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1R ESO A // TUTORA: VERÒNICA MALRÀS LÓPEZ

1R ESO B // TUTORA: ELENA MILÀ FORTUNY

1R ESO C // TUTOR: ANTONI MUJAL CANOSA
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Achraf / Chikar García Abdelaziz / el Halou Boudchich Mohamed / el Khadraouy el Khadraouy Ilias / el Morabit Hanae / el 
Ouahabi Marwa / Fatihi Ayoub / Gabarri Garcia Àngel / Gibert Vallverdú Marc / Godoy González Aina Vanessa / Hidalgo Rebollo 
Jan / Mayebe Boleko Scarlett / Niculae Mihai Victoria Nicole / Ocaña Palazón Desirée / Pérez Chica Sergi / Peris Maldonado 
Nayeli / Robles Machado Nicole / Rodríguez Sánchez Iker / Torner Sierra Jordi.

Ahmed Waleed / Allaoui Battata Majda / Avila Alcaina Xavier / Belghach Mohamed / Bensakrane Rabhi Mohamed / Boughna-
iem Abalhi Ishak / Collado Alvarez Hanssel / Colque Espada Catherine Victoria / Domènech Artigal Alba / Ed Dahbi Erragragui 
Adam / En Nadi Adam / Escudero Serrano Paula / García Sempere Elia / Mammerit Sara / Marmol Padró Ariadna / Martínez 
Mora Aleix / Mercade Canals Roger / Morgado Alberní Mariona / Pérez Chaives Elias Hernan / Pérez Chica Núria / Rivera 
Marfull Roger / Rodríguez Blanco Alejandro / Ruiz Pozuelo Alba / Serrano Cano Fernando / Simón Roldán Ainara / Touarssi 
Mohamed / Vaquer Ortega Michel / Ventura Sancho Marc / Yahyaou Okrich Safae.

Alvarez Aubareda Albert / Bouda Mabrouk Ilyas / Bueno Barrios Esteve Andreu / Carmona González Noa / Chehab Mohamed / 
Diaconu Andrei / el Housaini Ayoub / Estudillo Izquierdo Mariam / Ferré Esteban Sergi / Figueres Salat Abril / Granado Gomes 
Lucía / Hakim Lamine Aymen / Jiménez Adán Eric / Jovanovic Mode / Khouakhi Mohammed / Lamkadmi Bahaddou Hafsa / 
López Castro Ariana Desiret / Martínez Capilla Paula / Maus de Oliveira Santos Nicole / Modesto Towolawi Arantxa Damilol / 
Montalbán Cazorla Ana / Morales Solé Joan Esteve / Naji Berboucha Mariam / Ribeiro Da Silva Eduardo / Rubio Checa Sònia 
/ Soriano Cabezas Biel / Tondo Milà Ariadna / Vallverdú Adrià Nil.
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B
envolgut lector/a,

“Estudiar no és un acte de consumir idees sinó de 
crear-les i recrear-les”.

Aquesta frase de Paulo Freire defineix tot allò que com a 
comunitat d’aprenentatge volem transmetre als nostres es-
tudiants amb l’objectiu de formar persones competents que 
es puguin integrar en un futur en una societat canviant com 
la nostra.

L’edició de l’Aixabuc que tens a les teves mans és una mostra 
de creativitat, argumentació i rigor d’una comunitat educativa 
motivada, que garanteix als seus estudiants un ensenyament 
per l’excel·lència i l’equitat de totes i tots.

Cada curs és especial i únic; ho és perquè nosaltres (estudi-
ants, famílies, professorat i personal d’administració i serveis) 
ho fem possible: amb la nostra motivació, amb el nostre en-
tusiasme, amb la nostra amistat i, en resum, amb el nostre 
saber fer.

Han estat moltes les actuacions realitzades, aquest curs es-
colar, des de tots els departaments. Impossible anomenar-les 
totes sense oblidar-ne cap. Per això us adreço al nostre histò-
ric d’Instagram, Facebook, Twitter i al nostre web.

Voldria destacar que la comunitat d’aprenentatge impulsa 
un nou programa d’innovació, l’Avancem. Representa un tre-
ball conjunt de les quatre llengües de l’Institut en el marc de 
l’ensenyament competencial que es concreta amb el treball 
per projectes.

D’altra banda, el Departamentd’Educació ens ha convidat a 
participar en quatre jornades, tres de les quals a Barcelona: 
presentació de les actuacions educatives d’èxit, presentació 
del model de prevenció i resolució de conflictes i participació 
en les II Jornades d’Innovació Educativa. També hem estat 
convidats al Congrés Internacional de Comunitats d’Aprenen-
tatge a Madrid per presentar l’impacte dels grups interactius 
en l’èxit acadèmic, personal i social dels nostres estudiants.

Hem constituït comissions mixtes: de festes, sostenibilitat, 
econòmica i d’aprenentatge, formades per mares, pares i pro-
fessorat per tal de prendre decisions sobre diferents àmbits 
de manera consensuada. Un dels acords ha estat elaborar 
una relació d’activitats extraescolars que han estat valorades 
per l’alumnat molt positivament.

Tot el professorat ha treballat amb l’objectiu d’oferir possibili-
tats d’èxit per a totes i tots. No tan sols hem buscat el progrés 
acadèmic sinó que també hem potenciat la cultura de l’esforç, 
formant alumnes competents, motivats i respectuosos. Gau-
dim d’un claustre d professionals motivats i conscients que 
treballen des del rigor de la feina ben feta. Gràcies per dur a 
terme aquesta tasca vetllant per l’excel·lència educativa, la 
cohesió social, l’amistat i els valors humans.

També volem aprofitar aquest espai per felicitar tots els estu-
diants que han estat guardonats en els diferents concursos 
convocats per les entitats.

Ara és el moment dels agraïments. A vosaltres, famílies, per 
participar en les actuacions educatives d’èxit que implemen-
tem i per confiar-nos l’educació dels vostres fills i filles. A 
vosaltres, estudiants, per la vostra implicació en totes les ac-
tivitats que organitzem: portes obertes, tallers, concursos... 
Un agraïment especial a l’AMPA i a tots aquells voluntaris 
del centre cívic i estudiants de la URV que han col·laborat 
en els grups interactius. També volem agrair a les entitats 
vallenques la seva col·laboració amb el centre: al Centre Cívic 
Carles Cardó, a l’Ajuntament, al Centre excursionista... Per 
acabar, agraïm als coordinadors de l’Aixabuc i a tothom que 
ha col·laborat en aquesta edició la implicació i la diligència 
que l’han fet possible. 

Llegiu-la! El seu contingut no us deixarà indiferents.

Edita  
Institut Serra de Miramar

Coordinació:  
Montserrat Ribé  
i Albert Rodríguez

Fotografia:  
Lluís Albert Arrufat  
i Elena Milà

Disseny i maquetació:  
El Vallenc
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Llengua i literatura

Llegim, opinem i... gravem!  
“Tristes armas”

Compartim tertúlia i reflexions sobre  
“Tristes armas”.

A
quest curs 2018-19 els 
alumnes de 3r han llegit 
la novel·la Tristes armas, 
de Marina Mayoral, una 

història de dues nenes, Harmonía 
i Rosa, que han d’aprendre a viure 
separades de la seva família i de 
la seva pàtria, i la seva història es 
converteix en un clar exemple de 
l’horror i la tristesa que acompa-
nyen totes les guerres.

Com bé sabeu, les tertúlies literàries 
dialògiques són una de les actuaci-
ons d’èxit que es desenvolupen a la 
Comunitat d’Aprenentatge de l’Insti-
tut Serra de Miramar com a activitat 
de formació per a millorar la com-
petència lectora del nostre alumnat 
i augmentar, a la vegada, el seu gust 
per la lectura. 

A banda d’això, els alumnes de 3r 
d’ESO, en grups interactius, han llegit 
i analitzat l’obra de Marina Mayoral. A 
partir d’aquesta tasca, han elaborat 
un vídeo promocional o booktrailer 
de la lectura a través del qual havien 
de transmetre els elements essenci-

als de la història. Un treball que ha 
durat tot un trimestre i ha permès 
els alumnes atansar-se a una obra 
literària d’una manera diferent: “la 
gravació del vídeo ens ha ajudat a 
posar-nos en la pell dels personat-
ges” (Montsant Rull, 3r d’ESO A); “ens 
ha agradat treballar en equip” (Marc 
Rovira, 3r d’ESO B). 

A continuació, us mostrem algu-
nes opinions dels nostres alumnes 
basades en l’experiència d’aquest 
projecte.

“Objectivament penso que la histò-
ria té ganxo i no és gaire costosa de 
llegir perquè t’endinsa en la narració 
[...] El final m’ha semblat curiós i pen-

so que és una bona manera d’acabar 
el llibre. A mi m’ha provocat tendresa 
i pena alhora.” Ainhoa Iglesias (3r C)

“Tristes armas m’ha agradat perquè 
és molt emocionant, el recomano!” 
Ainara Peris (3r A)

“M’ha encantat perquè et fa reflexio-
nar sobre el món i t’ensenya que de 
totes les coses dolentes en surt al-
guna de bona.” Meritxell García (3r A)
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Aquí teniu un 
tastet dels treballs 
nostres alumnes. 
Llums, càmera i... 
acció!
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Llengua i literatura

El Serra de Miramar dedica les seves 
Jornades Culturals a Neus Català

T
ot just arribats de Setmana 
Santa, i en el marc de la Di-
ada de Sant Jordi, es van ce-
lebrar les Jornades Cultural 

d’aquest any 2019. Les d’enguany, 
però, van ser més especials perquè 
anaven dedicades a Neus Català. 
Com sabem, la protagonista va néi-
xer als Guiamets l’any 1915 i el pas-
sat 13 d’abril ens va deixar a l’edat 
de 94 anys. De Català en sabíem 
força coses, com per exemple que 
va ser supervivent dels camps de 
la mort nazis i que va ser una llui-
tadora incansable al llarg de la seva 
vida. I tot això ho sabíem perquè 
fa un temps vam dur a terme una 
Tertúlia Dialògica amb Carme Martí, 
la novel·lista montblanquina que fa 
uns anys va escriure una novel·la 
biogràfica sobre Neus Català titula-
da Un cel de plom. En aquella oca-
sió vam aprofitar per fer arribar a 
la Neus Català un exemplar de la 
revista del centre, l’Aixabuc.
Homenatges a banda, però, durant 
tota la setmana l’alumnat del centre 
va participar en diferents activitats. 
El dia central va ser el mateix dia 
de Sant Jordi. Per aquest dia, el De-

partament de Llengües, amb la col-
laboració de l’alumnat de 4t d’ESO, 
va organitzar una gimcana literària i 
artística anomenada Aixabook i di-
rigida a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. 
Els de 3r d’ESO, per la seva banda, 
van començar ja les activitats per 
començar a recollir fons per al seu 
viatge final d’etapa que faran el curs 
que ve amb l’habitual paradeta de 
roses i llibres a la plaça del Quarter. 

A part, tot l’alumnat va anar sortint 
en diferents franges horàries per 
passejar pel poble i veure les dife-
rents parades de roses i llibres que 
hi havia al Pati. La Diada va acabar 
amb l’entrega de premis als gua-
nyadors del concurs literariovisual 
d’Instagram Aixabook i del concurs 
Fotografia Matemàtica. Dimecres 24 
va ser l’altre dia més rellevant de la 
setmana. Tot l’alumnat d’entre 1r i 4t 
d’ESO va fer una caminada solidària 
que arribava fins al pont de Goi i en 
la qual havien de portar aliments 
per fer una cistella solidària. L’alum-
nat de 1r de Batxillerat, per la seva 
banda, va visitar la URV per fer-hi un 
tour orientatiu de cara als seus es-
tudis universitaris. Els únics que es 
van quedar al centre van ser els de 
2n de batxillerat, que estan a final 
de curs. Vam acabar el dia amb una 
tertúlia literària amb pares i diferents 
membres de la Comunitat d’Apre-
nentatge. Finalment, per a dijous 25 
i divendres 26 destacaven encara 
en el programa una ruta històrica 
per Valls adreçada a l’alumnat de 
2n d’ESO, diferents tallers d’esport 
i discapacitats per a l’alumnat de 3r 
d’ESO, una dinamització lectora de 
Mirall trencat adreçada als de 2n de 
batxillerat o els tallers Junior Report 
per als de 3r i 4t d’ESO.
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Diferents moments de la gimcana.

Gravant un ‘booktrailer’.
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Llengua i literatura

El feminisme de Capmany des  
de la prespectiva de “Feliçment,  
jo sóc una dona”

M
aria Aurèlia Capmany 
va néixer a Barcelona, 
filla del també escriptor 
i folklorista Aureli Cap-

many,  va créixer en una família 
liberal, intel·lectual, catalanista i 
d’esquerres. Amb la guerra, el seu 
món familiar, culte, liberal i obert i 
els valors apresos a l’Institut Escola 
van desaparèixer. Aquesta ruptura 
va marcar la vida i l’obra de l’auto-
ra, com es reflecteix aquesta cone-
guda frase de l’autora: “sí, hi ha un 
home que m’ha fet una immensa 
mala passada, es diu Francisco 
Franco”.

Pionera a Catalunya en la introducció 
del feminisme modern, al 1966 Maria 
Aurèlia Capmany publicà l’assaig La 
dona a Catalunya: consciència i situ-
ació, per encàrrec dels editors de la 
col·lecció «Llibres a l’abast» d’Edici-
ons 62, Max Cahner i Josep Benet. Un 
llibre d’assaig escrit el 1966 en cata-
là sobre la dona catalana, escrit per 
una dona i encarregat per uns editors 
necessàriament volia dir que algu-
na cosa estava canviant en aquella 
societat catalana dels anys 60 i 70: 
“Alguna cosa ha canviat, no sols en la 
realitat del nostre medi ambient, sinó 
a nivell internacional, perquè una edi-
torial donés via franca a un tema, que 
havia estat silenciat des de feia molts 
anys” (Capmany, 1978). Dos anys més 
tard, Maria Aurèlia Capmany escrivia 
La dona catalana i al 1969 es publi-
cava la novel·la Feliçment, jo sóc una 
dona. Així doncs, cap a la meitat dels 
anys 60 el panorama sociopolitico-
cultural és més esperançador, de fet, 
la censura ja permet l’edició en cata-
là, i malgrat les restriccions, s’editen 
algunes novel·les importants de la 
literatura catalana.

Maria Aurèlia Capmany està, doncs, 
en un moment creatiu ambiciós. 
Alhora viu amb intensitat els esde-
veniments del carrer, amb les lluites 
estudiantils pels drets democràtics i 

les lluites dels treballadors. Aquesta 
amalgama es reflectirà en l’obra Fe-
liçment, jo sóc una dona on Capmany 
mostra obertament la seva preocu-
pació per la situació de la dona, a 
més de plasmar la societat tal com 
la veu, posant especial atenció als 
conflictes sociopolítics. L’objectiu de 
l’obra és, doncs, la denúncia de les 
desigualtats de classe i sobretot de 
gènere entre 1899 i 1968.

A més, Capmany aboca tots els co-
neixements adquirits sobre la dona i 
la transformació de la seva identitat 
dins una societat d’homes que, com 
ella explicarà, estaven poc avesats 
als canvis. És per això que aquesta 
novel·la representa un punt d’inflexió 
en la seva trajectòria novel·lística i 
permet observar uns personatges 
que transiten al voltant de la prota-
gonista, Carola Milà, en una societat 
patriarcal regida per unes normes 
sexistes, però normalitzades. 

