


 2

 
 

        Editorial 
 
Hem dedicat la portada del present número al centerari d´Hergé. El creador de 
Tintín va néixer el 22 de maig de 1907. Amb motiu de l´efemèride, s´han 
programat nombroses activitats durant aquest any a tot el món. A Bèlgica, el seu 
país natal, s´han bolcat amb innombrables exposicions i fins i tot el servei de 
correus ha creat segells de Tintín i Hergé.  
Un altre detall de la portada. . . fixeu-vos-hi! és l´aparició del logotip del nostre 
institut (creat per la professora Mayra Sánchez). Representa un tors del déu Dionís. 
La peça formava part d´un conjunt escultòric més complex. La seva qualitat i les seves 
proporcions són un clar referent del tipus de decoracions de les cases senyorials de 
finals del segle I i principis del II. Cal recordar que el nostre IES està situat en la 
zona del jaciment romà de Ca n´Oriol; i d´aquí que s´hagi escollit el tors com a 
emblema. 
Pel que fa als continguts de la present REVISTATUT, hem intentat recollir les 
activitats més representatives del segon quadrimestre escolar. De ben segur que 
alguna n´haurà quedat omesa ( perdó). . . és que . . . ha estat ben curull d´actes, 
sortides i celebracions! 
 
Us desitgem una bona estona de lectura.  Bon estiu 2007! 
 
 
Equip de redactors : Joel Casas, Érika Barranco, Nerea Puig, Sandra Pérez, Laura Aragonés, Joana 
Gaona, Cindy Zapata i Eva Romero Sanfeliu. 
Col.laboradors: Alexandra Bonet, Xavier Alcàcer, Jaume Feliu, Alícia Cadenas, Núria Clua 
(fotografia) i mares de l´AMPA. 
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           OPINIÓ 
 
                              EL HAMBRE EN EL MUNDO 
 
Nosotros los niños vivimos bien y felices, tenemos derechos, juguetes, casas, derecho 
a la enseñanza, pero sólo pensamos en nosotros y no en la otra gente. 
En África los niños no tienen derechos, ni juguetes, a veces ni casas ni escuelas.. 
tienen que trabajar desde pequeños o van a la guerra. 
Yo creo que deberíamos ayudarlos dándoles dinero, construyendo casas y escuelas, 
dándoles comida, juguetes.. ellos nos lo agradecerían mucho. 
(Kevin Pozo, 1 r C) 
 
                                    LES DIFICULTATS DELS JOVES 
 
El tema sobre el que volia parlar són les dificultats que tenen els joves avui dia per 
trobar feina després de sortir de la universitat. 
Les darreres enquestes demostren que pot passar més d’un any fins trobar feina d’allò 
que has estudiat, i mentre no ho aconsegueixes, has de treballar on sigui per poder-te 
mantenir. No és que això estigui malament, però tothom és conscient del que costa 
treure’s una carrera. També crec que pel fet de ser joves, a la majoria de treballs 
d’una manera o d’altra s’aprofiten de la teva inexperiència i de la teva falta de 
coneixements del món laboral. 
Aquest fet és molt freqüent i inapreciable pels mateixos joves. Crec que haurien 
d’aparèixer més entitats que ajudin i orientin els joves. (Andrea Rosero, 1r BTX ) 
 
 
 
                                           LA VIOLÈNCIA 
 
Actualment, existeixen molts tipus de violència que sorgeixen pels problemes socials i 
el desconeixement de com han de conviure les diferents cultures que poden habitar en 
un mateix país. Les persones fan ús de la força per aconseguir alguna cosa, per causar 
un dany; o per experimentar una situació violenta. Per tractar d´evitar la violència, 
hauríem d´utilitzar mètodes de conscienciació que fomentin les formacions culturals; 
com per exemple, programes de televisió. Que amb violència no s´arregla res!  
(Williams Ramírez, 2n C) 
 
 
 
 



 4

                                     LA BULÍMIA I L´ANORÈXIA 
 
Els temes de l´anorèxia o la bulímia els trobo molt greus. Cada vegada hi ha més gent 
amb aquest problema. El fet d´ estar més gras o prim, en veritat, no importa perquè 
el que ens interessa és com ets tu interiorment. La gent, tot sovint, també et fa veure 
moltes coses del teu cos que no t´agraden, encara que sigui amb petits comentaris que 
afecten i perjudiquen.  
Tampoc no entenc els anuncis de la televisió. Anuncien un producte per aprimar o per 
reduir el greix del cos. I, tot seguit, ensenyen una hamburguesa del Mc Donald´s. 
Aquests anuncis són completament contradictoris.  
Per altra banda, les models no cal que hagin d´estar tan excessivament primes. Crec 
que això s´ha de vigilar més ja que moltes vegades, per aquest fet, les noies 
adolescents comencen aquests trastorns: aprimar-se sense indicació del metge i de la 
manera més horrible, vomitant el que mengen o, simplement, no menjant. 
S´ha de controlar molt el pes de les  noies i dels nois, que sigui adequat. I també s´ha 
de seguir una dieta equilibrada. (Natàlia Decabo, 2n C) 
 
                                 CENTROS DE OCIO 
Esta carta trata sobre los pocos centros de ocio y entretenimiento para los jóvenes. 
Los jóvenes de Rubí tenemos que salir fuera de la localidad para hacer actividades de 
ocio. Esto conlleva a tener que gastarnos un dinero extra para el desplazamiento.  
En esta carta pido al ayuntamiento que estudie la idea de poner algún tipo de centro 
comercial, cine, etc… (Víctor M. Hidalgo, 1r BTX) 
 
                                      EL MOCADOR 
 
Hi ha alguns països europeus en els quals no deixen que les noies musulmanes es posin 
el mocador al cap. I dic jo: No és lliure tothom de tenir les seves pròpies creences ? 
És que només pel fet d´emigrar a un altre país per millorar les teves condicions de 
vida has de renunciar a seguir la teva religió o tradició? 
El fet de portar un mocador al cap no fa que les noies estudiïn menys o que siguin 
distretes. Així que  no comprenc això de fer-les treure el mocador. Aquestes pobres 
noies només busquen tenir una educació; a la vegada que volen seguir la seva religió. És 
que no és això possible? No hi tenen dret? 
(Saïda Boufouss, 1r BTX) 
 
                                         

 
 
 
 
 



 5

 

Enquesta 
 
                      Pregunta:   SÍ   NO   Altres 
Els pares han de deixar més llibertat als fills? 38´8%   40%     21’2% 

Els estudiants cada cop saben menys coses ? 51’26%   46’6%     2’14% 

Els joves d´avui no se saben divertir? 43’3% 41’1%    15’6% 

El professorat també hauria de ser avaluat? 91’12%  6’66%     2’22% 

Els joves d´avui fumen més?  79%  14’4      6’6% 

Els estudiants no aprofiten prou els estudis ?  52’3%  31’1%     16’6% 

Els joves d´avui són més rebels?   60%   35’5%     4’5% 

El consum de drogues s´inicia cada cop més 
abans? 

 91’1%   5’53%   3’37% 

A Rubí hi ha manca de sales d´oci?  93’3%   1’11%     5’59% 

Els joves d´ara tenen menys preocupacions?  60%    32’2%      7’8% 

Creu que les ofertes laborals per a joves són 
suficients a Rubí ? 

