batxillerats que hi ha al centre i aquí 

en teniu les conclusions.

Elaboració, realització i buidatge de l’enquesta: Jorge Barcia, Maykel Bolívar,  

Víctor Mestres, Lucía Fernàndez, Oriol Rovira, 4t ESO
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1. Pourrais-tu nous décrire ton expérience 
dans notre lycée?

C’était une très belle expérience. L’école en 
Espagne est très différente par rapport à celle 
de France. Personnellement je préfère votre 
système, les élèves ont peu de pression et 
sont beaucoup plus libres. Le rapport élève/
professeur est aussi moins strict. Bref, c’était 
très enrichissant.

2. Quelle a été ta matière préférée? 
Pourquoi?

Ma matière préférée a été la philosophie. 
Le cours était très vivant et j’ai étrangement 
compris énormément de choses. C’était 
vraiment intéressant et les élèves étaient très 
gentils.

3. Est-ce que tu parles encore avec tes amis/
amies de Barcelone?

Oui, j’ai gardé contact avec deux amis de 
Barcelone.

4. As-tu aimé notre ville?

C’est une très jolie ville, vaste et très diverse. 
J’aurais aimé la visiter un peu plus mais j’ai tout 
de même vu des choses très belles et beaucoup 
de personnes et de paysages différents.

5. Voudrais-tu répéter cette expérience?

Oui, avec plaisir. C’est une expérience hors du 
commun qui m’a énormément apportée.

Nerea Montané 
1r BAT B  Batxibac

Interview a notre élève lyonnaise

1. Per què treballes de 
professora? 
Quan era adolescent volia fer 
moltes coses diferents, però 
també m’agradaven les llengües. 
Una de les meves primeres feines 
va ser de professora substituta 
d’anglès en una escola. No 
ho havia fet mai abans i vaig 
descobrir que n’era capaç. El 
que va començar com una feina 
provisional es va convertir en la 
meva professió.

2. Quants anys fa que treballes 
com a professora? I en el nostre 
centre? 
Fa trenta anys que exerceixo de 
professora. En aquest centre és  
el cinquè curs.

3. Et veus fent de docent 
durant tota la teva vida laboral? 
Sí.

4. If you could have another 
job, which one would it be? 
Why? 
I would like to continue learning 
new things. I like being with 
people and socialising, but I also 
need to be alone reading and 
working on my own creative 
projects. If I had to change my job, 
I would like to be able to explore 
this “lonely” part of myself.

5. Which city would you most like to live in? 
Barcelona, because here I have my family and 
friends. I have lived here most of my life. I don’t 
like the pollution and noise of Barcelona, but it 
has its mountains, the sea, theatres, cinemas, 
bookshops..., it has everything. Barcelona is my 
city.

6. Do you consider yourself a good teacher? 
Sometimes I do. There are some days when I finish 
a lesson and I have a happy feeling. But there are 
other days when I am not completely satisfied with 
how a session went. Experience helps, but you are 
always learning as a teacher too.

7. T’has penedit alguna vegada d’alguna cosa 
que hagi fet com a professora? 
I tant que sí! Com que som humans, cometem 
errors. Els adults, com us passa als adolescents, 
no estem igual cada dia. Hi ha dies que estem 
desanimats o tristos, o no tenim la mateixa 
paciència o lucidesa i ens equivoquem en un judici 
o una apreciació. El que és important és aprendre 
dels errors i saber reconèixer quan t’has equivocat 
o no has sigut justa. I parlar amb un alumne quan 
cal aclarir les coses. 

8. Do you keep the promises you make to  
your students? 
I think I do. I always try to keep my word. You are 
my students and know me quite well... What do 
you think?

9. Què és el més complicat i què és el més 
gratificant d’aquesta professió? 
El més complicat per mi és mantenir l’atenció  
dels alumnes, que no s’avorreixin. Considero molt 
important que aprenguin anglès, però també és 

Entrevista

Entrevista a  Mar Gil
professora d’anglès del nostre institut

fonamental que desenvolupin un vincle positiu 
amb la llengua o, com a mínim, que no agafin 
mania a la matèria ni es bloquegin de cara al 
futur.

Trobo gratificant quan acaba l’hora i algun 
alumne diu: «Que curta que se m’ha fet aquesta 
classe!». I també, ara que he treballat com a 
professora durant molts anys, quan un antic 
estudiant em reconeix pel carrer i, després de 
tant de temps, em recorda alguna anècdota 
simpàtica o un detall positiu de la nostra etapa 
junts.

10. Explica’ns alguna anècdota divertida  
que t’hagi passat a l’aula. 
Recordo un dia que estava molt cansada i era 
última hora. Vaig posar una estona de pel·lícula 
i els alumnes estaven molt xerraires i moguts. 
Vaig dir: «Si continueu així, us trauré la “peluca”». 
Un altre dia, al final del matí em vaig equivocar 
i vaig dir: «Poseu les taules damunt de les 
cadires». Va ser molt divertit veure els alumnes 
seguint la broma i intentant fer-ho.

