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Editorial 
 
Ara sí que hem acabat!  
 I ha estat tot molt cansat! 
Però com diu la dita: “qui dia passa,any empeny” . I és que molts ja heu 
superat un nou curs, i això no és poca cosa. Però,  ull viu! 
                                                                           no us adormiu, 
                                                                           i a l’estiu, 
                                                                           rieu i gaudiu, 
 sense oblidar-vos de continuar aprenent coses del món. Llegiu, observeu, 
converseu, escriviu, enamoreu-vos, nedeu, pinteu, compartiu, somieu... i de 
tant en tant mireu aquest últim número de la revista i recordeu. Fixeu-vos-
hi bé, està farcit de bons records: sortides, colònies, festes, premis... 
           
                 BON ESTIU ! 
 
                                                                             Equip de redacció 
 
 
                                                                                  
           
                                                               
                           Capçalera: El  musical……….. 
 
                            El centre....................................................... 
 
    Les sortides                                                                   
 
                           Les festes........... 
 
   L’entrevista ……………….…………………………….……                                         
 
                            L’article 
 
                            El còmic  ............................................                                                                         
                             
                           El reportatge 
 
                           Racó literari

 
Equip de redacció: Mercè Oliva, Núria Torres, Andrea Marín, Kevin 
Bermudez, Lorena Castillo, Rosanna Montserrat, Mireia Vázquez, Valeria 
Morales, Genís Herrera, Adrià Alimany, Youssef Barrouhou, Alejandro 
Sorroche, Noemi Enrique. 
  
 
 
 
 

Des de la redacció  us volem agrair les col·laboracions que ens heu 
fet arribar. 
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                                                                 CAPÇALERA 

 
En aquest número, com no podia ser d’altra manera, hem volgut 
destacar el musical que per segon any s’ha portat a terme al nostre 
institut:  La botiga dels horrors 
 
 Després de Grease, el musical escollit ha estat “ La botiga dels 
horrors”. Es va portar a terme un càsting i es van buscar els 
participants entre els nois i les noies d’aquest  centre. 
 
El musical està extret d’ una pel·lícula que porta per  títol  Little Shop 
of Horrors, rodada el 1986 a Estats Units sota la direcció de Frank Oz, 
guió de Howard Ashman, música de  Miles Goodman (cançons: Alan 
Menken)i fotografia de Bob Paynter.  
Repartiment: Rick Moranis, Ellen Greene, Steve Martin, Vincent 
Gardenia, James Belushi, John Candy, Bill Murray, Miriam Margolyes, 
Christopher Guest. Productora Warner Bos  amb una duració 94 
minuts. 
 
El musical tracta d’una planta que vol  dominar el món i a traves d’en 
Seymor, un noi no molt agraciat  a qui aconsegueix enganyar, vol 
arribar al seu objectiu...  
 
 
La botiga dels horrors de l’IES  
 
El dia 7, a la Sala, el dia 8  al Casal popular i el dia 9 a l’ institut 
Montserrat de Barcelona es va representar el musical “La botiga dels 
horrors” amb el següent repartiment : 
 
Seymor: Sergi Enciso (1r Bat) 
Audrey: Noemí Enrique (4t B) 
Orin Scrivello: Genís Herrera (4t A) 
Naradores: Joselyne Preciado (4t B) 
                  Nidia Ruiz (3r C) 
                  Natalia Decabo (3r C) 
                  Jessica Mora (4t A) 
                  Karla Batioja  (1r Bat) 
 
Senyor Mushnik: David Checa (3r C) 
Planta: Alexandra Bonet (professora)  
Client/locutor: Adrian del Cabo (3r C) 
Extres: Victor Ramos (4B)      Eirena  Amo (1B) 
           Cristina Plaza (2B)      Sergi Rodergas (1B) 
                                            Manuel Ordoñez (1B)



 

 