Carola Milà no és un personatge 
combatiu, no denuncia, no lluita, no 
jutja, simplement intenta sobreviu-
re. Són els lectors, els que han de 
reflexionar constantment sobre el 
paper de la dona, la seva identitat i 
la importància dels referents per a la 
seva construcció. Així doncs, mentre 
Carola Milà construeix la seva iden-
titat, els lectors, crítics, han d’ado-
nar-se en quines condicions vivien 
les dones durant aquells anys. 

Tot i així, la sentència Feliçment, jo 
sóc una dona aboca a resoldre la 
veritat de l’afirmació que trobem al 
títol. Hi ha doncs una conjunció: el 
feminisme. A partir de la transfor-
mació constant de Carola Milà i el 
rerefons social, es troben les teories 
feministes de Maria Aurèlia Cap-
many, influïdes per l’autora britànica 
Virginia Woolf, la qual converteix la 
condició de la dona en un dels eixos 
principals de les seves obres. Tam-
bé descobrim que, tot i ser deutora 
d’una època, apunta les claus que 
lliguen passat i present ajudant-nos 
a entendre les noves teories femi-
nistes. A través del personatge de 
la Carola Milà, que va construint la 
seva identitat al llarg de la novel·la, 
Capmany ens fa arribar les idees de 
Simone de Beauvoir, una novel·lista, 
filòsofa existencialista, professora i 
feminista francesa que creu que “les 
dones no es fan, es construexen”, i 
que no són una categoria, sinó que 
són múltiples, diverses i amb la ca-
pacitat de construir-se.

En conclusió, l’obra evidencia el fe-
minisme híbrid de l’autora i la im-
portància que els referents tenen, 
per a ella, en la construcció de la 
identitat femenina, una identitat que 
es mostrarà múltiple i diversa, en 
contraposició a la categoria «dona» 
de l›època,  i que apuntarà directa-
ment cap a les teories feministes 
actuals.

La
ia
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Dues alumnes  
de l’optativa 
‘Literatura  
Catalana’.
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#SantJordialSerra, un èxit de participació
Es va organitzar un 
concurs literariovisual 
a través d’Instagram 
anomenat Aixabook, 
de qualsevol obra, ja 
fos poesia, narrativa 
o teatre. 

Llengua i literatura

L’Ot Riera de 2n d’ESO A ha guanyat aquest curs el certamen literari de contes curts El 
Caliu, de Vila-rodona. El seu conte es titulava “Un somni fet realitat”. Enhorabona, artista! 

“Un somni fet realitat”

F
a uns quants anys, en un 
poble abandonat prop de la 
muntanya, hi vivia una famí-
lia que va tenir una filla. Es 

deia Carla i des de ben petita es 
veia que era diferent. No li agrada-
ven els jocs que li regalaven, però 
sempre jugava amb els dels seus 
cosins i germans, ja fos amb una 
pilota, amb uns cotxes o el que fos. 
Sempre ho preferia.

Quan va ser més gran els seus pares 
volien que fes un esport. Ho van in-
tentar amb el ballet però no es sentia 
a gust. Amb el patinatge va passar el 
mateix, fins que un dia van decidir 
apuntar-la a bàsquet. Semblava que 

havien trobat l’esport ideal. Era petita 
i l’única nena que jugava en equips 
mixtos. Quan ja va tenir l’edat per 
jugar amb un equip femení van arri-
bar els problemes. Ni al poble ni en 
les ciutats més properes hi havia un 
equip. Però ella seguia volent-hi jugar.

Va intentar convèncer les seves ami-
gues del poble i de l’institut, però 
l’únic que va aconseguir va ser que 
les seves parelles la miressin mala-
ment. Al final no se’n va sortir. Al po-
ble anava a jugar sola a les cistelles 
que hi havia però quan arribaven els 
nens que anaven a jugar a futbol la 
feien fora.  

L’únic que volia era jugar, amb nens, 
amb nenes, en equips mixtos. Li 
era igual. Va anar a l’Ajuntament a 
intentar que la poguessin incloure 
en un equip. Llavors, en veure que 
ja no tenia cap esperança va decidir 
deixar-ho estar. Se la veia més trista, i 
els seus pares també ho estaven pel 
mateix motiu. Ja havia perdut aquella 
alegria que tenia i no podia fer res 
amb ganes. Ja tot li era igual.

Però un dia de la setmana següent 
va tenir un somni. Es va veure a ella 
mateixa jugant a bàsquet i llavors 
va entendre que havia de lluitar per 
aconseguir-ho. Aleshores sí que ho 
va intentar tot i més: li deia a tothom 
qui podia. Els volia fer veure què li 
passava.

Un dia li va dir al professor d’educació 
física, a qui li va semblar molt bona 
idea, muntar una lliga a l’institut. Ho 
van dir a la directora i també ho va 
trobar bé i ho van tirar endavant. Du-
rant un any es va ensenyar als nens 
i nenes a jugar a bàsquet i d’aquesta 
manera van fer que la gent tingués 
més interès a jugar-hi. El següent any 
ja van poder fer dos equips masculins 
i un de femení i ja competien. 

Ella estava contentíssima de poder ju-
gar. Finalment, ja no li deien res més. 
Fins i tot estaven orgulloses del que 
havia fet. Per a ella havia estat molt 
difícil d’aconseguir. Lluitant pel seu 
objectiu va obtenir una recompensa: 
poder fer el que volia deixant enrere 
les diferències entre nois i noies.     

Ot Riera Galofré
2n premi categoria  

2n d’ESO

A
profitant la diada de Sant 
Jordi i les Jornades Cultu-
rals, per primera vegada 
al centre des del Departa-

ment de Llengües es va organitzar 
un concurs literariovisual a través 
d’Instagram. El concurs s’havia fet 
en cursos anteriors, però mai a 
través d’aquesta xarxa social. En 
diferents categories (primer cicle 
de l’ESO, segon cicle i batxillerat), 
l’alumnat havia d’enviar al compte 
d’Instagram del centre una imatge o 
vídeo curt vinculat amb un fragment 
literari de qualsevol obra, ja fos po-
esia, literatura o teatre. La partici-
pació i la implicació de l’alumnat 
va superar totes les expectatives, 

ja que es van presentar més de 100 
propostes. En total, es van repartir 
quatre premis: tres van ser escollits 

per un tribunal i el quart va ser per 
votació popular (la proposta que ob-
tingués més likes, guanyava).

Aquí teniu l’enllaç 
del nostre perfil
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Alumnes de  
1r de Batxillerat 
en un moment 
de la tertúlia  
del Tirant.

Re
da

cc
ió

Compartim lectura i tertúlia amb  
els nostres alumnes de Batxillerat.
Els nostres clàssics,  
a les tertúlies literàries

M
olts cops ens queixem 
que els nostres fills ado-
lescents no llegeixen tot 
el que voldríem o que no 

parlen prou amb nosaltres.  Doncs a 
les tertúlies literàries del segon i del 
tercer trimestre vam tenir l’oportu-
nitat de parlar amb ells i reflexionar 
sobre la lectura de dos clàssics que 
llegeixen de manera prescriptiva els 
nostres alumnes de batxillerat: el Ti-
rant lo Blanc i Los Pazos de Ulloa. 

Amb el Tirant vam poder constatar 
novament la modernitat d’aquesta 
novel·la cavalleresca del s.XV.  A 
partir de la lectura d’aquest clàssic 
nostre vam poder conversar d’amor, 
d’erotisme, de sexe.  Les aventures 
amoroses de Tirant i Carmesina i 
de la resta de personatges d’aque-
lla llunyana cort de Constantinoble 
parlen de relacions entre persones, 
de sentiments, de passions, de ma-
neres d’afrontar aquestes passions i, 
tot això, salvant totes les distàncies, 
s’ha mantingut inalterable malgrat 

el pas del temps. Potser perquè els 
sentiments, l’amor, l’erotisme, el sexe 
són inherents a la condició humana 
vam poder parlar-ne de tu a tu amb 
alumnes que s’estan incorporant 
al món adult? Segurament. Que en 
vam parlar lliurement de manera 
sana i desacomplexada, que la ter-
túlia va ser profitosa per a establir 
connexions intergeneracionals entre 
membres de la comunitat educativa, 
n’estem convençudes. Que el motor 
ha estat la literatura, una evidència.

I el tercer trimestre la Comunidad 
Educativa del Serra de Miramar ha re-
alizado una tertulia literaria sobre la 
obra más representativa del Natura-
lismo en lengua castellana, Los Pazos 
de Ulloa, obra maestra de la escrito-
ra gallega Emilia Pardo Bazán. Dicha 
obra, que fue publicada por primera 
vez en el año 1886, forma parte de 
una de las lecturas prescriptivas de 
la asignatura de literatura castellana 
que cursan los alumnos del Bachille-
rato Humanístico.

En la tertulia se hizo alusión a Émi-
le Zola, creador del Naturalismo en 
lengua francesa, se pusieron so-
bre la mesa los preceptos de dicho 
movimiento literario y se comenta-
ron las diferencias fundamentales 
entre el Naturalismo francés y el 
español.

Surgió el concepto de “novela ci-
entífica” y “novela experimental” 
y entorno a este, teorías como el 
“Darwinismo”, en su concepción 
de supervivencia del más fuerte, y 
el concepto de “Filosofía Determi-
nista” como filosofía que vincula 
la existencia humana a fuerzas 
naturales, biológicas y sociales 
que escapan al control del propio 
hombre.

A continuación los tertulianos co-
mentaron aquel fragmento de la 
obra que previamente habían se-
leccionado y a partir de ahí surgi-
eron otros temas de debate todos 
ellos muy interesantes.
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Les dues premiades amb  
la professora de llengua 
catalana i la directora en 
un moment de la cerimònia 
d’entrega de premis.

L
’únic que recordo és que em 
vaig despertar. Unes gotes de 
suor freda recorrien la meva 
cara des del front fins a la gal-

ta. El terra estava congelat. Sentia 
una forta sensació de buit. Era hor-
rible. Alguna cosa va fer que m’aixe-
qués. El primer que vaig veure va ser 
una tauleta digital. Vaig sentir l’im-
puls d’engegar-la i ho vaig fer. Tenia 
un nou missatge, però el dispositiu 
no em va deixar llegir-lo. Vaig mirar 
al meu voltant per primera vegada 
i vaig sentir un calfred en veure’m 
envoltada per quatre parets brutes 
amb una única finestra. Vaig obser-
var a través seu, però no vaig veure 
res. Era com veure el buit.

No puc més. Es repeteix dia rere dia. 
Tots els matins m’aixeco amb l’espe-
rança que tot hagi canviat, però no 
és així. Ja no em recordo l’època en 
què era feliç. Tot és buit al meu vol-
tant: les persones que estimava  els 
meus llocs favorits... tot ha desapa-
regut. Em llevo i miro la tauleta. 2.453 

Psiquiàtric

Relats breus

dies sense missatges. Llavors només 
vull desaparèixer. Ni tan sols recordo 
como va succeir tot això. Miro al meu 
voltant i m’enfonso. Cada dia agafo 
la tauleta i dibuixo sense parar: dibui-
xo la meva família, els meus gossos, 
casa meva. Almenys el que recordo 
d’ells. Fa uns anys vaig descobrir el 
que deia el missatge que tenia el 
dispositiu la primera vegada que el 
vaig encendre “Traça el teu món”. 
Traça el teu món, traça el teu món. 
Aquestes paraules es van repetir al 
meu cap durant setmanes, fins que 
un dia, mirant de nou la meva habi-
tació (si és així que es poden ano-
menar aquestes quatre parets brutes 
i humides), vaig intentar dibuixar el 
que recordava de la meva antiga 
habitació. No m’ho podia creure. Tot 
aquest temps sense saber-ho. D’un 
moment a l’altre tot va desaparèixer 
i va començar a aparèixer el nou 
mobiliari que jo mateixa il·lustrava. 
Era meravellós. Sempre dibuixava 
un llit de matrimoni, dues taules, un 
escriptori, una porta tan luxosa que 
semblava el Taj Mahal. Tot era perfec-
te. Encara que era increïble, després 
d’un temps vaig caure en una gran 
depressió. Era horrible poder crear 
tot el que jo vulgués, però no poder 
compartir-ho amb ningú. Tornava a 
sentir la mateixa sensació de buit tan 
desoladora que feia tant de temps 
que no sentia. En un atac de deses-

peració, per sortir d’aquella habitació 
que ja em semblava infernal, vaig in-
tentar sortir per la porta. No sé per 
què mai no ho havia fet. Sona ridícul, 
però potser portava tant de temps allí 
que en el fons no volia anar-me’n. 
Fins aquella tarda, sempre la recor-
daré. Vaig travessar la porta amb una 
desesperació immensa i em vaig tro-
bar amb la meva antiga habitació. Po-
dia veure totes les fotos que tenia 
amb els meus amics i família. Tots 
els pòsters de les meves pel·lícules 
preferides. La meva finestra, la fines-
tra que donava al carrer principal, on 
els nens jugaven. En veure tot això 
van començar a caure llàgrimes dels 
meus ulls sense parar. No em vaig 
adonar del soroll que feia fins que 
vaig veure entrar la meva mare per 
la porta. Vaig córrer i Ia vaig abraçar 
tan fort com vaig poder.

L’últim que recordo és haver-li expli-
cat tot el que havia passat. Ara em 
trobo novament en una habitació. Fa 
molt temps que no veig la meva fa-
mília. A diferència de l’última vegada 
aquí estic envoltada de desenes de 
persones que cada vegada que surto 
de la meva habitació per agafar els 
medicaments m’expliquen infinitat 
d’històries tan increïbles i fascinants 
com la meva. Encara que sigui lluny 
de casa, sento que aquesta és la 
meva llar. 

Categoria Adserà

Gabriela A. Pereyra 
Gutiérrez

Primer premi del  Concurs 
de relats breus Valls Jove
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M
ai he après a dir que no. 
Segurament és per això 
que ara tinc aquesta 
feina. Sé que està mala-

ment queixar-se i que treballo del 
que m’agrada, però... La conversa 
que vaig tenir ahir amb la meva mi-
llor amiga em va confondre moltís-
sim més:

-Però, a veure, Tomoe, com pots 
no entendre-ho?- em va preguntar 
sorpresa. 

-A veure... No sé, aquesta gent 
necessita les novel·les...  

- Doncs que se les escriguin ells 
mateixos! 

-Però...
-Ni però ni res, t’ho explicaré 

breument. No pots deixar que la gent 
et robi les idees a canvi de... què? 
Dos mil euros? És la teva imaginació 
i prou. Ells només se n’aprofiten. No 
ho veus? 

-Això és una feina...  
-Sí! I què més?! Podries estar 

guanyant més diners publicant-les 
tu mateixa. Des que vas començar 
aquest “negoci” ningú no ha recone-
gut que has estat tu qui les ha escrit. 
– va dir la Nàdia molt enfadada, amb 
mi i amb el món. 

Desprès d’això va marxar molt en-
rabiada cap a casa seva. Jo em vaig 
quedar una estona més a la cafeteria. 
Però després li vaig fer una visita al 
senyor Ferran. Ell és el llibreter de 
la meva llibreria preferida. És com el 
meu avi: sempre m’escolta i m’aju-
da. És el primer a donar-me paraules 
d’ànim. A causa de la meva timide-
sa mai no acostumo a obrir-me amb 

L’escriptora fantasma

Relats breus

ningú, però ell és una de les poques 
persones amb qui sí que ho puc fer. 

