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EDITORIAL 
 

Després de molts anys de demanar-ho  
per fi ho hem aconseguit... 

 JA TENIM CANTINA! 
La cantina està situada a la zona del menjador  
i obre a les hores del pati. 
Ofereixen entrepans freds i calents, pastes, begu-
des i cafès.. 
Estem molt contents i creiem que és molt bo per 
al nostre centre poder tenir aquest Server. 

RESVISTATUT 13 
          Desembre 08 



LA CANTINA 
 
 
AQUEST ANY PER PRIMER COP DESPRES DE TRES 
ANYS  
INTENTANT TENIR UNA CANTINA, HO HEM 
ACONSEGUIT, PER FI HO HEM ACONSEGUIT ¡!!!¡ 
 
LA CANTINA ESTA SITUADA EN LA ZONA DEL 
MENJADOR, LA PORTAN DUES PERSONES DE 
MOLTA CONFIANZA. 
      EL PRODUCTE QUE OFEREIXEN SOBRETOT  
SÓN ENTREPANTS FREDS I CALENTS, PASTES I 
BEGUDES. 
     I ARA FAREM UNA ENTREVISTA A LA ELI EN-
CARREGADA DEL BON FUNCIONAMENT DE LA 
CANTINA: 

 

 
Hem parlat una estona amb l’Eli, responsa-
ble de la cantina a les hores del pati. 
 
T’agrada aquest treball? Per què? 
No és el millor treball, però no em desagrada, m’ho passo bé. 
 
Estàs estressada amb tants nens ?  
No, ja hi estic acostumada  
 
Aquest treball té moltes normes? Són molt estrictes? 
Hem de fer les coses com toca i fer-nos respectar. 
 
Quin tipus de productes ofereixes? 
Sobretot entrepans freds i calents , pastes i begudes.  
 
Per què no veneu llaminadures? 
Perquè no són bones i perquè a l’institut no es poden menjar. 
 
Has tingut algun problema amb els clients de moment? 
No, de moment els nens són correctes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Els alumnes de 1r d ’ESO van anar de colònies  
del  28 al 30 d’octubre de 2008,  
al Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà està si-
tuat prop de Guardiola de Berguedà, al km 6 entre 
Guardiola i la Pobla de Lillet. 
Aquest camp disposa de la casa de colònies  
“La Sala” que és on els nostres alumnes s’allotgen i 

realitzen les acti-
vitats programa-
des. 
 
 
            
 
 



 

Van fer activitats d’experimentals, de socials,  

tallers de Halloween…  

I van tenir fred, pluja i fins i tot neu! 

S’HO VAN PASSAR MOLT BÉ 
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AULA D’ACOLLIDA 

L’aula d’acollida és un espai que acull l’alumnat nou-
vingut per ensenyar-li la llengua catalana i posar-lo 
al mateix nivell que els companys. 
Es fan activitats de llengua catalana, castellana i en 
algunes ocasions fan matemàtiques. 
Fan servir els ordinadors, murals, activitats prepa-
rades etc.. 
Cada alumne d’acollida té el seu horari. Al principi 
estan un màxim de 10 hores a l’aula i progressiva-
ment van reduint aquest temps, a mesura que van 
adquirint un nivell de llengua que els permeti assistir 
a la resta de ma-
tèries. 
Cada any l’aula d’-
acollida prepara 
una obra de tea-
tre per la Festa 
de la diversitat. 
Aquest curs estan 
pensant una obra 
clàssica catalana. 
Per treballar l’obra necessiten dos o tres mesos. Hi 
participen gairebé tots els alumnes, menys els que 
no volen sortir a l’escenari i els que no tenen el nivell 
adequat per fer l’obra. Aquests col·laboren en l’e-
oració dels decorats, el vestuari... s’encarreguen 
dels canvis, de la música... 
L’objectiu de fer l’obra és aprendre a parlar la nos-
tra llengua, conèixer la nostra cultura i divertir-se.  
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Hem entrevistat tres alumnes nouvinguts del nostre institut: 
 Omaima de 2n C, Ossama de 1r C i  Chaima de 2n B. 
Perquè has vingut a aquest institut?  
أنكل  ? المدرسة هذه إلى وصلنا 