                                                                                                 La prota 
  Instruments: 
Flautes: 1r d’ESO i 3r d’ESO  
Flautes travesseres: Maribel Tarrés 
Instruments: alumnes d’aula  de música. 
Guitarra elèctrica: Rocío  
Bateria: Júlia Prunés 
Piano: Lluïsa Beltran  
 
Maquillatge i perruqueria: Cristina Cruz i Raquel Valverde  
Direcció teatral: Jaume Feliu 
Direcció Musical: Lluïsa Beltran                l 
 
 

 

 
El 
prota        
              

  extres 

     el cor                                                                                                                

  
 
 
 
 
 
                                                                              
més protas                       
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                                    Els músics 
 

 
Les flautes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
ENHORABONA!       
 Heu tornat a triomfar! 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                      



 

 

                                          
La guerra civil explicada per 
avis 
 
El dia  15 de maig van venir 
cinc membres del Consell dels 
savis a explicar-nos les 
experiències que havien viscut 
a la guerra civil. Cadascun ens 

va 
explicar 
una part 
de la 

seva 
vida en 

aquells 
temps. 
 
El Sr.Pe- 
re Basté 
 va viure 
 la pro- 
clamació 

de la República Catalana per 
Macià, va anar als grups 
escolars de l’ajuntament de 
Barcelona durant els anys de la 
República i va ser voluntari de 
la Creu Roja durant els 
bombardejos. 
El Sr. Isidre Torres: va anar a 
la escola del Mar i també va a 
començar a treballar en un 
taller en temps de guerra i ens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

va explicar com era el seu 
treball i quan diners guanyava. 
 
La Sra. Josefina 
Piquet: ens va 
explicar 
l’experiència de 
com una nena 
de tres a sis 
anys va  
viure la guerra. 
Es va exiliar a 
França on va 
estar tres mesos 
tancada en una 
habitació. 
 
La Sra. Roser Font: va néixer a 
la presó de Castelló, va estar 
cinc anys allà amb la seva  
mare. Desprès de sortir de la 
presó les van desterrar del seu 
poble. 
La Sra. Elena Egea: va néixer 
després de la guerra, i ens va 
explicar el racionament, 
l’estraperlo i la misèria després 
de la guerra. I ens va dir que 
els homes mantenien 
econòmicament a les dones, ja 
que les creien inferiors. 
Ens va semblar molt interessant 
i emocionat a tots ens va 
agradar moltíssim. 
 
Rosanna Montserrat 
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Va de contes... 
 
Va venir a l’IES L’ 
Estatut un conta 
contes que 
ens va narrar algunes  
històries en les quals 
els intèrprets érem 
nosaltres mateix. 
Va estar d’allò més bé! 
 

Rosanna i Genís 

 

La globalitza... què? 
 

El passat 24 d’abril va venir l’autor del 
llibre citat al títol, el qual, els alumnes 
de 4t i de batxillerat van llegir-se 
aquest any per a 
l’assignatura de ciències socials. 
En Josep Villarroya va estar un dijous a 
la tarda, des de les 15h fins a les 17h, 
dues hores fent una exposició 
del seu llibre explicant breument 
el tema de què tracta la seva obra i 
durant la conferència també es feien preguntes fetes pels 
espectadors i ell amablement donava una breu resposta 
aclarint el dubte de l’alumne. El tema parlat i debatut aquell 
dia va ser molt interessant, l’autor donava amb total 
expressivitat i llibertat la seva opinió sobre tot el 
funcionament del món, és a dir, la globalització. Un llibre 
entretingut en el que aprens molt sobre el com funciona el 
món en tots els aspectes; ja sigui en com està organitzada 
l’economia,o en la discriminació a la dona, o en com està 
repartida la pobresa i la riquesa, o en els problemes 
atmosfèrics, o l’efecte hivernacle, o la pluja àcida… Va estar 
molt entretinguda i divertida, és una forma d’aprendre molt 
enginyosa.                                                             
                               Lorena Castillo Ros   
                                      



 

 

 Teatre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EL dia 28 d’abril els alumnes de l’IES estatut van anar a 
veure una obra de teatre a la sala de Rubí, interpretada per 
un quants alumnes del centre. 
Es van representar uns quants esquetxos on es tractaven 
diferents temes; la majoria eren discussions de dones 
parla’n dels homes. 
Va ser una obra molt divertida, ja que les actrius ho feien 
molt bé.  
El públic va fer un gran aplaudiment al final de tot, la qual 
cosa va demostrar  que va agradar molt a tot el públic.  
                            
