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         EDITORIAL 
 

Quan arriba el bon temps tenim ganes de treure les catifes 
de casa i la manta del sofà. Ens agrada canviar la roba de 

l’armari, caminar descalços i menjar un bon gelat. 
Però el que més ens agrada és no haver de fer cas al desper-

tador, no tenir deures, no tenir més controls. 
Ens agrada molt trobar-nos amb els amics a l’institut, però 
ja sabrem compartir amb ells una tarda a la plaça, un dia 

de sol a la platja o una sessió de cinema. 
Ens carregarem d’energia per poder tornar a setembre. 

Bon estiu!! 
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TREBALL DE CAMP 
Entrevista feta a l’assignatura de Llengua catalana de 1r d’ESO  

per les alumnes Safaa Esamsi, Laura Pérez i Judit Navarro 
L’entrevista a Maribel Tarrés, professora de llengua i literatura catalanes i 
coordinadora pedagògica del centre es va dur a terme el dia 30 d’abril del 2009 a 
les 11:30 al seu despatx. 
1-On vas néixer?A Sevilla. 
2-Quants anys portes a l’IES L’Estatut? 4 anys 
3-A quins cursos fas classe? Doncs faig llengua i literatura catalana a quart d’ESO i 
a segon de Batxillerat i projecte de recerca a quart. 
4-Quines assignatures t’agraden? Totes. 
5-On vius? A Terrassa. On t’agradaria viure? A Terrassa. 
6-T’agrada Rubí? Si, el que més m’agrada és que teniu molts espais públics, el bosc 
de Can Oriol és molt maco i el teniu al costat de l’institut i també m’agrada l’Estatut. 
7-Has treballat en cap altra professió? Totes relacionades amb la llengua catalana. 
Vaig fer l’edició d’un llibre de català medieval, vaig fer un diccionari de català antic 
amb una amiga, he fet de correctora i traductora de català i he coordinat un centre 
d’autoaprenentatge. 
8-Quins colors t’agraden? El taronja i el lila 
9-On vas estudiar? Està oberta l’escola a la qual vas anar? Vaig estudiar la primària 
en una escola de Terrassa que es deia França i encara està en funcionament. 
L’institut es deia Egara i sí que està obert, però l’han traslladat. A l’edifici on vaig 
estudiar hi han posat una oficina dels mossos, em fa una mica de pena. 
10-Quines assignatures t’agradaven de petita? Matemàtiques i literatura. 
11-Què és coordinadora pedagògica? És un càrrec de la junta directiva, en el qual he 
de coordinar els nivells, els tutors i tutores i tots els projectes que tenim:el de 
medi ambient, el de coeducació, el programa de mediació, el de préstec de llibres, el 
punt Edu i el pla experimental de llengües estrangeres. 
13-T’agrada la teva feina? Sí, faig poques hores de classe, tot i que a  mi 
m’agradaria fer-ne més, i de vegades t’atabales una mica, però m’agrada. 
14-Ens han parlat sobre un projecte que cada alumne tindrà un ordinador i que els 
llibres seran per fitxes d’ordinador. El nostre centre té cap possibilitat de dur a 
terme aquest projecte? Doncs sí, som un dels 200 centres de Catalunya 
seleccionats. En uns dies, es farà una reunió als professors per veure si al centre li 
interessa aquesta possibilitat. 
15-A part de l’assignatura que fas, t’agradaria fer-ne cap altre? Doncs mira sí, 
música. 
16-Per què vas decidir fer-te professora? Segurament, perquè després d’acabar la 
carrera de filologia catalana, era la sortida més apropiada. 
17-Quina altra carrera t’hauria agradat fer? Periodisme, hauria fet periodisme, 
encara que encara hi sóc a temps. 
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      Festa diversitat 
 

El dia 20 març es va celebrar la festa de la diversitat. Els 
alumnes de primer van plantar l’arbre de la seva promoció que 
cuidaran durant els anys que seran a l’institut. Després cadascú 
va anar a la seva aula a veure una pel·lícula. A les 11:00 tothom 
va anar al pati. Més tard, a les 11:30 es van fer activitats entre 
les quals hi havia les 
següents: 
 

• Mandales 
 

• Trenes i henna 
 

• Musical 
 

• Jocs per a la pau 
 

• Llegendes del món 
 

• Menjars del món 
 

• Biblioteca: Parlem de 
Palestina 
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       Festa diversitat 
 
 
Al final de totes aquestes activitats, es va fer una cloenda amb 
el poema de “Venim del nord, venim del sud”.  

Finalment es van tastar els diferents menjars del món 
preparats a l’aula d’eina. 
 