 21’1%   72’2%      6’7% 

Creu que les condicions laborals són pitjors per 
als joves ? 

  70%   27’7%     2’3% 

Creu que ha augmentat molt la violència als 
instituts ? 

73’3%   22’2%     4’5% 

Els joves comencen a beure abans ?  83’3%   15’5%     1’2% 

Els joves, quan tenen parella, es despreocupen 
dels estudis ? 

 47’7%  26’6%    25’7% 

Els joves no tenen en compte la seguretat 
viària? 

 38’8%  38’8%     22’4% 

Els joves cada vegada passen més de fer 
Batxillerat? 

 71’1%  15’5%     13’4% 

Els joves d´ara respecten menys la gent gran?   58’8%   30%    11’2% 

Els joves d´ara deixen aviat els estudis per 
posar-se a treballar? 

 54’4%   31’1%    14’5% 

Els joves tenen poca informació sobre educació 
sexual ? 

  16’6%   81’1%    2’3% 

 
 
                                                    Fitxa tècnica 
Tècnica d´investigació: entrevista oral. 
Àmbit geogràfic: centre de Rubí. 
Univers: població de 13 a 79 anys. 
Nombre d´entrevistats: 90 
Tipus de mostreig: selecció aleatòria dels individus a entrevistar, mitjançant quotes 
representatives de la població de la ciutat. 
Treball de camp: realitzat dels dies 14 al 21 de març del 2007. 
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Entrevista a l´escriptor Joan Carles  
Otero 
 
 
Joan Carles Otero és professor de llengua i literatura a l’ensenyament secundari. 
Com a escriptor, ha cultivat el gènere de la poesia i de la novel·la.  
També ha col·laborat en projectes pedagògics de llengua. 
 Va fer-nos una visita a l’IES per tal de dissertar sobre el seu últim llibre: Terrores nocturnos y otras 
fábulas para jóvenes. (Publicat per l’Editorial Montflorit) 
 
 
1.Quan de temps fa que es dedica a escriure? 

 
Des que tenia 13 o 14 anys. 

 
2.Per quin motiu?  
 
Perquè tenia ganes d´explicar històries. 
 
3.Expliqui’ns quins títols té publicats? 
 
L´hàbil escomesa (1991) i Dilapidàvem les hores felices (1995), que són llibres de poesia. 
 
4.Quina és la major dificultat del conreu de poesia? 
 
Quan vols explicar un sentiment, però el vols explicar d’una manera diferent de tothom. 
 
5.En què es va inspirar per fer un llibre de terror? 
 
En coses que m’ha explicat molta gent. 
 
6.Alguns contes, com per exemple La piscina, tenen una certa reminiscència cinematogràfica. És 
cert? Què n’opina? 
 
No ho sé. M’han dit en una xerrada que hi havia una pel·lícula que s´hi assemblava, però 
quan el vaig escriure no existia encara. 
 
7.Quines tècniques literàries utilitza per crear un clima de terror? 
 
Una tècnica que és no dir-ho tot; si ho dius tot no té gràcia. 
 
8.Té algun projecte en marxa? Està treballant en algun altre llibre? 
 
Estic treballant en un altre llibre per a joves. 
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AUTORETRAT: 
 
1.Quin llibre està llegint? 
Estic rellegint 100 años de soledad. 
2.Quina pel·lícula li ha agradat últimament? 
“7 vírgenes”. Una mica. 
3.Quin país no ha vist i li agradaria conèixer? 
M’agradaria conèixer Canadà. 
4.Un record de la seva infantesa. 
Quan llegia còmics. 
5.Un defecte i una virtut. 
Defecte: xerrar massa. 
Virtut: tenir ganes de fer moltes coses. 
6.Què en pensa d’Internet? 
Que és un món que no domino. M’agradaria saber-ne més. 
7.Quin personatge històric admira més? 
Marco Polo. Pels seus viatges. 
8.Quin escriptor li hauria agradat conèixer? 
García Márquez.. 
 
               
    L´escriptor a la Biblioteca Rosana Badia en el moment de l´entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entrevistadores: Laura Aragonès i Èrika Barranco. 
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     Proves Cangur 
 
La prova cangur nasqué amb la voluntat d’esdevenir una festa de les Matemàtiques i 
amb  l´ objectiu específic d’ incrementar l´ interès per les Matemàtiques entre els 
alumnes de Secundària i de Batxillerat per mitjà de la participació en concursos de 
resolució de problemes. 
Estimula i motiva l’ aprenentatge de les Matemàtiques a través  dels problemes i a 
atreure el màxim nombre de centres i d’ alumnes. 
 
En l´edició d´aquest any, hi van  participar també estudiants d’ Europa i Amèrica, com 
els següents països: 
              
             Països                   Participants 
 

• Àustria       ----->        134962                       
• Rússia        ----->        1054000 
• Bielorússia ---->         104535 
• República Txeca -->    280424 
• Alemanya   ---->          446000 
• Mèxic          ---->         65800 
• França        ---->         353000 
• Romania     ---->         246787 

 
En total hi participaren 35 països europeus i americans. 
En el 2005 hi participaren 7500 alumnes de Valladolid, 15489 alumnes de Catalunya i 
de València, i de les Illes Balears 2391 alumnes. 
 
L´última que realitzaren va ser el 22 de Març del 2007 a les 10:00 del matí i va tenir 
una durada d´ una hora i  quart. 
 
I els nivells eren els següents: 
 
      - NIVELL 1    --   Alumnes de 3r d’ ESO. 
     -  NIVELL 2   --   Alumnes de 4t d’ ESO 
     -  NIVELL 3   --   Alumnes de 1r de Batxillerat i CFGM 
     -  NIEVLL 4   --  Alumnes de 2n de Batxillerat i CFGS 
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 Resultats dels alumnes del centre 
                           IES L’ESTATUT  
 
Els classificats del nostre centre en els nivells corresponents van ser: 
 
NIVELL 1 
 
-  Adriana Sánchez Adalid    --  76.5  --  
- Núria Ruana Miró               --  68.75 –  
- Hèctor Ballesta Montllor   --  65     --  
 
NIVELL 2 
 
-  Luisa Pedrero Arena       --  82  --   
 
NIVELL 3 
 
- Mireia Torres Merino      -- 55  --  
 
NIVELL 4 
 
- Daniel Alarcón Cabana    --  54.25  --  
- Enric Trinidad Jiménez   --  49.25  --  
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FESTA DE LA DIVERSITAT 
 
El dia 16 de març es va fer a l´institut la festa de la Diversitat, que consistia en la realització 
d´una sèrie de tallers per part dels alumnes. Aquesta jornada fou possible gràcies a la 
dedicació d’alguns professors i alumnes del centre. 
 