-Ai, Ferran... No sé què fer. Crec 
que la Nàdia te raó. La veritat és 
que sí que m’agradaria publicar les 
meves obres, però... això no estaria 
malament? 

-Filla, però què et van ensenyar a 
casa teva? És meravellós que vulguis 
publicar les teves obres!

-Ja... i com li dic a la gent que 
espera les meves històries que no? 

-Jo et puc ajudar. 
-De veritat?! Gràcies! Quina sort 

que m’ensenyis a dir que no!

Em vaig quedar una estona més a 
la llibreria llegint, però, incapaç de 
concentrar-me, vaig marxar. 

I ara soc a casa donant-li voltes a tot 
plegat. La meva amiga ja m’ho ha-
via dit altres vegades però aquesta 
m’ha afectat especialment. Suposo 
que deu ser pel nom que ha em-
prat per anomenar-me: Tomoe. Mai 
ningú no em diu així... Aquesta va 
ser la raó per canviar-me el nom. Un 
pas més fins a la llibertat. Ara em 
dic Emma. 
Un soroll m’allunya dels meus pen-
saments. Aixeco el cap i miro cap als 
costats. Res. Fa un mes que va morir 
el meu gosset Blacky, (negret en an-
glès), encara que era blanc i era un 
husky. Un altre acte de desafiament 
cap als meus pares.

M’alço i m’apropo a lo porta de l’en-
trada. Estic segura que el soroll ha 
vingut de dins... encara que la meva 
imaginació a vegades em juga males 
passades. No hi ha ningú ni ha canvi-
at res. Però hi ha un paperet al costat 
del moble del rebedor i jo estic segu-
ra que allí abans no hi era. L’agafo i 
me’l miro. Té escrites dues paraules 
i està firmada:“AVUI COMENÇA. N.”

-Però què...? – el primer pensament 
que tinc és trucar a la Nàdia, enca-

ra que sembli absurd... – Nàdia, N... 
Nàdia comença amb N... 

Per què? No pot ser ella, podria 
ser qualsevol altre. La gent per qui 
acostumo a treballar no sol ser pre-
cisament la millor. Podria haver si-
gut algun d’ells... Això aconsegueix 
tranquil·litzar-me una mica.

Vaig a dormir sense sopar. Pot ser 
una broma...

Les noticies del telenotícies han 
aconseguit que l’esmorzar acabi en 
forma de vòmit a la tassa del vàter.

-Última hora: es troba morta a 
casa seva la coneguda escriptora 
Montserrat Martí. Ara la Maria Mas 
ens informarà dels fets. 

-Sí, bon dia, Roger. Avui al matí el 
nebot de la víctima ha trobat el cos 
sense vida a la seva residencia. L’as-
sassinat (segons la policia i la unitat 
forense) ha estat molt macabre. Ens 
comuniquen que ha estat una recre-
ació d’una de les seves novel·les, La 
motxilla que portava el ganivet. 

Ella era una de les meves “clientes” 
habituals. I evidentment aquest llibre 
és meu... 

No he sigut capaç de menjar res més 
fins ara, que la gana m’ha vençut. Em 
poso el termòmetre, perquè em tro-
bo molt malament, i en efecte, 38 C. 

Però ara mateix no és això el que 
em preocupa. Sospito (per molt ridí-
cul que sembli) que la noteta d’ahir 
a la nit i l’assassinat tenen a veure. 
Com ja he dit, la meva imaginació a 
vegades és massa, però ara mateix 
crec en mi mateixa; encara que sigui 
tan insegura, encara que els meus 
pares no van creure en mi i em van 
enfonsar a la seva manera. Les llàgri-
mes són inevitables. Fa molt que no 
ploro. Abans plorava cada nit en si-
lenci per no despertar els pares. Però 

Categoria Adserà

Anna Triviño Solà

Segon premi del Concurs  
de Relats Breus Valls Jove

Llengua i literatura
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em vaig prometre no tornar a fer-ho 
i avui m’he decebut a mi mateixa.

Tinc molta por. Igualment m’acos-
to a la porta de l’entrada a veure 
si la meva teoria és certa. Em cau 
l’ànima als peus quan descobreixo 
una noteta al costat del moble del 
rebedor:“DEMÀ SEGUEIX. N.”

Aquest matí ha passat el mateix, 
però aquesta vegada ha sigut en 
Lluís i amb l’obra Vol un cafè amb 
verí, senyor?.

He tornat a plorar i m’he passat tota 
la tarda pensant. I he fet un recomp-
te de possibles persones, a part de 
les ja esmentades anteriorment, que 
saben dels “meus negocis”: 

La Tieta Gina i el seu marit, el Charles 
(és un noi anglès molt ben plantat); la 
meva germana Hatsune (els nostres 
noms, el meu i el de ella, són d’origen 
japonès, ja que vam néixer allí encara 
que els nostres parents no ho siguin) 
i el meu millor amic, en Marc. 

“Vaja, doncs no és gaire gent”, penso. 
Si soc sincera amb mi mateixa he de 
dir que no he arribat enlloc. Aquesta 
nit no penso anar a mirar el rebedor. 

M’ha costat molt adormir-me i la 
nevera comença a estar buida. No 
vull sortir. Estic contra l’espasa i la 
paret. Què faig? Només jo i l’assassí 
sabem què tenen en comú aquestes 
morts. Li explico a la policia? Seria 
perillós fer-ho? A la Nàdia? Encara 
tinc por, encara que sigui poquíssima, 
que sigui ella la responsable. A més 
a més, en cas que no sigui ella no 
vull posar-la en perill. El mateix amb 
tota la família i amics. El que està més 
clar és que no puc acceptar cap més 
tracte amb el tema novel·les. Però, i 
m’adono ara d’on m’he ficat, em vin-
dran a buscar per això? Les  perso-
nes que tracto són perilloses... Com 
ha estat passant en aquests últims 
tres dies he tornat a plorar i l’angoixa 
és cada vegada més forta. Això està 
clar: el responsable de tot plegat sap 
on visc.

Porto dos dies alimentant-me de 
sobres tipus gelat, macarrons, arròs 

i pollastre de fa tres o quatre dies. 
Només utilitzo internet per mirar 
Netflix amb l’esperança que em faci 
oblidar, encara que amb la situació 
en què em trobo és difícil que pas-
si. Han passat dos dies, dos morts... 
No sé amb quanta gent he treballat 
però estic segura que no menys de 
cinquanta persones. 

Encara que ja ho he dit unes mil 
vegades tinc por, moltes ganes de 
plorar i mals de cap molt forts. Se-
gons el meu avi això és a causa del 
meu estat d’ànim. No ho sé, però 
estic decidida a trobar qui es trobi 
rere tota aquesta tragèdia. 

Ja han passat dues setmanes des 
del començament del calvari, però 
ja he avançat un munt! He desco-
bert el patró de l’assassí: va matant 
gradualment (primer, els que més 
feines m’han demanat i després, 
els que me n’han demanat menys) 
i sempre ho fa a les 00:00. Zero, el 
meu número preferit.

Ara ja no tinc excusa ni vull tenir-la. 
Aquesta nit aniré a buscar-lo (o 
buscar-la) per descobrir qui ha si-
gut l’autor de tantes morts i a posar 
fi a tot això. 

És veritat que tota aquesta gent que 
ha matat m’estava d’alguna manera 
amargant la vida, però no mereixien 
morir. La meva filosofia és que tota 
persona és un món. No pots creure’t 
amb el dret de destruir aquest món 
tan complex i meravellós. Hagi fet 
el que hagi fet.   

Em poso unes malles de color negre 
i una samarreta del mateix color. A 
més d’unes vambes, evidentment, 
negres. He decidit fer-me una cua 
perquè l’abundant cabell morè que 
tinc no em molesti. 

A les onze ja estic sortint de casa 
amb molts nervis i sobretot molta 
por. Si l’homicida és tan intel·ligent 
com mostra, ja es deu esperar la 
meva visita. Sento pensar tan ma-
lament, però és el que hi ha. 

Torno a mirar-me l’adreça de la Ma-
ria (suposadament la següent vícti-

ma si he calculat bé). No vull per 
res del món que mori una altra 
persona per culpa meva. No! Avui 
no passarà.

Ja soc davant de la casa. No em 
sorprèn la manca de guàrdies tot 
i tenir en compte que segurament 
els meus “clients” ja s’hauran 
adonat dels gustos de l’assassí. 
La Maria no vol que ningú sàpiga 
la veritat sobre alguna de les se-
ves novel·les. Així que no pensa 
denunciar res a la policia. Si soc 
sincera amb mi mateixa he de 
dir que tinc por que algú pensi 
que jo soc aquí per matar-la. Per 
què, no ho sé. Però aquest sen-
timent conviu amb mi des que 
vaig decidir prendre mesures en 
l’assumpte.

Després d’esperar uns quaranta 
minuts, just a les dotze, arribo a 
veure per un moment una ombra. 
Ràpidament la segueixo. I no sé 
d’on trec la valentia i la bogeria 
(segurament la por del moment 
de no arribar a temps i tenir un 
altre mort a la consciència) però 
crido:

-Ei, tu! Atura’t!
Després de fer-ho em sembla 

una idea dolentíssima. Però l’om-
bra para i es gira. I llavors, només 
llavors veig les seves fraccions. 

-Ferran... 

Epíleg
No he tornat a ser la mateixa des 
llavors. 

Vaig haver d’ensenyar-li a la policia 
tots els meus negocis per a provar 
la veritat i ara en Ferran és buscat 
per tot el país. 

No sé què passarà amb la gent que 
em tenia contractada. Em vindran 
a buscar? No ho sé i ara mateix no 
m’importa. 

La relació amb la Nàdia ha canvi-
at cap a pitjor... Sento molt haver 
desconfiat.

Però la frase que em ressona al 
cap és la que en Ferran em va dir 
a la biblioteca: “Jo et puc ajudar”. 
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“Los Caminos del Mar”, primera  
tertúlia literària del curs 2018-19

A
quest curs van encetar les 
tertúlies literàries amb la 
novel·la històrica “Los 
Caminos del Mar” de l’es-

criptora Magdalena Albero. L’autora 
ens porta a l’any 285 aC de la mà 
d’una dona jove de quinze anys, Ire-
ne, que viu a Atenes. El seu pare ha 
cuidat la seva educació amb una 
cura gens habitual per a una dona, 
tot convertint-la en una jove curi-
osa i culta. No obstant això, tot el 
seu món s’ensorra quan ell és em-
presonat. Irene queda sota la tutela 
d’Heròfil, un familiar metge amb el 
qual fugirà d’Atenes. Durant una 
llarga estada a Creta, on es veuen 
obligats a recalar, Irene acabarà per 
adquirir coneixements bàsics de 
medicina, suficients per despertar 
el seu interès per continuar apre-
nent i practicant. Així comença el 
seu periple per la Mediterrània, que 
és alhora un viatge cap al descobri-
ment de si mateixa.

La novel·la, guanyadora al 2013 del 
“II Certamen Internacional de Novela 
Histórica Ciudad de Úbeda (Jaén)”, és 
una història de sentiments i emoci-
ons atemporal que permet al lector 
identificar-se amb la protagonista, 
sobre tot si recorda la seva pròpia 
adolescència. Les peripècies d’Irene 
ens acosten a una època en què la ci-
ència mèdica feia els primers passos 
i l’art i la filosofia formaven la cons-
ciència col·lectiva i es plantejaven 
dilemes no molt allunyats dels que 
vivim avui. 

En aquest context els participants de 
la tertúlia van tenir l’oportunitat d’in-
tercanviar amb l’autora les nostres 
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Magdalena Albero, amb la coordinadora de les tertúlies, Mercè Aguadé.

impressions. La Magdalena Albero 
ens va visitar aquell dimecres 28 de 
novembre per compartir l’experièn-
cia amb pares, professors i alumnes. 
Els participants vam compartir les 
nostres visions sobre la trama, els 
personatges i l’ambient descrit a la 
novel·la. Vam aprendre moltíssimes 
coses sobre medicina, costums an-
tics i història.

Per la Magdalena va ser també una 
experiència inoblidable, tal com ella 
mateixa ens va dir l’endemà: “És una 
gran idea que pares i professors pu-
guin compartir estones de diàleg i si 
és al voltant d’un llibre, millor. Volia 
dir-vos també que em vaig trobar 
molt a gust amb vosaltres. Formeu 
un grup de gent molt acollidora, cu-
riosa, interessada i compromesa en 
l’educació dels més joves, tant si es 
tracta dels fills com dels alumnes...  
Vaig estar molt  contenta de veure 
que tothom havia llegit el llibre i havi-
en trobat moltes coses per comentar. 

Em va agradar que es valorés la part 
educativa de la novel·la, ja que és un 
aspecte que vaig treballar i que no 
tothom sap veure. Heu convertit el 
centre en una comunitat educativa 
oberta a la ciutat.  Jo crec que aques-
tes coses són les que us generen 
energia a vosaltres com a professors 
i també als alumnes”.

Un moment  
de la tertúlia, 

a la biblioteca.
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Escola verda

El dia  
Mundial  
de l’Aigua  
torna  
al Serra

L
’aigua a la natura té molta im-
portància i la manca d’aques-
ta substància produiria un 
gran impacte. 

A l’Institut Serra de Miramar apre-
ciem l’aigua, ja que és vital i som 
conscients que hi ha països que no 
disposen d’aigua potable. Per aquest 
motiu, hem tornat a celebrar el Dia 
Mundial de l’Aigua, realitzant un se-
guit d’activitats per conscienciar so-
bre la importància de fer-ne un bon 
ús i també per conscienciar sobre la 
problemàtica existent dels plàstics 
presents a l’aigua.

s’ha organitzat el I Concurs de foto-
grafia científica, on el tema principal 
ha estat l’aigua a la natura. 

catàstrofes”, “Les dones i l’aigua”, 
“Aigua i energia” i “Tradició, innova-
ció i aigua”. 

També, cal dir que,  en el Fòrum 
d’Escoles Verdes que aquest curs 
es va fer a Salou, i en el qual vam 
participar, es va realitzar una ac-
ció ambiental a l’Espigó del Moll. 
L’acció va consistir en la recollida 
d’una quantitat apreciable de mi-
croplàstics de la sorra provinents 
del mar. 

Esperem que haguem  comntribuït 
a crear consciència de la importàn-
cia de l’aigua a la natura i de fer-ne 
un ús cada cop més sostenible.

Mural dels alumnes de 2n d’ESO sobre el valor i el preu de l’aigua.

