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EDITORIAL
I aprenem...
Va ser un dijous de març, el 12 per ser exactes, a darrera hora del dia que se’ns va
anunciar que l’endemà no tornaríem als centres, en un inici, els següents quinze dies.
Ara, dos mesos més tard, sabem que, malauradament, no només serien quinze dies.
I hem après a conviure amb la incertesa, amb la por, amb la ràbia i amb la tristor...
Incertesa de no saber quan tornarem a les aules i en quines condicions, de com farem
les PAU. Por d’un minúscul però letal virus que pren la vida o emmalalteix a éssers
estimats. Ràbia de no poder viure amb la quotidianitat a la qual les persones estàvem
avesades. De no poder anar a l’institut, de no poder conviure amb els companys i
companyes de classe, de no poder aprendre en directe amb l’escalf humà, de no poder
anar de colònies, intercanvis, viatge de final d’etapa, viatge de primer de batxillerat,
etc. Tristor per les pèrdues i renúncies que tots i totes nosaltres hem dut a terme
durant aquests dos mesos.
I hem après a ensenyar i a aprendre en altres mitjans conscients que, a més a més de
continguts, especialment en una situació com aquesta, havíem d’acompanyar
emocionalment els nostres aprenents fent tutories amb videoconferència, donant
suport per part de l’equip de psicopedagogues del centre a qui l’equip de tutors i
tutores detectava que n’estava més necessitat. Atorgant cotutories a professorat
voluntari per tal d’atendre més exhaustivament la totalitat de l’alumnat. I treballant
colze a colze amb l’EAP, amb Serveis Socials de l’ajuntament del municipi, amb la
regidoria de Joventut i amb la Klau detectant necessitats i posant fil a l’agulla allà on el
professorat detectava que calia actuar.
I hem après que també podem fer classes online i que, encara que ens agraden molt
més presencials, podem preparar el nostre alumnat per fer unes bones PAU, podem
treballar col·laborativament, podem treballar per projectes, podem seguir aprenent
de tot i de tots i totes diàriament, podem fer una revista confinada com aquesta.
També, hem après (ja ho sabíem, però ara en som més conscients) que no hi ha res
com sentir la remor que fan els aprenents quan entren per la porta de l’institut cada
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dia i es saluden i es desitgen bon dia. Que no hi ha res com ensenyar i aprendre en un
entorn real però que, gràcies als entorns virtuals, l’acompanyament i l’aprenentatge
han estat i són possibles.
Per anys que visquem, recordarem aquest període i en valorarem aprenentatges
vivencials que ens hauran marcat col·lectivament i individualment. I, sí, ens en
sortirem!
Ens veurem ben aviat en entorns reals o virtuals mantenint viva la flama de l’institut
Montpedrós!
#sommontpedrós

Maria Trill Marín,
Cap d’estudis del centre
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LA CULTURA EN TEMPS DIFÍCILS
Per Quique Moreno (Professor de la matèria)
Ben cert és que la cultura ens fa més grans, ens forma com a persones. En definitiva,
ens enriqueix una mica més. Durant aquesta confinament, situació atípica per tots, ens
hem adonat que, amb grans esforços, il·lusió, cooperació i solidaritat aprenem uns dels
altres. Per primera vegada (i esperem que darrera), un número de Què em dius? es
confecciona íntegrament des dels nostres domicilis, amb la situació de dificultat que
aquest fet comporta. Conscients de tot això, hem vetllat per publicar-la amb garanties
de qualitat.
En aquest número trobareu reflexions al voltant de la situació actual (des de diferents
punts de vista), activitats fetes per alumnat i professorat del Montpedrós, textos
instructius
recepta

per
de

fer
cuina

una
i

passatemps. Esperem que us
agradi i que gaudiu d’una
estona amena de lectura.
Considereu-la com un petit
regal de Sant Jordi que,
malauradament,

no

vam

poder assaborir ni al centre ni
a l’aire lliure. Us obsequiem
amb la imatge d’una rosa
elaborada per una alumna del
nostre institut.