Els tallers eren: 
 
· Malabars: on es practicaven jocs com equilibris amb tres pilotes,etc. 
· Diferents balls: Hip-Hop, dansa del ventre, break-dance i salsa. 
· Plantes: consistia en plantar diverses plantes al 
 pati de  l´institut. 
· Continents i jocs per la pau: es tractava de jocs 
 per veure les diferències que hi ha entre els diferents 
 continents. 
· Papiroflèxia: es van realitzar diferents figures amb 
 paper. 
· Cal·ligrafia xinesa, àrab i berber: diversos alumnes 
 van ensenyar a fer aquest tipus de cal·ligrafia. 
· Escriptors a l’exili: es van realitzar diversos murals 
 sobre escriptors que han viscut a l’exili per diferents 
 motius. 
· Trenes i henna: diversos alumnes van ensenyar a  
fer trenes al cabell i a pintar amb henna. 
· Cuines del món: els alumnes van portar diferents plats de casa per avaluar les diferències i semblances 
i fer un petit tastet. 
 · Objectes i robes del món: els alumnes i els  professors van portar diferents objectes i roba de 
diferents països    i van fer una exposició a la biblioteca. 
  · Pintar samarretes. 
   · Connector: es va realitzar un joc amb fusta on   s’havien de relacionar diferents coses. 
   · Crêpes: es van cuinar diferents tipus de crêpes. 
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Dia de la dona treballadora 
 
El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Es va triar aquesta 
data per la celebració que commemora la mort, el 1911, de 140 treballadores que feien 
vaga en una indústria tèxtil a Nova York, quan el patró va calar foc a la fàbrica. És una 
diada tradicionalment aprofitada per reivindicar el feminisme. 
Avui és el nostre dia;  però hi ha la necessitat de tenir un dia per nosaltres mateixes? 
Tal vegada, sí; perquè tothom  sap pel que lluiten les dones. 
Però sense la vostra ajuda és una mica difícil. 
Us agradaria unir-vos a nosaltres? I intentar-ho? 
Penseu-hi! 
No busquem medalles, però sí un canvi per a  la societat actual. 
Perquè diuen que tots som iguals. Les dones, donen a llum i això repercuteix 
negativament la nostra feina i el nostre salari. Hem de triar família o feina. 
Necesitem que ens ajudis per tal de lluitar i tenir un millor reconeixement en aquesta 
societat actual. 
Uneix-te a nosaltres i serà més fàcil! 
 
De cada 100 persones pobres: 
   
                        
 
         són dones. de les dones 
                                                        deixen la feina per   
                                            tenir cura de  la seva família. 
 
 

 de les dones pateixen mobbing als seus llocs de 
treball perquè decideixen 
tenir fills. 
 
 
 

LA MATERNITAT ÉS LA PRINCIPAL RAÓ DELS 
ACOMIADAMENTS ! 
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         Estimada mare, 
Avui dia 7 de març, t´escric aquesta carta perquè la llegeixis quan arribis a 
casa; ja que quan ho facis, la meva germana i jo estarem dormint. I demà, quan 
ens llevem per anar a l´escola, ja hauràs marxat a treballar. Això sí, havent-nos 
deixat fet el dinar. 
No sé com t´ho fas per tenir tanta energia, i per això et volem agrair tot 
l´esforç que fas per nosaltres. I, encara pitjor, estàs tu sola, ja que les coses 
amb el pare no van anar bé. 
Però no et preocupis. Tots sabem que el que va passar no va ser culpa teva. Jo 
no sóc qui per dir de qui en va ser culpa. Potser no hi ha culpables; i, 
senzillament, l´amor es va acabar. La veritat és que això és una llàstima, però, 
en fi, la vida continua. . . amb les seves repercussions, però: com les catorze 
hores que has de treballar, les diferents feines que has de tenir, i sobretot, 
l´emigració que vam haver de fer des del nostre país, ja que en la nostra 
situació, allí no podríem viure. . . 
Malauradament, la vida de les dones en un país en vies de desenvolupament com 
el nostre és molt dura. No tan sols per la discriminació en l´àrea del treball, 
sinó també l´abús que fa tota una societat masclista sobre les dones. 
En general, es pot dir que nosaltres tres som molt afortunats. No qualsevol 
persona de Colòmbia pot tenir l´oportunitat de fer una nova vida en un país com 
aquest. Però la veritat és que jo penso que els dos afortunats de veritat som la 
Tatiana i jo; per tenir una mare tan lluitadora, amable i feliç, una mare de 
veritat com tu. I que, a la vegada que fa el que pot per viure la vida, educa de 
manera exemplar dos fills que s´estimen i saben apreciar la seva mare. . . 
En fi, com que demà serà 8 de març, tothom es recordarà de vosaltres, les 
dones treballadores. Però jo no: jo no me´n recordaré només demà. Jo, de totes 
les persones com tu, me´n recordo cada dia. I cada vegada que hi penso, em 
sento més i més orgullós de tenir una persona així com a mare. 
 
          De tot cor: ets la millor mare del món! 
 
           El teu fill que t´estima: 
                                    Jesús David 
 

   Carta guanyadora del concurs del Dia de la dona 
treballadora, organitzat per l´IMPES de Rubí el març de 2007. 
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Carnestoltes 
 
El divendres 16 de febrer es va celebrar a l’institut el Carnestoltes, una festa on els 
únics objectius eren disfressar-se i divertir-se. 
Aquest dia vam començar a les 9.00h i vam sortir a les 13.00h. 
 
De 9.00h a 11.00h tots els alumnes vam tenir temps per maquillar-nos i disfressar-nos, 
per poder començar la festa a l´acabar el pati.  
Després del pati va començar el concurs, encapçalat per un grup de professors 
disfressats de dimonis i àngels. 
 
El jurat estava composat per vuit persones, cinc alumnes i tres professors. 
Els alumnes eren: 
 
 -Daiana Crespo 
 -Mireia Torres 
 -Sergi Enciso 
 -Nerea Puig 
 -Rabia Aselman 
 
I els professors:  
 
 -Yolanda Quesada 
 -Núria Clua 
 -Maribel Tarrés 
 
Els premis per les disfresses i comparses consistiren en: per als primers classificats, 
un val de 50€ a gastar en el “Racó del llibre”, a la pastisseria “St. Jordi” o al “Fran 
Disco”; i per al segon premi un val de 25€ per gastar en els mateixos establiments. 
 
Els guanyadors a la millor disfressa van ser, en primera posició: Lídia Hernández, 
Desiré Luque i Vanessa Mantilla, i en segona posisió: Marc Rubio, Cristian Vera, Dani 
García, Jorge Sarasi, Genís Herrera i Jesús González. (a la foto) 
 
 
 
 
 
 
nrique, Núria Ruano, Sandra Forts 
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PER ALS ALUMNES VA ESTAR UN DIA MOLT ENTRETINGUT! 
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EL consell dels savis 
 
El dia 24 d’abril van oferir-nos una xerrada els consells de savis. 
La xerrada es tractava sobre la Guerra Civil i el Franquisme. 
Van venir quatre avis que van viure totes les tragèdies i van patir la fam que va passar 
per aquells moments Espanya. 
 
Es va parlar sobre com els va afectar les lluites i manifestacions dels dos bàndols que 
eren els franquistes i els republicans. 
Una de les integrants del consell dels savis ens va explicar com va néixer i viure 
durant els seus sis primers anys de vida a la presó de dones junt a la seva mare, que 
era una republicana que es va revelar. El seu pare i dos tiets van morir afusellats per 
Franco; únicament, per voler expressar que estaven en contra de les lleis de Franco. 
 
En aquells moments van prohibir les diferents llengües que hi havia a Espanya; com per 
exemple, el català, el gallec i l´eusquera. 
 