11. What do you feel minutes before 
entering a classroom? 
I feel a bit of vertigo and excitement. I feel the 
need to give you energy.

12. Com vols que et recordin els teus 
alumnes el dia de demà? 
Com algú que els ha ajudat a aprendre més 
anglès o que, en algun moment de la seva etapa 
escolar, simplement els ha ajudat a aprendre 
alguna cosa.

Ainhoa Gil, Paola Gómez i Manel Moreno 
3r ESO B

Nina Kergal
Il·lustració: Matias Nieto, 4t ESO B
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Notícies
El 27 de gener se celebra internacionalment un homenatge a les víctimes de 
l’Holocaust, ja que és l’aniversari de l’alliberament del camp nazi d’Auschwitz.
Com cada any per aquesta data, el Memorial Democràtic i el Departament 
d’Ensenyament van organitzar un acte per a estudiants de secundària. 
Aquest any el lema és «Stand together», que s’ha traduït per «Mantenim-nos 
juntes» per posar en relleu, també, l’experiència femenina de les víctimes 
del nazisme. L’acte es va fer al Teatre-Auditori de Sant Cugat del Vallès i  va 
consistir en conferències, actuacions d’arts escèniques en directe i participació 
d’alumnat de sis instituts. 
Enguany l’alumnat de l’institut Joan Fuster va intervenir amb la lectura en 
veu alta d’un fragment del llibre El fum de Birkenau, escrit per Liana Millu, 
periodista supervivent dels camps nazis.  

 
Al camp d’Auschwitz-Birkenau se sentia molt present el fum dels crematoris. 
Liliana Millu va ser una de les supervivents del camp de dones i va escriure en 
el llibre El fum de Birkenau la seva experiència: la feina dura, les obligacions, 
la falta d’aliments, etc., però també la solidaritat i l’afecte entre les dones 
que van compartir la vida al camp, i que esdevenia imprescindible per poder 
sobreviure a les humiliacions i vexacions. La lluita per la supervivència, per 
combatre la deshumanització. 
Resistència és ser persones, malgrat tot. 
Resistència és mantenir-nos juntes

Aquí teniu un fragment de la lectura dels nostres alumnes: 
Resistència 
Resistència és sobreviure un dia més en el camp. 
Resistència és treballar dur en el comando. 
Resistència és anar al recompte matinal amb febre. 
Resistència és l’amistat i la solidaritat entre les companyes. 
Resistència és estimar.  
Resistència és la cerca dels éssers estimats. 
Resistència és donar a llum una criatura, d’amagat, dins d’un barracó en la nit, 
en les condicions més adverses, i no sobreviure. 
Resistència és abraçar un fill a través d’un filat electrificat i morir.

Aniversari de l’alliberament d’Auschwitz

Els alumnes de l’aula 
d’acollida han visitat 
la biblioteca Camp de 
l’Arpa - Caterina Albert. 
El bibliotecari els ha 
explicat els múltiples 
serveis de la biblioteca 
i el funcionament del 
catàleg, de les diferents 
seccions i del préstec de 
llibres.  

Biblioteca  
Caterina Albert

El programa d’activitats #ORGULLOSA. Futbol per la 
igualtat és una proposta educativa que pretén fomentar 
la igualtat entre nois i noies en l’esport i contribuir 
a la construcció d’un model educatiu basat en la 
cooperació, el respecte i la capacitat crítica amb el futbol 
i el futbol sala femení com a eix conductor i centre 
d’interès.

És per aquest motiu que la Federació Catalana de 
Futbol i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya 
(INEFC) han unit forces per acostar aquestes activitats a 
sis instituts d’arreu del territori.

El nostre centre ha estat un dels escollits per impartir 
l’activitat, amb un total de 185 alumnes de 2n i 4t d’ESO, 
gestionats per les professores d’educació física Alícia 
Muniente i Estela Alonso.

Amb aquesta finalitat hem rebut Jordi Gay 
(seleccionador català sub-20 femení de futbol sala) i 
Natàlia Arroyo (seleccionadora catalana absoluta i sub-
17 femenina) al Joan Fuster, on han impartit als alumnes 
de 2n d’ESO una xerrada sobre el projecte #Orgullosa i 
el creixement del futbol i del futbol sala femení català.

per la IGUALTATFutbol

Los alumnos de 4.º A y 4.º B de la ESO 
han participado en una propuesta 
poético-musical, Cantología de la poesía 
española, realizada por el cantautor y 
profesor de Lengua Española Emiliano 
Valdeolivas.