3r d’ESO
A

“Proposem-nos ser feliços només un minut! Ningú no ens pot
privar que també ho siguem el minut següent”.
Eduardo Criado Aguirre
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LA NOSTRA VIDA DURANT EL CONFINAMENT
A pesar d’estar tancat l´institut, la nostra activitat no ha parat. Hem

continuat

treballant i aportant tot el millor de nosaltres. Tant és així, que s’hi ha participat en
diferents activitats online. D´aquestes activitats destaquem la participació de dues
alumnes, Laura Bertrán (de 4t ESO) i Núria De la Torre, de 1r ESO, les quals van
participar en el Certamen de Lectura en Veu Alta en confinament. Si ho desitgeu, ho
podreu veure en els següents enllaços:

Laura Beltrán 4t ESO

Núria De la Torre (1r ESO)

Per un altra banda, per tal de potenciar i fomentar la lectura des del centre (i amb
cooperació de la biblioteca del nostre poble), es convoca cada any el Premi de
Literatura “Protagonista Jove”, una activitat que convida a participar tot l´alumnat de
manera voluntària en el foment de la lectura. Els llibres són prèviament seleccionats
per una comissió d’experts en literatura. Mitjançant una xerrada i unes votacions, es
valora quin és el que més ha agradat, posant en comú les seves impressions i emocions
al respecte. Aquest any hi han participar activament els alumnes 2n ESO. L’activitat es
va fer a través de vídeo conferència i ha sigut valorada molt positivament.
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4 alumnes de 3r d’ESO de la matèria ICT que han quedat finalistes en el concurs
tecnològic que promou mSchools, fent ús de l´aplicació mòbil Mobile History Map. Cal
donar-los l’enhorabona pel seu treball i esforç!

Les circumstàncies excepcionals durant aquest temps han fet que molta gent s’hi
engresqués i hagin sortit projectes molt enriquidors amb la participació i col·laboració
de les escoles municipals, com a) el projecte de L´hora del conte, el qual ha facilitat
que els nens i nenes del nostre municipi hagin pogut gaudir d’àudio-contes narrats per
l’alumnat de 3r d’ESO Montpedrós com si estiguessin a la mateixa escola o a la
biblioteca municipal, i b) Cireduquem, per tal de promoure la Festa de la Cirera, en la
qual hi ha participat la llar, les escoles i l’Institut de Santa Coloma de Cervelló.

Tot l’alumnat d’ESO, amb l’impuls de la Coordinació didàctica de Tecnologia i, per tal
de sortir al carrer amb garanties d’higiene i prevenció, ha confeccionat mascaretes
(amb tutorials inclosos), de com fabricar-les de manera adequada.

Durant el període de confinament, s’hi han elaborat, en llengua anglesa, vídeos
d’alumnat de 2n d’ESO, 4t d’ESO I 1r de Batxillerat, un projecte titulat The Coronavirus
Time Capsule que té com a finalitat recollir les experiències viscudes en els seus
respectius domicilis.

Per últim, destaquem el treball de l´equip docent que, per tal d´animar i
engrescar a tothom, ha generat actuacions musicals, amb una bona dosi;
recomanacions per al Sant Jordi (amb aportacions i recomanacions del mateix
alumnat), etcètera, etcètera, etcètera, que podeu visionar al web.
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DES DELS NOSTRES BALCONS
Per Paola Muñoz del Río
Per a mi, sortir al balcó és realment el
moment del dia on donem gràcies a totes
les persones que

s’estan

esforçant

perquè tot el món estigui millor. A banda
d´aquest homenatge que suposa sortir al
balcó per aplaudir, per a mi és més que
això: és un moment de desconnexió del
dia, un moment per gaudir!!!
A casa nostra hi és el meu cosí petit d´1 any, i quan sortim al balcó és el moment de
ballar, cantar... i fem bromes perquè ell s’ho passi bé. Per a mi és el millor moment del
dia, perquè sols per veure com per un moment el nen s´oblida de tot és una gran
satisfacció per a nosaltres.
La meva germana i jo ens passem tot el dia amb el meu cosí en el balcó aplaudint els
cotxes que passen. No té cap sentit, però res del que està passant tampoc ho té, així
que hem de fer tot el possible per oblidar aquesta situació una mica.
Crec que ha quedat prou clar que per a mi sortir al balcó és un gran moment del
dia!!!