Omaima : He vingut perquè no he trobat lloc a un altre institut. 
 أخرى ملدرسة مكان ال وجدت ألنين جئت
 Ossama: He vingut perquè m’agrada aquest institut.  
 املدرسة هذه أحب ألنين جئت
Chaima: Perquè no he trobat lloc pel meu barri. 
 بلدي حي حول مكان على العثور يتم مل ألنين
T’agrada aquest l’institut? 
 املعهد؟ هذا مثل
Omaima: Sí, perquè he conegut gent del meu país. 
 بلدي يف الناس ان يعرف النه ، نعم
Ossama: Sí,m’agrada molt. 
 أحب أنا ، نعم
Chaima: Sí,m’agrada tot. 
 شيء آل أحب أنا ، نعم.
 Ja hi estàs acostumat/da? 
 مألوف؟ إعادة 
 Omaima: Sí  
 نعم 
 Ossama: Sí, una mica. 
 قليل ، نعم 
 Chaima: Sí, m’hi estic acostumant. 
 تعتاد أنا ، نعم  
Qué es el que t’agrada de l’institut? 
  الثانوية ؟ املدرسة مثل أن هو ما
Omaima: Els amics i l’aula d’acollida.    
 أصدقاء والفصول الدراسية الستضافة دا
Ossama: Els professors, alguns companys i l’aula d’acollida. 
 .واملدرسني وبعض الزمالء املضيفة
Chaima: M’agraden els companys i els profes. 
 أنا مثل زمالئهم ىف الفصول واملدرسني
I què és el que no t’agrada?  
 وما ال تريد؟
Omaima: Estar a la meva classe, perquè ningú parla amb mi. 
 يكون يف بالدي من الدرجة حىت أن ال أحد حمادثات يل
Ossama: Que alguns companys em molesten i ningú em parla 
 يكون يف بالدي من الدرجة حىت أن ال أحد حمادثات يل
Chaima: No hi ha res que no m’agradi. 
 وليس هناك ما ال أحب
 Quant temps fa que estàs a Espanya? 
 منذ مىت وانت يف أسبانيا؟
Omaima: Cinc mesos  
 مخسة أشهر
Ossama: Cinc mesos. 
 مخسة أشهر
Chaima: Tres mesos 
 ثالثة أشهر



Escola verda 
 
Aquest curs ens han donat el títol d’ESCOLA VERDA. Ja fa  
tres anys ens van concedir un projecte per treballar el medi 
ambient al centre. 
Amb aquest títol l’institut es compromet a aconseguir durant 
tres cursos un centre sostenible, no produir deixalles, controlar 
la despesa d’energies: aigua, llum… treballar el medi ambient i 
conscienciar els alumnes sobre aquest tema. 
Es busca la participació de tothom. Aquest trimestre s`han es-
collit uns ecodelegats de cada classe. 
La seva feina serà convèncer la gent per no produir gaires es-
combraries. Es reuneixen cada dues o tres setmanes per fer 
propostes per a la  millora de l’escola.  
Hi ha una campanya per mantenir el centre net en què es dema-
na la col·laboració dels alumnes per llençar cada deixalla al seu 
lloc. 
Hort i jardins. Hi ha dues optatives de treball a l’hort. També hi 
dediquen hores de ciències a segon d’ESO, i els alumnes d’Eina.  
Cada festa de l’any es fa una plantada d’arbustos aromàtics. Ca-
da classe té una planta que ha de cuidar i cada curs té un arbre 
al jardí. 
També hi ha una comissió de professors que es reuneix periòdi-
cament per parlar de noves propostes per a la millora de 
l’institut. 
Concurs de 1er: Un cop a la setmana un professor  passarà per 
les tres classes a veure quina està més néta, cuidada, ordenada 
etc. Per cada cop que passin, es posarà un punt a la classe que 
millor la tingui. Al final del trimestre la classe que tingui més 
punts farà una sortida 
a Ca n’Oriol i obtindrà 
un diploma. 
El grup guanyador del 
primer trimestre ha 
estat 1B. 
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Tenim moltes maneres de treballar el medi ambient:  
Estalviar paper 
Utilitzar les noves papereres selectives al centre  
Tancar els llums en sortir de classe 
Recollir els papers de la classe per reciclar 
Reutilitzar paper 
Recollir la brossa del pati 
Potenciar la col·laboració des de l’escola verda per aug-
mentar la participació 
Parlar a tutoria de tots el projectes 
Participar en totes les activitats que ens proposa 
l’Ajuntament 



PUNT LILA 
Aquest projecte s’inclou dintre dels diversos programes que es duen a 
terme al centre.  Un dels trets d’identitat del centre és la coeducació. 
 