                               Youssef Barrouhou 
                                Nuria Torres 
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ESCÒCIA  
                                                                                                                     

L’any passat l’institut va escollir a 
vuit persones, entre elles a nosaltres 
dues, Núria Ruana i Noemi Poyatos, per a anar al campus 
Ítaca que es feia a la universitat de Bellaterra. Allà fèiem 
activitats molt variades de totes les matèries. Amb 
nosaltres hi havia vuit persones d’Escòcia que estaven allà 
d’intercanvi .Però ningú no va dir res sobre que es faria un 
altre intercanvi el pròxim estiu...  
Un dia, aquest any, ens van venir a buscar a classe i ens 
van comunicar que érem  dues de les vuit persones 
escollides per a anar d’intercanvi a 
Escòcia amb una beca de la universitat. 
Allà farem un campus, farem esport i 
aprendrem angles a part de 
conèixer  Escòcia. 

                  
                                                                                                   Núria Ruana     
 
 
 

                                                                           
 

TREBALL DE RECERCA 
 
                                                                                       
L’alumna de 2n de batxillerat del nostre IES, Sandra 
Fernández Rico, va ser la guanyadora de la 9a edició del 
premi Miquel Segura amb el treball de recerca “El petit 
inversor i l'especulació borsària. Estudi i simulació 
d'autoocupació”.               
                                         Valeria 

Morales 
                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                      
 
                                                                                                         



 

 

 
 
 

8 et 9 Mai, c’est arrivé, nous 

partons pour Carcassonne et 

Collioure et ça va être génial !!! 

 

Efectivament, els alumnes de 

francès vam passar dos dies 

fantàstics a França, i encara 

que el viatge començava amb 

una mica de retard, un cop allà 

tot va anar com la seda. 

 Carcassonne és una ciutat 

medieval fortificada i ens va 

encantar passejar pels seus 

carrers empedrats i visitar el 

seu castell medieval. Aquest 

primer dia a Carcassonne, 

acabava a l’alberg desprès 

d’una passejada al vespre per 

la ciutat, on molts vam tastar 

les “crêpes typiques françaises” 

i altres vam passar alguna 

estona jugant i practicant el 

francès amb alumnes del país 

que visitaven Carcassonne com 

nosaltres. 

Ben aviat, al  

matí, cap a 

és cert que aquest cop el temps  

no ens va acompanyar, però 

ens va permetre visitar la 

tomba d’Antonio Machado i fer 

el nostre particular homenatge, 

llegint alguna de les seves 

poesies. Vam passejar per la 

platja, vam visitar el barri de  

pescadors i desprès de  

dinar, cap a casa!!! 

C’etait fini, mais nous 

reviendrons... 

          Celia Fernández 

 professeur                        
de Français 

Colliure i 
tornada a  

 
l’institut, 
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El dia 10 de juny a les 12 de la                      
nit salpem des de Barcelona 
cap a Livorno, ciutat situada al 
nord d’Itàlia. Des d’allà anem 
cap a Florència amb  l’autobús 
que prèviament hem carregat al 
nostre vaixell. 
 

Al quart dia anirem cap a 
Venècia i ja per finalitzar, el 
sisè dia, visitarem Pisa. 
Durant tot el viatge haurem 
estat treballant el crèdit de 
síntesi. 
            Karen Bohorquez 
            Jennifer Cruz 
            Silvia Marcos

Empúries

El passat 30 de maig l’alumnat 
de 1r va anar  a visitar la ciutat 
grega i romana d’Empúries 
Va fer un dia magnífic i vam 
acabar dinant vora la mar. 

