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REVISTATUT  ESPECIAL SANT JORDI 2010 

Editorial 

Sant Jordi és el dia del llibre a tot el món.  
El 23 d’abril van morir tres coneguts escriptors:  

William Shakespeare, Miguel de Cervantes i Josep Pla. 
A Catalunya la festa és molt viva. La cultura surt al carrer 
i omple places i passejos de gent que busca el seu llibre. 
El nostre institut ha volgut participar de la diada fent una 

edició especial de la revista i homenatjant dos grans  
poetes que van néixer fa cent anys:  
Miguel Hernández i Màrius Torres. 
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Sant Valentí  

El Dia de Sant Valentí, 14 de febrer,  és una celebració tradicional en alguns 
països anglosaxons, exportada a d’altres cultures, en la qual els nuvis, 
enamorats o esposos s’expressen el seu amor. En molts països és considerat el 
Dia dels Enamorats, celebrat en aquesta data perquè es creia que era el dia en 
què les aus triaven parella. A Colòmbia, per motius comercials, aquesta festa se 
celebra el tercer cap de setmana de setembre i es coneix com Dia de l’amor i 
l’amistat. A l’actualitat, es celebra mitjançant l'intercanvi de notes d’amor 
conegudes com "valentines", amb símbols com la forma del cor i Cupido. 

Des del segle XIX es va introduir l'intercanvi de postals produïdes massivament. 
A aquesta pràctica es va sumar el donar altre tipus de regals com roses i 
xocolates, normalment regalats a les dones pels homes. Als Estats Units, 
aquesta celebració també es va començar a associar amb una salutació d’amor 
platònic de "Happy Valentine's", enviat pels homes a les seves amigues -
rarament als seus amics-. Típicament el Dia de Sant Valentí ha estat una festa 
occidental però últimament s’ha estès a altres països, com Japó, la Xina i 
Taiwan. 
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EL DIA DE LA DONA TREBALLADORA 
El 8 de març és actualment el Dia Internacional de la Dona Treballa-

dora, i està reconegut per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). És una 
diada tradicionalment aprofitada per reivindicar el feminisme. Aquest dia comme-
mora la lluita de la dona per la seva participació juntament amb l'home al camp del 
treball i la societat, en general. Es celebra des del dia 19 de març de 1911. 

El dia 8 de març a tutoria es van mirar pel·lícules sobre temàtica femenina, relaci-
onades amb diferents ambients de les dones.  

Aquests són els films que es van veure. 

1r d’ESO  Quiero ser como Beckham     2n d’ESO Billy eliot  

3r d’ESO Whale Rider      4t d’ESO Persepolis  

1r de batxillerat Las mujeres de verdad no tienen curvas  

 2n batxillerat Àgora  

A més, els alumnes de 4rt d’ESO van fer dues exposicions:  Les dones  i  Les guer-
res;   La mare que ens va parir i els alumnes de 2n de batxillerat van realitzar un 
taller sobre els estereotips de les dones a la panatalla. 

PARELLES LINGÜÍSTIQUES 
Durant els mesos d’abril i maig es durà a terme a l’institut l’activitat COMPARTIM 
CONVERSES, que s’emmarca dins en el Pla d’Entorn de Rubí. Hi participen tots els 
IES públics del municipi i dos centres concertats des del curs 2004/05. Es tracta 
d’una iniciativa conjunta del Consorci de Normalització Lingüística, l’Ajuntament i 
el Departament d’Educació. 

L’objectiu és potenciar l’ús del català entre els adolescents  fora de l’aula. Aquest 
any hi participen alumnes de primer a quart d’ESO. La iniciativa uneix una persona 
que fa poc que viu a Catalunya amb una altra que domina el català. Durant deu set-
manes voluntaris i aprenents compartiran converses a l’hora del pati amb materials 
de suport i el seguiment de la professora de llengua responsable de l’activitat. 

Acabar satisfactòriament el calendari de sessions repercutirà directament en la 
nota final de l’àrea de llengua catalana. Les institucions, en l’acte de cloenda, lliura-
ran als participants un certificat. 