VA SER UN DIA PLE D'EMOCIONS!!! 
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Colònies de 3r d’ESO  
El dia 20 d’abril, els alumnes de 3 ESO vam anar de colònies. Primer ens van 
portar a Ripoll, a l’escriptorium que hi ha allà. Vam veure com escrivien els 
monjos d’aquella època i vam fer un taller per fer un punt de llibre amb lletres 
gòtiques o romàniques.  
A la tarda vam estar a la casa de colònies fent un taller i un dossier on ens 
explicaven com fer servir una brúixola, un altímetre etc. 
Al dia següent vam sortir a fer una caminada de: Campelles – Planoles – 
Campelles, veient la vegetació que ens envoltava, en total van ser uns 12km 
d’anada i tornada. A la tarda no vam fer res en especial perquè ens van deixar 
temps lliure, alguns fent un partit de futbol, altres parlant a la sala d’estar de 
la casa. Al tercer dia vam fer un itinerari de 12 pistes, ens vam dividir en 6 
grups de 5, va ser divertit. 
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 Colònies de tercer ESO 
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Viatge a londres 
    
Dia 1: divendres 27 
 

 Sopar (a l’aeroport de Barcelona). Sortida amb EasyJet a les 20:45 de l’aeroport del Prat. 
     Arribada a Londres. 
 Comprar bitllets metro 1 zona. 
 Arribada a l’hotel Majestic de Londres. Desfer les maletes i dormir. 
                
                 

Dia 2: Dissabte 28 
 

 Science Museum 
 Dinar 
 British Museum 
 Covent Garden 
 Sopar 
              
                

Dia 3:diumenge 29 
 

 National Gallery 
 Buckingham Palace 
 Camden / Dinar 
 London Walk (Jack the Ripper) 
 
                

Dia 4:dilluns 30 
 

 Westminster Abbey 
 River Bank: London Eye, The 
 Globe… 
 Dinar 
 Tower of London 
 Tower Bridge 
  
                

Dia 5: dimarts 31 
 

 Natural Science Museum. 
 Tornada a Barcelona amb la companyia aèria EasyJet. 
 Arribada a les 21: 20 hores a l’aeroport del Prat. 
 
      Els alumnes que van anar de viatge eren : 
 

KRISTEL, KAOUTAR, KARLA, ALEIX,  NOELIA, PATRICIA, SERGI, DANI, ALBA, EVA, 
CAROLINA, MIREIA, SANDRA, SARA, CARLOS, RUBEN 

 
   I els professors que els van acompanyar eren : 
 
         ÀLEX, JOEL, RAQUEL 
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       2n de batxillerat 
Jack l’esbudellador 
Ens van explicar la història de Jack l’esbudellador. 
Explicaven les llegendes, que hi havia  un home que matava dones. Per matar-les esperava que no 
hi hagués gent a la nit , primer els feia un tall al coll i després un tall al cos i els i treia alguns 
òrgans. 
Quan trobaven les víctimes, tenien els seus òrgans al costat del cos i la mà a dins del pit, excepte 
la penúltima víctima que no van trobar els seus òrgans. Al cap d’uns dies van rebre un paquet 
amb un tros del fetge de la penúltima víctima i una nota que deia que el tros que faltava se l’havia 
menjat. L’última víctima la va trobar, sense pell i amb dos talls com les anteriors,  un carter a 
casa de Jack. Estava tot tacat de sang.  
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      Sant  Jordi       Sant  Jordi 
 
El dia 23 d’abril en el nostre institut vam celebrar la 
diada de Sant Jordi. Primer de tot vam fer classe 
habitual de 8:00h a 11:00h. Després del pati,cada 
alumne havia d’anar a la seva aula per veure la projecció 

del vídeo de la festa de la 
diversitat que durava 
20minuts. En acabar el vídeo 
vam baixar al pati per veure 
l’obra de teatre que feien els 
alumnes de l’aula d’acollida.  
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 Després de l’obra vam fer el repartiment dels premis 
del I Concurs de microrelats en castellà i català. També 
es van donar els premis a la mascota guanyadora i per 
últim vam veure unes actuacions musicals d’unes alumnes 
de 4rt ESO i 2n de batx que van fer de cloenda a la 
celebració. A la tarda classe habitual per a tots els 
alumnes i professors.  
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Colònies 
 
El  cap de setmana del 25 i 26 d’Abril, els alumnes que integren l’obra del musical van 
anar de sortida a una casa de colònies “ El Pinaret” que es troba a Gualba, prop de Sant 
Celoni. La finalitat era fer un assaig intensiu de l’obra ja que s’havien de polir algunes 
coses i unir la música amb el teatre. A més es va treballar la coreografia principal de la 
representació, la més difícil per cert, i  també vam cantar fins a no tenir veu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dels participants ens ha donat la seva opinió: 
 