Fani Gonzàlez 
 
  

                                         



 

 

Colònies 3r Eso 
         .  

Tarragona,08. 
                                                                     
                       Lluís La cueva 
                        Belen Molina                                                                                

  

                       
 

                       
                                                        
 
 
 
         
 
 
 
 
 
El passat 26, 27 i 28 de 
maig els alumnes de 
tercer vam anar al 
camp d’aprenentatge de 
Tarragona. 
Vam treballat molt, 
massa, però va ser 
genial i molt divertit.                          

 

. 
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 Els alumnes que participaran al musical de 
fi de curs: la botiga dels horrors, van anar un 
cap de setmana a l’alberg a fer un assaig 
intensiu. La cosa va anar així: 

Es va espatllar el tren dues vegades i  vam haver d’agafar un bus                       
degut a unes obres. Finalment vam arribar al poble, però vam fer 
tard per agafar l’últim bus que ens portava a l’alberg. Així doncs, uns 
profes molt amables ens van dur.  Ja a lloc ens van treure la sala que 
teníem assignada i vam haver de conformar-nos amb el que ens van 
donar. 
Quan a l’assaig hem de dir que va haver un canvi radical entre el 
divendres i el dissabte, era com si fóssim uns altres. També dir que 
alguns ens vam quedar sense veu.                         Noemi 
      Aquest cap de setmana està molt bé!               Genís Herrera 

                                   
                                   
                                   
                            
    



 

 

 

 
Enguany el 23 d’abril no va ser 
una data qualsevol, ja que vam 
celebrar Sant Jordi i la festa de 
la diversitat.  

Es van organitzar  tallers molt 
interessants: fondues del món 
 

mascares, hip-hop,  
mandales, activitats 
d’ordinador, Webquest 
intercultural, balls llatins 
 

 
 
henna i trenes, plantem rètols, 
jocs per la pau, teatre, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     pastissos, llengües del món,   
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pel·lícules,                                      

papiroflexia 
 
 

    
 

 Joc de la botifarra i  plantes. 
                                                         
                                                  
                                                                                                 
                                                                                
Genís Herrera                                      
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Especial sant Jordi 
            

 En                      
motiu del centenari de Mercè Rodoreda es van representar dues 
obres seves: una per part de l’aula d’acollida i l’altre per alumnes 
de tercer d’ESO. 

 

 
Les “colometes” de l’aula d’acollida 
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 José Francisco Zaraguayo Valverde 
 

1. Quanta anys portes tocant la guitarra? I la bateria? Toques 
algun instrument més? 
La guitarra, ja farà un any i mig, i la bateria també. Només toco 
aquests dos instruments. 
 