A l’IES ja s’han realitzat experiències prèvies relacionades amb la co-
educació: activitats per al 25 de novembre, el 8 de març i la participa-
ció en totes les activitats que promou la Regidoria de la Dona de l’Aju-
ntament de Rubí.  
 
Durant el curs 2007/08 es van realitzar: 
Per al 25 de novembre: participació en el concurs promogut per la Re-
gidoria de la Dona. Aquest concurs consistia en la realització de Po-
wer Points que tractaven la violència de gènere. L’IES va guanyar els 
dos primers premis. 
 
Per al 8 de març: realització de dues exposicions (Dones oblidades i 
Dones anònimes ); realització de dues xerrades (una de l’escriptora 
catalana M. Carme Roca i l’altra sobre dones científiques amb la par-
ticipació de Núria Solsona) i el repartiment a l’alumnat i professorat 
d’un díptic on s’explicava el significat dels símbols de la dona i l’hom-
e. També l’alumnat de 4t i 3r d’ESO ha participat en el concurs Carta 
a una Dona Treballadora promogut per la Regidoria de la dona i van 
guanyar el tercer premi. 
 
Aquest anys, les alumnes de 4ESO:  Sagrida Roncero, Rosa 
M.Martínez i Elisa Toro (a la fotografia inferior) van quedar primeres 
en la realització de Power Points de la dona maltractada. 



Col·lectius que hi participen:  
Per poder realitzar aquest projecte és necessària la implicació de tota 
la comunitat educativa. 
- La col·laboració dels/les tutors/es i de coordinació pedagògica per 
poder realitzar i dur a terme el dossier de tutoria. 
-Participació del professorat i col·laboració i assessorament de la Re-
gidoria de la Dona (han mostrat molt d’interès) per dur a terme els tre-
balls de recerca. 
-Per a les activitats en dates concretes, hi participarà el Departament 
de Socials, coordinació d’activitats, l’AMPA i la resta de la comunitat 
que hi vulgui participar. 
-Per a l’observació del pati serà necessària la col·laboració del profes-
sorat de guàrdia. 
-Pel que fa al llenguatge de les comunicacions és necessària la impli-
cació de la persona responsable de la coordinació LIC del centre. 
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Aquest projecte té com a objectius: 
-Educar en igualtat sense discriminació de cap tipus. 
-Inculcar el respecte per les persones i la igualtat entre elles. 
-Garantir la igualtat d’oportunitats. 
-Tractar sense estereotips actitudinals i aptitudinals a cap mem-
bre de la comunitat educativa. 
-Intentar que al centre i al pati no hi hagi discriminació de cap ti-
pus. 
-Observar i corregir la retolació i el llenguatge utilitzat en les co-
municacions del centre. 
-Intentar treure de l’oblit les dones en els termes curriculars. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA D’INNOVACIÓ  PUNTEDU. 
El programa té per objectiu potenciar la biblioteca es-
colar Puntedu, com un espai de recursos on poder tro-
bar tot tipus d’informació. Ruth Hull és l’encarregada 
de la biblioteca i responsable del Puntedu a l’IES. 
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Rosana Badia va ser una professora  
del nostre centre que va tenir la idea  de fer  

una biblioteca a L’iES L’ESTATUT.  
Fa quatre anys va morir a causa d’un 

 accident de trànsit.  
En honor a ella li van posar a la nostra biblioteca  

Bibloteca Rosana Badia.  