Alumnes de 3r d’ESO fent activitats especials per celebrar el Dia Mundial de l’Aigua.
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Aquest curs vam  
tornar a celebrar 
aquest dia realitzant 
un seguit d’activitats 
en diferents matèries 
per conscienciar  
sobre la importància 
de fer-ne un bon ús

Vam participar al  
Fòrum d’Escoles  
Verdes, que es va fer  
a Salou, i vam fer  
una recollida de mi-
croplàstics de la sorra 
provinents del mar

Es van fer activitats diferents en di-
ferents matèries:  a Anglès 3r d’ESO 
(Write a motto and draw a picture 
about this important day, 100 Magic 
Water Words and Water Trivaia Facts) 
, a Skills up de 2n de Batxillerat ( “Tips 
for saving Water”  and “Where does 
our water go?”), activitats en francès 
per celebrar “La Journée Mondiale de 
L’eau”, a la matèria de Ciències de la 
naturalesa es va realitzar una activi-
tat en anglès sobre l’aigua, els seus 
estats, els usos i el cicle de l’aigua. 
A més a més, la novetat d’aquest any 
ha estat realitzar una pràctica en la 
qual hem fet funcionar una maqueta 
de cotxe d’hidrogen utilitzant aigua. 
També ha estat el primer any que 

Al passadís del centre, vam penjar 
murals amb els següents títols: “El 
valor i el preu de l’aigua”, “Els usos 
de l’aigua”, “L’aigua, els riscos i les 
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Escola verda

Fem Visual i plàstica amb material reciclat

Aquesta activitat volia incentivar la creativitat individual de cada alumne.

L’alumnat de 1r d’ESO ha creat màscares amb material reciclat.

A
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Visual i plàstica, els alum-
nes de 1r ESO hem con-
feccionat màscares a 
partir de materials que 

anaven a ser reciclats o llençats a 
les escombraries, materials  portats 
de casa o trobats. Durant algunes 
setmanes del mes de març i abril, 
hem estat immersos en un pro-
jecte interdisciplinar que ha servit 
per fer-nos  més conscients de la 
quantitat de residus que generem 
i de l’impacte que aquests tenen 
a l’ecosistema. Dins del projecte,  
hem recollit material de casa nos-
tra, n’hem fet un anàlisi de textu-
res mitjançant una aplicació mòbil, 
(detectant si eren materials durs o 
tous, naturals o artificials, rugosos 
o suaus... ) i hem escollit els més 
adients per les seves màscares. 
Algunes alumnes s’han inspirat 
en màscares indígenes o originals 
d’altres cultures, i algunes altres 
han creat una màscara a partir de 
les seves pròpies idees. Finalment 
han fet una presentació de cada 
màscara, explicant-ne el procedi-
ment que han seguit per fer-la. Cal 
dir que totes han resultat ser molts 
personals i creatives. 

Amb aquest projecte, entre altres 
objectius,  es vol incentivar la crea-
tivitat de cada individu i crear cons-
ciència de la importància de cuidar 
i preservar el nostre entorn, seguint 
els principis de les 5R: refusar, reduir, 
reutilitzar, reparar i reciclar!
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Treball per projectes
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El nostre Batxibac

Les élèves Batxibac de cette année scolaire 2018-19 ont mené à bien une série d’activités 
qu’on aimerait bien partager avec vous.

L’ÉCHANGE PARTIE 1: 
NOS CORRESPONDANTS 
FRANÇAIS NOUS  
RENDENT VISITE!
La semaine du 13 au 20 janvier 
2019 nous avons accueilli nos cor-
respondants de la ville de Dreux qui 
ont eu l’opportunité de connaître 
notre lycée et notre ville ainsi que 
Tarragone et Barcelone. On a vécu 
des journées très enrichissantes du 
point de vue humain, académique 
et culturel!

L’ÉCHANGE PARTIE 2: 
DREUX ET PARIS NOUS 
ATTENDENT
Les élèves de la première année 
de Batxibac ont réalisé un échange 
scolaire avec le lycée Édouard Branly 
de la ville de Dreux, en France. Les 
huit élèves participants et leurs deux 
professeures ont  passé une semaine 
inoubliable. 

Nos élèves ont séjourné chez leurs 
correspondants français et ils ont 
vécu en français 24 heures sur 24 ! 
Ils ont connu la vie au Lycée, ils ont 
partagé les cours avec les élèves 
français, ils ont passé les après-midis 
et les soirées avec leurs familles et ils 
ont aussi profité de tout un weekend 
avec eux. 

Nous avons aussi fait du tourisme. 
Nous avons passé trois jours à Paris 
où nous avons visité les principaux 
sites touristiques et nous sommes 
allés un jour à Versailles pour déco-
uvrir le Palais et les jardins.

Une expérience parfaite pour com-
pléter la formation de nos élèves de 
Batxibac mais aussi très intéressante 
au niveau personnel. Ils s’en  rappe-
lleront toute leur vie !
 
LE STAGE DANS UNE  
ENTREPRISE  
FRANCOPHONE
Dans le cadre du programme, les 
élèves doivent réaliser un stage de 
70 heures dans une entreprise ou un 
organisme francophone pendant l’été 
et ils sont déjà en train de se préparer 
pour l’expérience. Les options seront 
multiples : certains élèves vont res-
ter ici pour être en contact avec les 
touristes français dans des campings, 
des hôtels et des offices tourisme tan-
dis que d’autres vont partir à l’étran-
ger, en France ou en Suisse.

DES COURS AVEC  
L’AUXILIAIRE DE  
CONVERSATION  
FRANÇAISE
Cette année une assistante de con-

versation de Nice, Mlle. Elisa Fernan-
dez, a collaboré avec nous dans la 
formation et le perfectionnement 
de l’expression orale de nos élè-
ves. Sa présence et son travail ont 
été décisifs dans l’amélioration du 
niveau de langue des élèves. Mille 
mercis, Elisa!

LES ÉPREUVES  
EXTERNES
Le 6 et le 8 mai nos élèves de Ter-
minale ont passé les épreuves ex-
ternes afin d’obtenir leur diplôme 
Batxibac. Ils ont fait un examen de 
langue écrite, un autre de littérature 
française, une épreuve orale et un 
dernier examen d’histoire de France 
et d’Espagne. Les épreuves ont eu 
lieu dans le lycée Gabriel Ferrater de 
Reus et nous tenons a remercier nos 
élèves de leur effort.

LE BLOG BATXIBAC
Une nouveauté de cette année est 
aussi la création du Blog de Français 
par notre auxiliaire de conversation, 
Elisa Fernandez. Vous pourrez y trou-
ver toutes les nouvelles concernant 
le Français au lycée comme, par 
exemple, la chronique complète de 
l’échange ou des travaux de nos élè-
ves sur les figures de style. On vous 
invite à le consulter!

L’intercanvi a París dels de 1r de Batxibac. La visita dels companys francesos a l’Ajuntament de Valls.
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Un projecte de Visual  
i plàstica a través  
de El Crit de Munch

A 
Visual i plàstica treballem 
per projectes amb tasques 
diàries o setmanals  per as-
solir, de manera molt pràc-

tica, les competències bàsiques. En 
el vídeo que podeu trobar a l’enllaç 
https://youtu.be/_ngIiQMq11E po-
dreu veure alumnes de de primer 
d’ESO a la part final d’un projecte on 
hem treballat l’Expressionisme i ele-
ments bàsics de l’art com ara la línia, 
el color i la forma a través del quadre 
El crit de Munch. Els alumnes també 
han pogut desenvolupar el seu sentit 
crític davant de les sensacions que 
ens produeixen certs colors.

La tasca final ha estat elaborar en-
tre tots, cada alumne n’ha fet una 
petita part,  una reproducció gegant 
del famós quadre de Munch. Hem 
potenciant l’autonomia de cadascú 
han hagut de posar en pràctica con-

ceptes d’altres matèries, com ara la 
matemàtica, a l’hora de prendre me-
sures, o la científica, a l’hora de fer 
barreges de colors per aconseguir el 
que ells volien. Han hagut de prendre 
decisions, debatre, decidir, arribar a 
acords. Potenciant el treball en equip 
els alumnes es relacionen amb altres 
que potser, per afinitat,  no s’hi rela-
cionarien habitualment i es va creant 
un bon ambient a l’aula.

Potenciant les habilitats de cadascú, 
alumnes que comencen dient que no 
saben dibuixar o que no entenen l’art, 
acaben trobant solucions per arribar 
a l’objectiu o bé es deixen ajudar pels 
companys o companyes. També acon-
segueixen passar-s’ho bé i entendre 
una mica més el món artístic i cul-
tural i això contribueix a millorar la 
seva intel·ligència cultural. En aquest 
projecte en concret, tot i que hi havia 

activitats molt pautades, hem pogut 
veure la varietat de resultats que ob-
tenien i hem après a respectar les 
idees i opinions dels altres. 

A 3r d’ESO, que tornen a tenir la ma-
tèria de Visual i plàstica, continuem 
amb les mateixes dinàmiques i apro-
fundim en altres elements de l’art. Al 
vídeo podeu veure com els alumnes 
de 3r apliquen el mètode de la reixeta 
per ampliar dibuixos. Estan fent uns 
murals aprofitant que és l’Any de les 
Llengües Indígenes i després farem 
un projecte en col·laboració amb el 
departament de Matemàtiques que 
culminarà amb uns murals al pati.

Cada grup  
d’alumnes feia  
una part del  
quadre i entre  
tots van completar 
el mosaic.

Els membres 
del grup 
impulsor.

Canviem per avançar

A
quest curs 2018-19 el 
nostre centre s’ha adherit 
al programa d’innovació 
pedagògica “Avancem: 

Ensenyament i Aprenentatge in-
tegrat de les llengües”, creat pel 
Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya el curs 
2017-2018. 

L’objectiu dels professionals que 
tant des del Departament de Llen-
gües com des del Departament de 
Llengües estrangeres del nostre 
centre ens hi hem volgut implicar 
és la millora dels coneixements del 
nostre alumnat en aquest àmbit, 
conscients com som que el fet que 
puguin comptar amb una bona com-
petència comunicativa en diferents 
llengües és un factor essencial per 
ampliar el seu horitzó acadèmic i 
laboral.

En aquest primer any del programa 
Avancem, dissenyat amb una durada 
de tres cursos escolars, hem rebut 
un curs de formació orientat a afavo-
rir la coordinació entre el professorat 
de llengües mitjançant el disseny de 
projectes comuns que s’implementa-
ran el proper curs. A més, s’ha creat 
un grup impulsor amb representants 
de direcció i de les diferents matè-
ries lingüístiques que s’ha reunit 
setmanalment per tal d’establir els 
objectius de millora prioritaris tant 
pel que fa a la l’ensenyament de les 
llengües com a aspectes organitza-
tius del nostre centre.

Ha estat un any intens de reflexió i 
treball conjunt que ja ha donat els 
seus fruits: hem enfortit la nostra 
convicció que treballar de manera 
coordinada permet oferir un ense-
nyament més sòlid als nois i noies i 
hem posat fil a l’agulla dissenyant 
un projecte lingüístic engrescador 
per a tothom. Des d’aquestes líni-
es, el grup impulsor vol agrair al i 
les docents de llengües que han 
participat en el programa i a la 
nostra formadora, Joana Sabaté, 
la seva col·laboració perquè ja pu-
guem dir que al Serra de Miramar 
avancem.

Aquí teniu el vídeo 
dels alumnes  
de 1r d’ESO fent  
el projecte

Treball per projectes
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E
l passat 27 de maig l’Institut 
Serra de Miramar va parti-
cipar en el Projecte Rius. El 
Projecte Rius és una iniciati-

va de l’Associació Hàbitats que neix 
l’any 1997 amb l’objectiu d’estimu-
lar la participació activa de la soci-
etat en la conservació i millora dels 
rius. Fomenta l’apropament de les 
persones al medi i permet conèixer 
les característiques dels ecosiste-
mes fluvials, la biodiversitat, els va-
lors ecològics i socioculturals, així 
com identificar els problemes que 
els afecten i reflexionar sobre com 
solucionar-los.

Tots els centres de Valls hi participen 
com a voluntaris realitzant inspec-
cions anuals, dos cops a l’any, als 
diferents trams dels torrents de Valls 
que ens han assignat. Aquest és el 
primer curs que ho estem fent i el 
nostre centre va realitzar la inspec-
ció d’un tram del Torrent del Catllar, 
amb els alumnes de 4t d’ESO que 

El Serra de Miramar participa  
en el Projecte Rius de Valls

Alumnes de 4t d’ESO fent l’analisi de l’ecosistema.

Ev
a 

Vi
la

Treball per projectes

estan cursant les matèries de Biolo-
gia i Geologia i Física i Química.

Un cop ens vam desplaçar al nostre 
tram, vam fer l’anàlisi de l’hàbitat, del  
cabal, de les alteracions presents al 
medi, dels diferents paràmetres fi-
sicoquímics i de la presència dels 
diferents organismes presents al 
torrent, amb el material que ens va 
proporcionar l’Associació Hàbitats. 

Havent analitzat aquestes dades, 
vam poder extreure les conclusi-
ons pertinents sobre la qualitat de 
l’ecosistema. 

Aquesta activitat ha permès als 
alumnes del nostre centre ser 
més conscients de la importància 
d’adoptar actituds per la millora de 
la qualitat dels torrents i de la con-
servació del nostre entorn. 

D
urant aquest curs hem es-
tat treballant el projecte de 
la nanociència. A les hores 
de l’optativa Ciències Apli-

cades a l’Activitat Professional 
hem investigat i recollit informa-
ció per posar en pràctica aquesta 
nova ciència tan desconeguda per 
nosaltres, però tan important pel 
desenvolupament científic actual.

La Nanociència és la ciència que 
s’ocupa de l’estudi i la manipulació de 
la matèria a escala nanomètrica, és a 
dir, a 10-9 m. En aquesta mesura, es-
tem parlant de manipular compostos 
a nivell atòmic en funció de les nostres 
necessitats o interessos. La Nanocièn-
cia es pot aplicar a diferents camps, 
així com la medicina, la biologia, la 
tecnologia, la química, etc. Un exem-
ple d’aplicació real seria la fabricació 
de nanorobots carregats d’un principi 

actiu que serveix per atacar un tumor 
en la seva fase més inicial de desenvo-
lupament. Un altre exemple seria po-
der construir un colador de molècules 
d’aigua, és a dir, un colador fabricat 
a nanoescala on només les molècu-
les del tamany i les característiques 
de l’aigua el puguéssin travessar, per 
obtenir així una aigua més pura. 

Al laboratori de l’institut hem volgut fer 
una representació a nivell macroscò-
pic del que podríem fer a escala nano. 
De les hores de l’optativa n’han sortit 
tres vídeos en què s’explica la hidro-
fòbia, la formació de les nanocàpsules 
i la utilització de les nanopartícules de 
plata. La hidrofòbia explica com dife-
rents materials amb nanopartícules 
poden ser més o menys hidrofòbics 
(repel·lents a l’aigua); la formació de 
nanocapsules ens ajuda a entendre 
com encapsular un tipus de molècules 

Experimentem en la nanociència
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a nivell nano, i aquestes ajudarien a 
cobrir mancances alimentàries pun-
tuals o combatre alguna malaltia. I, 
per últim, les nanopartícules de plata, 
en aquest cas pel procés de fermen-
tació, a l’afegir-hi aquestes nanopar-
tícules, s’evita la formació del CO2 i, 
com a conseqüència, la contaminació 
atmosfèrica.

L’oportunitat d’introduir aquest pro-
jecte a l’assignatura, doncs, ens ha 
ajudat a entendre una nova manera 
de treballar la ciència: la nanociència, 
que actualment ja té una aplicació di-
recta en alguns productes utilitzats en 
la nostra vida quotidiana. 