El espectáculo consiste en «un 
peregrinaje musical en canciones por 
los senderos de la poesía española, que 
abarca desde los primeros balbuceos 
líricos de las jarchas del siglo x, hasta los 
gritos más desesperados de la última 
poesía vivencial de finales del siglo xx. 
Ninguna época literaria queda fuera de 
este ambicioso proyecto, al que el autor 
ha dedicado más de dos décadas de 
elaboración, selección de los textos y 
composición».

Sesión de cantología
de Emiliano Valdeolivos

Ha estat un activitat diferent de les que fem habitualment.
Quan poleixes et relaxa! A mi m’ha agradat molt!
Diana Quiroga, 1r ESO A, 

Em va agradar molt fer un portaespelmes. El vam posar al sopar de 
Nadal!
Jaume Ripoll, 1r ESO A

Ha estat molt bé fer un canelobre. 
Hem treballat a l’aula de tecnologia i el resultat de l’activitat, ens l’hem 
endut com un regal per a casa o per a la família.
Irene Nos, 1r ESO A

Hem tallat d’un tros de fusta prismàtica i hem començat a donar-hi forma 
al nostre gust. Ha quedat una peça cilíndrica amb petits detalls, com ara 
línies rectes i corbes.
L’hem polida amb paper de vidre i al final hi hem posat oli.
Estem molt satisfetes de la nostra feina.
Yia Ji Xia i M.ª Alejandra Taborda, 1r ESO A

Activitat de TORN
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NotíciesEls nois i noies de 1r d’ESO van 
preparar una exposició al vestíbul del 
nostre centre amb els seus «productes 
finals» del projecte del primer treball 
globalitzat: «El meu paisatge més 
proper». 

En equips de quatre o cinc companys, 
van treballar sobre el paisatge urbà 
que els envolta cada dia i sobre el seu 
vincle emocional amb els espais. D’aquí 
van sortir uns textos molt emotius, 
vinculats amb fotografies de paisatges 
urbans, i que esperem que quan els 
veieu penjats als expositors de l’institut 
us agradin, perquè parlen d’emocions, 
d’experiències vitals i d’espais urbans 
molt coneguts.

APS (Aprenentatge i Servei)

L’APS (Aprenentatge i Servei) és 
una metodologia activa, basada en 
l’experiència i l’acció del servei, amb la 
qual s’aprèn fent coses reals i d’utilitat 
social.

«Coneixent les nostres veïnes» és un 
taller de plantes aromàtiques, hort urbà i 
memòria històrica.

Us mostrem un exemple d’Aprenentatge 
i Servei que, en col·laboració amb l’edifici 
amb serveis per a la gent gran de Navas, 
ens ha permès acostar-nos a les nostres 
veïnes alhora que hem après coses 
sobre el nostre entorn i hem contribuït a 
millorar-lo. 

El projecte ha tingut tres àmbits 
d’acció:

1. Taller de plantes aromàtiques: 
Vam organitzar una activitat per 
aprendre a reproduir les plantes 
aromàtiques. D’una banda, vam 
voler fomentar la natura al barri 
i, de l’altra, vam aconseguir iniciar 
el vincle amb les nostres veïnes.

2. Hort urbà: L’edifici ens cedeix 
unes fantàstiques taules de 
conreu de la seva terrassa i 
nosaltres les mantenim. Això 
ens permet aprendre a conrear i 
alhora fem activitats d’observació 
de la natura. Els productes 
obtinguts es comparteixen amb 
les habitants de l’edifici.

3. Memòria històrica: Vam fer 
entrevistes a persones grans 
per conèixer com han estat les 
seves vides fins ara. Tant per a 
elles com per a nosaltres va ser 
una activitat molt enriquidora, en 
què vam poder escoltar les seves 
experiències de vida i la seva 
visió de la societat.

3r ESO

The students of 4th of ESO received in 
late January a group of Dutch students 
to make the activity of exchange in the 
English Language. They have been a week 
with us practicing the language, leaning 
about our culture, our customs, and 
making new friends

Later it will be us the ones who are going 
to enjoy the visit to their country! 

Cèlia Felices i Sònia Suero, 4t ESO

El nostre alumnat de primer ha anat a cercar els seus antics companys de primària per fer-los de guies turístics 
per indrets propers del barri.

Des del segon projecte del treball globalitzat de primer, cada grup de nois i noies està preparant un punt 
d’interès d’aquests itineraris compartits secundària-primària, a través de jocs i actuacions teatrals. 

Han treballat a fons els punts d’interès a mostrar, han recreat la vida d’un personatge imaginari i han fet 
infografies per presentar de manera molt visual quines són la utilitat, la història i la finalitat del punt d’interès, 
de manera didàctica i pensant en l’alumnat de sisè de les escoles del voltant.