QUÈ HI POTS FER? 
Llegir. 
Fer deures. 
Demanar informació. 
Agafar llibres o revistes en préstec. 
Connectar-te a Internet. 
COM HO POTS FER? 
Amb el carnet de la biblioteca. 
Amb el professorat en hores de classe. 
QUAN HO POTS FER? 
A les hores de pati  
De dilluns a dijous de 17  a 19h  
QUÈ HI TROBARÀS? 
FONS GENERAL 
Obres generals 
Filosofia 
Ciències socials 
Llenguatge 
Literatura 
Història. Geografia. Biografies 
Treballs de Recerca. 
Revistes 



 

PROGRAMA DE MEDIACIÓ 
 

 

Parlem dels conflictes que patim, de les causes del con-
flicte, amb qui tenim el conflicte i tot això amb l’ajuda 
d’un mediador. 
 
L’objectiu que té la mediació és trobar una solució i arri-
bar a un acord. 
 
Els mediadors són imparcials i objectius, no jutgen, aju-
den a parlar i ens ajudaran a trobar un consens. 
 
El conflicte és un fet normal en tot grup social, entre 
persones, que genera malestar i problemes. Aquests pro-
blemes es poden solucionar amb col·laboració i consens. 
 
El conflicte NO es soluciona si ens imposem a l’altre, si 
fem veure que no existeix, si ens el resignem a patir-lo. 

M 

E 

D 

I 

A 

C 

I 

Ó 

 
La mediació és un procés de diàleg  

voluntari,confidencial i d’igual a igual. 

Pots demanar mediació  
si pateixes un conflicte i vols resoldre’l.  

Parla amb el teu tutor o tutora,  
amb el teu professor o professora  
o amb un mediador o mediadora. 



Entrevista a  
Kevin Salvador Blanco de 2nA 

 
Kevin és un noi de 2n A, que 
crea la seva música.  
Actualment està preparant  
dues maquetes.  
Li agrada molt el que fa i  vol-
dria dedicar-hi la seva vida...  
 

 Com es dirà la teva maqueta? 
Tres elementos 

Quantes cançons hi haurà? 
En la maqueta hi haurà dotze cançons. 

Quines persones t’ajuden ? 
Dj Cuco, Dj Cross i Bazzi. 

Quant de temps penses que trigaràs a acabar la 
maqueta? 

¿La nova o aquesta? Aquesta. 
Dos mesos a gravar- la. Però el més segur és que no la 
gravi, perquè estic fent l’altra.¿I com es diu l’altra?
Bomberstyle, va d’un estil bombarder. 

On podrem trobar-la? 
De moment en botigues no, perquè no estic en cap dis-
cogràfica, quan tingui els setze anys em faran el currícu-
lum en discografia Barnes. En aquesta ràdio la trobareu 
perquè de moment no tinc diners per produir. 

On l’estàs fent? 
A casa meva, on tinc un estudi. 

Qui ha tingut la idea? 
Jo. 

Et dedicaries a això tota la vida? 
Sí, fins als quaranta o així. 

 Per què les cançons de la teva maqueta sortiran en 
la ràdio Barnes i no en cap altra? 

Perquè no conec cap altra ràdio ni tinc l’ajuda d’altres. 
En aquesta emissora hi tinc un amic que m’està ajudant 
bastant. 

Per què el disc es dirà ‘’tres elementos’’? 
Perquè l’estic fent amb dos plats, que és amb el que es 
fa el cross, i un micròfon que és amb el que es grava. 



 

Genís Herrera i Víctor Ramos, alumnes de primer de 
batxillerat, tenen el seu propi grup de música.  
S’anomenen MHKrew. Fan música RAP. Les seves lle-

tres són originals i 
atrevides. Han en-
registrat la seva 
maqueta en un es-
tudi privat sense 

cap ajuda. Aproximadament han tardat un any a 
fer-la. La podeu escoltar a www.myspace.com/
mhkrew, però no la podreu descarregar. La seva in-
tenció és fer-ne moltes més i poder dedicar-se a això. 