INFORMACIÓ 
PUNT LILA 
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IES  SOLIDARI 
- L’Estatut, amb Haití. 
El nostre institut es va adherir a la campanya promoguda pel Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació Internacional de Rubí per ajudar als damnificats pel terratrè-
mol d’Haití. Durant la primera quinzena de febrer es van recollir diners en una guar-
diola emplaçada a la consergeria del centre. La quantitat aconseguida va ser de 
81,16 €. A aquesta xifra cal afegir la donació que van fer els alumnes de primer i se-
gon de batxillerat dels premis a la millor comparsa de Carnestoltes, premis que con-
sistien en un val de 50 € cadascun. 

Aquests 181, 16 € són el petit gra de sorra que aporta el nostre centre a un país que 
segueix necessitant de la nostra solidaritat. 

- Recollida d’aliments per Càritas  
En aquests temps de crisi, l’Estatut col·labora amb Càritas en la seva tasca d’ajudar 
les famílies més necessitades de Rubí. Des del dimecres 14 d’abril s’han situat unes 
caixes a  l’entrada del centre per tal de recollir aliments de primera necessitat (llet, 
oli, arròs, farina, llegums, etc). Una mica per part de tots significa molt. 

              
 ESCOLA VERDA  

 

Avui a la Revistatut entrevistem   
Josep Lluís Castanya,  coordinador d’Escola verda al nostre institut. 
E:  Bon dia. 
J L: Bon dia . 
E :  Et volíem preguntar sobre el sistema nou d’entrepans: el boc and roll. 
JL :  El boc and roll  és un tipus d’embolcall per als entrepans que es pot rentar i re-
utilitzar i evita el paper d’alumini. A molts grups els ecodelegats de cada classe pas-
sen llista per mirar qui ha portat el boc and roll. 
E: I ens preguntàvem  ¿per què es planta un arbre el Dia de la Diversitat? . 
JL : L’arbre sempre s’ha plantat cada any per commemorar la diversitat en  tot el 
món . 
E: Els ecodelegats , quines funcions tenen?  
JL: Els  ecodelegats són els representants de cada grup a les reunions de l’Escola 
verda, on aporten les seves propostes i es pensa què fer durant el trimestre o any 
següent.  Després ells expliquen al grup les decisions que s’han pres.. 
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Sant Jordi a l’INstitut 
Enguany la diada de Sant Jordi tindrà un caire més literari 
al nostre centre. Des dels departaments de Llengua Caste-
llana i Llengua Catalana s’ha decidit fer un homenatge als 
poetes Miguel Hernández i Màrius Torres per commemorar 
el centenari del seu naixement. El vestíbul i els pasadissos 
s’han decorat amb murals fets pels alumnes que expliquen 
la vida i mostren la poesia dels dos autors. Us convidem a 
llegir aquests poemes seus. 

  
  

 

 

Cançó a Mahalta 

L'aire del teu silenci passa en mi  
com en el prat un vent d'ales d'àngel o lliris.  
 Estrella del matí,  
fes-me oblidar que em moro de que em miris.  
Sóc la gota de rou que t'estimava ahir.  

    Màrius Torres 

Vientos del pueblo (fragment) 
Vientos del pueblo me llevan, 
vientos del pueblo me arrastran, 
me esparcen el corazón 
y me aventan la garganta. 

Los bueyes doblan la frente, 
impotentemente mansa, 
delante de los castigos: 
los leones la levantan 
y al mismo tiempo castigan 
con su clamarosa zarpa. 

   Miguel Hernández Miguel Hernández 

Màrius Torres 
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La literatura catalana també celebra el 2010 l’Any Maragall i l’Any Espriu. I és 
que fa 150 anys que va néixer Joan Maragall i 25 que va morir Salvador Es-
priu. Per aquest motiu us oferim uns poemes d’aquests autors que justament 
parlen de Sant Jordi. 