LA IMPORTÀNCIA D´APLAUDIR!
Per Ainara Giorgi
Per mi, sortir al balcó i aplaudir cada dia em reconforta perquè penso que cada cop
queda menys.
Al principi sempre sortia a aplaudir, però em coincideix amb les videotrucades del
meu professor de ballet i he deixat de fer-ho. Però el dia que puc, quan hi surto, em
fixo molt en els meus veïns (les cares que posen, qui surt i qui prefereix quedar-se a
casa). Sols són 5 minuts, però a molts els fa pal...
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Una veïna meva, que és infermera, es juga i s´ha jugat la vida per molts de nosaltres.
Veure com alguns veïns moltes vegades no surten, no m´agrada. És una impotència.
Molta gent pensa: “per què hem d´aplaudir?” Si jo no aplaudeixo dona igual. Només
soc una persona respecte als milions d´habitants que ho fan... Però si tothom pensés
així, ningú hi sortiria.
En el meu edifici, cada setmana hi ha una persona diferent que es dedica a cuinar i a
repartir menjar a la gent que ho
necessita.

Aquests són detalls que

m’omplen (i no només la panxa)..
Per acabar, els metges sempre han
salvat vides i, personalment sempre,
he

estat

molt

agraïda

perquè

existeixin. Potser ara entendrem la
importància que es mereixen per
salvar vides cada dia.
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COVID-19: PREGUNTES I DUBTES.
Per Edgar Durán

a)Què s’entén per coronavirus?
La

paraula

coronavirus

deriva

del

grec κορώνα, que significa "corona", per
les

seves

estructures proteiques en

forma de corona que presenta el virus a
nivell microscòpic, definint a una extensa
família de virus que poden causar
malalties tant en animals com en
humans. En humans, pot causar infeccions respiratòries, que poden anar des d’un
refredat comú fins a malalties molt greus, com ara la síndrome respiratòria de l´Orient
Mitjà (MERS) i la síndrome respiratòria aguda severa (SRAS).

b) Quins són els símptomes de la COVID-19?
Els símptomes més comuns de la COVID-19 són febra, cansament i tos seca. Alguns
pacients poden presentar dolors, congestió nasal, rinorrea, mal de coll o diarrea.
Aquests símptomes solen ser lleus i apareixen de forma gradual. Algunes persones
s'infecten, però no en desenvolupen cap símptoma (asimptomàtics) i no es troben
malament. La majoria de les persones (al voltant del 80%) es recupera de la malaltia
sense necessitat de realitzar cap tractament especial.

c) Com reduir-ne el contagi? Mesures preventives.
1- Rentant-se les mans regularment amb aigua i sabó o amb desinfectant de mans
a base d'alcohol.
2- Cobrint-se el nas i la boca al tossir i esternudar amb un mocador de paper d'un
sol ús o amb la part interna del colze.
3- Evitant el contacte directe (1 metre o 3 peus) amb qualsevol persona amb
símptomes de refredat o grip (influència).
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EL CORONAVIRUS ALS DIFERENTS CONTINENTS
Per Andrea Bejarano, Lucía Nogales, Aurora Reillo i Martina Tenorio.
El COVID-19 és un virus que va sorgir a la Xina, concretament en la regió de Wuhan. Com és
molt contagiós i no existeix una cura, s’ha propagat per tot el món ràpidament, passant d´una
epidèmia a un estat de pandèmia, on tot el món és veu afectat. A l’Àsia, on es va originar, s’hi
mostren resultats positius. Després de set setmanes confinats consideren la situació
controlada. Per un altra banda, Oceania és el continent amb major nombre de contagis per
metre quadrat, amb més de 3.140 i 13 morts. L’evolució a Europa i Amèrica és semblant. Hi
ha 544.172 persones contagiades i 21.271 morts. No es pot sortir al carrer, excepte per casos
concrets. A data de 30 de març i segons podem observar en la graella , el primer país amb
més contagiat són els EUA, seguits d´Itàlia i, finalment, la Xina.