Aquí teniu el vídeo 
dels alumnes de  
4t d’ESO del projecte 
de Nanotecnologia
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Llengües estrangeres
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Començar a cursar el 
Batxillerat Dual Americà 
ha estat una gran  
aventura per a mi,  
educativa i divertida

E
l fet d’haver-me de connec-
tar diàriament a la platafor-
ma i tenir  un tutor ameri-
cà ha fet que el meu nivell 

d’anglès hagi millorat, ja que hem 
utilitzat mètodes divertits i alter-
natius. Al principi estava més de-
sorientat i no acabava de dominar 

la plataforma, però amb el temps i 
una bona planificació s’ha facilitat 
molt més tot.
Ha estat una experiència molt en-
riquidora i una manera diferent 
d’aprendre. La manera de treballar 
és molt més pràctica que teòrica, fet 
que m’agrada. 

Com ens veuen els australians?

A la tardor, vam tenir la visita de la Kaitlin i el Jett.

El Nicco Lorenzetti de 3r, amb els tutors de 
batxillerat dual.

H
i, our names are Kaitlin and 
Jett, from the Sunshine Co-
ast in Australia. We were on 
holidays visiting our family 

in Catalunya when we were invi-
ted to visit the high school Serra de 
Miramar in Valls. For two days, we 
shared our Australian lives with the 
students and we also learned what 
school life is like in Spain. 

When we first arrived at Serra de Mi-
ramar we were immediately welco-
med by the beautiful staff. This was 
the first sign that we were going to 
enjoy our time there. Two friendly 
students took the time out of the-
ir day to show us, the Australian 
tourists, to their classes (we would 
have been very lost without them!) 
and this was only our first glimpse at 
Serra de Miramar’s welcoming com-
munity. Moving from class to class, 
we were able to see how different 
teachers taught their classes and 
we got to meet lots of smiling faces. 
Although at first, the students were 
shy with their questions, they were 
quick to interrogate us during lunch 

time. We met students in every gra-
de and came away with a few more 
Instagram followers and friends on 
the game, Fortnite (for Jett anyway). 

We were impressed with the level of 
English from the younger and older 
students as in Australia there are 
very few multi-lingual people. Whilst 
teaching the students and teachers 
about our culture, traditions and cli-
mate, we also got to learn a lot about 
theirs. We were taught about the Cas-
tells as well as other Valls traditions 
and history on our tour of the town 
with the senior French class (after 
nibbling on some sweet treats!). 

We also noticed a lot of differences 
between Serra de Miramar and our 
school back in Australia. The layout 
of our school is spread out on lots 
of land with trees and grass and so-
metimes we have Kangaroos on our 
ovals. In contrast, Serra de Miramar 
is built upward and is mainly indoors 
because of the different landscape 
and climate. Another difference we 
observed is that, in Australia, in both 

public and private schools, students 
always wear a uniform except for 
special events during the year and 
we found it very cool that the stu-
dents in Spain are able to wear their 
own clothes to school. 

Overall, we had a fantastic experien-
ce at Serra de Miramar having de-
veloped great relationships with the 
students and teachers and we can’t 
wait to come and visit again soon!
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“We had a fantastic experience at Serra de Miramar having developed great relationships 
with the students and teachers”
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Exchanging Christmas 
cards among the countries

Vam anar a Correus a enviar les postals a diferents països europeus.

T
his year, the students of first 
of ESO from the subject ‘Di-
gital Technologies’ have 
worked on several projects 

from Etwinning. During the first 
term, we participated in a project 
together with seven different co-
untries from Europe: Poland, Italy, 
Portugal, Spain, France, Tunis and 
England. The project consisted of 
exchanging information from our 
countries, our high school and our 
daily routines. Our students talked 
to students from all these countri-
es about their hobbies and cultural 
traditions.

Llengües estrangeres
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The final objetive of the project was 
exchanging Christmas cards among 
the countries. It was very gratifying 
as the students wrote the cards 
themselves. They explained their 
Christmas traditions and the way 
they lived the magic of this time of 
the year. When students finished 
their Christmas cards, we went to 
the post office to send them to the 
rest of the countries, as you can see 
in the pictures. Some days later, we 
received postcards from all the coun-
tries and they were just beautiful and 
very well elaborated. We read them 
and we exposed them during the last 

days of the term, so that all students 
from our high school could see them. 

We enjoyed this project a lot because 
we have learned about the traditions 
from other countries and we have 
been able to communicate using En-
glish all the time. We hope to repeat 
the experience again. Also, we attach 
some pictures so that you can see how 
the process and the experience was. 
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Llengües estrangeres

L’experiència a Àustria
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Va ser un viatge subvencionat per la Unió Europea.

A l’institut Bundesgymnasium Rein, on vam fer l’intercanvi.

E
l passat 6 d’abril alguns 
alumnes de 4t ESO vam te-
nir la gran sort de poder cur-
sar un Erasmus+ de 5 dies a 

Àustria. A més, aquest viatge era 
subvencionat per la Unió Europea, 
és a dir, no vam pagar quasi res. 

Aquests 5 dies van estar plens 
d’emocions: nervis, alegria i també 
tristesa. Tindre l’oportunitat de fer 
aquests Erasmus+ ens ha aportat 
coneixements sobre la gent d’allí, 
sobre la seva cultura i sobretot hem 
pogut practicar la llengua, en aquest 
cas anglès. També hem conegut a 
gent nova i hem visitat ciutats com: 
Rein, Graz i Vienna. Alguns alumnes 
del Serra vam visitar el museu de la 
xocolata i vam poder provar els dife-
rents tipus. Després d’aquest museu 
ens van portar a un restaurant típic 
austríac. El primer dia que vam arri-
bar a l’institut van fer grups i vam co-
mençar el nostre treball, cada grup 

havia d’explicar una experiència que 
hagués viscut allà a Àustria. 

Una de les coses que més ens ha 
criat l’atenció va ser l’institut, era 
enorme i tenia un monestir dintre. 
També ens van sorprendre els horaris 
de l’institut, ja que eren diferents als 

d’aquí. Ells cada canvi d’hora tenen 
5 minuts de descans.

Aquesta experiència ens ha fet co-
nèixer persones i coses a les quals 
no estem acostumats. Estem desit-
jant que els austríacs arribin aquí per 
poder viure més moments junts. 
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Llengües estrangeres

20 alumnes de l’Institut Serra de  
Miramar participen en un intercanvi 
al Bundesgymnasium Rein d’Àustria
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Els alumnes de l’intercanvi van visitar Gratz.

U
n grup de 20 alumnes que 
estan cursant 4t d’ESO en 
aquest centre van tenir 
l’oportunitat de participar 

en el projecte “English all around”, 
subvencionat per la Unió Euro-
pea, dins el programa Erasmus +. 
Aquest projecte, dissenyat per les 
professores Katharina Schwaiger 
i Imma Mañé, proposa als joves 
investigar sobre l’anglès que els 
envolta, a partir de la pràctica 
de l’idioma en un intercanvi amb 
alumnes d’un altre país. 

Després de setmanes de treball, el 
grup d’estudiants de l’institut, acom-
panyats per les professores Marisa 
Parra i Elena Milà, van viatjar a Àus-
tria el passat 6 d’abril per passar 
6 dies amb alumnes i professores 
del Bundesgymnasium de Rein. Allí 
van ser acollits per les famílies dels 
mateixos alumnes austríacs, per 
així conèixer el seu estil de vida i 
els costums del país, i a més, co-
mençar a fer recerca de l’anglès 
que els envoltava. Durant l’estada, 
els alumnes van poder visitar les ciu-
tats de Viena i de Graz, on van dur a 
terme part del projecte, fent recer-
ca en diferents institucions locals, 
realitzant algunes visites culturals i 
posant en pràctica el seu domini de 
l’idioma en situacions més quotidia-
nes. També van poder assistir a les 
classes habituals d’anglès dels seus 
companys i companyes, participant 
com uns alumnes més en el dia a dia 
d’aquest institut austríac, valorant i 
apreciant les diferències i semblan-
ces amb el nostre sistema educatiu.

A mesura que passaven els dies, 
grups de 6-8 alumnes amb compo-
nents dels dos instituts van idear i 
elaborar miniprojectes on van poder 
explicar tot el que anaven desco-
brint. Van sorgir temes tan interes-
sants com els plats típics austríacs, 
les diferències horàries en la rutina, 

l’ús d’internet en viatges, l’ús de les 
xarxes socials, l’ús de l’anglès als di-
ferents establiments locals... Un dels 
punts forts del projecte és que per 
fer tota aquesta feina, els alumnes 
havien de comunicar-se entre ells en 
anglès, potenciant l’ús de la llengua 
com a mitjà de comunicació  i afa-
vorint la millora de les habilitats tant 
socials com personals. 

L’estada va culminar amb les pre-
sentacions teatrals i orals de tots els 

grups, amb l’assistència de familiars 
i professorat del centre. Però el pro-
jecte continua, i ara els alumnes del 
centre vallenc ja preparen il·lusionats 
la rebuda i activitats per la visita dels 
seus companys austríacs, que serà 
el proper mes de juny. 

Aquest ha estat  
el primer any  
que hem fet  
un intercanvi 
d’aquest tipus 
gràcies al programa 
Erasmus +
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Llengües estrangeres
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E
l català a la Catalunya Nord, 
en general, no està gaire pre-
sent al dia a dia de les perso-
nes. Però, per exemple,  pels 

carrers de Perpinyà t’hi pots trobar 
molts cartells i indicacions que estan 
en català i en francès.

Com és una zona molt propera a la 
frontera de Catalunya, s’hi pot sentir 
molts turistes que parlen català. Això 
fa que moltes persones que treballen 
de cara als turistes el sàpiguen parlar. 
També hi ha famílies que el saben par-
lar perquè els seus avis eren refugiats 
de la guerra civil espanyola. Sobretot, 
però,  el català el manté i el parla la po-
blació gitana de Perpinyà, concentrada 
al barri antic de Sant Jaume.

Els català a 
la Catalunya 
Nord

Fins el 1987 a la Catalunya Nord 
l’educació era totalment en fran-
cès. A partir d’aquell any, es van 
obrir moltes escoles d’infantil i de 
primària, on l’ensenyament era to-
talment en català. Les associacions 
que van obrir aquestes escoles van 
ser l’associació La Bressola i l’asso-
ciació Arrels. Actualment aquestes 
escoles segueixen obertes i conti-
nuen el seu ensenyament en cata-
là. També, des de més o menys la 
mateixa dècada, el català va acon-
seguir el seu lloc a la Universitat 
de Perpinyà. 

Per contra, la presència del català als 
mitjans de comunicació és molt limita-
da. Només hi ha una ràdio que emet en 
català: Radio Arrels. France 3 emet en 
català només 7 minuts cada dissabte 
per parlar d’actualitat i 26 minuts caps 
de setmanes alterns. El diari l’Indépen-
dant utilitza el català cada dos o tres 
dies en petites ressenyes culturals.

En conclusió, a poc a poc el català 
s’està reintroduint a l’ensenyament i 
s’està fomentant la seva utilització en 
molts àmbits, perquè tingui el reconei-
xement que mereix.
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na de les coses que més 
em va sorprendre de l’ins-
titut francès, l’Aristide Mai-
llol, va ser la seva grandària 

i com està organitzat. La meva cor-
responsal ja em va avisar que era 
molt diferent al meu, però no me’n 
vaig adonar fins que hi vaig ser. El 
Maillol té 2.300 alumnes, i el Serra 
de Miramar només uns 350. Això 
fa que la grandària de les instal-
lacions canviï i estigui tot organitzat 
d’una manera diferent a la que jo 
estic acostumat. Per exemple, per 
poder entrar has de tenir una es-

Intercanvi amb Perpinyà

pècie d’agenda amb la teva foto i 
les teves dades a la portada, i l’has 
d’ensenyar als conserges per poder 
entrar.

L’horari també és molt diferent. Depe-
nent del dia, entren a les 10, a les 9 o a 
les 8, i hi ha classe fins a les  5 o 6 de 
la tarda. Les hores de classe són molt 
variables i tenen buits en els quals no 
tenen classe. Una de les coses que em 
va sorprendre va ser la llibertat que 
tenen. Si tenen una hora lliure o el pro-
fessor no ha vingut, poden sortir del 
centre i no els fa falta demanar permís.

Diferents 
cartells que 
mostren el 
català pels 
carrers de 
Perpinyà.

Català i 
francès als 
carrers de 
Perpinyà.

Però, el que em va sorprendre 
més va ser el tracte amb els pro-
fessors: sempre s’hi dirigeixen 
com a senyor o senyora, i quan 
entra a classe algun professor o 
membre de l’equip directiu, s’han  
d’aixecar de la cadira i ha d’es-
perar fins que els donin permís 
per seure. Malgrat el que es pugui 
pensar, aquest tracte, no significa 
que la relació professor alumne 
sigui més freda, i tampoc fa que 
els alumnes tinguin més respecte 
cap als professors.

En un principi em va costar adap-
tar-me, però al final m’hi vaig acos-
tumar i crec que d’aquesta expe-
riència m’ha estat molt profitosa.
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Matemàtiques

D
illuns 1 d’abril de 2019. Són 
les nou i mitja del matí i 
som al Moll de Costa del 
Port de Tarragona, a l’ex-

terior del “Tinglado 1”. Un grup 
d’alumnes del Serra s’enfronta al 
repte de construir una de les cú-
pules de Leonardo de Pisa. 

Es tracta de construir-la col-
lectivament i d’aixecar-la sense 
que s’ensorri. Tot un desafiament 
pel grup de nois i noies de primer, 
segon i tercer d’ESO que fan l’op-
tativa de “Fem Matemàtiques” al 
Serra de Miramar. Estan habituats 
a treballar cada setmana a l’aula 

Experiències matemàtiques  
al port de Tarragona

Intentat resoldre reptes matemàtics.

diferents reptes matemàtics, però 
això és diferent. 

S’apliquen durant una bona estona, 
observen, rectifiquen... I ja la tenen! 
Poden aixecar-la a la vegada i mou-
re’s. La correlació de forces és im-
portant.

El grup passa a l’interior del “Tinglado 
1”, a visitar l’exposició “Experiències 
Matemàtiques”. Nous reptes els es-
peren a l’interior. N’hi ha de tot tipus. 
Per on començar? Està prohibit “no 
tocar”. S’ha de pensar i experimentar. 
Els alumnes no s’imaginaven que 
la visita fos d’aquest caire. El temps 

passa ràpid i no poden abastar tot el 
que hi ha. No volen marxar. Alguns 
demanen si no podrem tornar un al-
tre dia. D’altres suggereixen fer més 
mates com aquestes. Les professo-
res els conviden a tornar a l’exposició 
amb les seves famílies. És una opor-
tunitat per a petits i grans.
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Construint una cúpula com la de Leonardo Pisano.
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E l Noah Domínguez de 4t 
ESO A ha guanyat aquest 
curs el primer premi de 
la tercera edició del con-

curs de Fotografia Matemàtica 
que organitza l’APMCM (Asso-
ciació de professors de Mate-
màtiques de les Comarques 
Meridionals). La seva fotogra-
fia, intitulada “La hipotenusa 
marca la diferència”, ja havia 
guanyat el concurs del Serra de 
Miramar en la categoria de 3r 

L
a fotografia matemàtica s’ha 
revelat als últims anys com 
un recurs molt interessant en 
l’aprenentatge i la divulgació 

de les matemàtiques. Per una ban-
da, es pretén que l’alumne enfoqui 
la seva mirada vers la realitat per 
destacar que les matemàtiques són 
presents en el seu entorn. Per una 
altra banda, l’alumne pot “muntar” 
les seves pròpies fotografies per ex-
pressar en elles algun tema treballat 
a l’aula (com per exemple, nombres, 
geometria, funcions o probabilitat) 
o també per jugar amb les parau-
les i els conceptes. Alguns exem-
ples del primer tipus de fotografia 
són: “Aquabola”, “Com a mostra, un 
botó” o “Simetria amagada”. Mentre 
que exemples del segon tipus són: 
“Capturant l’infinit”, “Nou desenes 
de plaer” o “Parells i imparells”.