I van parlar de com les dones vivien el masclisme en carn pròpia  per part dels seus 
pares, germans, marits i fills. 
 
I veien com els homes eren superiors i com era la discriminació a la dona.  
 
Gent gran i joves vam reflexionar sobre la calamitat i  el llast que va deixar la Guerra 
Civil espanyola. 
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Concurs literari Sant Jordi 
 
 
 
SOMOS COMO SOMOS 
 
Negro es el color de nuestros vestidos. 
No por nosotros sino por vosotros, 
por nuestros miedos y dudas. 
Macabra siempre nuestra presencia. 
No por maldad en nuestros corazones 
sino por marcar la diferencia. 
Oscuros los lugares que frecuentamos. 
No por necesidad de escondernos, 
por nuestro miedo a las tinieblas superado. 
Vosotros nos señaláis con el dedo 
y nos juzgáis ridículos.  
¿De que os reís, necios? 
Tenemos el valor de ser distintos.                                 Sara Rodríguez 
Vuestro miedo a la oscuridad representamos. 
En nosotros veis vuestra propia maldad oculta. 
Somos la nación gótica. 
La raza nocturna.  

 
 
 
D’AIXÒ EN DIUEN VIDA?  
 
El petit Dawson es posava d’allò més content en escoltar el soroll que feien els camions de les escombraries en 
arribar al seu punt de partida, el punt on havien d’abocar tot el que havien recollit durant tot el dia. En dawson és 
un nen al qual no es pot definir com el nen més feliç del món...ja que amb el seu pare assassinat, i la seva mare 
prostituta, és ben difícil de dir... 
 
Gairebé tots els dies queda amb els seus amics de Los Santos (Brasil), però no per jugar, ni per fer bromes a la 
gent, tal i como ho faria un nen normal, d’un país normal.  
O potser sí; si és que jugar s’entén per anar a l’abocador a buscar menjar per sobreviure un dia més, si és que la 
teva mare no ha tingut molta feina aquell dia, o si fer bromes a la gent s’entén per anar a robar a qualsevol botiga a 
la que encara et deixin entrar... 
 
I és que la vida en aquella ciutat en la que viu en Dawson és molt difícil, tant que cada dia s’ha de jugar la vida per 
aconseguir qualsevol cosa que tirin els hotels o per aconseguir qualsevol altra cosa de valor que pugui revendre... 
S’ha de jugar la vida perquè a l’abocador, si no estan atents, en qualsevol moment els conductors dels camions 
poden tirar tota la seva càrrega sobre els nens que es troben allí. I a més totes les malalties que ha de tenir un lloc 
tan horrible com aquell. 
 
És un dels pitjors llocs de Los Santos sí, però a la vegada el millor lloc per a molts nens, ja que és qui proporciona, 
mínimament, menjar, i per tant vida a centenars d’aquests nens; i a l’hora se’n porta aquesta vida que dóna amb un 
altre centenar infectats per malalties o bé accidentats... 
 



 17

Entres totes aquelles muntanyes de deixalles, on habiten un bon grup de nens i on passen gran part del dia 
intentant sobreviure a tota aquella merda de vida que porten, hi ha un bon grapat de cadàvers de nens accidentats, 
pels quals no s’ha pogut fer res... la majoria dels cossos sense vida que es troben es deu a que no tenen pares, sigui 
perquè son morts, com ells, o perquè els pares són uns maltractadors als quals no els importa ni els cossos dels seus 
propis fills morts.  
 
En De Souza era, fins al mes passat el millor amic d’en Dawson, la seva mare era a Europa buscant-se la vida i quan 
podia li enviava diners al seu marit perquè li comprés qualsevol cosa al  seu fill, així aquet no hauria de prostituir-se 
com ja ho havia fet anteriorment... Però el molt porc del pare el que feia era gastar-se els diners en beguda. Fins 
que un dia l’amic va decidir fugir del costat del seu pare i anar-se’n a viure al carrer. Va anar a parar fins a 
l’abocador, i des de llavors ells i en Dawson eren íntims amics, encara que d’intimitat al carrer no n’hi havia gaire... 
Havien compartit molts tresors de menjar trobats, robatoris... però tot va acabar, quan un maleït camió li va tirar 
tota la merda que havia recollit aquell dia a en De Souza.  
 
Quan a en Dawson li van informar de la mort del seu millor amic, es va posar a plorar. 
El va afectar tant aquella notícia que de cop i volta, al seu pensament, van arribar-li totes les aventures que havien 
fet junts durant anys, eren molts anys compartit. 
De sobte va pensar que qui hauria d’haver mort no era el seu amic, sinó ell. 
 
 
Aquells pensaments els volia eliminar d’una vegada per totes, perquè sabia que si no ho feia immediatament, això 
l’afectaria encara més, però no ho va poder fer i l’única sortida que va veure va ser la de fugir el més lluny possible 
dels llocs que tant li recordaven al seu amic. No sabia què fer fins que va decidir que la seva vida havia mort 
juntament amb el seu amic, va veure un edifici molt alt i sense pensar-ho dues vegades hi va pujar. Tenia pensada 
una cosa molt difícil d’assimilar, però ell creia que per viure tal i com o havia fet fins llavors, millor seria deixar de 
fer-ho... 
 
 
 
Quan va sortir a l’exterior d’aquell edifici, a la terrassa, a uns cinquanta metres d’alçada va mirar cap a baix, 
després cap a dalt, i quan va sentir el seu cos en l’aire, va pensar en la seva mare, en el seu amic, en la pobresa en 
què vivia... i senzillament va deixar anar un crit, dient molt forta, desesperada, i tristament un “Mama, De Souza, 
us estimo, ens tornarem a veure!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Jesús González     
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CARTA PARA UN ENAMORADO 
 
 
¿Sabes? Nunca había sentido esto. 
Es como un silencio  
Que me quema a fuego lento. 
¡No quiero que se acabe esto!  
 
 
Es como un sentimiento  
que me hace pensar 
que si no es contigo 
no es con nadie más. 
 
Es como una ilusión  
que no para de crecer. 
Late fuerte en mi corazón 
y se mete en lo más profundo de mi ser. 
 
Pero todo esto no me basta 
si no estás conmigo, 
si a ti no te puedo besar 
si tú a mi no me puedes abarazar. 
 
 
¿Sabes? Nunca había sentido esto. 
Y siento rabia conmigo misma,                                                    Raidiri Villa 
porque hay algo que no puedo entender: 
Si te amo tanto, lo tendrías que saber también. 
 
 
Creo que tengo miedo 
pero no se por qué. 
Porque te lo he entregado todo: 
mi cuerpo, mi alma y todo mi ser. 
 
 
Me he propuesto algo 
no dejaré que acabe nuestro amor jamás. 
Ni la desitancia ni el olvido 
con este amor acabarán jamás.  
 
¿Sabes? Nunca había sentido esto.  
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EREN ÈPOQUES DE NADAL, arran del 18 de desembre, i tota la ciutat de Barcelona estava 
banyada per l’ambient i l’aspecte nadalenc. Tots els nens ja de festa esperaven amb impaciència 
carregats de catàlegs de joguines i cartes, aquella nit de Nadal tan màgica i esperada durant tot 
l’any. 
 
