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Ens veurem el proper curs. 
 
        Bones vacances!! 
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ARRIBA L’ESTIU 
Des de ja fa uns quants cursos, el nostre institut posa un 
èmfasi especial en la realització dels deures d’estiu. El 
dia del lliurament de les notes es dóna també la feina per 
fer durant  les vacances. Aquest any l¡’alumnat els tro-
barà al moodle del la página web del centre. Cada depar-
tament didàctic elabora algunes activitats perquè els 
alumnes dediquin una petita part del llarg estiu a 
l’estudi. Aquests deures són obligatoris, cal lliurar-los al 
setembre i la seva nota es té en compte dins la primera 
avaluació de cada matèria. 
Sovint es diu que les vacances escolars són molt llargues 
i que al setembre l’alumnat torna molt desconnectat de 
tot. Segur que aquells que han treballat fort durant el 
curs necessiten aquest temps de repòs, per tornar a carre-
gar piles. I també és cert que  l’estiu s’ha d’aprofitar per 
fer  altres activitats que durant el curs no hi ha temps de 
fer. 
Però al llarg de dos mesos i mig de descans s’han de po-
der trobar estones per  treballar una mica: llegir un llibre, 
fer problemes de matemàtiques, seleccionar informació 
d’internet o practicar anglès. Moltes famílies tenen clar 
que aquest reforç és important i, des que són petits, es 
preocupen de comprar quaderns d’estiu als seus fills i 
filles perquè facin alguna coseta durant les vacances. 
Quan aquests fills i filles creixen i arriben a l’institut, 
moltes famílies esperen que ja siguin prou autònoms i 
facin aquest repàs per ells mateixos . Però sovint no és 
així. Els i les adolescents volen gaudir al màxim 
de  l’estiu i ni pensar en els estudis. 
 Els deures d’estiu  que dóna l’institut han de servir 
d’excusa per recordar que cal aprofitar el temps de  va-
cances . És important la col·laboració de les famílies per-
què es faci aquesta  feina i, si cal, altres de comple-
mentàries que es vegin convenients quan les notes no 
hagin estat prou bones. 

 La recepta per l’estiu hauria de ser:  

Descanseu molt, divertiu-vos tant com pugueu  

i repasseu una mica.    Rosa Puig 
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El dimecres 2 de juny els alumnes que han realitzat l’activitat ex-
traescolar de teatre amb Helena Font i de Hip-Hop amb Natàlia 
Decabo van actuar a La Sala. 
 
 

L’obra de teatre era Pròxima parada: Moscou de 
Txèkhov i hi van participar els alumnes de 1r i 2n 
d’ESO i de 1r de Batxillerat Vanessa Suárez, Eva 
Fabrés, Ismael Rosa, David Checa, Rosa M. Martí-
nez, Elisa Toro, Nídia Ruiz i Natàlia Decabo. 

 
 
L’obra la van preparar els dimecres a la tarda durant tot el 
curs amb Helena Font. 
“Vam patir fins a l’últim moment amb el paper, però final-
ment vam quedar molt satisfets amb el resultat”- afirma 
una de les actrius. 
 
 

 
Aquest any s’ha realitzat també l’activitat extraesco-
lar de Hip-Hop, amb participació d’alumnes de 1r, 3r 
i 4t d’ESO, a càrrec de l’alumna de batxillerat Natalia 
Decabo. Durant el curs s’han fet dues exhibicions 
fora del centre. La primera per carnaval i la segona a 
La Sala el 2 de juny.  
 
L’actuació va posar un punt i final molt animat a la 
festa que havia obert el monòleg de David Checa. 

FINAL DEL CURS A LA SALA 
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El 22 d’abril els savis van parlar amb 
l’alumnat i van explicar les seves vi-
vències de la guerra civil i el franquis-
me. Aquests avis vénen del Museu 
d’història de Barcelona. 
 
També vam tenir la visita d’una dona 
“extraordinària”,  la Neus Català, que 
ens va parlar de les seves experiènci-
es de la guerra civil, a l’exili a França i 
al camp d’extermini d’Alemanya. 
 

La memòria històrica de Rubí  
Han muntat unes activitats sobre la 
segon república, la guerra civil i el 
franquisme a la ciutat  de Rubí . 
L’activitat consta d’una exposició que 
hem vist a l’entrada del centre la set-
mana del 3 al 7 de maig, organitzada 
en els eixos temàtics següents: 
 
 

• La legitimitat de la república, el 
fracàs inicial del cop d’estat feixista. 