2. Vas aprendre sol o vas anar a alguna acadèmia? 
Sol amb un llibre i una guitarra; i a vegades, amb amics. 
 

3. Quin tipus de música t’agrada més tocar? 
Rock alternatiu i balades. 
 

4. Composes les cançons que toques? 
Sí, al setembre vaig compondre tres. Però també toco cançons 
que no són meves. 
 

5. Podries parlar-nos d’alguna que hagis compost? 
       Sí, us diré i explicaré les tres cançons que he fet fins ara. 
       La primera es diu Batallas i és rock alternatiu. Tracta sobre un noi  
       que està cansat de la hipocresia i parla de què si no trobes una  
       sortida i no pots més o et sents incapaç i sense forces de res,  
       pots creure que hi ha algú al teu costat i que t’estima i aquest és  
       Déu. Per  fer-la em vaig inspirar en la gent del meu voltant. 
       L’altra cançó s’anomena Recordando el amor, i és una balada que  
       tracta de dues persones que han estat enamorades i ara esta en  
       un moment de crisi i pensen que   
       s’ acabarà tot i comencen a       
       recordar el que sentien abans. Per  
       escriure aquesta cançó em 
       vaig inspira en una          amiga, perquè 
       els seus pares  es    volien divorciar. 
       I l’última cançó es diu Quiero que sepas  
       que és també rock alternatiu com  
       la primera i tracta d’una noia que  
       és molt guapa però que no es veu  
       bé al mirall. Ho està passant  
       malament i en aquesta cançó  
       tracto de dir-li que recordi que és  
       molt bonica  i que ha de fer cas a les 
       persones que l’estimen i li recordo el que  
       jo sento per ella. Això ho vaig escriure pensant en una amiga meva. 

 
6. T’agradaria ser guitarrista?Sí, m’agradaria molt dedicar-me i 

guanyar-me la vida en això.                                                                         
    



 

 

   

 
L'assetjament escolar es produeix quan una o més persones 
gaudeixen utilitzant el poder de què disposen per tal de perjudicar 
de forma repetida i consistent a una o més persones, cal 
especificar que quan s’anuncia el verb perjudicar fa referència a 
anul·lar l’autoestima i la personalitat de l’individu assetjat. 
No es pot confondre un cas de assetjament escolar amb un 
conflicte ja que en el primer cas estem parlant de diferència de 
poders entre l’assetjat i l’assetjador mentre que en el conflicte hi 
ha igualtat de poders. 

 
A les escoles l'assetjament escolar  generalment passa a llocs 
on no hi ha adults que supervisen. Això pot ocórrer en qualsevol 
lloc, a dins o al voltant de l'escola, encara que això passa més 
sovint a les classes d'Educació Física, en llocs apartats, vestíbuls, 
lavabos, en autobusos escolars, a parades d’autobús, a classes 
que requereixen grups de treball i a activitats extraescolars. 
El assetjament escolar a les escoles a vegades consisteix en un 
grup d'estudiants que s'aprofiten i aïllen un alumne en particular i 
es guanyen la lleialtat dels curiosos que volen evitar convertir-se 
en la pròxima víctima. L'assetjament també pot ser perpetrat pels 
professors i el mateix sistema escolar. 

 
Els adolescents que realitzen aquestes accions de vegades 
afirmen que també van ser víctimes de bullying i que van recórrer 
a la violència només perquè l'administració va deixar d'intervenir. 
Aquests episodis violents han fet que a les escoles intentin amb 
més força oposar-se al bullying, amb programes destinats a 
ensenyar els alumnes a cooperar, així com a formar-los com a 
mediadors en programes de mediació. 

 
Una pel·lícula on es veu clarament el que es el bulling... 
Títol: Cobardes 
Duració: 1hr 29min 
Direcció i guió: Jose Corbacho i Juan Cruz 

 
                                                     Mireia Vázquez Sierra 
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Aquesta vegada aquest apartat l’hem reservat per als de 1r d’Eso , ja 
que el passat 10/04 van anar  al saló del còmic. 
 
 
“El saló del còmic estava format per parades amb les últimes 
novetats sobre el tema. Per exemple, hi havia una exposició de 
Mortadelo y Filemón amb motiu del seu 25é aniversari. 
També hi havia llocs per a jugar als videojocs de Hulk, Spiderman i 
Indiana Jones. 
Allà també s’hi podien comprar còmics. 
Aquesta sortida va ser molt divertida. Crec que es podria repetir l’any 
vinent.”                            
                               Susi i Eli (1r ESO) 
 
 

 
                                                                                                                                  
 
 
                       
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  
 
 



 
 

 

 
      La mediació és un mètode de   
      gestionar els conflictes entre  
      dues persones o grups  
      enfrontats/ades que hi participen  
      voluntàriament mitjançant una 

tercera persona imparcial (el mediador/a) que els ajudarà a que 
arribin a un acord satisfactori per a tots. Aquest acord pot ser 
extranormatiu ja que és fruit de la creació de les parts en conflicte. 
 