CONEIXENT
LES NOSTRES VEÏNES

The improvement of
the English language

Treball globalitzat 1er d’ESO
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LA  
realitat

Otaku-gamer.  
El libro inconcluso

Il·lustració: Daifer Ramírez 4t ESO C

Relats

Esta fotografía fue tomada por 
Margaret Bourke-White en 1945, 
justo después de acabarse la 
Segunda Guerra Mundial. En 
ella pueden verse unos cuantos 
prisioneros del campo de 
concentración de Buchenwald, en el 
centro de Alemania. 
 
El hombre de pie en primer plano 
era Friedrich Adler, de 31 años. De 
origen humilde, había trabajado toda 
su vida como herrero en la ciudad 
de Múnich. Tenía 
un carácter muy 
curtido, la vida no 
le había tratado 
demasiado bien; 
no sonreía casi 
nunca, aún menos 
a su mujer. Había 
tenido la suerte de 
casarse con Alina 
Graf, el amor de 
su vida, la cual era 
todo lo contrario 
a él: simpática y 
afable. A Adler le 
alegraba los días. 
Rina (alegría en 
hebreo) fue su 
primera hija y poco 
después llegaron las 
mellizas Iris y Javiva. Para él, ellas lo 
eran todo.  
 
Nunca destacó especialmente en 
nada, hasta la llegada del nazismo. 
Entonces todo cambió: empezaron 
a perseguir a Alina por ser judía. 
Friedrich estaba asustado, pero en el 
fondo pensaba que eso no duraría 
mucho más, que los judíos eran igual 
de alemanes que el resto, y que ya se 
les pasaría la tontería a los nazis…  
Pero un día, cuando él estaba 
trabajando, se la llevaron junto 
con las mellizas. Rina, por suerte, 
estaba en la escuela. A partir de ese 
momento, Friedrich pasó a formar 

Un grup d’amics del barri de Sant Andreu 
es dirigien a l’habitual fira dels diumenges a 
la plaça Orfila quan, de sobte, es van trobar 
davant d’un local que feia poc que havia 
canviat de propietari. Tots encuriosits, hi 
van entrar. 

El primer que van veure va ser un rètol 
enorme que hi deia: «Vols saber el teu 
futur?». De sobte, una dona d’aspecte 
curiós, vestida amb una llarga túnica violeta, 
se’ls va aparèixer al davant i els va convidar 
a passar. 

Dins de la sala hi havia una gran taula 
rectangular amb una baralla de cartes 
i una bola al bell mig. Un cop asseguts 
al seu voltant, la pitonissa Maria Lluïsa 
va començar a predir-los el futur i els va 
anunciar que s’aproximava la fi del món. 

El grup d’amics, molt preocupats, van anar 
a consultar tots el profetes i endevins 
coneguts.

Molt espantats, van informar els mitjans 
de comunicació, els científics, els governs 
i les altes instàncies internacionals per 
poder trobar-hi un remei i aturar aquella 
desgràcia, però, al cap i a la fi, la fi del mon 
s’aproxima i no la podem aturar...

Aina Casals, Kevin Flor, Itziar Mata i 
Bernat Teixidor, 2n ESO C

parte de la resistencia y envió a Rina 
con su hermana. Clandestinamente 
distribuía panfletos antinazis por toda 
la ciudad, mientras intentaba saber 
dónde estaba el resto de la familia, 
sin perder nunca la esperanza. 
Hasta que el 20 de marzo de 1941 
fue detenido por las SS y lo enviaron 
a Buchenwald, donde pasaría los 
siguientes cuatro años.  
 
A pesar del sufrimiento al que lo 
sometieron, únicamente pensaba en 

cómo habría sido su vida si hubiera 
actuado antes. Lo echaba de menos 
todo, especialmente pequeños 
momentos como cuando Iris le tiraba 
de la barba o Alina le daba un beso.  
 
Cuando las fuerzas aliadas liberaron 
el campo el 28 de abril de 1945, no 
pudo reaccionar. Simplemente se 
imaginó junto a las personas que 
quería, con la esperanza de volverlas 
a ver.  
 
Irene Pijoan Toselli, 1r BAT A

La liberación  
en Buchenwald

Nivel 1. Acceder 

Cuando me he levantado, he pensado que hoy sería un día más, como todos, con mi rutina habitual, que 
consiste en jugar online en el ordenador, comer dorayakis, volver a mis juegos online, comer fideos de 
preparación instantánea, continuar jugando… Este habría sido un día normal para mí, pero…

En una de mis partidas, el juego se detuvo y en la pantalla apareció este mensaje:

«Un juego nuevo», pensé, y la curiosidad me llevó a aceptar el reto, sin siquiera darme cuenta de que no tenía 
otra opción. 

De repente, una potente luz blanca me cegó. Cuando abrí los ojos, tenía ante mí un amplio paisaje con multitud 
de colores. Al fondo, sobre una colina, se hallaba un castillo medieval rodeado de una muralla. Esto no era mi 
casa. ¿Dónde estaba? 