• El primers mesos de la guerra, re-
volució. 

• La vida a la guerra. 

• Una societat militaritzada. 

• La derrota. 
 
 
 
Brenda Franco i  
Andrea Rogel,   
3r ESO C 

REVISTATUT  JUNY  2010 

 EL CONSELL DE SAVIS 
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Neus Català Pallejà (Els Guiamets, 1915), membre de les Joventuts del PSUC 
durant la Guerra Civil espanyola, és l'única supervivent catalana viva del camp de 
concentració nazi de Ravensbrück. 
Diplomada en infermeria el 1937. Al començament de la Guerra Civil es va traslla-
dar a Barcelona. L'any  1939 va creuar la frontera amb 180 nens orfes de la colò-
nia Negrín de Premià de Dalt, que estaven al seu càrrec. Col·laborà en activitats 
de la resistència. Va fer d'enllaç fins que un apotecari de Sarlat la va denunciar als 
nazis, la qual cosa va provocar la seva detenció el 1943. 
Fou reclosa i maltractada a Llemotges; l'any 1944 fou deportada a Ravensbrück on 
va ser obligada a treballar a la indústria de l'armament.  
Després del seu alliberament, tornà a França on continuaria la seva lluita clandes-
tina contra el franquisme. 
Actualment presideix l'Amical de Ravensbrück. 

 La Generalitat de Catalunya la guardonà amb la Creu de Sant Jordi el 2005.  
Ha estat escollida Catalana de l’Any 2006 per la seva tasca de defensa de la me-
mòria de més de 92.000 dones mortes que van morir a Ravensbrück. 

Si voleu saber-ne més: 

•Neus Català, De la resistencia y la deportación : 50 testimonios de mujeres españolas, 
Barcelona: Península, 2000. 

•Elisenda Belenguer, Neus Català, memòria i lluita, Barcelona: Fundació Pere Ardiaca, 
2006. 

•Mar Trallero, Neus Català: la dona antifeixista a Europa Barcelona: Mina, 2008. 

NEUS CATALÀ 

Neus Català durant la seva exposició a la  

biblioteca de l’institut. 

Neus Català acompanyada de totes les  

profesores d’història del centre. 
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El 6 de mayo de 2010 los alumnos de primero de la ESO visitaron a sus personajes de 
viñeta preferidos; los pudieron encontrar a todos reunidos en el recinto de la Fira de Bar-
celona de la Plaça d`Espanya. 
Durante tres horas paseamos ente los stands, hojeando cómics -¡la organización regalaba 
uno a cada visitante!- y haciendo alguna que otra compra: tebeos nuevos y antiguos, mer-
chandaising, camisetas, pegatinas… 
Lo importante: que nuestros alumnos y alumnas se aficionen a la lectura; y los cómics 
son obras literarias cada vez más valoradas y reconocidas. Y, por que no, seguro que a 
alguien le “entró el gusanillo” del dibujante y ya está haciendo sus primeros pinitos con 
el lápiz y la tinta. 
Al final, tuvimos una sorpresa: la asistencia la Salón del grupo ESTOPA. Preguntad, pre-
guntad a vuestros compañeros: ¡Muchos tienen una foto junto a los hermanos Muñoz! 

SALIDA AL SALÓN DEL CÓMIC  

DE BARCELONA 2010  

El passat dimecres 9 de juny es va fer la cloenda de l’activitat Compartim 
Converses, emmarcada en el Pla d’Esntorn,  al nostre centre. 
L’acte va consistir en una activitat de grup de reflexió sobre les pràctiques 
lingüístiques a la nostra vida quotidiana i un petit esmorzar. 

CLOENDA 

COMPARTIM CONVERSES 2010 
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Quatre alumnes de tercer 
d’ESO del nostre institut: 
Juan Carlos Pérez, Ainoa 
Márquez, Andrea Verdejo i 
Marta Castillo van partici-
par el disabte 17 d’abril a 
la fase final del concurs 
+Mates2010 a l’IES Puig i 
Cadafalch de Mataró. 

 

 

La primera fase la van començar al centre tots els alumnes de 3r A i 3r B 
fent treballs en grups de 4 alumnes i la van haver d'acabar a casa per en-
viar-la al concurs. El treball de grup d'aquests 4 alumnes va quedar selec-
cionat per passar a la fase final.  
 