Era la primera vegada que hi anava, m’ho vaig passar molt bé  perquè estava fent el 
que m’agrada i a més em vaig relacionar amb altra gent que només coneixia dels 
passadissos o dels assajos. El que no em va agradar va ser que un dels professors es va 
equivocar en posar en el paper que s’havia de caminar mitja hora en comptes d’una 
hora i mitja . Però tot i aquesta anècdota va ser una experiència molt maca. 
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           Musical 
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Musical 
Com ja és treadició, el final de curs del 
nostre institut ha estat protagonitzat per  
la representació del musical. 
 
Durant tot l’any un nombre important d’alumnes ha invertit moltes 
hores del seu temps lliure en assajos per arribar a aconseguir una 
representació gairebé professional de la mà del Jaume (director teatral) 
i la Lluïsa (directora musical). 
 
 
 
 
 
 
Sobre l’escenari alumnes i alguns professors donaven vida als 
personatges de la famosa acadèmia Fama. Entre els músics que 
tocaven en directe hi havia també alumnes, professors, i col·laboradors 
de fora del centre. Agraïm especialment la col·laboració del grup 
Muscat i l’escola de música Diaula.  
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Projecte comenius 
 
És un projecte europeu de mobilitat d’estudiants i professors de primària i 
secundària. A partir de l’àrea de Música, hem muntat un projecte on es 
treballa la música i l’anglès a la vegada. A l’estiu vam estar buscant països 
europeus que estiguessin interessats a fer l’intercanvi amb nosaltres. 
Finalment fem una associació de quatre països:  
 
Catalunya 
Polònia 
Lituània 
Turquia   
 
 
A final de Juny, sabrem si ens concedeixen la subvenció. 
Si el projecte tira endavant es faran quatre visites a l’estranger. A l’octubre 
aniríem a Turquia; al juny vindrien aquí els polonesos. El curs 2010-2011 es 
faria l’intercanvi amb Lituània. 
 

 
    La Lluïsa i l’Àlex van anar a visitar els companys de          
 l’institut de Polònia. Amb ells van acabar de donar 
 forma al projecte. Catalunya, Polònia, Lituània i 
 Turquia han presentat el projecte a les agències 
 nacionals, en el nostre cas és a Madrid i Barcelona. 
 
 

Cada mes treballem una part de la música en anglès, fem redaccions, 
preparem power points, escrivim e-mails, i fem moltes entrevistes a les 
persones sobre la música. 
 
Els 20 alumnes que aniran de viatge han de 
tenir alguna relació amb el musical i s’han 
de comprometre a venir a treballar a la 
tarda. A més han de tenir interès per la 
música i coneixements d’anglès. 
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Escola  verda 
 

Estem a la primavera i ha florit el jardí, els 
arbres han tret el seu fruit i els nois de 
primer l’han recollit. 
 
Han segat el blat que van plantar al 
setembre i el moldran per a fer farina. 
 
Per poder identificar els arbres, s’estan 
posant cartells amb el nom i les dades 
necessàries per a tenir informació sobre 
aquell arbre, arbust o planta. 
 
A l’hora del pati del primer cicle, dos cops 
per setmana, es recull l’aigua sobrant de la 
font i es calculen els litres per apuntar-los 
en un calendari. 
 
Els alumnes de primer no emboliquen els 
seus entrepans amb paper d’alumini per no 
contaminar. El que fan és embolicar-los en 
paper de cuina, paper transparent o posar-
lo en una carmanyola. 
 
Els esmorzars que preparen els alumnes 
d’Eina un dia a la setmana tampoc utilitzen 
paper d’alumini . 
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 Els romans 
 arriben a l’institut 
 

Com a activitat de final de curs, els alumnes de 

llatí de primer de batxillerat i de quart d’Eso han 

après a confeccionar un peple, la túnica típica 

grega que després també adoptaren el romans. 

Fins hi tot alguns dels alumnes van disfressar-se 

de déus amb els seus corresponents atributs, 

endevineu qui són.....? 