Pero no me dio tiempo a pensar mucho más. De pronto, una bestia aterradora apareció de la nada y cruzó mi 
vista volando. Me asusté tanto que me caí al suelo de golpe. Seguí a la bestia con la vista y me di cuenta de que 
era un dragón de escamas rojas y amarillas y que sobre su cuello iba sentada una chica. Parecían huir de algo. 

Volví la mirada y vi claramente de qué: un dragón más grande que el primero, blanco como un cisne y controlado 
por un hombre con una larga melena negra y una capa blanca con plumas negras alrededor de su cuello. 
¿Esto era un juego? ¿Qué se suponía que debía hacer?

De súbito, apareció ante mí un círculo blanco con formas geométricas en su interior. No tenían ningún 
sentido para mí, pero no pude evitar extender mis manos hacia ellas y empezar a moverlas como si estuviera 
resolviendo un puzle. 

Al combinar las formas, surgieron letras: shine drakan, leí lentamente. Y al pronunciar estas palabras, el dragón 
blanco se desplomó en el suelo, como si hubiera sido fulminado por ellas. 

 
Mariana Zabala, 3r ESO C

 Yuki-K15, te proponemos una nueva aventura: podrás superar niveles derrotando al tirano 
que controla cada uno de ellos hasta llegar al nivel final, donde te espera la batalla más épica 
de todos los tiempos. ¿Estás preparado para ello? ACCEDER

¡Felicidades, Yuki-K15! Acabas de superar el primer nivel del juego. Accede al segundo nivel.
ACCEDER

Il·lustració: Mariana Zabala, 3r ESO C
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Poesia

Els boscos s’estan 
cremant per culpa de 
l’acció humana,
a vegades natural i altres 
provocada.

També talem els boscos 
per fer mobles i paper.
Hem de parar; si no,  
el planeta farem malbé.

Ens quedarem sense 
boscos, selves i prats 
verds,
i això que us acabo de dir 
és molt cert.

Karen, Marta, Elizabeth, 
Lucía, 2n ESO C

Tots els arbres s’estan talant 
i la nostra vida acabarà. 
La majoria de la culpa és dels humans.

Tot, pels nostres productes quotidians… 
La tala dels arbres 
ens esta afectant. 
Hem de parar, JA!!!

Ainhoa, Ari, Edu, Dani, Guillem, 2n ESO C

La vida sense arbres

hem de parar!

Necessitem els arbres, 
sense ells no hi ha aire. 

Necessitem l’aire, 
sense aire no hi ha vida.

Com un llibre no és un llibre sense pàgines, 
nosaltres, sense aire, no podem viure. 

Uns minuts sense i ja n’hi ha prou, 
així ens fem petits quan no podem respirar.

Els arbres són natura i vida, 
també són la nostra necessitat. 

Estimem els arbres com els nostres amics 
i cuidem-los com els nostres familiars.

Necessitem els arbres, 
sense ells no hi ha aire. 

Necessitem l’aire, 
sense aire no hi ha vida.

Sara Rico, Juanma Fernández, Muxi Liu,  
Sofía Galvis, Conrad Sierra, 2n ESO C

LA  
 
DES 
FO 
RES 
TA
CIÓ

L’esport té molts aspectes 
positius, com per exemple el 
treball en equip i l’acceptació de 
les normes, i ens ajuda a comptar 
amb els membres de l’equip i amb 
un mateix, i a acceptar els errors. 

Amb l’esport també és fa molt 
esforç i es lluita conjuntament 
amb l’equip per aconseguir allò 
que es desitja.

En definitiva, l’esport fa que 
gaudim mentre el practiquem, que 
confiem en nosaltres mateixos 
i en els altres i que, amb esforç i 
dedicació, puguem superar-nos i 
fer-ho millor cada dia.

 Itziar Mata, 2n ESO C

L'esport

Il·lustració: Mariana Zabala, 3r ESO C
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L’AMPA 
informa

Qui representa l'AMPA  (President) dins i fora del centre i presideix les reunions.Les reporteres (Comissió de Comunicació)

Envien convocatòries a les famílies i s’ocupen de 

la web i  xarxes socials de l’AMPA. Us animem 

a seguir-nos a Instagram (@ampajoanfuster), 

Facebook, Twitter i ara també a Spotify 

(ampamusic). No t’ho pots perdre, tenim 

algunes sorpreses preparades!

Qui posa ordre (Responsable dels armariets)S’encarrega que l’alumnat que vulgui pugui tenir un armariet per deixar les seves coses.

Els busca col·loquis (Comissió d’escola de pares) Proposen i organitzen xerrades de temes interessants per a les famílies: “Els perills de l’ús de les xarxes socials”; “Després de l’ESO, què?”; “Consum d’alcohol entre adolescents”... Fes-nos una proposta d’un tema d’interès general i mirarem d’organitzar una xerrada!