 

 

LA DIADA DE SANT JORDI (Fragment) 
 
La diada de Sant Jordi 
és diada assenyalada 
per les flors que hi ha al mercat 
i l'olor que en fan els aires, 
i les veus que van pel vent: 
"Sant Jordi mata l'aranya". 
L'aranya que ell va matar 
tenia molt mala bava, 
terenyinava les flors 
i se'n xuclava la flaire, 
i el mes d'abril era trist  
i els nens i nenes ploraven. 
     Joan Maragall 

Joan Maragall 

LES ROSES RECORDADES 
 
Recordes com ens duien 
aquelles mans les roses 
de sant Jordi, la vella 
claror d'abril? Plovia 
a poc a poc. Nosaltres, 
amb gran tedi, darrera 
la finestra, miràvem, 
potser malalts, la vida 
del carrer. Aleshores 
ella venia, sempre 
olorosa, benigna, 
amb les flors, i tancava 
fora, lluny, la sofrença 
del pobre drac, i deia 
molt suaument els nostres 
petits noms, i ens somreia. 
 
  Salvador Espriu 

Salvador Espriu 
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CARNESTOLTES 2010 

El passat dia 12 de febrer a l’IES L’Estatut vam celebrar la festa de Carnestoltes.  

La gran majoria d’alumnes ens vam disfressar i vam participar a la festa, que va 

començar a les 10 del matí, ja que de les 8 a les 10 vam fer classe. A partir de les 10,  

tothom va començar a disfressar-se i a convertir-se en algú altre. Havien ressuscitat 4 

Michael Jackson, també hi havia Campanetes i un Peter Pan revivint la història amb 

una actuació, durant la qual lluitava amb el seu famós enemic: el capità Garfi. Van 

guanyar un dels premis i els diners els van donar a Haití. 

Molta gent va sortir a desfilar o a actuar, tothom 

volia guanyari, però com que només hi havia tres 

premis, el jurat va haver de deliberar molt. Hi va 

haver moltes més actuacions, una de molt divertida, 

i guanyadora del primer premi d’actuació,  va ser la 

boda gai. 
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 El primer premi com a millor disfressa el va guanyar l’ordinador portàtil Toshiba i el 

segon premi va ser per a una parella que representava una lluita d’època. Els alumnes 

que estan apuntats a Hip hop ens van fer un ball, i un altre nen de segon ens va fer 

beat box. Després van sortir tots els profes disfressats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, l’Alexandra  i la Mar van fer el lliurament  

de premis a la millor disfressa i a la millor coreografia. 

El premis consistien en xecs de 50€. Cal recordar que les comparsses guanyadores de 

batxillerat van donar  els diners dels seus premis  a Haití. 
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UNA NEVADA HISTÒRICA 
El dilluns 8 de març la neu va ser la protagonista. 
 

Alguns professors no van 
poder arribar a l’institut 
perquè les seves ciutats 
tenien un gruix blanc que 
impedia la circulació. 
L’IES J V Foix va sus-
pendre les classes pel 
risc que comportava el 
desplaçament de tot 
l’alumnat en transport 
públic. La resta de cen-
tres educatius del muni-
cipi van suspendre les 
classes a partir de mig-
dia per indicació del de-
partament 
d’ensenyament ja que la 
nevada era cada vegada 
més intensa. 
 
Aquell matí va ser especial. Costava concentrar-se veient com el pati s’anava tornant 
blanc. Vam sortir a fer-nos fotografies que immortalitzessin aquell moment i, és clar, a 
tirar-nos alguna volva de neu… 
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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 arribar a un acord satisfactori per a tots. Aquest acord 
pot ser extranormatiu ja que és fruit de la creació de les parts en 
conflicte. 
 
Es basa en els principis de voluntarietat, imparcialitat i confidencia-
litat.   
 
 
   Els seus objectius principals són:  
Promoure la creació, manteniment i restabliment d’un clima de cen-

tre pacífic, saludable i acollidor, on les persones se sentin accep-
tades, segures i motivades per a l’aprenentatge. 