 
 
 

MHKrew en directe al pati de l’institut  
a la festa de carnestoltes del curs passat 
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Escolteu la seva maqueta a  
www.myspace.com/mhkrew 
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What would you think if I told you that a man who got his head mag-
netized erased all films in a video shop? Weird, uh! Well this is what 
happened in Be kind, rewind, by Michael Gondry, the film that 1st 
and 2nd of ESO students went to watch in Barcelona the last 4th 
November, 2008 
Jerry, a junk yard worker, gets his brain magnetized after trying to 
sabotage a power plant. When he gets to his friend’s shop he erases 
the tapes unconsciously. In order to save the business, they both 
decide to record the main movies in the store with an old camera 
and the people of the neighbourhood. Unfortunately, swede copies, 
as they call them, are illegal. Therefore, a Hollywood committee 
travels to the place and destroys all the tapes they had already 
done. Nevertheless, they decide to shoot a last movie. It is a self-
production film which makes them famous and helps them to save 
the shop. 
Michael Gondry is a music video clip director who decided to shoot 
the film with the help of the main protagonists of the film, Jack 
black and Mos Def. The result is an awe-inspiring work of art that 
delights all type of public. Both teachers and students in the thea-
tre were charmed by the awesome turns in the plot. 
At the beginning of the film, the organizers of the activity, El drac 
Màgic, explained us a bit about the film and the director’s main 
works. However, students had already worked the film to make it 
more understandable.  Montse, Raquel and I had already put the stu-
dents on guard on what they were going to watch that Tuesday. 
Students seemed to enjoy the activity very much. They understood 
the film and enjoyed talking about it in their way back to Rubi. 
There were chatting about different episodes in the film that made 
them laugh or even surprised them. 
Teachers were satisfied with students’ behaviour while the film was 
projected. However, Ruth, Raquel, Montse, Jordi and myself were a 
bit disappointed with their deportment while walking down the 
street or in the train. We hope our students’ conduct would improve 
in future performances. 
There is a similar activity programmed for 3rd of ESO students 
next semester, so be careful boys… Are you ready to rock a film out 
with your favourite English Teachers?!  
              By Alexandra Bonet 



 

 Aquest any a l’IES, fem el musical  
Fama,  que  s’està representant a 
Barcelona, al Teatre Apol·lo, des 
del 18 de setembre. Fama explica 
els somnis de glòria dels alumnes 
d’una escola d’art dramàtic, joves 
aspirants a famosos. A l’ac-
adèmia, s’entrenen per cantar, 
ballar o interpretar altres vides 
dalt de l’escenari, però sobretot 
aprendran a vèncer obstacles i 
dominar els seus temors. 

A l’IES la professora de música 
Lluïsa Beltran i el professor de tec-
nologia Jaume Feliu han traduït, 
escurçat i adaptat el guió i la mú-
sica a les condicions que podem 
tenir al institut. També van convo-
car uns “càstings”. El 8 d’octubre 
pels actors de primer cicle que es 
volguessin presentar i el 9 d’oct-
ubre pel segon cicle. Aquests 
“càstings” han servit per poder 
escollir els personatges i aquests 
han estat vels resultats, de mo-
ment provisionals, pels papers 
protagonistes: 

• Prof. Sherman: Alexandra Bonet 
• Prof. Myers: Abel Lacruz 
• Prof. Bell: Natàlia Decabo 
• Prof. Sheikopf: Adrià del Cabo 
• Nick: Genís Herrera 
• Serena: Noemí Enrique 
• Schlomo: Sergi Enciso 
• Carmen: Karla Batioja  
• Tyrone : Sergi Castillo  
• Joe: David Checa 
• Grace: Nídia Ruiz 
• Mabel: Joselyn Preciado 
• Goody: Isamel Rosa 

• Iris: Cristina Plaza 

 

També s’ha escollit un bon nom-
bre d’alumnes per al cor, part molt 
important d’un musical, això no ho 
hem d’oblidar. 

Ara els dimecres de cada setmana 
al gimnàs es realitzaran els assa-
jos de la interpretació teatral del 
guió i de les coreografies. Aquest 
musical no és com els altres que 
hem fet, conté moltes més coreo-
grafies i aquest any tenim la sort 
de tenir professionals de la coreo-
grafia per ajudar-nos a muntar-les. 
A les hores de pati a l’aula de mú-
sica els cors i els cantants solistes 
es reuniran per assajar les parts 
cantades de l’obra. 