Qui representa l'AMPA quan no hi és  

el president (Vicepresidenta) 

Ajuda i és qui el substitueix en la seva 

absència, entre d'altres coses.

Qui custodia els documents (Secretari)  és el responsable de posar al dia tota la documentació de l'AMPA.

Les organitzadores dels saraus (Comissió de festes) 

Organitzen activitats com ara l’esmorzar de benvinguda 

o el sopar de la festa de final de curs. Munten festes 

allà on van. 

Els qui proposen activitats  
(Comissió d’extraescolars) 
Organitzen activitats esportives i de lleure 

a l’institut, fora de l’horari lectiu: parcours, 

teatre, edició de foto i vídeo, shoot-ball... 

Tens alguna proposta? Vine i explica’ns-la!

Qui administra els diners (Tresorer) 

Custodia els llibres de caixa, l'inventari i 

controla el pressupost i balanç.

Els altaveus de l’institut (Comissió de la revista) Publica en paper i en digital tres revistes l’any (una de les quals amb les creacions premiades per Sant Jordi), amb textos, fotografies i dibuixos fets majoritàriament pels alumnes. Cada família en rep un exemplar. Tens alguna cosa a dir? T’animes a escriure un article? Ens ajudes a corregir, maquetar  o coordinar?

Els membres de l’equip de l’AMPA treballem amb 
l’objectiu de fer que el Joan Fuster sigui l’institut 
de referència al barri i un lloc on els joves es trobin 
còmodes i del qual se sentin orgullosos

Estem convençuts que el treball en equip és la clau de l’èxit.  
Ens ajudes a aconseguir-ho? ampajoanfuster@gmail.com

Tel.: 93 243 15 60

El passat mes d’octubre es va constituir el nou equip de l’AMPA de l’institut,
format per pares i mares de diferents cursos amb moltes ganes de fer feina, ple d’idees 
engrescadores i d’iniciatives que estem segurs que beneficiaran de manera directa els 
nostres fills i filles i tota la comunitat educativa en general

L’’`ampa es renova

Puntillisme
L’alumnat de primer d’ESO ha treballat la tècnica del puntillisme, que consisteix a posar punts de colors 
purs sobre el paper o la tela i deixar que la nostra retina faci les combinacions desitjades. 
D’aquesta manera, emulant un Georges Seurat o a un Paul Signac, han representat els seus rostres.
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Receptes 
de cuina

Salut: Seguiràs vulnerable pel que fa a la 
salut, a causa de el baix nivell d’energia 
que tens.

Evolució personal: No serà un any gaire bo 
en les relacions socials.

Família: La teva vida familiar es veurà 
afectada, hi haurà moments bons i d’altres 
en què de sobte sorgiran enfrontaments, 
baralles i canvis irremeiables entre els 
familiars.

Economia: El 2020 seguirà sent 
molt bo pel que fa a la teva 
economia. 

Estudis: Llegiràs sobre Astrologia, 
temes espirituals, tecnologia... 
Tindràs avidesa per aprendre. La 
gran exigència professional del 
2020 farà que aquest sigui un any 
molt bo per a l’estudi.

Salut: La teva salut serà excel·lent. 
No te n’hauràs de preocupar. A part 
d’alguna grip o un refredat, no tindràs 
res més. 

Amor: El 2020 no serà un any romàntic per a tu. Et sentiràs 
molt independent i no tindràs ganes de dependre de ningú. 
Et fa il·lusió estar en solitud. Si estàs solter, continuaràs solter. 
Coneixeràs molta gent nova i podries tenir moltes relacions 
esporàdiques i curtes.

Evolució personal: Peixos, tu ets el signe més espiritual de 
tots i enguany ho seràs encara més. Aprendràs a portar 
l’espiritualitat a la teva vida terrenal. 

Família: La teva família està bé i no has de preocupar-te’n.

Estudis: Els estudis t’aniran fenomenal. Tens ambició i l’esforç 
que faràs per treure les millors notes et serà recompensat. Si 
estàs pensant a estudiar a la millor universitat, aconseguiràs 
treure la nota necessària per a arribar-hi. Si encara ets a 
l’institut, no t’anirà tan bé. Podries trobar-te que estàs acabant 
el batxillerat i tens dubtes sobre quina carrera triar.

Salut: Et trobaràs amb energia i amb molts 
ànims.

Amor: T’anirà fenomenal amb la teva parella i 
tindràs bona relació amb l’altre sexe.

Amistats: Pensa que no estàs sol, els teus 
amics sempre estan a prop teu.

Família: Compartiràs amb ells moltes hores; 
la teva família necessita estar amb tu. 

Feina: T’anirà molt bé. Es valorarà el teu 
esforç. Segueix així.