A la final van haver de treballar en 
grup amb alumnes d’altres centre de 
Catalunya. Una de les nostres alum-
nes, l'Andrea Verdejo, va formar part 
d'un dels dos grups que van seleccio-
nar com els que van fer els millors 
treballs.  
 
 

 CONCURS +MATES 2010 
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Dos departaments, el de català i el de castellà, una vintena d´alumnes i alguns 
professors tan voluntariosos com formidables; un concurs literari de microre-
lats en la seva segona edició; dos poetes dels quals es commemorava el cente-
nari del seu naixement: Màrius Torres i Miguel Hernández i un dia molt espe-
cial: el dia de Sant Jordi. 

Tots aquests components (que no és poca cosa) van ser els elements amb els 
quals comptàvem  per celebrar el Sant Jordi d´enguany. I per ser la primera 
vegada que es feia amb tants ingredients el resultat va ser molt bo.  Recor-
dem  una mica: l´acte es va obrir amb l´entrega dels premis del concurs de 
microrelats: primers i segons classificats s´aixecaven  del seu lloc quan sentien 
el seu pseudònim i recollien el seus premis: aquells xecs, aquests llibres i tots 
roses i aplaudiments.  Sant Jordi començava a cavalcar.  

L´acte continuà amb la narració de la vida i  la lectura, per part d’alumnes i 
professors, d´alguns dels poemes d´aquells dos poetes esmentats. Els versos 
dits pels companys guanyaren força amb les imatges que es projectaren dels 
poetes i els compassos d´un piano que va tocar una alumna del centre. Aques-
ta va ser la part central de l´acte. Sant Jordi s´apropava a la literatura i a la mú-
sica.  

La cloenda de l´acte va comptar amb la participació d´un grup de música que 
va cantar uns dels poemes de Miguel Hernández  i finalment hi va haver  en-
trega de roses a molts dels participants en aquest Sant Jordi.  

I tot això, val a dir, per partida doble perquè el mateix acte es va fer dos cops: 
primer per 1r i 2n de l´ESO i després per 3r , 4r de l´ESO i batxillerats.  

Evidentment, no era la primera vegada que es celebrava Sant Jordi però si va 
ser la primera vegada que Sant Jordi es feia duna altra manera.  

Felicitem-nos i a veure com va l´any vinent... 
 

SANT JORDI 2010 
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RACÓ  DE  POESIA 

CITES 

CÉRVOL  

Com un arbre rabent, 

arrelat dins el vent...  

  Pere IV 

La motivación es para el estudiante lo que 
la inspiración para el artista. Vale más que 
le pille trabajando. 

        Ricardo Moreno Castillo 

      No fóra mesquí de res, 

penyora d’amor, penyora, 

jo em donaria teu 

i tu et donaries tota. 

Si tu em besaves, amor,  

jo et donaria una rosa. 

 Joan Salvat-Papasseit 

Miro y busco por la tierra,  

y no hay nada en ella que valga  

lo que tu sola presencia 

Luis Cernuda 

El món és un llibre i els que no viatgen 
només en llegeixen una pàgina. 

The road to hell is made 
with good intentions 

"Quod tibi fieri non vis, 
alteri ne feceris".  

Lampridio 

Donde fueres 

haz lo que vieres 

Viuràs una nova vida per cada llengua que aaprenguis, 

Si només ens saps una, tan sols en viuràs una. 
Proverbi txec 

Cridem qui som i que tothom ho escolti. 

I en acabat, que cadascú es vesteixi 

com bonament li plagui, i via fora!, 

que tot està per fer i tot és possible. 

  Miquel Martí i Pol 

Quan tanco les parpelles és quan hi veig més clar 
perquè no veig res important durant el dia; 
i és quan dormo que els somnis te’m deixen contemplar, 
i l’ull, llum en la fosca, en la fosca irradia. 

Doncs tu, que tens una ombra que a l’ombra fa claror, 
i llum als ulls tancats la teva ombra irradia, 
a plena llum, sumant-hi la teva resplendor, 
quina imatge més bella la teva ombra faria! 

Tots els dies són nit, quan no et puc veure gens. 
I les nits són brillants quan, en somnis, tu véns. 