Evitar que els conflictes degenerin en amenaces, agressions, exclu-
sió o d’altres formes de violència.  

Prevenir i/o resoldre els conflictes de convivència.  
Desenvolupar actituds i capacitats amb què encarar els conflictes 

de manera constructiva.       
Fomentar valors com la solidaritat, el respecte i la cultura de la pau. 
Desenvolupar habilitats de competència social. 
Potenciar la cohesió social.  
 
 
 
 
 
 

MEDIACIÓ 
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FESTA DE LA DIVERSITAT 

 
El passat divendres, 12 de març, vam  celebrar 

a l’IES la Jornada de la Diversit at. Com cada 

any, a primera hora tot  l’alumnat va anar al 

jardí de l’entrada del  centre on alguns 

alumnes van plantar un  xiprer  

 

 

 

Durant les dues hores següents, tot l’alumnat va veure diverses pel·lícules relacio-
nades amb el fet de la immigració i la interculturalitat. 

 
I per últim, després del pati s’havien organitzat una vintena de tallers en els quals 
van participar alumnes, professorat i famílies: cuines del món, mandales, papi-
roflèxia, màscares, castellers, henna, jocs per la pau, llegendes del món, etc  
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Per què plantem un xiprer? 

 

“ El Xiprer és un arbre originari de l'orient, de l’àrea que va des de l’Iran 

fins a Líbia i que actualment podem trobar a tota la conca mediterrània, en 

aquells llocs on les temperatures no són gaire fredes a l’hivern. 

La seva silueta, alta i esvelta, ja que poden assolir els 35 metres d’alçada, 

es pot veure des de la distància. A més, la seva longevitat, poden arribar 

als 100 anys d’edat, els fa elements perdurables en el paisatge. 

Des de l’època dels grecs i els romans  se li atribueix  un significat fúnebre. 

Alguns escriptors romans expliquen que els morts s’enterraven amb una 

branca de xiprer. Posteriorment, en època cristiana, es van convertir en 

arbres comuns en els cementiris. 

A la Catalunya medieval, però, els xiprers eren símbol d’acolliment i 

hospitalitat. I és aquest significat el que volem recollir avui, diada de la 

diversitat. 

Els pelegrins, homes de pau  que viatjaven pel territori, sabien que si 

arribaven a una masia que tenia un xiprer al portal serien ben rebuts: 

Si hi havia un xiprer davant la casa, això volia dir que el pelegrí rebria un 

petit àpat, el pa i trago, és a dir, un tros de pa, una mica d’embotit i un 

traguet de vi.  

Si hi havia dos xiprers, sabia que podria fer un àpat complet.  

I si hi havia tres xiprers, volia dir que, a més a més, podria passar-hi la nit. 

Volem que aquest xiprer simbolitzi l’esforç que fem tots els membres de 

l’institut, alumnat i professorat, per acollir a tots aquells que arriben i de 

qui esperem que, com els pelegrins medievals,  

siguin homes i dones de pau.” 

 

Text llegit amb motiu de la plantada d’un xiprer al jardí de l’institut,  

com a acte d’inici de la Festa de la Diversitat 
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COLÒNIES DE SEGON D’ESO  
CAMP D’APRENENTATGE  
DEL RIPOLLÈS 
 

Els nois i noies de segon d’ESO van anar 
de colònies els dies 15, 16 i 17 de març 
al camp d’aprenentatge del Ripollès, si-
tuat a la població de Planoles. Es tracta 
d’un servei  del Departament d’Educació 
que ofereix la possibilitat conèixer de 
prop l’art romànic en un marc incompara-
ble: el Monestir de Ripoll. L’alumnat va fer 
dos tallers, un d’arquitectura i l‘altre sobre 
l’Scriptorium. 
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PASSATEMPS 

Quants triangles saps veure     
en aquesta figura? 

 Sabries dividir aquest    quadrat 
en set parts utilitzant només tres 
línies rectes? 
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