 
La mediació es basa en els principis de:  
Voluntarietat (les persones implicades en el conflicte són lliures 
d’acollir-se o no a la mediació i també de desistir-ne. El/la 
mediador/a també pot donar per acabada la mediació quan consideri 
incompatible la continuació del procés de mediació) 
 
Imparcialitat (la persona mediadora, que ha d’ajudar als 
participants a assolir l’acord pertinent sense imposar cap solució ni 
mesura concreta ni prendre-hi part). 
 
Confidencialitat (obliga a la persona mediadora i als participants a 
no revelar a persones alienes al procés de mediació la informació de 
caràcter confidencial que n’obtinguin en el curs del procés, llevat dels 
casos previstos a les lleis). 
 
Durant el procés de mediació, tant els participants com la persona 
mediadora han d’assistir personalment a les reunions de mediació 
 
Qualsevol alumne o alumna, per iniciativa pròpia o per recomanació 
d’altres persones del context on sorgeix el conflicte, pot sol·licitar 
prendre part en un procés de mediació per tal d’aclarir la situació i 
evitar la possible intensificació del conflicte 
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TROBADA D’ALUMNAT  
MEDIADOR        Teatre Municipal de Rubí “La Sala” 
7 de maig de 2008 
                         
Participen:  
IES J. V. Foix                                    IES Angeleta Ferrer i Sensat 
IES L’estatut                                     IES Arnau Cadell                   
IES Joaquima Pla i Farreras                IES Leonardo da Vinci          
IES Castellbisbal                                IES La Serreta                                             
IES Duc de Montblanc                                                           
 
Es va representar una mediació fictícia i l’alumnat la va haver 
d’analitzar fent servir un guió que s’havia repartit prèviament. 
La idea era que trobessin errades i fessin una proposta de millora per 
a corregir-les. El moderador feia arribar la proposta als actors. 
 
 GUIÓ PER VALORAR LA MEDIACIÓ PER APARTATS 
A — TROBEM-NOS 
Han saludat a les persones en conflicte? 
S’han presentat? 
Han explicat clarament i correctament les normes de la mediació? 
Han parlat de la confidencialitat? 
Han preguntat a les persones en conflicte si hi estaven d’acord? 
B — PARLEM-NE 
Han mostrat empatia? 
Han preguntat què ha passat? 
Han preguntat com se senten les persones en conflicte? 
Han escoltat activament parafrasejant i fent preguntes obertes? 
Han resumit la situació tenint en compte els sentiments i punts de vista 
de les dues persones? 
C — QUÈ TENIM ENTRE MANS? 
Han tingut en compte els interessos de les dues persones? 
Han demanat a cadascú que es posi al lloc de l’altra persona? 
Han demanat a les persones en conflicte que imaginin què pot 
passar si no es posen d’acord? 
Han treballat sobre el problema i sobre les relacions entre les persones 
en conflicte? 
D — FEM PROPOSTES 
Han explicat clarament com fer una “pluja d’idees”? 
Han ajudat a seleccionar les idees? 
Han pres partit? 
Han suggerit la combinació d’idees? 
Han convidat a valorar les opcions més interessants? 
E — POSEM-NOS D’ACORD PER CONTINUAR JUNTS 
Han deixat que les persones en conflicte decideixin per elles mateixes? 
Han preguntat si la decisió era equitativa per a tots? 
Han preguntat si creien que la podrien complir? 
Han ajudat a fer un pla d’acció concret? 
Han explicat a cadascú quin era l’acord? 
Han acordat una data per a la revisió de l’acord? 
Han encaixat les mans amb els participants en la mediació?     
   



 

 

    Racó literari St.Jordi 
1r premi prosa 2n cicle 
 
El senyor de la rosa i el retorn de la bandera 
 
Una línia per a manar a tothom; una, per a trobar-los; una línia per a reunir-los; una per a fer història i, en 
les Tenebres, tenir a tothom lligat. Quatre línies vermelles i un fons grac per als Reis Elfs de sota el cel. 
 