Per tot arreu es veien multituds de pares, mares, tietes, avis... massificats cap als centres 
comercials, carregats d’il·lusió i de regals per als seus éssers més estimats.  
Entre aquesta massificació es trobava una dona que destacava perquè ella no duia les mans plenes 
de bosses de regals ni una cara d’extrema il·lusió i/o estrès, més aviat, el seu rostre desprenia 
tristesa, ja que ella no disposava dels diners suficients per a fer un gran regal de Nadal als seus 
nens com tots els pares que l’envoltaven. Ella volia regalar als nens una joguina de veritat, una 
joguina nova i ben gran. Va començar a pensar i pensar que els podria regalar i va arribar a la 
conclusió que una porteria de futbol per poder jugar amb una pilota que havien aconseguit en una 
rifa i que tan estimaven i jugaven, seria la millor opció.  
Durant una setmana va intentar anant estalviant uns quants diners d’on podia, cosa que no era gaire 
fàcil ja que era vídua i havia de mantenir sola 3 fills petits, però alguna cosa en va treure. 
 
El dia 24 al matí va sortir de casa direcció a la botiga de joguines del centre amb un somriure 
d’orella a orella. Quan va veure el preu de la porteria més barata a l’aparador tot el món se li va 
caure al damunt ja que amb els diners que duia no arribava ni per comprar la ret, els seus ulls es 
varen omplir de llàgrimes. 
En aixecar el cap, va fixar la vista cap a una botiga que hi havia al centre que compraven roba de 
segona mà, la dona va mirar la roba que portava i què podria vendre’s, finalment l’abric va ser la 
peça escollida, tot i que li agradava moltíssim i era l’únic que tenia, va decidir sacrificar-lo per la 
felicitat dels nens. Per la venda de l’abric li van donar els diners suficients, tot i que li faltessin 5 
botons que mai havia recuperat i tornat a cosir. 
 
Aquella nit, la mare va arribar a casa coberta d’una il·lusió enorme i d’un regal enorme. 
Els nens en veure-la tan carregada i en sentir allò també gran anava dirigit cap a ells van començar 
a saltar i a cridar arrebossant alegria per tot arreu, la mare plorava i plorava ja que per fi havia 
aconseguit fer un regal digne als nens per Nadal. Tots quatre es van abraçar durant uns moments i 
els van deixar amb tota la innocència del món un petit regalet sobre la falda de la seva estimada 
mare. Ella amb moltíssim compte va obrir el paper i desprès la petita caixeta que contenia dins 
5botons nous per a l’abric que la seva mare tant estimava, els nens havien aconseguit comprar-los 
venent la seva pilota de futbol. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Aura Turu 
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Aula d´acollida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Aquests nois i noies tan simpàtics som els alumnes de l´Aula d´Acollida amb la 
nostra professora Alícia Cadenas. El dia de Sant Jordi, vam representar l´obra 
Aquil.lí i la llàntia d´Al.ladí.  
Vam triar aquesta obra perquè en el seu argument apareixen diferents cultures. Els 
nostres protagonistes (l´antiquari i la seva dona) són catalans, el somni que 
persegueixen (fer-se rics) és d´origen àrab (Al.ladí, el geni, la llàntia,el ball. . . ). I la 
segona part de l´obra transcorre a la Xina, que és on trobaran el que desitgen. 
Aquestes cultures diverses són les del nostre país d´origen. L´Aula d´acollida és la 
via amb la qual podem integrar-nos a la vida acadèmica a Catalunya quan arribem dels 
nostres països d´origen. Ens proporciona la primera formació inicial per poder-nos 
desenvolupar el millor possible. 
Per tal de poder fer aquesta obra, vam fer un gran esforç d´expressió en llengua 
catalana. 
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Escultura  La finestra 
 (Projecte de Kiku Mistu basada en un fragment d´El carrer de les camèlies de Mercè 
Rodoreda) 
 
La regidoria de la dona de l´Ajuntament de Rubí va oferir al nostre institut la possibilitat de 
poder col.laborar en la realització de diverses activitats relacionades amb l´escriptora Mercè 
Rodoreda. El projecte s´anomena El llenguatge de les flors ; que són un conjunt d´escultures 
que apropen la cultura al carrer i a les persones a través de l´art i la literatura, d´una manera 
lúdica, interactiva i atractiva amb la finalitat que provoqui l´efecte buscat: perdre la por 
davant de la cultura. El projecte proposat va ser supervisat per Kiku Mistu (director del 
centre “Imaginari”), qui havia creat una escultura en relació a un llibre de Rodoreda, El carrer 
de les camèlies. 
 
El projecte dut a terme a l´institut ha implicat la col.laboració : 
 
*Del Departament de Llengua Catalana; que ha treballat la biogragia de l´autora i la seva 
bibliografia amb alumnat de 2n d´ESO. 
*Del Departament de Tecnologia; que ha treballat les tres maquetes a escala, és a dir, la 
reproducció de l´escultura real. 
*Del Departament d´Orientació i Atenció a la Diversitat; que ha realitzat el procés de pintura 
de l´escultura dut a terme pels alumnes del grup EINA. 
 
La finalitat del projecte és conèixer la vida i l´obra de l´autora Mercè Rodoreda ; des d´una 
perspectiva global dels diferents departaments i amb la col.laboració i la implicació de la 
majoria de l´alumnat perquè pogués aprendre des de enfocaments i tasques diferents.  
A més, l´escultura ha quedat instal.lada a la Rambleta Joan Miró de Rubí.  Té una fitxa 
gravada en la qual consta la biografia de l´autora i el conjunt de persones que han participat 
en el projecte. 
S´ha comptat amb el fons de llibres sobre Mercè Rodoreda de l´institut; que ha servit per 
muntar una petita exposició a la Bibliteca Rosana Badia. 
(Pilar de la Cueva, professora del Departament d´Orientació i dels alumnes d´EINA) 
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         Compartim converses 
 
Alguns alumnes del nostre centre van participar en l´activitat anomenada Compartim 
converses. Era un programa que pretenia augmentar la pràctica de la conversa oral en 
llengua catalana. Les parelles es reunien per parlar de temes diferents i omplien una 
fitxa de seguiment, que revisaven els professors de llengua catalana.  
 
Uns cinquanta alumnes van finalitzar el programa a la Biblioteca de l´institut durant la 
sessió d´acomiadament que es va fer el dia 18 de maig. 
 
 
                                                               
 
 
                                                                A l´acte de cloenda va ser convidat Pepe 
Ruíz                                      Ruiz, membre de col.lectiu  “Veu Pròpia”.        
“Veu pròpia”. 
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                    Sortida al Centre d´Estudis del  
                                  Mar de Sitges 
 
El Centre d´Estudis del Mar de Sitges està situat al davant de la platja de Terranova. Resumidament, 
les seves característiques són: la presència de còdols, d´organismes morts i vius, d´espigons i illetes 
(que ajuden a evitar els efectes de les llevantades i mantenir la sorra a la platja). I aquí és on vam 
realitzar la primera part de la pràctica, que consistia en la recerca i classificació de mostres: crancs, 
gambetes, conquilles, restes del fruit de la posidònia, algues verdes, marrons i vermelles, etc. 
La segona part, va tenir lloc a l´interior del centre.Vam poder observar un aquari. Després, en una sala 
de projeccions ens van passar un conte que es titul.lava “Pobres humans!” i un test sobre la posidònia 
oceànica. 
 