W. Shakespeare (vesrió de Salvador Oliva) 

V ndo máquina d   scribir 

sin una t cla  
Anónimo 

Multiplícate por cero 

Bart Simpson 
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El Departament de Llengües Estrangeres ha promogut la participació del nostre 
alumnat de l’ESO en el concurs THE BIG CHALLENGE en llengua anglesa, ce-
lebrat el dijous 6 de maig. 
 
Aquest concurs es va iniciar a França l’any 1999 amb 17.493 participants i va 
arribar a Espanya l’any 2007. Actualment se celebra a França, Alemanya i Espa-
nya amb una participació al voltant de 600.000 alumnes l’any passat. A Espanya 
hi han participat al voltant de 41.000 estudiants en l’edició de 2010. 
 
El principal objectiu del BIG CHALLENGE és afavorir l’aprenentatge de l’anglès 
a través d’una activitat lúdica de caràcter pedagògic. Els participants en aquest 
joc-concurs han de respondre un qüestionari tipus test de 54 preguntes de gra-
màtica, vocabulari, fonètica i civilització en un temps màxim de 45 minuts. 
 
Un total de 36 alumnes (11 de 1r, 7 de 2n, 16 de 3r i 2 de 4t) van finalment pren-
dre part en el concurs. Tots han rebut un diploma d’honor i una revista en llen-
gua anglesa de regal. A més, als 3 primers classificats de cada curs se’ls han 
lliurat diversos premis (DVDs, llibres de lectura, guies de viatges…) 
 
Agrair-vos des d’aquestes ratlles la participació i animar als qui no ho van fer 
que ho intentin el proper any. Per a tots ha estat una experiència molt enriquido-
ra. 

 
 

 
 
 

THE BIG CHALLENGE 

Montserrat Abella 
Cap de Departament de Llengües Estrangeres 
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Al llarg de tot el any, l’Ajuntament de Rubí, en col•laboració amb Acord, orga-
nitza diferents activitats  per informar i treballar amb l’alumnat dels IES temàti-
ques relacionades amb la diversitat sexual. 
També hi ha diverses activitats dirigides als centres educatius, com “M’ho va 
dir la lluna” que treballa de manera didàctica pels alumnes de P-5 què significa 
tenir una família formada per dues mares o dos pares; “L’heterosexualitat és 
una forma més de viure la sexualitat” per donar difusió i normalitzar altres for-
mes d’orientació sexual i afectiva més enllà de l’heterosexualitat; o les adreça-
des a les Associacions de Mares i Pares (AMPAS) com el “Concurs de còmics 
del 17 de maig” per promoure actituds i comportaments que respectin les dife-
rents opcions sexuals i d’identitat de gènere, o el taller “I si el meu fill/a fos gai, 
lesbiana i/o transsexual?” per donar a conèixer l’homosexualitat femenina i 
masculina i normalitzar aquest fet.  
A l’edició d’enguany del concurs de còmics contra l’homofòbia alumnes de 4t 
d’ESO de l’IES l’Estatut es van endur els tres premis. 

Moltes felicitats! 

CONCURS DE CÒMICS CONTRA 
L’HOMOFÒBIA.           PUNT LILA 
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El dimarts 11 de maig els alumnes de 3r 
d’ESO vam anar d’excursió a Barcelona de 
visita al Parlament de Catalunya. 
La sortida consistia en una visita guiada 
per les diferents sales del parlament . Vam 
entrar a l’hemicicle, on tots els diputats se-
uen i discuteixen sobre les lleis. Vam poder 
aprendre sobre com va ser construït, que 
va tenir la funció d’arsenal durant el 
s .XVIII, que el van reformar per ser palau 
pels  reis i finalment es va convertir en par-
lament. 
Ens van explicar les lleis més importants que havien estat aprovades al parlament, 
alguns dels diputats que hi treballaven, diferents partits polítics, etc. 

 
L’activitat dins del parlament només du-
rava 45 minuts, per tant en el temps de 
lleure podíem anar per tot el parc de la 
Ciutadella i a les barques. 
 
 
 

La meva opinió sobre la sortida és que vam aprendre moltes coses que abans no sa-
bíem i durant el temps lliure vam escollir un bon lloc o anar. 
                         Carol Sánchez González, 3 ESO A  

  SORTIDA AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
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El dijous 29 d’abril, els alumnes de 
1r d’ESO van anar a Empúries. Van 
visitar les ruïnes romanes i algunes 
de les gregues, tenien tres guies que 
feien una teatralització d’un perso-
natge de l’època. En un grup, una 
noia va representar l’aristocràcia ro-
mana. 
 