Font: Organització mundial de la salut (OMS)

Com a conseqüència d’aquesta situació, en la majoria dels països estem en quarantena per
intentar que no hi hagi més contagis i se’n pugui obtenir una cura. A l'Àfrica és on menys
contagis hi ha, ja que tenen altes temperatures i té poc moviment.
Països amb menys contagis:
1- Papua Nova Guinea (Àsia): 1 persones diagnosticades; 2- Nicaragua (Centre Amèrica): 4
persones diagnosticades; 3- Surinam (Amèrica del Sud): 8 persones diagnosticades
Si desitgeu saber-ne més de sobre l´evolució de la pandèmia amb dades actualitzades, podeu
accedir al següent enllaç:
https://www.rtve.es/noticias/20200330/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
9|P àgi na

MESURES HIGIÈNIQUES: QUÈ EN SABÍEM I QUÈ EN SABEM
Per Lola Colomino i Sandra Rubio
Per a nosaltres aquesta situació tan atípica i excepcional, a causa de la COVID-19, ens
ha ensenyat a valorar més les coses que abans no féiem com, per exemple, el fet de
netejar-nos les mans correctament i, fins i tot, tenir cura de les coses que toquem i
deixem a la resta.
Moltes vegades, en arribar a casa, se´ns oblidava el fet de netejar-nos les mans, o
inclús després de menjar netejar- nos les dents, o coses semblants. Ara totes aquestes
situacions han canviat. Tots aquests gestos són molt necessaris per evitar que el virus
no es propagui més ràpidament i, així, evitar morts innecessàries.
La nostra conclusió és que ara som més conscients de la importància que té un gest
tan senzill com aquest.

APRENEM SOBRE LES MESURES DE PREVENCIÓ
Per Cristina Vidal, Marta Prieto, Paula Hito i Carla Viedma
Les diferents mesures de prevenció que hem de tenir en compte per no contagiar-nos
del coronavirus són:

1- Netejar-se les mans freqüentment i durant 20
segons.

2- Evitar llocs on hi hagi molta gent junta,
com per exemple el gimnàs o centres
comercials.
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3- Tapar-se la boca i el nas quan vagis a esternudar o
tossir amb el colze.

4- Al tossir o esternudar, cobriu-vos la boca o el nas amb
un mocador d´un sol ús i llenceu el mocador a
l´abocador.

PER QUÈ ELS HEROIS TAMBÉ SOM NOSALTRES?
Per Marcos Pérez
Nosaltres som herois perquè ajudem d´alguna forma en el fet que hi hagi molts menys
contagis. Per això hi som a casa confinats (sense contactar amb ningú que no sigui de
la família). A més hi ha molta gent que treballa en el servei sanitari, on cada dia arrisca
la seva vida per tal de tenir cura de les persones malaltes per Covid-19.
Un altra raó és la prudència de la gent quan surt al carrer. Per exemple quan la gent té
una necessitat de sortir per comprar o anar a passejar al gos, s’hi té precaució de dur
mascareta i mantenir sempre les distàncies de seguretat amb la resta de persones.

11 | P à g i n a

LES XARXES SOCIALS SÓN UNA FONT D’INFORMACIÓ
FIABLE? LLUITEM CONTRA LA DESINFORMACIÓ
Pau Saladié, Joel Fuentes, Arnau Poveda
Les xarxes socials són un element
essencial en la nostra societat, però
són una arma de doble tall, ja que et
poden ajudar a estar connectat amb
tothom quasi a l’instant i saber què
passa a la resta del món amb un sol
clic,

encara que també té alguns

inconvenients.
Arran de l´anomenada globalització, el món està més informat que mai, per bé que també
més desinformat i enganyat a la vegada. A causa de la quantitat d´informació que circula en les
xarxes socials i nombre de fonts d'informació diferents que hi ha, tu no saps quines et donen
informació fiable (a simple vista) i de quines no te’n pots fiar.
Algunes persones s'inventen notícies per difamar o per espantar la població, sobretot en
aquests dies en què ens trobem en casa confinats i combatin contra un enemic desconegut i
invisible.
Com podem lluitar aquesta situació? El
que hem de fer és contrastar amb
diferents fonts d'informació i prioritzar
aquelles

que

reconegudes.

siguin
I

fonts

recorda:

fiables

MAI

i

passis

una informació si en desconeixes la font.

Aturem les fake news!!!