 

 
 

 

 
Nídia Ruiz 

4rt  A 

 



SI CONEIXES BÉ L’IES… SABRÀS RESOLDRE ELS ENCREUATS 
HORIZONTAL  
1. Lloc on  es fan els experiments? 
2. Que fa la Lluïsa ? 
3. What time does class start? ( a quina hora comencen les classes?) 
4. On pots anar a l’hora del pati ? 
VERTICAL  
1. How would you describe the lessons some teachers give? (com son les 
clases d’alguns profes?) 
2. Com es diu la revista? 
3. Per a que venen els metges al institut? 
4. what’s behind the high-school? (què hi ha darrera de l’institut). 
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Activitats fora de l’horari lectiu a l’IES 
Futbol Sala. Dimarts i dijous de 5:15 – 6:30 (infantils i cadets) i  de 
6:30 – 7:30 (juvenils) Es farà una lliga pel Campionat de Catalunya. 
Basquet. Dilluns i dimecres de 4 – 5:30 (infantils, cadets i juvenils). 
Lliga contra altres IES. 
Voleibol. Dimarts i dijous de 5:15 a 6:30 (infantils, cadets i juvenils). 
Atletisme pista o cross . Dimecres de 4 – 5:30 (infantils, cadets i juve-
nils) 
Bàdminton. Dilluns de 5:15 – 6:30 (infantils, cadets i juvenils). 
Hip-Hop. Dimarts i dijous de  de 5.15h a 6.15h.Exhibició i com-
petició. 
Teatre. Dimarts i dijous.  



 

Memòries d’una vaca de Bernardo Atxaga.  
Ed. Cruïlla, Gran angular, núm. 54 
 
“He sentit que al començament del món algú repartia el temps, i que aquest algú va 
dir a la serp: 
-Tu viuràs dotze anys. 
I la serp: 
-D’acord. 
-Tu, quinze anys -al gos. 
I el gos: 
-D’acord. 
-Tu, vint-i-vuit anys -al burro. 
I el burro: 
D’acord. 
-Tu, trenta-tres anys -a l’home. 
I l’home: 
-De cap manera. No hi estic d’acord. Vull viure més. 
Bé, viuràs vuitanta-vuit anys –devia dir aleshores el que repartia el temps-. Però, 
d’aquests vuitanta-vuit, en passaràs trenta-tres com un home; vint-i-vuit, treballant 
com un burro; quinze, fent una vida de gos, i els últims dotze els passaràs arrosse-
gant-te com una serp”     
   Fragment del llibre, pàgina 24 capítol 2 
 
El llibre Memòries d'una vaca de Bernardo Atxaga ha estat tot un descobriment per 
a la persona que us escriu aquestes ratlles. Adjectius que el qualifiquen: original, 
divertit, didàctic, àgil... Excel·lent. 
Ens trobem davant d'una faula que parodia la trista realitat del final de la guerra 
civil espanyola, en un espai concret: un poblet del País Basc. En aquest poble, hi 
viuen unes vaques. De vaques, n'hi ha de diferents tipus: les vaques estúpides, les 
vaques rebels (només surt una en el llibre) i la nostra vaca, ni estúpida ni rebel, que 
té una veueta interior (El Pesat) que li ha aconsellat d'escriure unes memòries. A 
partir d’aquí, es construeix la novel·la. 
La vaca recorda en les memòries com va viure els últims anys de la Guerra Civil, 
com va veure morir alguns dels homes de la resistència, com la porten a una festa 
on la “toregen” i la llencen a l’aigua, com s’escapa de la festa i com s’”exilia” a 
França a viure els seus últims anys refugiada en un convent. Tot, amb una bona 
dosi d’ironia i de sentit de l’humor. La construcció paròdica de la raça humana, a 
través dels animals, omple la novel·la d’un alt contingut d’idees i de línies temàti-
ques força profundes; d’aquelles que no et deixen tal qual, sinó que conviden a la 
reflexió personal i alhora col·lectiva. 
Així mateix, per un lector no prou hàbil per entendre els missatges de fons del lli-
bre, la novel·la és també útil com a eina didàctica, perquè ens dóna pinzellades 
sobre el tema de la Guerra Civil i línies temàtiques importants com la del maltracta-
ment d’animals,  la de la lluita per la supervivència, la de l’enfrontament o la diversi-
tat de caràcters, etc. 
Felicitem, sens dubte, Bernardo Atxaga i recomanem el llibre. 
        Carme B. 
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