“Una bandera per manar-los a tots i a totes…” 
 
La comunitat de la rosa formada pels petits hobbits Frodo, Sam, Ferry i Pippin, el mag Gandalf, el rei 
Aragorn, l’elf Lègolas, l’ena Gimli, l’humà Boromir i el valent cavaller sant Jordi, comencen la seva 
aventura. 
 
Passant per les grans terres d’Arda, les terres Mitjanes, per Númenor i per les terres Immortals van 
assabentar-se que, a la terra dels hobbits, hi havia un drac que s’ho menjava tot, fins el punt qe els vilatans 
i vilatanes del poble havien hagut de començar a oferir-li noies joves verges, escollides per sorteig, 
perquè se les mengés. 
 
Per això, van dirigir-se a les terres de Sauron. Pel camí, es van trobar amb una criatura repugnant, de nom 
Gollum, el qual es va unir al grup amb la intenció de trobar la Rosa Màgica que havia de ser utilitzada 
pels elfs per salvar les seves terres del mal que els assolava. Durant el viatge, van haver de parar a fer nit 
en una cova de la muntanya, anomenada Cirith Gorgor. Mentre tothom descansava del llarg i cansat 
trajecte, Gollum, molt astut i silenciós, va agafar tot el menjar i l’aigua i els va llençar en un pou que hi 
havia dins de la cova: “estàs boig! Frodo i els cavallers et mataran”, va dir-se a si mateix, amb una rialla 
maliciosa a la boca. “Ha, ha, ha... moriran defallits abans de trobar-me i la rosa serà ME-VA! El meu 
TRE-SOR!”, remugava mentre s’allunyava de la cova i de la resta del grup entre la boira de la nit. 
 
L’endemà, quan tothom va despertar-se, el petit hobbit Sam va ser el primer en adonar-se que la criatura 
monstruosa Gollum, se n’havia anat i que no tenien ni menjar ni aigua. Sense més remei que seguir el 
viatge. El valent cavaller sant Jordi obria camí amb el seu cavall blanc com la neu i tan ràpid que, quan 
corria, semblava que el temps es parés. Van reprendre la marxa amb tanta decisió que, en dos dies, van 
arribar a les terres dels hobbits, cansats, assedegats i afamats. I es van dirigir a casa de l’oncle de Frodo. 
Allí van poder recuperar-se de l’esforç fet. Mentre menjaven i bevien, Bilbo, l’oncle del hobbit més 
espavilat de tots, els va explicar que feia tres dies que la princesa elfa Arwen havia tingut la mala sort de 
ser designada com a la pròxima menja del malvat drac, i li havien d’entregar l’endemà mateix. 
 
El cavaller de la creu vermella, sant Jordi, va sortir escopetejat de la casa, sense deixar temps als altres 
per aturar-lo o demanar-li on anava. Bilbo va insistir a la resta que descansessin per tal d’afrontar la lluita 
amb el drac amb millors opcions i se’n van anar a dormir. Mentrestant, en plena nit, sant Jordi 
s’entrenava, tot sol, amb l’espasa al capdamunt d’una muntanya. 
 
A primera hora del dia, quan el Sol començava a despuntar tímidament, sant Jordi es va reunir amb els 
seus amics i amigues, i junts, també amb la princesa Arwen, van anar a trobar el drac. Però, el drac els va 
sorprendre de cop i volta. Va acostar-se volant, va arrabassar la princesa i se la va emportar a la vall més 
profunda del bosc. Sant Jordi, d’una revolada, va agafar les brides del seu cavall rampant i va perseguir el 
drac entre els frondosos arbres del bosc. Va atrapar-lo quan estava a punt d’endrapar-se la princesa d’una 
mossegada. Va clavar-li l’espasa al peu, el drac va deixar la princesa dalt d’un arbre i va girar-se per 
escometre l’envestida del cavaller. Però sant Jordi, ràpid com un vent huracanat, va etzibar-li un cop 
d’espasa mortal al mig del cor. 
 