MART 

DIANA 

MINERVA 1r Batxillerat 

4t ESO 

Confeccionant un peple 
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AAquest any farem l’espai internacional una mica  diferent: parlarem de cultures molt 
llunyanes a les nostre com Hawai i Austràlia. Us donem uns consells per si voleu viatjar... 
Clima 
Pot dir-se que el clima de Hawái és atípic per a una zona tropical.  
Música 
La cançó Aloha Oe està considerada l'himne no oficial de Hawai. 
La variada música de Hawaii és una combinació extraordinària de moltes influències amb 
ritmes pacífics i lletres poètiques que celebren la vida a l’illa com el 
reggae.  
Gastronomia 
  La cuina de Hawaii es recolza en el peix, la pinya, papaia i el mango. 
Consisteix en deliciosos i exòtics platillos com el opihi, un mol·lusc petit 
que pot ser groc, colorit o negre.  
Esports  
Les illes hawaianas oferixen paisatges dignes perquè us exerciteu i us 
divertiu al mateix temps. Podreu realitzar esports aquàtics com passejar 
en caiac, surfejar, navegar a vela, esquiar, jet ski i fins i tot, durant l'hivern, esquiar a la 
neu des de dalt d'algun volcà. També podreu bussejar, fer snorkeling i pescar.  
Moda 
 Moda-Aloha Spirit el primer que trobareu és l'esperit "Aloha" de Hawaii, que consta, a més 
de l'entusiasme de la seva gent, en una vida molt informal i vestimenta casual. Endueu-
vos peces informals per a calor i, per descomptat, no oblideu el vestit de bany. 
Famosos De Hawaii  
En l'escena de les estrelles i la música pop; Nicole Scherzinger de 
Pussycat Dolls. Va néixer a Hawaii . El seu segon nom és "Elikolani" que 
traduït seria nena celestial. 
El més famós avui dia és el nadiu de Hawaii Steve Casi. Fundador de 
America Online i president d'Estafi Warner, va néixer i va ser criat a 
Oahu i va estudiar a Punahou School. Continua invertint a les illes, 
preocupant-se per la comunitat i fent que Hawaii estigui orgullós d'ell 
Tots coneixen Kelly Hu pels seus papers a Scorpion King i X-Men. 
Aquesta actriu de sang hawaiana va néixer i es va criar a Honolulu i es va educar a 

Kamehameha School. Va guanyar el títol de Miss Teen USA i ha 
arribat a fer una gran carrera a Hollywood que inclou comercials, 
sèries de televisió i pel·lícules. 
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HISTORIA AUSTRALIANA: 
La història d'Austràlia va començar quan l'home va arribar al 
continent australià des del nord fa més de 42.000 anys. No 
obstant això, la seva història escrita no va començar fins que 
els exploradors neerlandesos l'albiressin en el segle XVII. Ells 
van donar a entendre que la terra austral era inhabitable i per 
tant no la van colonitzar, deixant així el camí obert per a les 
posteriors expedicions britàniques. La interpretació de la 
història australiana és un tema de discussió encara a l'actuali-
tat, particularment pel que fa al tracte dels aborígens australians per part dels  
colonitzadors europeus. 
GASTRONOMIA: 
El plat típic d'Austràlia per excel·lència és el pastís de carn. Existeixen altres  
menjars típics que, encara que no es consumeixen tant,  cons-
titueixen un menjar molt acceptat entre els australians. Així 
es tenen també les deleciosas Cabanossi que són una MENA de 
salsitxes o embotit similar al salami. Altres plats comuns en la 
dieta dels australians són els cuinats amb carns d'animals exò-
tics com el cocodril. 
MONEDA: 
La moneda de curs legal és el dòlar australià.  
ESTIL de VIDA: 
L'Australià és alegre, amigable i adora fer bromes. És reservat, i de vegades pot sem-
blar fred. Això es deu molt a la cultura de privadesa a Austràlia. 
MODA: 
Com que la majoria de les ciutats estan lligades a la platja, la manera de vestir a 
Austràlia és ben casual, allà cadascú es vesteix com vol. De tota manera, els homes no 
acostumen a fer servir roba amb moltes coloraines o amb dissenys gaire estrafolaris. El 
concepte de moda no existeix com l’entenem nosaltres. A les platges homes i dones acos-
tumen a portar pantalons curts en comptes de bikinis i vestits de bany. Per a ocasions 
solemnes, formals, o de treball,  trobarem els vestits adequats.El Casual Smart és l'estil 
més usat pels homes en el treball. Consisteix en sabates, mitjons, cinturó i camisa de 
màniga llarga arromangada a l'alçada del colze. Les dones, en general, prefereixen les 
joies d’or.  
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Bones vacances!!!!!!!!! 

 

Festa diversitat Guanyadores de concurs Crea 

Activa’t 08 

JA SOM ESCOLA VERDA  

Colònies 2n ESO 09                      CARNESTOLTES 09 

Viatge Londres 09 Cavalcada reis 09 

FESTA DIVERSITAT 09 

SORTIDA 4t  ESO 
EL MUSICAL COLONIES 3r ESO 