 
 
Els grecs es van establir a Empúries a principis del segle VI abans de Jesucrist i, 
més tard, els romans van iniciar-hi la romanització de la península, al segle II aC.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nom actual d’Empúries prové del terme grec Emporion que significa centre de 
compres o centre comercial.  El primer assentament grec està datat al segle VI aC. 

  SORTIDA  A EMPÚRIES 

Keyla Mendoza Diaz, 3r A 
Cinthya Micaela Pinargote, 3r A 
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Enguany i dins del Pla d’Entorn, projecte organitzat per l’Ajuntament amb 
col·laboració amb la Generalitat, s’han realitzat dos tallers, de forma gratuïta, destinats 
a la formació de pares i mares d’alumnes.  
El taller sobre l’adolescència anomenat Vull ser jo era obert a tot el municipi i es va 
decidir ampliar la convocatòria i fer dos grups, ja que va tenir una gran acollida.. 
L’altre, d’Inciació a informàtica i Internet estava destinat només als pares i mares del 
nostre centre i va ser impartit per Rubí Digital. Les classes es feien dos cops per setma-
na a la biblioteca on es disposa de deu ordinadors.  

El pares assistents han estat molt satisfets i amb ganes de repetir el curs vinent.  
Tot plegat ha estat fruit de la col·laboració entre els departaments i entitats i professio-
nals que han intervingut i també de la bona disposició la direcció del nostre centre.  

Moltes gràcies a tots els que heu participat !!!!  
                             Pares i mares alumnes taller d’Informàtica   

     Pares i mares, alumnes del Taller Vull ser jo 

NOVA BIBLIOTECA A RUBÍ 

Recordeu que teniu un nou espai per llegir, treballar, compartir ... molt a la vora de 
l’institut. 
La Biblioteca Mestre Martí Tauler és un servei municipal públic i gratuït que ofe-
reix a tos els ciutadans l’accés a informació, coneixement, cultura i lleure en diferents 
suports documentals. 
Forma part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i des de l'any 
2001, està integrada a la Xarxa de biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO. 
Com a espai polivalent, la Biblioteca Mestre Martí Tauler disposa de diversos espais 
com ara l'Auditori, la Sala d'exposicions, la zona infantil (amb aula per tallers i espai 
nadons de 0-3 anys), l'espai chillout... 

TALLER DE PARES I MARES 
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Busca en esta sopa de letras  
las siguientes palabras: 
ATLETISMO , NATACION , VOLEIBOL ,  

PIRAGUISMO , FUTBOL , CICLISMO , VELA , 

BADMINTON , TENIS , BALONMANO. 

 
H D L A L E V T N E C S C H Q 
J A T L E T I S M O F W Y K O 
P C U Z V C D W S F U T B O L 
E N A S C I C L I S M O P Q G 
D F B A D M I N T O N O U I V 
Q H Y K S I N E T K F N O T I 
J S T R B A L O N M A N O L I 
A F E P C L N O I C A T A N G 
C O M S I U G A R I P Z R N R 
G V O L E I B O L Q I S D F L 
T G O X U E C N S L E P D Y X 
M Z P G N Q Y R F M V Q Y F E 
Q C E X M T I L A I I A J B M 
T G L R O F Z S R E P A S Y N 
F P C D E V M W Z I Z I U Q G 
 
Brenda Franco 
Andrea Rogel  3r ESO C 

REVISTATUT  JUNY  2010 

ENTRETENIMENTS 
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No tot és desar somnis pels calaixos 
rodejats d’enemics o bé d’objectes 

que subtilment i astuta ens empresonen. 
. 

Perquè viure és combatre la peresa 
de cada instant i restablir la fonda 

dimensió de tota cosa dita, 
podem amb cada gest guanyar nous àmbits 

i amb cada mot acréixer l’esperança. 
. 

Serem allò que vulguem ser. 
Miquel Martí i Pol 

AFinal de curs... 
Els alumnes de 4t d’ESO  

i de 2n de batxillerat  acaben una etapa. 
Que tingueu sort! 

4B 

4C 

4A 

2 Batx 