La fotografia matemàtica esdevé, 
d’aquesta manera, una activitat trans-
versal atractiva per l’alumnat de tots 

Noah Domínguez guanya el concurs 
Fotografia Matemàtica

Veure el món amb ulls matemàtics

i 4t d’ESO que el Departament 
de Matemàtiques organitza per 
Sant Jordi. El premi li va ser lliu-
rat el passat 11 de maig a Reus 
dins de la fira “Tastet de cièn-
cia”. Moltes felicitats, Noah!

els nivells i que permet treballar tant 
de manera individual com en grup.
Amb l’objectiu d’estimular aquesta 
mirada matemàtica en la comunitat 
educativa del Serra de Miramar, es 
va convocar al centre el segon con-
curs de fotografia matemàtica amb 
tres categories (1r i 2n d’ESO; 3r i 4t 
d’ESO i Batxillerat). Els guanyadors 
van ser: l’Ot Riera, de 2n d’ESO, amb 
la fotografia “Circumferències be-
gudes”; el Noah Domínguez de 4t 
d’ESO amb la fotografia “La hipote-
nusa marca la diferència”; i la Irina 
Dumitrescu, de 1r de Batxillerat, amb 
la fotografia “Espiral del Sistema In-
ternacional”. 

Les fotos guanyadores de cada nivell 
van participar després als concursos 
catalans de l’ABEAM (Associació per 
l’Aprenentatge i l’Ensenyament de 
les Matemàtiques de Barcelona) i de 
l’APMCM (Associació de professors 
de Matemàtiques de les Comarques 
Meridionals).   

Matemàtiques

El Noah Domínguez, de 4t d’ESO, guanyador 
del concurs, amb la imatge guanyadora.
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L’Associació de professors 
de Matemàtiques de les 
comarques Meridionals és 
l’organitzadora del concurs.
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Història i filosofia

Participació del Serra de Miramar  
a la Mostra de Fotofilosofia 2018
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Per què som com som? (Enric Borrell 2n BTX).

Realment veiem la realitat? (Maria Rosa Valero 2n BTX).Per què ens costa acceptar la gent que pensa  

o actua diferent a nosaltres? (Ariadna Turch 4t ESO).

Si només canvia el color de la pell i l’idioma, per què no podem ser tots iguals?(Nadia Cherrabi 1r BTX).

L
’Institut Serra de Miramar ha 
format part durant el curs 
2018-2019 de la Mostra de 
Fotofilosofia organitzada 

dins del marc “Barcelona Pensa” 
amb l’objectiu de celebrar el Dia 
Mundial de la Filosofia (15 de no-
vembre), tal com va ser proclamat 
per la UNESCO.  La finalitat que 
persegueix aquest esdeveniment 
és enriquir el pensament filosòfic a 
secundària amb una sèrie de pre-
sentacions realitzades per l’alum-
nat d’ESO i Batxillerat. Aquestes 
presentacions són fotografies di-
gitals que conviden a reflexionar 
amb una pregunta filosòfica que 
completi la consideració respecte 
els àmbits més diversos de les nos-
tres vides actuals i en correspon-
dència amb les diferents branques 
filosòfiques. Aquesta important fita 
del pensament ha pogut ser realit-
zada gràcies a la col·laboració de 
la Facultat de Filosofia de la UB, la 
Societat Catalana de Filosofia i el 
CREAIF (Centre de Recursos per 
l’Ensenyament, Aprenentatge i In-
novació de la Filosofia). Al final, hi 
han participat més de 60 centres.  

Enguany, doncs, un dels centres par-
ticipants a la Mostra ha estat el Serra 
de Miramar amb fotofilosofies realit-
zades per una part de l’alumnat de 4t 
d’ESO i per tots els alumnes de Bat-
xillerat. D’aquesta manera, es tracta 
una enorme pluralitat de temàtiques 
que inclouen qüestions que van des 
de l’Ètica fins a la Teoria del Conei-
xement, tot passant per problemàti-

ques relacionades amb la Filosofia de 
la Ciència, la Filosofia de la Cultura 
o la Filosofia Política. Esperem que 
aquests treballs hagin servit com una 
invitació a utilitzar la raó, la reflexió 
i el pensament per tractar aquells 
plantejaments filosòfics i vitals que 
ens han acompanyat al llarg de la 
nostra història. El blog del centre pot 
veure’s a l’adreça  https://fotofiloser-
rademiramar.blogspot.com/ i allà hi 
trobarem les fotofilosofies, amb les 
imatges i preguntes filosòfiques nos-
tres. Per exemple: “som nosaltres els 
qui prenem les decisions en la nostra 
vida?”, “per què ens costa acceptar 
a la gent que pensa o actua diferent 
a nosaltres?”, “som com realment 
ens mostrem?”, “viure per treballar 
o treballar per viure?” o “per què som 
com som?”, entre altres. 

Quanta 
iniciativa és 
necessària 
per canviar 
el món? 
(Sheila 
Sánchez  
2n BTX).

Aquí teniu les  
fotofilosofies 
dels nostres 
alumnes
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L
’institut Serra de Miramar 
ha organitzat aquest mes de 
març uns tallers adreçats a 
alumnes de Primària de les 

diferents escoles de Valls i pobles 
del voltant.

Des del Departament de Ciències So-
cials hem organitzat un taller de la 
Prehistòria centrat en les pintures ru-
pestres. Els alumnes en aquest taller 
pinten tal com ho feien els nostres 
avantpassats, amb pigments naturals 
extrets del carbó, guix, hematites…i 

Pintem  
com els 
prehistòrics

Aquests tallers anaven destinats a alumnes de primària de Valls i comarca.
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utilitzant les mans o plomes com a 
eines. El suport de tot el que pinten 
és una pedra. La temàtica d’aquestes 
pintures són escenes de la vida quo-
tidiana, d’animals o representacions 
de mans humanes.

Un cop acabat el taller els alumnes 
s’emporten la seva pedra.

Els tallers tenien  
com a objectiu  
ensenyar als  
alumnes de primària 
com treballaran  
l’any vinent al  
nostre centre

“Visual thinking” Art Romànic

E
ls alumnes de 2n de l’ESO, a 
la matèria de Ciències Soci-
als, han posat en pràctica una 
nova eina metodològica,  el 

“Visual Thinking” (pensament visu-
al), per aprendre l’art del Romànic.

Aquesta metodologia ha permès als 
alumnes, distribuïts en grups, i per 
mitjà de dibuixos, organitzar i re-
presentar els elements de l’art del 
Romànic, així com de la seva sim-
bologia.

L’aplicació d’aquest aprenentatge vi-
sual en les aules ha suposat un en-
riquiment per als nostres alumnes, 
atenent a les seves intel·ligències 
múltiples, a les seves necessitats 
individuals i als seus diferents estils 
d’aprenentatge.

Alumnes de 2n d’ESO treballant l’Art Romànic.

Una mostra dels  treballs preparats  
a partir del   “Visual thinking”.

Història i filosofia
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Visual i plàstica

P
ales i raquetes és una op-
tativa nova d’aquest any 
que hem experimentat al-
guns dels alumnes i que 

està orientada a l’alumnat de 
segon d’ESO.

En aquesta matèria ens dediquem 
a treballar esports en què s’utilitzin 
(com ja diu el nom) pales i raquetes. 
Vaja, treballem el pàdel, el bàdmin-
ton, el tennis taula o ping-pong, el 
mini-tennis....

Tots els materials necessaris per 
jugar a cada un del esports ante-
riors ens els cedeix l’institut, si no 
és que algú de nosaltres ja hi té 
experiència i vol portar el seu propi 
material.

Dediquem dues hores a la setmana 
a aquesta matèria optativa i acos-
tumem a realitzar-la al gimnàs o a 
la pista exterior.

E
l dia 17 d’octubre de 2018, 
els alumnes de 2n d’ ESO 
vam realitzar una sortida 
a Flix. La sortida va estar 

organitzada pel Departament 
d’Educació Física i vam treballar 
tant continguts històrics de la lo-
calitat, com de l’ecosistema de 
l’Ebre, com directament relacio-
nats amb l’educació física: la re-
sistència física, l’ús de la bicicleta 
de muntanya, el caiac...

Per iniciar la diada, vam agafar 
els autocars per dirigir-nos a la 
localitat de Flix. En arribar-hi, 
ens vam dividir en dos grups, ja 
que l’excursió constava de dues 
parts, una ruta en bicicleta i un 
tomb en caiac. 

Juguem a pales i raquetes!

Pedalant i remant  
per les terres de l’Ebre.  
Educació física, història  
i medi natural

Els alumnes de 2n de l’optativa Pales i raquetes.

A part de treballar la coordinació 
amb un mateix, ja que és necessà-
ria i molt important per poder dur a 
terme aquests esports, també apre-
nem a funcionar millor com a equip 
o en parelles pel fet que també és 
necessària la sincronització i entesa 
entre els membres del grup, el diàleg 
i saber els punts forts de cadascú. 
D’aquesta manera, tots junt,  podem 
donar millor rendiment. 

També millorem la resposta en el pro-
cés de veure una acció del rival i re-
accionar de la millor manera possible.

En aquesta optativa el que volem 
no és guanyar, sinó aprendre. Per 
molt que siguin esports de compe-
tició, com que juguem entre com-
panys i companyes, és bàsicament 
un divertiment i un aprenentatge 
continuat.
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La ruta en bicicleta començava en  un 
dels refugis antiaeris construïts du-
rant la Guerra Civil. Després d’haver 
escoltat la història, vam arribar a la 
conclusió que va haver-hi molt dolor 
i sofriment durant aquesta guerra, i 
que, com en qualsevol altra, ningú 
en surt beneficiat. Després ens vam 
dirigir cap a la riba de l’Ebre, a la 
Reserva Natural de Fauna Salvatge 
de Sebes, on vam fer diverses pa-
rades, com al centre d’observació 
de fauna o al centre d’interpretació 
del Camí de la Sirga-Mas la Pitoia, on 
es parlava de la vida i costums dels 
habitants del poble en relació al riu.

Entre aquesta activitat i la de tarda, 
vàrem aturar-nos per dinar a la vora 
de les comportes de Flix.

La segona part, consistia en un tomb 
en caiac pel Meandre de l’Ebre a Flix, 
on vam poder observar un entorn 
molt variat i bonic de veure. Vam 
acabar gairebé sense sentir-nos els 
braços del tant que vam remar (més 
o menys uns sis quilòmetres). 

En general, la sortida va agradar for-
ça. Vam gaudir d’una jornada molt 
agradable tots plegats a la natura i 
ens en vam emportar molts conei-
xements.

Els de 2n es van desplaçar 
a Flix per fer una ruta en 
BTT i caiac per un tram 
de l’Ebre.
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Escalada, 
orientació 
amb GPS i 
senderisme 
a l’Espluga 
de Francolí
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Els alumnes de 3r practicant senderisme pels 
voltants de l’Espluga de Francolí.

L’alumnat de 3r va anar a l’Espluga per practicar esports diferents.

També van poder practicar l’escalada i l’orientació amb GPS.

E
l passat 19 de desembre els 
alumnes de 3r d’ESO vam 
anar a l’Espluga de Francolí a 
fer unes activitats relaciona-

des amb l’educació física. En vam 
fer concretament tres: escalada, 
orientació amb GPS i senderisme.

La primera activitat que vam fer va ser 
la d’orientació amb GPS. Primer que 
tot ens van donar els GPS, un mapa 
i diferents punts per localitzar. Vam 
haver de localitzar-los tots per, final-
ment, trobar el personatge amagat. 
Juntament amb el GPS també teníem 
una fitxa amb diferents preguntes re-
lacionades amb els llocs on havíem 
d’anar perquè els professors sabessin 
que realment havíem estat en aquell 
lloc. Hi havia situacions en què era 
difícil trobar el lloc, però si t’orientaves 
bé no hi havia gaires complicacions.

La segona activitat va ser el sende-
risme. Al principi ens van donar els 
bastonets perquè els utilitzéssim 

per caminar, ja que ens costava uti-
litzar-los, però vam practicar i ens va 
sortir bé. Entre l’anada i la  tornada 
vam caminar  quasi 7 km. Vam aca-
bar cansats, però va valdre la pena.

I finalment vam acabar amb l’activi-
tat de l’escalada. Molts, quan vam 
veure l’alçada que havíem d’escalar, 
vam pensar que no podríem. Però al 
cap d’un moment vam pensar que la 
qüestió era intentar-ho encara que 
semblés difícil. Així que vam comen-
çar a escalar i vam arribar a la meitat. 
En alguns casos la mà relliscava, però 
continuàvem igualment. En arribar al 
final, ens vam sentir molt orgullosos 
de nosaltres mateixos i vam veure 
que no podíem dir mai que alguna 
cosa no la podem fer sense haver-ho 
intentat abans.

En definitiva, van ser unes activitats 
que van agradar a tothom. Ens ho 
vam passar molt bé junts. Esperem 
poder-ho repetir algun altre any. 
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“This mountain live”, Premi BBVA  
al millor film de Muntanya 2018,  
projectada a l’auditori de l’institut 

E
l passat 8 de maig, i aquest 
any al Serra de Miramar,  va 
tornar a Valls el Cicle BBVA 
de Cinema de Muntanya,  

possible gràcies a la Fundació An-
tigues Caixes Catalanes i  BBVA CX, 
que porten les millors pel·lícules 
premiades del Festival BBVA de 
Cinema de Muntanya de Torelló 
al territori català de la mà d’enti-
tats com l’Associació  d’Alumnes 
i Exalumnes de l’Escola del Treball 
(AAEET) de Valls.

En aquesta edició 2019, fruit d’una 
col·laboració amb la secció de Mun-
tanya de (AAEET) de Valls, es va pro-
jectar a l’auditori de l’institut el film 
This mountain life, la pel·lícula que va 
guanyar el premi BBVA a la millor pel-
lícula de muntanya i també el premi 
de la FEEC (Federació d’Entitats Ex-
cursionistes de Catalunya) a la millor 
fotografia en la passada edició del 
Festival. La presentació del festival 
va anar a càrrec de l’Albert Gavarró,  
president de la Secció de Muntanya 
de l’AAEET, i de la Rosa Carbó Ramos,  
la nostra directora.

La pel·lícula és un documental cana-
denc dirigit per Grant Baldwin i que 
resumeix de forma molt precisa els 
valors que vol transmetre el festival a 

través de la selecció de les pel·lícules 
de la Secció Competitiva.

Les emocions que provoquen els pai-
satges muntanyencs és universal i 
no tenen en compte edat, gènere, 
professió o el bagatge personal. La 
Martina i la seva mare Tania, de 60 
anys, s’embarquen en una aventura 
de 6 mesos i 2.300 km fins a Alas-
ka a través de les muntanyes. Una 
congregació de monges, un fotògraf 
enterrat per una allau, un apassio-
nat alpinista, un artista de la neu o 
una parella que hi viu des de fa 50 
anys…  Què porta tota aquesta gent 
a sacrificar-ho tot per viure enmig de 
les muntanyes?