Àries (21 de març -20 d’abril)

Carla Luengo, 4t ESO A

Gina Rivas, 4t ESO A

Justin Poveda, 4t ESO B

Horòscop

Salut: La salut serà molt bona aquest any, només en moments 
puntuals pots arribar a tenir petites malalties passatgeres i sense 
importància.

Amor: Si estàs solter, l’amor no serà gaire important per a tu perquè 
valores molt la teva independència.

Evolució personal: El teu desenvolupament personal es relacionarà 
estretament amb l’espiritualitat. Serà el més important de l’any per a 
tu.

Feina: No et vindrà de gust 
relacionar-te, però a nivell 
professional tindràs un gran èxit, 
gràcies a la teva gran implicació 
i al teu desenvolupament 
espiritual.

Economia: Econòmicament 
t’anirà molt bé durant tot l’any 
i l’acabaràs encara millor.

Estudis: Si ets estudiant, 
aquest any t’anirà molt bé i 
aconseguiràs els resultats 
que et proposis. El teu poder 
de concentració i la teva 
gran voluntat et portaran a 
l’èxit.

Capricorn (22 de desembre -20 de gener)

Aquari (21 de gener -18 de febrer)

Peixos (20 de febrer-20 de març)

2020
Per als nascuts el  
primer trimestre

Pasta  
Alfredo

Curanto

Stephany Saltos, 4t ESO B

Il·lustració: Matias Nieto 4t ESO B

       Ingredients per a 4 persones 

●	 200 grams de tirabuixons (fussilli)
●	 2 tasses de ramells de bròquil
●	 2 mitjos pits de pollastre sense pell
●	 2 cullerades de mantega
●	 2 cullerades de farina
●	 1 ½ tasses de llet
●	 ¼ de tassa de llet evaporada
●	 ¼ de tassa de formatge parmesà ratllat
●	 Consomé de pollastre en pols
●	 Oli d'oliva
●	 Sal i pebre

Ingredientes:
●	 500 g de patatas nuevas
●	 ½ kg de mejillones
●	 ½ kg de almejas
●	 ½ kg de trozos pequeños de pollo

●	 750 g de pescado (merluza y salmón)
●	 ½ chorizo suave
●	 1 guindilla cayena
●	 Sal
●	 Comino
●	 Aceite
●	 1 botella de vino blanco
●	 Estragón

Preparació:

Comencem coent la pasta. En els últims 2 minuts del temps 
de cocció, hi afegim els ramells de bròquil. Un cop cuita la 
pasta, l’escorrem i ho reservem.

Tallem els pits de pollastre a talls prims, escalfem una 
cullerada d'oli d'oliva en una paella a foc mitjà i hi afegim 
els talls de pollastre salpebrats . Una vegada siguin cuits, els 
retirem i els tallem a trossos més petits.

Desfem la mantega al foc en una paella, hi afegim la 
farina, ho remenem i ho deixem coure 1 minut, fins 
que s'enrosseixi. A poc a poc hi afegim la llet, remenant 
constantment fins que s'integrin els ingredients, hi afegim el 
consomé de pollastre en pols i la llet evaporada i deixem que 
espesseixi abans d'afegir-hi el formatge parmesà. Afegim a la 
salsa la pasta amb el bròquil i el pollastre, i ho deixem coure 
uns quants minuts.

I ja ho tindrem preparat!

Preparación: 

Cogemos una olla bien grande y cubrimos el fondo con 
aceite.

Añadimos sal, comino, guindilla y las patatas enteras sin 
pelar.

Encima colocamos una capa de mejillones y una capa de 
almejas.

Ponemos por encima unos trocitos muy pequeños de 
chorizo, unos trocitos de pollo salpimentados y, por último, 
remojamos con el vino blanco.

Troceamos el salmón y la merluza y se lo añadimos al guiso. 
Lo ponemos a cocer todo durante unos 20 minutos para que 
los ingredientes se hagan con su propio jugo al vapor.

Servimos con un poco de estragón fresco picado.

Lucía Fernàndez i Sofía Rojano, 4t ESO B

*Aristotelia chilensis o maqui es una especie botánica de planta fanerógama de la familia 
de las elaeocarpáceas, propia del sur de Chile y zonas adyacentes del sur de Argentina

En un pozo excavado en la tierra se colocan piedras calientes 
y hojas de maqui* por encima. Sobre ellas se depositan los 
ingredientes del plato (mariscos, carne, papas, arvejas, etc.), 
se tapan con más hojas y se deja cocer.