Inesperadament, el drac va començar a evaporar-se i d’aquí va sorgir la Rosa Màgica sobre un fons groc 
amb quatre ratlles vermelles. Sant Jordi va agafar la flor i la va oferir a la princesa. Satisfet per la seva 
victòria, va agafar la bandera i se’n va anar a les muntanyes Blaves per clavar-la el més amunt possible, 
per tal que sempre estigués voleiant al vent.  
 
“Una bandera per manar-los a  tots i a totes...!” 
                                                                                                                            Sagrida Roncero, Tosti; 3r C



 

 

 1r premi prosa 1r cicle 
 
La guerra de les Galàxies: 
Cristóbal contraataca 
 
Hi havia una vegada en una galàxia molt llunyana hi existia una civilització anomenada 
l’Imperi Hispanogalàctic. Aquest imperi era governat per un conquistador anomenat 
Cristóbal Beider. Aquest regne es trobava a un planeta anomenat Estrella Terrícola. 
Un dia Cristóbal va decidir anar a expandir el seu impero que ja era enorme. Es va 
muntar a la seva gran nau plena de soldats intergalàctics. 
De sobte els controls de la nau es va espatllar i va tenir que aterrar urgentment en un 
planeta desconegut. 
Desconcertat, Cristóbal va decidir reagrupar les seves tropes i a anar a explorar el nou 
planeta de paisatge desèrtic. Al cap d’un moment va aparèixer un home encaputxat en 
una moto voladora. L’home va avisar de la moto. Cristóbal es va adonar de que els seus 
cavallers Jedays perduts, en “Ovey One Cortès”. Cristóbal li va preguntar: 
-Cortès, saps con s’ha diu aquest planeta? 
-Es diu Atmerius Sud.- va dir Cortès. 
El Jedy li va explicar que podien arreglar la nau en un poble anomenat “ Macheus-
Picheus” on es trobava la guarida secreta de la resta dels Jedays Hispanogalàctics. 
Van tenir que entrar d’amagat perquè els habitants es pensaven que els volien 
conquistar. 
Els Jedays amagats a la ciutat havien recollit poc a poc peces de naus estavellades, i 
gracies això van poder arreglar la nau que estava en mig del desert. 
Quan ja va estar arreglada, es van muntar a la nau per a conquistar aquest planeta. Una 
vegada conquistat, Cristóbal i el seu exercit van portar els esclaus a l’Estrella Terrícola. 
Un altre dia, Cristóbal Beider va sortit a conquistar el planeta que tenien pendent. 
Desprès d’un temps l’imperi Hispanogalàctic es va convertir en el dominador de la 
galàxia. 
 
                                                                                            Manuel Ordoñez 1r B 
1r premi poesia 2n cicle     
 
 L’últim viatge 

                                            Ara ens separem 
L’últim any junts                                                                  Per fer camins diferents.  
de tots nosaltres                                                                    I cadascú traçarà 
amb nous companys                                                             El seu camí  
i nous professors.                                                                  Segons el seu destí. 
 
Aquests darrers anys                                                             Moltes experiències               
Que hem viscut                                                                     I molts records 
Sempre quedaran a la                                                           Que sempre els 
Història de l’institut.                                                            Tindrem als nostres cors. 

 
No hem fet gran coses                                                                                 
Però les que hem realitzat                                                             Dagiseth Pizarro (4B) 
Han estat molt significatives 
I a tots ens han marcat 

 
Grans proves hem passat 
I problemes hem resolt  
Tots plegats hem lluitat  
Per fer de l’amistat  
El que ens ha quedat.  



 

 

                                                                                               
 
 
 
 
Promoció 2n Batxillerat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fins l’any que ve!     BON ESTIU! 