Un acte que ha  
ajudat a enfortir  
vincles amb  
l’AAEET de Valls

La projecció es va fer a l’auditori del centre.

Cartell del Festival Muntanya Cicle BBVA 19.
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Aquests valors no es refereixen no-
més als que transmeten els espor-
tistes quan s’enfronten als obstacles 
que els proposa la muntanya, sinó 
també a tots els que han decidit in-
tegrar-s’hi de forma harmònica.

Els que vau tenir la sort d’assistir a 
la projecció vau descobrir artistes, 

fotògrafs, esportistes, religioses... 
Aquesta cultura global de munta-
nya és l’aposta del Festival BBVA 
de Cinema de Muntanya de Torelló 
i This mountain life n’és un magnífic 
exemple.
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Els nostres alumnes fent ombres amb el seu propi cos.

Un moment 
del taller.

Visual i plàstica
D

ol
or

s 
A

gu
as

El teatre corporal d’ombres,  
una eina educativa

E
n el marc de les Jornades 
Culturals 2019,  els alumnes 
de 1r d’ESO  van poder par-
ticipar en un taller d’ombres  

dirigit per Atzur Aguas, de la com-
panyia Tracalet. 

Segons l’Atzur, “en aquest taller, po-
sem la mirada principalment en el 
joc com a activitat natural activado-
ra dels potencials de tota persona. 
El joc com a canal d’expressió de 
tot allò que som i podem arribar a 
ser. Presentem el  teatre com el joc 
expressiu que ens permet apropi-
ar-nos  de nous registres, desper-
tar la nostra capacitat creadora, 
expressiva, reconèixer en nosaltres 
nous personatges, donar-li el permís 
al nostre cos, a la paraula, de ser/

dir allò que no gosem, allò que an-
helem... En definitiva,  alliberar-nos 
durant uns moments del personatge 
que cadascú utilitza en el seu dia a 
dia,  «teatre/joc de la vida», i explo-
rar-ne de nous.

Aquesta exploració/descoberta ens 
obre noves finestres, ens ajuda a 
veure que cada dia podem recre-
ar-nos i  ser tot allò que vulguem ser, 
només és qüestió d’assaig.

Utilitzant el cos, com a guardià de 
memòries, el cos coneixedor del  ba-
gatge cultural que forma part de la 
nostra història. Donant-li l’espai on 
poder expressar-se, desplega tot un 
repertori infinit, de colors, formes... 
que ens fan sentir que som molt més 

que el que mostrem. El cos parla, i 
ens parla i pot expressar més enllà 
de la paraula un món ple de riquesa 
i de potencialitats.

El cos i l’ombra conjuguen un llen-
guatge oníric  que ens porta,  més 
enllà de la raó, a sentir l’essència 
de cada moviment, de cada gest. A 
través de l’ombra, els joves perden 
la por a mostrar-se, entren en la pro-
funditat de l’art d’expressar, senten 
la crida a explorar el cos com a canal 
comunicatiu i poden sentir com en 
el gest senzill, essencial, habita la 
profunditat, el sentit de moltes co-
ses. Descobreixen com l’ombra, més 
enllà d’amagar-nos, ens pot despullar  
i mostrar el que és essencial de ca-
dascú, de cada escena o moment.

En una cultura en què l’estètica, la 
imatge corporal és tot un reclam, el 
teatre d’ombres corporal ens allibera 
d’aquest clixé i ens ajuda a redes-
cobrir el nostre cos i donar-li valor 
més enllà dels cànons, redefinir els 
nostres cossos.

Aquest taller ha estat un tastet de 
tot això, una porta oberta a seguir 
explorant, investigant, jugant”.

En una cultura 
en què la imatge 
corporal és tot un 
reclam, el teatre 
d’ombres corporal 
ens allibera i ens 
ajuda a redesco-
brir el nostre cos
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Final d’etapa

El nou cor 
de la ciutat

La DUI  
vista pels  
periodistes

E
l meu treball pretén disse-
nyar una proposta de reur-
banització del Barri Antic de 
la nostra ciutat.

Per començar, vull fer esment al títol 
del treball: des del meu punt de vista 
podia ser sobri i sec, com ara “Cre-
ació del Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal de Valls”, però aquesta era 
una opció massa genèrica perquè el 
nom del treball, al cap i a la fi, és la 
primera impressió que reps de la fei-
na feta i l’objectiu inicial era impactar. 

Al final, vaig decidir que El nou cor 
de la ciutat seria perfecte, ja que vaig 
estudiar diferents opcions i totes em 
semblaven massa simples. A més, un 
cop endinsat en la matèria vaig ado-
nar-me que els tècnics es referien al 
barri com “el cor” per la seva sem-
blança a un cor anatòmic i perquè és 
el centre geogràfic de la ciutat. D’aquí 
ve el títol, doncs, ja que la finalitat 
del treball era plantejar una proposta 
que reconegués el Barri Antic com el 
cor bategant de Valls.

Entorn de la feina, la vaig fer amb 
molta il·lusió, ja que l’estat del barri 
em va motivar a pensar com m’agra-
daria que les coses canviessin, fent 
que el nucli s’obrís a la ciutat, amb 
l’objectiu de ser el seu centre cul-
tural. Tot i això, també m’he adonat 
que és necessari que canviïn molt 
les coses des de la ciutadania i 
l’ajuntament.

Per acabar, una reflexió personal. 
És molt important estimar el Barri 
Antic de Valls, ja que com tots els 
centres històrics emmagatzema la 
identitat dels seus ciutadans.

D
es del moment que t’ins-
crius a Batxillerat la pa-
raula “TdR” ja et ronda pel 
cap, sobretot quin tema 

t’interessa prou per dedicar-li 
tantes hores sense cansar-te’n. 
Era evident que el meu treball 
estaria vinculat amb el món del 
periodisme i la política, ja que si 
hi ha dues coses que m’agradin 
força com per dedicar-hi temps i 
esforç són aquestes. 

Tot i així, no em decidia per un 
tema en concret, fins que un dia, 
a classe, un professor va dir: “si 
voleu saber la veritat sobre un fet, 
llegiu-vos la mateixa notícia de 
diferents diaris, després preneu 
les vostres pròpies conclusions”. 
Personalment, durant els últims 
anys notava que eren ben pocs 
els mitjans de comunicació que 
transmetien la mateixa informació, 
sobretot en la secció de política; en 
aquell moment, va néixer el títol 
del meu treball: La DUI vista pels 
periodistes.

L’objectiu del treball, doncs, va ser 
comprovar si la ideologia del mitjà 
altera la informació d’una manera 
fraudulenta i subreptícia. Per això 
vaig haver d’escollir un tema es-
pecífic: la declaració unilateral de 
la independència de Catalunya. 
Em vaig proposar analitzar totes 
les notícies anteriors a la DUI, la 
mateixa declaració i els dies pos-
teriors. Així doncs, l’estudi abarca 
des del 8 de setembre de 2017 fins 
al 21 de desembre del mateix any. 
A més, per suplementar la tesis, 
vaig investigar els diaris analitzats 
(El País, l’aBC, ara.Cat, la Vanguardia 
i El Punt aVui). 

La tasca principal d’aquest treball 
era analitzar les diferents notícies, 
de manera que primerament havia 

de fer el clipping de premsa, que 
consisteix en la recopilació de do-
cuments. Existeixen diversos webs 
per dur a terme aquesta recol·lecta. 
Desgraciadament totes són de pa-
gament i exclusives per a empreses 
o multinacionals. És per això que 
vaig contactar amb diverses em-
preses que ofereixen aquest servei 
via correu electrònic; no vaig rebre 
cap resposta i vaig decidir buscar 
un nou mètode per la recopilació. 
En aquell moment vaig trobar una 
eina de Google que em permetia 
trobar les notícies ràpidament. A 
més, vaig haver de pagar la subs-
cripció als diaris El Punt Avui i Ara.
cat, ja que, sinó, no se’m permetia 
veure més de cinc notícies al mes. 
Un cop aconseguides totes les no-
tícies, només em va faltar comparar 
els títols, subtítols i cossos de les 
notícies de cada diari.

Amb aquesta comparació he pogut 
comprovar que, analitzant indivi-
dualment cada notícia, hi ha po-
ques alteracions de la informació. 
Tanmateix, si les compares col-
lectivament l’alteració es nota en 
la forma d’informar: l’ús de deter-
minades paraules o expressions, 
la col·locació de la informació, els 
fets que es destaquen en el títol i/o 
subtítol, juntament amb la variació 
d’algunes dades, que si fos infor-
mació objectiva es podria classifi-
car com a manipulació.

No obstant això, a la pregunta “els 
diaris manipulen la informació?” hi 
trobem dues conjuncions: la ma-
nipulació dels mitjans, ja que la in-
terpretació que el lector tindrà dels 
fets va estrictament lligada amb 
la forma en què els periodistes 
ho escriuen, i la no alteració de la 
informació, ja que només es ma-
nipula la manera com veurà els 
fets el lector.

Ludovic Forès

Laia Vives

La Laia Vives 
amb el seu 
treball a les 
mans.

El Ludovic va presentar 
una maqueta del nou 
cor de la ciutat.
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Graduació 4t ESO
Final d’etapa

F
inalment ha arribat el dia 
en què tanquem una etapa 
i n’obrim una altra, en què 
tot serà completament nou. 

És increïble com el temps passa 
tan ràpid i com hem creat  tants 
records que no es poden comptar 
amb els dits. Ja fa quatre anys que 
vam entrar en aquest centre i vam 
ser els privilegiats d’inaugurar-lo, i 
només érem nens de 12 anys, que 
no sabíem res ni teníem ni idea del 
que ens vindria.

En aquest període hem viscut experi-
ències bones i dolentes que ens han 
ajudat a ser una mica més madurs 
i a solucionar problemes que hem 
hagut d’afrontar sols. L’institut, més 
enllà dels llibres i dels exàmens, ens 
ha ensenyat a ser persones, a rela-
cionar-nos, ens ha obert les portes a 
amistats essencials en aquesta eta-
pa. És quan realment el “qui sóc?” 
pren forma, quan el seny (en alguns 
més que en altres), la confiança i els 
moments durs es complementen.
 
En aquest procés no hi podríem 
haver arribat sense els professors, 
aquells que realment ho són de vo-
cació, els que ens han ajudat a dis-
tingir el que és correcte del que no 
ho és. Fins i tot ens han ensenyat 
que realment no vivim en un núvol 
de felicitat, i ens han aportat una re-
alitat en la qual l’esforç és el camí 
per obtenir els nostres objectius. Ens 
han fet veure que, en algun moment 
o altre, estarem sols en la vida i que 
haurem d’afrontar els problemes 
sense cap ajuda.

Però també sabem que l’etapa que 
vindrà serà molt bona i l’agafem amb 
ganes, i l’institut serà un record que 
perdurarà, així que us volem donar 
les gràcies per fer d’aquesta, una 
etapa bonica, realista i especial.
Però, sobretot, nostra.

Gràcies a tots per omplir de records 
aquests quatre anys.

Alumnesde 4t A.

Alumnesde 4t B.

Alumnesde 4t C.

Discurs dels alumnes
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Final d’etapa

Graduació 2n Batxillerat

E
l passat divendres 31 de maig 
al Serra de Miramar es va ce-
lebrar l’acte de graduació de 
la promoció d’aquest any de 

segon de batxillerat i batxibac. 

L’acte va aconseguir omplir l’àmplia 
sala d’actes del centre. Alumnat, 
professorat i família van poder viure 
uns moments per al record i també 
per als bons desitjos pel que fa al 
futur acadèmic d’aquests estudiants. 
D’aquesta manera, es van alternar 
diferents parlaments, com per exem-
ple de professors i d’alumnes. A més, 
la professora Imma Reguant va ser 
la padrina de l’acte. També es van 

Bona tarda i benvinguts a tots i a to-
tes a la graduació de segon de bat-
xillerat de l’Institut Serra de Miramar.

Per part nostra no us negarem que 
la idea de dirigir-nos a tots vosaltres 
des d’aquí dalt, veient tota una sala 
plena d’estudiants, familiars i profes-
sors és, en si, imponent.

I no pel fet de parlar davant d’uns cen-
tenars de persones, sinó per tot allò 
que representa un acte com aquest.

Avui celebrem el final d’un trajecte 
molt especial de la nostra vida, que 
segurament recordarem amb molta 
estima.

Sortim d’aquí equipats amb eines es-
sencials. Eines que ens poden donar 
el poder pels petits canvis.
Aquestes eines no només són co-

Lluït acte de graduació dels  
alumnes del Batxibac i Batxillerat  
del Serra de Miramar

Discurs de graduació

repartir les dues matrícules d’honor, 
que van ser per a la Sarah François i 
per a la Laia Vives.

La vetllada va acabar amb un sopar 
de celebració entre professorat i 
alumnat a l’Hotel Class de Valls.

L’auditori del centre ple a vessar per la graduació.

neixements, també són lliçons de 
fraternitat, esforç i constància que 
ens emportem amb nosaltres per 
tota la vida.

Serem les pròximes generacions les 
que tirarem endavant el món, unes 
generacions compromeses amb 
el futur i amb les persones. Proba-
blement entre nosaltres es troben, 
d’entre altres professions, futurs 
enginyers, farmacèutics, historiadors 
o advocats. Però per damunt de tot 
persones que seran les encarregades 
de portar a terme els petits canvis, 
que congregats seran els més im-
portants.

Aquest capítol comença amb una 
classe que es la viva imatge de la 
diversitat, amb alumnes nouvinguts 
i d’altres de la casa. Tots hem buscat 
el nostre lloc i hem seguit el nostre 

camí, cada un diferent i únic. Fins ar-
ribar al dia d’avui. Ens trobem a les 
portes d’un dels millors estius de la 
nostra vida, només ens falta l’últim 
assalt per arribar a la calma.

Aquests dos anys han sigut molt in-
tensos, un temps amb alts i baixos. 
Treballs, presentacions i exàmens 
ens han posat a prova. Si m’ho per-
meteu, per fer-nos una idea de tota 
aquesta feinada, us en posaré un 
exemple:

Si emmagatzeméssim tots els conei-
xements que hem assolit en un pen-
drive n’hauríem omplert 1.483, això 
significaria uns 11.865 Gb de memò-
ria pel cap baix. Però tot i això més 
junts que mai hem treballat i hem 
fet amistats franques i atemporals 
que marcaran una etapa de la nos-
tra vida.
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Final d’etapa

Foto de família de tot l’alumnat graduat.

La Sarah François i la Laia Vives, matrícules 
d’honor de batxillerat.

Imma Reguant, la padrina de la promoció, amb les tutores.

Els delegats de Batxillerat i Batxibac 
amb les seves tutores i la directora.

Això no vol dir que tot sigui treballar, 
ens han regalat els viatges de Ma-
drid i Burgos o l’esquiada i davant 
d’aquest esforç per part del centre 
només podem donar les gràcies.

Gràcies a aquest centre, un nombre 
d’alumnes hem tingut l’oportunitat 
de cursar el curriculum de Batxibac. 
En aquests dos anys, hem après a 
parlar la llengua francesa, la litera-
tura, la història. Inclus hem tingut el 
plaer de poder compartir moments i 
vivències amb francesos nadius grà-
cies a l’intercanvi a París. Però el més 
important és que, gràcies a aquest 
programa, hem conegut persones 
que no només ens han ensenyat 
aquests coneixements. Sinó que 
també ens han ensenyat a estimar 
la llengua i als professors, sobretot a 
les Martes, que han sigut com dues 
mares per a nosaltres.