A continuació, al laboratori, vam procedir a la identificació de mostres preses a la platja. 
 
Tot plegat, va ser molt interessant. Els monitors van aportar força informació; alhora que ens van 
sensibilitzar sobre la importància de la conservació del litoral i dels perills que suposen certes 
tècniques de pesca. 
 
Vam aprendre moltes coses. Des de com es produeix una picada de medusa fins a la funció de la tinta 
del calamar. 
 
 

 
 
 
COMENTARIS DELS ALUMNES: 
 
“Vam anar a unes roques per veure si podíem treure les pegellides (lapas) enganxades, però era molt 
difícil. També vam menjar una alga comestible.” (Yoel Peinado, 1r ESO A) 
 
“Em va agradar perquè vam veure moltes espècies d´animals  marins, el seu hàbitat, com s´alimentaven 
i com es reproduïen.” (Víctor Pareja, 1r ESO B) 
 
“La pel.lícula ens va fer reflexionar sobre tot el mal que estem causant al mar.” (Elena González, 1r ESO 
A) 
 
“Des de la platja, es veia un paisatge meravellós” (Jessica Da Silva, 1r ESO A) 
 
“Em va agradar observar com els animals de l´aigua menjaven” (Naziha Tachrifet, 1r ESO B) 
 
“El tutor ens va demanar que poséssim uns crancs a la peixera perquè un peix se´l mengés” (Sara 
Barrientos, 1r ESO C) 
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     El delta de l´Ebre 
 
Els alumnes de segon d’ESO  visitaren el Delta d’Ebre al Febrer en un camp 
d’aprenentatge i gaudiren de tres dies de convivència. Tant estudiants com professors 
vàrem aprendre moltíssim i vam tornar amb ganes de repetir.  
Tan bon punt vàrem arribar a la casa de colònies, ja teníem el dinar preparat.  
L’Amadeu ens va acollir i ens va explicar les normes de conducta establertes.  
La tarda va ser moguda. A un quart de quatre vàrem muntar dalt de les bicis i ens en 
vam anar a conèixer els voltants. Vàrem fer fotografies i recollírem mostres. Vam 
jugar a futbol i a bàsquet; i a les nou tots érem sopant. A les deu vam veure una 
pel·lícula i després vam anar a dormir;bé, dormir, dormir…La vida “nocturna” ens va 
passar factura el primer dia. Estàvem tots cansadíssims. 
Al matí vam recollir mostres del riu i a la tarda les vam analitzar. Vam descobrir que 
l’aigua del riu Ebre no era tota dolça. Vam analitzar plàncton als microscopis i 
aprenguérem quins materials eren bons conductors de la corrent i quins no ho eren… 
A l’hora de berenar, ja hi havia tres parelles fetes, encara que la cosa no ha durat 
massa… Professors i alumnes vam anar a jugar a bàsquet i a futbol. Fins i tot els nens 
del poble es van afegir a la gresca! I a la nit vam ballar fins a les dotze. Això sí, tots 
vam caure rendits al llit un cop la festa es va acabar. 
El tercer dia vam tornar a agafar les bicis. Observàrem ocells típics del delta, ànecs, 
cullerots, esplugabous, becs d’alena, cames llargues… 
A l’hora de dinar ningú volia marxar, però les bosses ja estaven fetes i l’autocar ja 
havia arribat. L’Amadeu ens va convidar a tornar quan volguéssim, i a nosaltres ens 
feia il·lusió. Però ara ja els  toca als de primer d’ESO preparar-se per l’any vinent. 
 
Els pares ja esperaven a les cinc davant de l’IES, i nosaltres veníem amb moltes 
anècdotes per contar i fotografies per ensenyar.  
(Alexandra Bonet, professora d’Anglès.) 
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          Tarragona 
 
Quina passada! Tota Tarragona visitada des d’un punt de vista molt i molt poc...com ho 
diríem, modern. Els alumnes de 3r d’ ES0 vàrem visitar la capital tarragonina tot 
descobrint la història que encara es conserva. Patrimoni de la humanitat, l´ 
amfiteatre, el circ, les muralles, el museu... foren les nostres guies silencioses al llarg 
de tres dies. El Jordi, la Dolors, el Sergi, i la Núria també van ajudar una mica, tot 
s’ha de dir. 
Estàvem allotjats en un complex educatiu inaugurat als anys 60, i on encara hi podem 
trobar estudiants de tot tipus. Cada dia abandonàvem el complex i marxàvem a la 
ciutat, a uns tres quilòmetres d’ on ens trobàvem, per conèixer una mica més tot el 
que la cuitat ens oferia. 
El viatge amb barca ens va encantar. La Cristina  i la Rosa van ser molt amables d’ 
explicar- nos tot el que representava el port, no tan sols per la cuitat de Tarragona, 
sinó també per tota Catalunya. Llàstima que fos l’últim dia. 
Amb tot, el millor per als alumnes foren les nits. Els professors no estaven tan 
contents, però. La primera nit, després que el Joel es passés fins a la una de la 
matinada amb l’ Adri que s’havia fet mal; res greu però. No patiu, admiradores. Li vam 
donar “la tabarra” despertant-lo a les tres i mitja a.m,  per ser més concrets. 
La Fani i l’ Àlex tampoc estaven molt contentes. Amb tot, la segona nit, després de 
jugar al bingo i perdre la veu cridant números, tots estàvem molt cansats i a les dues  
tothom era al llit dormint. 
Amb tot i amb això, hem de dir que hi va haver una cosa que no ens va agradar  gens ni 
mica. El menjar era suportable, els tallers divertits, les activitats culturals 
interessants, les nits esgotadores, i els mosquits eren INSUPORTABLES. Vam 
anomenar al Joel caçador oficial de xucladors de sang, i la veritat és que s’hi podria 
guanyar la vida! No parlem de vampirs, eh? 
Han estat unes minivacances molt treballades, un camp de aprenentatge que ens 
agradaria repetir, i estem contents perquè tothom ens va felicitar. Hem deixat el 
llistó molt alt i retem als alumnes que estan cursant segon que l’any vinent siguin 
millors que nosaltres. 
Però ja ho diem ara, serà difícil que treballeu tant...o no? 
 
 
 
                                     Alexandra Bonet Pueyo (Professora d´Anglès) 
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                     Rutes literàries 
 
L’ IES ESTATUT ha participat en el projecte pel foment de la lectura anomenat 
Rutes literàries. Ha compartit aquesta activitat al llarg dels dies 25 al 31 de març 
amb l’ IES La tierra Alvargonzález de Quintanar de la Sierra (Burgos). L´objectiu era 
el de conèixer fora de l’aula  la literatura de la Generació del 1927. 
 