12 | P à g i n a

RECEPTES DURANT EL CONFINAMENT
Recepta núm. 1: FILET WELLINGTON
Per Joel Fuentes
Ara us explicaré com es fa el meu plat favorit.
Els ingredients són els següents:
Filet vedella.
 2 cebes tendres.
 4 cullerades de mostassa.
 500 g de xampinyons.
 200 g pernil salat.
 100 g de foie-gras d’ànec.
 1 làmina de pasta de full.
 1 ou.
 Sal, pebre negre.
 Film transparent i paper vegetal per al forn.
Preparació de la carn de vedella:
1- Comencem netejant el filet. Hem de retirar de la carn les restes de greix que
recobreixen la peça de carn.
2- És important que escollim un tros de carn que s'adapti a les dimensions de la
làmina de pasta de full que tenim. Si és molt llarg o molt gruixut, sempre podem
suplementar les dues làmines per embolicar-lo.
3- En una cassola, escalfem un rajolí d'oli d'oliva o mantega i daurem el filet per totes
les seves cares per segellar-lo el millor possible i evitar, així, que deixeu anar la
major part dels seus sucs durant l'enfornat.
4- Reservem la carn un cop segellada.
5- A la mateixa cassola, amb el mateix oli, sofregim les cebes tendres tallades a
dauets.
6- Deixem que es facin durant 6 o 7 minuts i afegim els xampinyons nets i trossejats.
7- Cuinem 10 minuts més, salem i retirem del foc.
8- Amb ajuda de la batedora triturem la mescla. Reservem la salsa per a després.
9- Estenem el full de paper vegetal sobre la superfície de treball i estenem la làmina
de pasta de full.
10- Untem amb el foie-gras la pasta de full fins cobrir-lo amb una capa fina.
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11- A continuació col·loquem el pernil salat sobre la capa fina de foie-gras, de manera
que cobreixi tota la superfície.
12- Untem el pernil amb la mostassa amb l'ajuda d'un pinzell de cuina. Hem de tenir la
precaució de deixar lliure un dels laterals per permetre que es reparteixi la crema
a l’enrotllar-se en el filet.
13- Col·loquem el filet de vedella sobre un dels extrems de la pasta de full i comencem
a enrotllar-lo, com si es tractés d'un paquet.
14- Preescalfem el forn a 200 º C.
15- Batem l'ou i, amb un pinzell, pintem per damunt de la pasta de full. D'aquesta
manera ajudarem a fixar les unions i prendrà color daurat mentre es cuina al forn.
16- Posem al forn el filet Wellington durant aproximadament 35 minuts a 200 º C (en
funció del forn)

amb calor per dalt i per baix, sense l'opció de ventilador.

L'objectiu és que la pasta de full quedi ben torradeta per fora i la carn, tendra i
sucosa.
17- Un cop la pasta de fulla s´hagi daurat, retirem el filet del forn i deixem que reposi
10 minuts abans de servir.
18- Acompanyem cada porció de filet amb la salesa preparada anteriorment. Bon
profit!!
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Recepta núm. 2: TAGLIATELLE AMB SALSA BOLOGNESE
Per Paula Hito
Ingredients:
 250 g de tomàquets frescos o enllaunats, pelats, sense llavors i picats amb el
seu suc
 30 g de mantega sense sal
 ½ cullerada d’oli d’oliva extra-verge
 30 g de cansalada en un tros, picada
 1 ceba petita, picada
 1 branca d’api petita amb les seves fulles, picada
 1 pastanaga petita, picada
 1 cullerada de julivert, picat
 175 g de carn vacuna magra, picada
 90 g de carn de porc, picada
 30 g de mortadel·la, picada (optatiu)
 ⅓ cullerada de sal (o al gust)
 90 ml de vi blanc sec
 90 ml de llet
 1 bon pessic de nou moscada ratllada
 2 cullerades de puré de tomàquet
 175 ml de brou de carn
 750 g de pasta
 pebra blanca o negra, parmesà (OPTATIU )
PREPARACIÓ
1- Coleu el suc dels tomàquets i elimineu-ne les llavors. Reserveu els tomàquets picats i el
seu suc.
2- En una paella o una cassola de base gruixuda, heu de fondre 1 ½ de cullerada de
mantega juntament amb l’oli. Afegiu-hi la cansalada, saltegeu/fregiu fins que
s’acoloreixi lleugerament.
3- Afegiu-hi la ceba, l’api, la pastanaga i el julivert i saltegeu/fregiu-ho suaument uns 12
minuts, fins que estiguin tendres, però no daurats. Mantenint el foc suau, afegim la
carn picada, la mortadel·la (optativa) i la sal. Deixeu que la carn agafi una mica de
color, durant uns 2 minuts. Aneu separant els trossets amb una cullera de fusta.
4- Aboqueu el vi i cuineu-lo suaument uns 3 minuts, fins que l’alcohol s’evapori-hi i el
líquid comenci a absorbir-se
5- Afegiu la llet i la nou moscada i cuineu suaument durant 10 minuts i, a continuació,
poseu-hi el puré de tomàquet dissolt en 60 ml de brou, els tomàquets i el suc. Quan la
salsa comenci a bullir, disminuïu el foc al mínim. Tapeu-lo parcialment i cuineu-lo
almenys 4 hores, remenant de tant en tant. A mesura que la salsa es cuini, aneu
afegint-hi el brou restant.
6- Quan la salsa hagi espessit i estigui cremosa, retireu-la del fogó i afegiu la resta de
mantega i pebra.
7- Poseu-hi a bullir 5 litres d’aigua salada. Quan l’aigua estigui bullint, tireu la pasta i
barregeu-la. Tapeu la cassola i, quan l’aigua comença a bullir, torneu a barrejar. Quan
la pasta estigui feta, coleu l’aigua.
8- Passeu la pasta a un plat i barregeu-la amb la salsa i espolseu parmesà per sobre
(optatiu).
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Recepta núm. 3: PASTÍS DE XOCOLATA
Per Arnau Poveda
Ingredients:








Estris:

1 Un got de llet
 Bol
3 gots petits de sucre
 Cull
3 ous
 Motlle per forn
3 gots petits de farina
 Paper de forn.
1 sobre de llevat
½ got petit oli
3 cullerades grans de cacau en pols

Preparació:
Per fer el pastís seguirem aquest passos:
1- Encenem el forn al màxim, a uns 280 ºC.
2- Mentrestant, barregem en un bol els ous, la llet, el sucre, la farina i el cacau amb pols.
3- Agafem un motle, el folrem amb paper vegetal i l’untem de mantega (o bé d’oli) i una
mica de farina, perquè el pastís no s’enganxi.
4- Posem el pastís al forn.
5- Per últim, el punxem amb un escuradents, i si surt net vol dir que ja està llest per
treure del forn.
6- Retira’l del forn, deixa’l refredar i prepara’t per a menjar.

Reccepta núm.4: CREPPES
Per Paola Muñoz
Ingredients:






125 grams de farina.
25 grams de sucre.
2 ous.
250 mil·lilitres de llet.
25 grams de mantega fosa (10-20 segons en el microones)

Procediment:
1- Agafem un bol i mesclem la farina, el sucre, i els dos ous i els barregem amb una
batedora.
2- Una vegada barrejats els ingredients, s’hi afegeix la llet i la mantega, i ho tornem
mesclar tot junt. Cal mesclar-ho tot una bona estona per tal que quedi homogeni.
3- Posem a escalfar una paella i fiquem una miqueta d’oli d’oliva.
4- Una vegada estigui calenta la paella, amb ajuda d´un cullerot de cuina, agafem una
porció de la mescla i la repartim en la paella amb forma redona.
5- Cal donar-li la volta per les dues cares i retirem.
6- Per últim, li pots ficar al teu creppe el que vulguis: xocolata, mozzarella, fruita… i a
menjar!
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PASSATEMPS
Sopa lletres 1
Fet per Andrea Bejarano, Lucía Nogales, Aurora Reillo i Martina Tenorio
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Sopa de lletres 2

Fet per Ainara Giorgi, Lucía Martínez Amurrio, Lucía Matari i Maria Quilabert
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Solució sopa de lletres 1

Solució sopa de lletres 2
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Davant de la qualitat de portades que han realitzat aquest trimestre els alumnes de Revista (i
per tal de ser justos amb l’elecció) es va dur a votació, donant com a guanyadora la portada i
contraportada que presentem en aquest número, realitzades per Lola Colomino. Per tal que
gaudiu de l´art i la creativitat del nostre alumnat, us deixem les aportacions que han realitzat.
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