D’altra banda, estem segurs que 
aquest vincle també el vivim tots els 
companys amb la nostra tutora Eva 
Rodríguez, “nuestra churri, siempre 
seremos tus niños”. És veritat que

s’ha de tenir una gran paciència per 
dur a terme aquest càrrec de tutora 
d’un grup de joves en plena adoles-
cència. Però, tal com ho has fet tu, i 
tots hi estarem d’acord, és immillo-
rable. Ningú podria valorar tot l’amor 
i afecte que ens has mostrat, i com 
tothom, dins d’aquest grup, s’ha sen-
tit com a casa al teu costat. Gràcies 
Eva per aquests dos anys magnífics 
i no només per ser una gran profes-
sora o tutora, sinó també per ser una 
persona irremplaçable i única. Sem-
pre et tindrem reservat un bocinet 
del nostre cor, t’estimem! 

Tot seguit, i sense menys importàn-
cia, volem agrair a tot l’equip docent 
d’aquest institut que ha format part 
d’aquesta etapa tan important per 
nosaltres. Gràcies pel vostre suport 
i ajuda en els moments de debilitat. 
Gràcies per la vostra forma d’ense-
nyar i per tots els coneixements que 
ens heu transmès. Gràcies per la vos-
tra inesgotable paciència i energia 
en totes les classes que hem tingut. 
Gràcies de tot cor, tot us ho devem 
a vosaltres. 

Finalment, però, hem arribat en 
aquest punt que suposa el nostre 
adéu a aquest centre, si més no, un 
a reveure. Durant aquests últims dies 
tot el nostre voltant vol desitjar-nos 
molta sort al llarg de la nostra forma-
ció acadèmica i sobretot en la nostra 
vida. Però avui és el nostre dia i som 
nosaltres qui volem transmetre a tots 
els presents (direcció, professor, fa-
mílies…) agraïment pel vostre suport 
i desitjar-vos la mateixa sort que ens 
heu desitjat vosaltres durant aquests 
dos anys. 

Com es diu en llatí Alea iacta est. 
Ara només ens queda la selectivitat 
i seguidament gaudir de l’estiu al 
costat dels que més estimem i de 
companys que, segurament, són aquí 
presents. Gràcies a tothom per for-
mar part d’aquest acte de graduació 
i comiat.
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Imma Reguant, la padrina de la promoció, amb les tutores.

Passatemps

Per pensar una estona

Alumnes de 4ESOA: Marc Guasch, Carlos Campos, Ariadna Redondo, Mar Gómez, Clàudia 
Domènech, Marina de Arriba, Noah Domínguez, Isaac Rubio, Pablo Gil i Roger Àlvarez.

Posa’t a prova i desafia la teva ment!

1 

3

2 

4

5

6

SURT DEL LABERINT: 

QUANTS QUADRATS HI HA?

TRANSFORMA LA PRIMERA FIGURA EN LA 
SEGONA TOT MOVENT NOMÉS 3 PUNTS:

QUIN NOMBRE CORRESPON A L’INTERROGANT:

SOPA DE LLETRES MATEMÀTICA.  
TROBA 16 PARAULES. 

SOPA DE LLETRES “NUMÈRICA”.  
ENCERCLA ELS NOMBRES SEGÜENTS:

circunferència / perímetre / diàmetre / vèrtex / apotema / inequació / 
enneadecàgon / área / arrel / piràmide / equació / Pitàgoras / 
 pentàgon / divisió / con

a) El m.c.m (24,3)
b) El doble de 1500
c) 90+ (50:2)
d) La meitat de 5000
e) El triple de 72
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Botoaga Roxana - Denisa / Bouchireb Khaldi Hiba / Calle Castillo Sergi Daniel / Camenforte Cordeiro Joel / Caro Fonseca Víctor 
/ Castellano Pérez Alison Maria / Cerqueira Gomes Marc / Ciurana Romero Ainoa / Crespo Garcia Isaac / de la Cruz Flores Jeffry 
Josh / Drissi Salma / Duabyakosky Aguilera Camila / el idrissi Mohamed / Essaddiki Najlae / Ferré Ferré Alba / Fornies Callau 
Isac / Gabarri Garcia Juan Manel / García Fernández Laura / Giménez Gutiérrez Maria / Gómez Farré Ona / Güell Garcia Júlia / 
Morgado Alberni Alexandra / Niculae Mihai Mariana / Ochando Almasqué Albert / Pereyra Gutiérrez Gabriela Andrea / Riani 
Sbia Mohamed yassin / Roig Campi Lluc / Sánchez Ugaz Marc / Turch Puig Griselda.

Andrades Camacho Adrian / Balañà Salido Mar / Begué Alcañiz Abril / Bertran Juncosa Jan / Bouchireb Khaldi Douaa / 
Boughnaiem Abalhi Ilias / Bounkab el Khadri Khalid / Carlos Manresa Núria / Charabi Abdellah / Cordeiro Paz Núria / el Man-
ssouri Belghouch Bilal / el yamouni Saad / Fernández Pérez Lucia / Garcia Garcia Enrique / García Campano Sergi / Gavilán 
Carnavale Lourdes / Gonçalves Fernandes Carla Sofia / Krami Marwa / Labzouzi Mouzaoui Nour / Llort Obradó Jan / Lopo 
González Desirée / Mbath Ameth / Moreno Trulla Tiscar / Panizo Alcázar Àlex / Pérez Martínez Pau / Salido Soler Thais / 
Triviño Solà Anna / Vernet Ciurana Júlia / Vives Bosch Pol.

Alveolite Lopo Elías / Andreu Carles Òscar / Anglès Ferré Oriol / Bayo Gavin Irek / Blanco Pérez Clàudia / Caballero López 
Iker / Caid Adam / Calatayud Ortega Clàudia / Chrayaa Ziati Yasmine / Cobos Buch Pol / Custodi Eyzaguirre Jaume Alexandre 
/ el Hamdouni Fatima / el Hbicha Mouad / el Manssouri Taanabout Iman / Fisas Jiménez Josep / Frontons Viguera Arnau / 
Gómez Navarro Erik / González Mateu Alexia / Guasch Padró Josep Maria / Juzgado Barros Evelyn / Qabil Salma / Requena 
Sáez Paula / Riera Galofré Ot / Saumell Rodríguez Èric / Shevchuek Oleksander / Tejeda Pena Dana Maria / Urbano Soler 
Clàudia / Valiente Alfonso Sergio / Vaquer Galofré Adrià / Zaoui el Madani Badr / Zekkari Belfedal Yousra / Ziyat Manal.

2N ESO A // TUTORA: HILDA CALBET FERRÉ

2N ESO B // TUTORA: SÍLVIA GÜELL SEGARRA

2N ESO C // TUTOR: ALBERT BALLESPÍ GARCIA
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Albero Andreu Dèlia / Artigal Hernández Àlex / Barranco Heredia Genís / Ben Abdelkrim Ayman / Chehab Fatima Zouhra / 
el Jaghdal Cheraa Marwa / el Khadraouy el Khadraouy Wiam / Farré Martínez Sergi / Fernández López Joël / Fragoso Zam-
brana Kenia / Garcia Armengol Pol / Garcia Gimenez Rosa / García García Rosa / Granadero Bravo Rocio / Jovanovic Noemi / 
Lmessbahi Mohamed yassine / Martínez Rodríguez Daniel / Maus Ferreira Jordi / Mbath Mor / Naji Berboucha Wasila / Prats 
Torruella Dúnia / Rafi Firdaouss / Rovira Farràs Marc / Ruiz Camacho Nerea / Santó Roca Elia / Santó Roca Júlia / Stanossek 
Paula / Vázquez Castillo Miquel / Vives Esplugas Aleix / Vives Esplugas Clàudia.

Albero Luelmo Yeray / Artacho Padrell Marta / Bellido Mira Nil / Cabezas Alonso Nerea / Cardozo Pereira Matheus Henrique 
/ Celma Urbano Laia / de Haro García Andrea / el Manssouri Belghouch Hussein / el Mrini Farah / Figueres Salat David / 
Galcerà Galeote Àlex / González Montalbán Javier / Gual Rodríguez Zoe / Hernández Padilla Daniel / Huerta Esteve Anaís 
/ Ibars Casaponsa Octavi / Iglesias Perez Ainhoa / Laamoumi el Amdioui Safae / Lario Lozano Miguel / López Pérez Maria / 
Martínez Casado Pol / Masqué Gas Aran / Mercadé Canals Adrià / Padilla Rubio Ruben / Pereira Muñoz Juan Miguel / Pérez 
Rebollo Daniela / Salazar Mendoza Ainhoa Juncal / Sánchez Jaumejoan Aleix / Seba Yasmine / Tondo Milà Pol.

Aguirre Nieto Àngel / Ayllon Batalla Eduard / Ba Ismaïla Juan / Becheru Paun Petrisor Daniel / Ferré Segura Berta / Ferreiro 
Sanchez Júlia / Figueras Garreta Alba / García Abelló Meritxell / García Aranda Albert / Gonzalez Bausells Jordi / Graells Ral 
Pau / Hernández Hernández Marta / Lamiel Marco Joaquin / Limam Seini Mahfud / Llerena Bonache Yelko / Lorenzetti Dalmau 
Niccolò / Magrouni López Daniel / Muñoz Caballero Olga / Nenger Rusa Alissón Nerea / Pérez Segalà Sergi / Peris Maldonado 
Ainara / Plana Martí Clàudia / Restrepo Cañaveral Sofia / Roman Sanchez David / Rull Boté Montsant / Sahli Chaimaa / Segovia 
Linares Javier / Tahiri Farah / Vergara Jimenez Clobis Leiber.

3R ESO A // TUTORA: JUDIT BORONAT MASGORET

3R ESO B// TUTORA: MARISA PARRA PEDROL

3R ESO C // TUTORA: MARIA CARMEN GONZÁLEZ SÁNCHEZ
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Aatak Ahmed / Anglès Moreno Eduard / Aviles Jiménez Andrea / Batalla Camenforte Joan / Benhdach Radouane / Bolaño 
Fonoll Núria / Caballero Casado Iván / Cobos Morgado Ismael / el Housaini Mohammed / Encinas Ventura Miguel / Fadack 
Lomby Frank Basile / Fatty Mustapha / Fernández Reyes Alba / Fornies Callau Joel / Gago Carbó Pau / Garcia Reina Kevin 
/ Golt Cristina / Jané Garcia Arnau / Jané Garcia Ivet / López Beltri Nuria / Mammerit Amine / Mata Sotelo Laura Daniela / 
Oliveira Rodrigues Beatriz / Pardo Aguarón Aarón / Pérez Garcia Asier Brian / Sahli Mohamed Reda / Sampietro Galván Raül 
/ Turch Puig Ariadna / Zaker Ali Hasnain.

Becheru Paun Julio Gabriel / Benhdach Rida / Carrasco Amador Antony Omar / Castillo Parrales Marlon Jorkaeth / Escudero 
Serrano Marina / Fàbregas Solorzano Albert / Fuentes Dalmau Èric / González Bueno Alex / Hrazmi Abdelkader / Jaghdal 
Mustapha / Litavecz Oliver Daniel / López Izquierdo Adriana / Martínez Montoya Camila Belen / Mirall Antelo Roger / Mon-
tero Cabrera Antonio / Moreno Olivart Víctor / Muñoz García José / Padilla Martinez David / Riba Carbó Pol / Ribas González 
Sandra / Roca Armengol Fiona / Rodriguez Gomez Marta / Ruiz Pérez Adrián / Rybakin Manuel Antonio / Salas Mora Ana / 
Sanchez Cardenas Andrea / Suárez Osorio Natalia Ximena / Tintor Caba Iker / Velasco Panisello Dídac / Vidal Alvarez Oscar.

Aissioui Nour El Houda / Alvarez Garcia Roger / Amat Abellán Pau / Barril Roca Laia / Bastidas Vásquez Yulieth Stephan / 
Campos Tacon Carlos / Cárdenas Valldosera Clàudia / Dagues Grabielle / De Arriba Manzano Hector / De Arriba Manzano 
Marina / Domènech Artigal Clàudia / Domínguez Giménez Noah / Esteve Alujas Laura / Fadack Lomby Junior Jacque / Garcia 
Llach Laia / Gil Prado Pablo / Gómez Ortega Mar / Guasch Borras Marc / Invernon Invernon Marina / Màrmol Padró Carlota / 
Oliva Castellví Teresa / Ramon Fuertes Míriam / Redondo Martino David / Redondo Oller Ariadna / Rubio Checa Isaac / Santó 
Roca Clara / Tabernero Martinez Patricia / Tierraseca López Sara / Vernet Ciurana Anna / Villanueva Pavon Sheila.

4T ESO A// TUTORA: STEPHANIE SEGARRA ARIOL

4T ESO B // TUTORA: ANNA GARCIA BERNAT

4T ESO C // TUTOR: FRANCESC FUGUET MOLNÉ
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HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: Amigó Hernández Blanca / Burgos Canela Andrea / Camerlynck Segarra Elia / Char-
rabi Cherrabi Nadia / de Haro Garcia Jordi / el Cadi Samir Omar / Fernández Bravo Pino David / Ferré Hamann Anaís / Gago 
Abad Èric / Pedrero Baro Jose / Ramon Fuertes Paula / Sánchez Puig Marta.
CIÈNCIES I TECNOLOGIA: Ali Muhammad Raza / Ceballos Mestres Aura / Charabi Sanae / Dahraoui Ali / Dumitrescu Irina 
Sebastiana / el Attar Jabli Ayoub / Guardia Escoté Aleix / Miquel Mitjans Roser / Miró Fabregat Joan / Roselló Carreras Jordi 
/ Rubio Bové Jaume / Solé Galofré David / Suñé Calull Mireia / Teno Delgado Nerea / Tous Tito Lluís.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: Albiac Pérez Eduard / Coll Bougrine Sergi / Egea Montilla Judith / el Ahmadi Berna 
Fatima / Garcia Roig Míriam / Guasch Vives Iveth / Jacobs Alberton Anna / Marcé Rocamora Aleix / Martínez Montoya 
Gonzalo Alonso / Sánchez Cardenas Sheila / Segura Ruiz Susana / Tous Alcaina Maria / Valero Alejo Maria Rosa / Velasco 
Panisello Nerea / Vives Bosch Laia.
CIÈNCIES I TECNOLOGIA: Abraldes Velasco Ivan / Borrell Milà Enric / Boyer Rosich Adrià / Coll Bougrine Albert / Ferre 
Ferre Andreu / Fontova Benet Josep / Forés Jaumejoan Ludovic / François Guasch Sarah / García Vila Ione / Ihnatova 
Mariya / Jiménez Pérez de Tudela Dèlia / Lahya Oumaima / Lligoña Jofre Pol / López Carmona Mireia / Pérez Anglès Albert 
/ Roset Barberà Abril / Segovia Fernández Andrea / Vargas Albero Albert / Vives Garcia Emma.

1R BATXILLERAT // TUTOR: JOAN GUMÀ VENTURA

2N BATXILLERAT // TUTORA: MARIA EVA RODRÍGUEZ PEREA

Fotografies
grups
1r i 2n  

de BATXILLERAT
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