ITINERARI: 
Vam arribar el dia 25 a l “Albergue juvenil de Sevilla” on ens vam allotjar durant tres 
dies. 
El dilluns 26 vam anar a conèixer la Sevilla de Luis Cernuda a través d’un itinerari 
literari per la ciutat on es llegien textos poètics i narracions breus del llibre Ocnos. 
Passejàvem pel barri de Sta. Cruz i vivíem la literatura perquè vèiem en directe els 
llocs dels que parlaven els textos, compartint  les sensacions que va experimentar el 
poeta per la seva ciutat. 
L’endemà vam visitar la fundació Rafael Alberti i el Puerto de Sta. Maria. Cada vegada 
eren més evident els gestos de simpatia entre l’alumnat de tots dos instituts. A les 
maresmes del riu Guadalquivir vam participar en un taller literari extraordinari que 
ens ensenyava a contemplar la natura amb ulls de poeta. 
Després de la visita a Màlaga (impremta  original d´Emilio Prados i Manuel 
Altolaguirre), vam arribar a l’alberg juvenil de Víznar (Granada) a la tarda del 
dimecres 28. Semblava que els alumnes de Quintanar de la Sierra i de l’IES l’Estatut 
es coneixien des de feia molt de temps. Totes i tots érem una pinya. 
El moment, potser, més intens va ser el dijous a la tarda. L’experiència al barranc de 
Víznar on va ser afusellat  Lorca els primers dies de la Guerra Civil en mans dels 
falangistes. 
 
A l’endemà, vam visitar l´Albahicín i el Sacromonte mentre seguíem llegint i llegint. El 
Romancero gitano i el Poema del cante jondo de Federico García Lorca vivien en la veu 
d’aquells lectors en els espais lorquians. 
L´acomiadament dels professors Víctor Urien i Octavio –i molt especialment dels 
alumnes-amics de Burgos va ser molt sentida i entranyable. Entre tots es parlava de la 
possibilitat d’arribar a organitzar intercanvi escolar amb aquest institut el proper 
curs. 
De debò que hem visualitzat, llegit i viscut els poetes de la Generació del 1927. I com 
ells, hem convertit aquesta experiència en una activitat de coneixement i amistat. 
                         ( Nerea Puig,Cindy Zapata   i Sandra Pérez) 
 
                                                                                Col·laboració:Xavier Alcàcer 
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       Comentari d´una alumna participant, la Noemí Poyato (3r ESO): 
       “ Los primeros días en Sevilla, recordando a Cernuda, visitamos la 
Giralda, la Catedral, el barrio de Sta. Cruz y el Ateneo. 
Un día fuimos a Puerto de Sta. María y visitamos la Fundación Rafael 
Alberti. Durante el taller Perdidos en la arboleda, paseamos, miramos el 
paisaje con ojos de poeta e hicimos juegos relacionados con la poesía. 
Los demás días los pasamos en Granada, hospedados en Víznar. Visitamos 
el barrio del Albaicín y el Sacromonte; unos barrios construídos por los 
musulmanes. Recuerdo las pendientes de las calles, las casas blancas y el 
aroma inconfundible que desprende aquella ciudad. 
También fuimos al barranco de Víznar. Ese día, para mí, fue el más 
emotivo de todos. Pudimos pisar el suelo donde Federico García Lorca 
pasó sus últimos momentos de vida antes del fusilamiento. Escribimos 
poemas por grupos y los leímos, con acompañamiento de una guitarra, de 
cara a la fosa donde está enterrado. 
El último día visitamos la huerta de San Vicente, la casa donde veraneaba 
Federico. Para concluir las actividades, visitamos la Alhambra; y bueno 
¿qué decir de este monumento? Una de las maravillas del mundo. . . Nos 
dimos cuenta de su grandísimo valor. 
Respecto a la comida, había días de todo; pero, generalmente, la de 
Granada estaba mucho mejor que la de Sevilla. Los albergues estaban en 
muy buenas condiciones. Nos gustó más el de Granada porque disponía de 
instalaciones deportivas. 
 
Estamos muy contentos con el trato recibido y queremos dar las gracias a 
todos los monitores, incluyendo a los de los talleres.” 
 
 
“Nuestro corazón se estremece al escuchar tus suspiros de réplica y tus gritos 
silenciosos de miedo,de los tempestuosos y misteriosos árboles que muestran tu 
valentía y honor,tu gracia y desgracia,tus miedos y desdichas. 
Yo sé que estás aquí,allí,ahí,en todos los rincones. 
Y aquí, frente al olivo que te vio morir, recordamos tu vida. 
Yo sé que estás aquí, allí, ahí, en todos los rincones. 
Y ahora que nos estás escuchando queremos dedicarte estos modestos versos, que han 
modificado nuestra forma de ver la vida. 
Yo sé que estás aquí, allí, ahí, en todos los rincones.” 
 
                              
Composició cedida per: Leticia,Ruth,Loreiny i Valvanera de 3r d’ESO de l’IES La 
Tierra de Alvargonzález,de Quintanar de la Sierra (Burgos) 
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         Cuines del món 
 
El curs de cuina que estem realitzant és molt important, ja les receptes que elaborem 
no són quotidianes, però tampoc massa treballoses. 
Són receptes curioses i variades, pròpies de cuines de diverses cultures del món; com 
per exemple: 

- Corundas mexicanes. 

  
- Iuca i plàtan fregit, del Carib. 

 
- Pebrots del piquillo farcits.  

 
- Bunyols de bacallà. 
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- Farinetes ( gachas). 
 

  
 
- Cuscús marroquí. 

  
 
 
A part d´aquests plats que elaborem, s´ha d´esmentar el bon ambient que hi ha entre 
nosaltres, perquè les classes són molt amenes. Quan hem acabat de realitzar un plat, 
el tastem al mateix taller i ens n´enduem una part a casa, per a les nostres famílies. 
Aquesta setmana prepararem una recepta boníssima, que és: albergínies farcides i 
mousse de torró. 
 
Espero que us animeu! Que els pares i mares s´hi apuntin, perquè la diversió està 
garantida. 
Som 2 pares i 4 mares; amb la monitora, sumem 7. Jo animaria, fins i tot, als 
professors a que fessin aquest taller. 
 
També és una ocasió per conèixer-nos millor! 
 
(Ángela Rico, mare d´alumnes, participant al Taller Cuines del Món, organitzat pel Pla 
d´entorn de l´Ajuntament de Rubí) 
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Les noves tecnologies 
 
Si estem d’acord amb el fet que l’educació escolar ha de ser una continuïtat i un 
reforç de la familiar, aleshores tant en un àmbit com en l’altre, hem de tenir en 
compte tots els factors que envolten i afecten els nostres fills. 
 
Un tema que considero de molta importància és el de la dominació absoluta a la nostra 
vida de les noves tecnologies. Vivim en un món tecnològic tant si ens agrada com si no; 
i malgrat que aquest concepte neix amb l’objectiu de progressar i fer-nos la vida més 
fàcil, com totes les coses, també té els seus inconvenients (tractaré, concretament, 
dels originats pel seu consum; i no per la producció que mereixerien un capítol a part). 
 
Un cop aclarit això, es pot dir que en l’àmbit domèstic, i a nivell general, els 
avantatges són evidents i està clar que la tecnologia aconsegueix clarament el seu 
objectiu: estar al nostre servei fent- nos la vida més fàcil. 
Els inconvenients, en canvi, poden derivar, en part, de la naturalesa canviant que 
caracteritza la tecnologia. Aquesta  provoca, d’un costat, un consumisme desmesurat i 
, per un altre, exigeix una ràpida adaptació de la societat que en l’àmbit educatiu, tant 
familiar com escolar, acostuma a ser molt lenta. 
 