1
2

3

1
2
3
4
5
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SOLUCIONS

Passatemps

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

Mariona Baquero, Lilit Asilbekyan, Mario Luque, 4t ESO B

Humor

Lilit Asilbekyan, Mariona Barquero, Mario Luque, 4t ESO

Il·lustració: Roger Watska 2n BAT A 

Laberint

Busca 10 paraules relacionades amb l’institut

Troba el nom de 10 assignatures  
o matèries que es cursen a l’ESO

Sopa  de  lletres

Fes arribar el nen a l’escola:
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El barri de Sant Andreu, on està situat l’institut Joan Fuster, 
presenta edificis destacats que val la pena conèixer.  
Us convidem a llegir aquesta pàgina i a conèixer-los in situ.

Edificis singulars

Can Guardiola és al barri de Sant 
Andreu, al xamfrà dels carrers Cuba 
i Rambla de Fabra i Puig. És una casa 
unifamiliar que consta de planta baixa, 
dos pisos i golfes, amb teulada a dues 
aigües. A la part posterior hi ha un petit 
jardí amb palmeres.

El projecte original, del 1903, signat pel 
mestre d’obres J. Codina i Clapés, tenia 
una planta menys i uns criteris estètics 
antiquats, però finalment es va fer un 
canvi de plantejament i s’hi van afegir 
una planta i uns elements decoratius 
més de la seva època.

A mitjans dels anys 80 del segle xx el 
propietari va morir i una constructora 
va comprar l’immoble per fer-hi pisos. 

Gràcies al moviment veïnal i a les 
accions realitzades per 
la comissió Salvem Can 
Guardiola, la Generalitat 
de Catalunya va adquirir 
l’edifici i actualment allotja 
associacions sense ànim de 
lucre i amb finalitats socials. 
Pertany al Departament de 
Benestar i Família.

Maykel Bolívar, 4t ESO C

És un bloc de cinc edificis en forma d’essa que va ser 
impulsat per la Generalitat de Catalunya durant la Segona 
República per allotjar-hi els obrers més necessitats. La 
primera pedra es va posar l’any 1933. S’hi van construir 
200 habitatges, tots ells dúplexs oberts a l’exterior, que 
sempre tenien llum natural i que donaven a totes dues 
bandes del carrer. Això feia més eficaç la ventilació. 

Aquest projecte no el va acabar la República, sinó el 
govern franquista; per això no s’hi van allotjar obrers, 
sinó militars, vídues de guerra i, posteriorment, policies 
nacionals.

L’any 2012, després d’una restauració, es va obrir al públic 
un dels habitatges. El Museu del Disseny hi organitza 
visites guiades que permeten veure’n l’estructura i 
l’aspecte originals.

Oriol Rovira, 4t ESO C

sèries

música

llibres

videojocs

Friends 
És una sèrie que tots hem vist alguna vegada, però que 
es mereix que la posem aquí perquè és molt bona. 
Tracta d’uns amics que passen moltes estones junts, 
de les seves aventures, de les relacions entre ells, dels 
enamoraments….

Recomanacions

Hip, de Mamamoo 
La cançó vol expressar que és completament 
igual ser d’una manera o d’una altra i que allò que 
importa és la visió que tenim davant de la vida.

Without Me, de Halsey 
La cançó tracta de diferents relacions que s’han 
experimentat o observat. És un recordatori de 
la idea que no s’hauria de permetre que altres 
s’aprofitin de tu.

Matar un rossinyol, de Harper Lee 
Ambientat en la societat americana de la dècada de 1930, 
Matar un rossinyol mostra una comunitat dominada pels 
prejudicis racials, la desconfiança cap al qui és diferent i la 
rigidesa dels vincles familiars i veïnals. El trobareu com a 
novel·la gràfica i com a novel·la normal.

Agatha Knife 
Agatha Knife és un joc de confrontació molt divertit. 
La seva estètica simplista és encantadora i inquietant en la mateixa 
mesura. Així mateix, la història combina temes foscos i comèdia.

   Lucía Fernández i Sofía Rojano, 4t ESO 

Sabíeu  
què?

Can Guardiola La Casa Bloc



NOVA DECORACIÓ 
 
Tenim una nova decoració feta pels 
alumnes del centre que actualment 
estan fent segon d’ESO, sota la direcció 
de la professora Magda Alegret.

D’aquesta manera hem decorat el sòcol 
del primer pis! Ara té un aire molt més 
atractiu i alegre! Veritat que sí?

Al Fuster

Espai 
Creatiu



ART MURAL
Des de que vam començar l’optativa d’Art Mural, ja han passat dos trimestres. 
En aquesta optativa volem que l’alumnat formi part d’un procés participatiu per 
pintar un del espais del nostre institut, en commemoració del 25è aniversari.

En Pere Grané, tallerista de B-Murals, ens ha acompanyat en totes aquestes 
sessions, en què hem fet un apropament directe a l’art urbà des dels inicis. També 
hem fet diverses sortides a la Nau Bostik, on, a més de veure l’obra d’artistes 
urbans actuals, hem pogut començar a pintar amb esprais.                               2n ESO