En aquest sentit i pel que fa als joves, s’ha de tenir en compte que des d’un punt de 
vista mercantilista, aquest sector de la població representa una font de negoci segur i 
que, per tant, els joves viuen envoltats d’aparells que el mateix sistema converteix en 
imprescindibles. Tots sabem què signifiquen en la vida dels nostres fills: els telèfons 
mòbils, MP3, jocs d’ordinador, Internet (messenger), televisió. . .  La facilitat d’accés 
a tota aquesta tecnologia és, d’entrada, una font constant de distracció per als nens, a 
qui arriba a ocupar una gran part del temps i a modificar els hàbits de conducta: 
comunicació, oci, estudis. . .  
 
(Arriben a casa i poden jugar a la play, connectar-se a Internet per baixar-se música, 
visitar pàgines web del seu artista preferit o parlar amb els seus amics amb el 
messenger.) 
 
És cert, però, que no seríem justos si diguéssim que aquests avenços només són 
capaços de proporcionar oci i és per això que l’ús de l’ordinador dins d’aquest grup, 
mereix una especial atenció ja que s’ha convertit també en  
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una eina de treball i permet l’accés al món de la comunicació sinó també, i sobretot, al 
de la informació. 
 
Està clar, doncs, que no podem ignorar aquesta realitat a l’hora de plantejar l’educació 
i l’ensenyament, sobretot en aquesta etapa tan important de l’adolescència en què els 
joves són vulnerables ja que s’estan formant com a persones i necessiten una bona 
orientació de cara al seu futur. Però sobretot hem de tenir molt clar que una mala 
utilització d’aquests mitjans pot ser molt negativa per al seu desenvolupament i, de 
vegades, pot arribar a formar part de les causes que provoquen al fracàs escolar. En 
aquest sentit, crec que cal fer un especial èmfasi en dos aspectes que són el temps 
que hi dediquen i la informació a què tenen accés sense cap mena de filtre i a qualsevol 
edat. 
 
(Una prova d’aquesta mancança de preparació a l’hora d’interpretar i assimilar els 
coneixements que els arriben és que, malgrat la quantitat d’informació de la qual 
disposen- gràcies, entre altres coses, a la tecnologia-, resulten sorprenents les 
estadístiques que es continuen publicant en relació als joves sobre qüestions com el 
consum de drogues, sectes, ...). 
 
És evident, doncs, que encara ens queda molt per fer. Una de les claus ha de ser, per 
tant, ensenyar a utilitzar aquests mitjans i alhora ser conscients que un bon ús( no 
abús) pot ser molt positiu i en el cas concret del món de la informàtica, fins i tot 
imprescindible, per poder desenvolupar-se ara i en el futur, dins del món laboral. 
 
Per això, tots hauríem de començar a fer un esforç. Família i escola hauríem 
d’aconseguir, cadascun dins les seves possibilitats, educar i ensenyar als joves a 
desenvolupar-se en aquest entorn amb mesures com controlar tant la quantitat de 
temps que dediquen al consum d’aquesta tecnologia com a conèixer la qualitat de la 
informació que els arriba, promoure altres activitats alternatives com pot ser 
l’esport( no oblidem que estem parlant d’activitats sedentàries), la lectura, activitats 
culturals( música, teatre, ...); o crear espais on es pugui ensenyar tant a utilitzar-la( 
en el sentit més ampli) com a moderar l’ús per tal d’evitar que, en lloc de ser 
beneficiaris acabin convertint-se en esclaus de la tecnologia. 
 
Aurora Ros 
Mare alumna 3er B 
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     Promocions  2006-07 
 
4t d’ESO 
                                                                                          Rosmary Araujo 
                                                                                                                        Daniela Arcila 
                                                                                                                        Rabia Aselman 
                                                                                                                        Joel Casas 
                                                                                                                        Antoni Contel 
                                                                                                                        Sergi Enciso 
                                                                                                                        Irene Galdeano 
                                                                                                                        Joana Gaona 
                                                                                                                         Aïda Garcia 
                                                                                                                        Magalí Gómez 
                                                                                                                        Jesús González 
                                                                                                                        Daniel Gracia 
                                                                                                                        Marta López 
                                                                                                                        Esther López 
                                                                                                                        Cristina Marín 
                                                                                                                        Montse Miguel 
                                                                                                                        Luísa Pedrero 
                                                                                                                        Sandra Pérez 
                                                                                                                        Marc Rubio 
                                                                                          Jorge Sarasi 
Aina Turu, Christian Vera, Raidiry Villa, Laura Aragonés, Erika Barranco, Gregorio Castro, Najoua El Morabet, 
Guang Liu, Stalin Mora, Sara Morales, Nerea Puig, Peilei Wu i Cindy Zapata. 
           Feliç viatge de fi de curs a Itàlia! 
            
 
                                                                               
2n de Batxillerat 
 
                                                                                          Daniel Alarcón 
                                                                                                                        José Manuel Camino 
                                                                                                                        Alejandro Fermoselle 
                                                                                                                        Víctor Fernández 
                                                                                                                        Laura Fernández 
                                                                                                                        Judith Gutiérrez 
                                                                                                                        Gisela Herrera 
                                                                                                                        Luísa Jaramillo 
                                                                                                                        Óscar Jiménez 
                                                                                                                        Lara López 
                                                                                                                        Remei Mula 
                                                                                                                        Noèlia Lorenzo 
 Daniel Olmo 
 Víctor Mula 
 Alejandro Ortega 
                                                                                                                        Cristina Ruiz 
                                                                                                                        Enric Trinidad 
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, Cicle Formatiu d´Explotació de Sistemes Informàtics 
              
      Julio Baena, Sergio Campillo, Daniel Córdoba, Verónica Cuesta, Fidel del Pozo, Jonathan Espinosa, 
Francisco Javier García, Javier Hueso, Sheila Rubio i Manuel Ruíz.     
 
                                                                                                        

 
Grup Eina 
        Samira Dalouh, Paco Gea, Diego Moreno i Jeisson Zabala 
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   Cinema 
 
Aquestes són les pel.lícules que vam visionar, per nivells, el dia de la Diversitat. Us les volem 
recomanar, ja que cadascuna d´elles treballa, d´una manera o altra, diferències culturals i 
ideològiques dels éssers humans. 
 
Quiero ser como Beckham 
Jess té divuit anys i els seus pares volen que sigui una encantadora i convencional noia índia. Però 
ella solament vol jugar al futbol, com el seu ídol, David Beckham, l´estrella del Manchester United. 
 
Billy Eliot 
Ambientada al nord d´Anglaterra l´any 1984. Billy és un jove de catorze anys de família minera 
amb una peculiaritat: li atrau més el ball que la boxa. La professora de ballet veurà en ell un talent. 
Decideix donar-li classes d´amagat del seu pare i el seu germà gran. Tot i així, aquests s´adonaran 
i obligaran a Billy a apartar-se d´aquell “ambient per a nenes”. Fins que ells mateixos superin els 
seus prejudicis i s´adonin del talent de Billy. 
 
Mi gran boda griega 
Tots els membres de la família Portakalos estan preocupats per Toula. Als seus trenta anys, 
segueix soltera i els seus dies són monòtons i avorrits. El seu pare pretèn enviar-la a Grècia a 
trobar marit; però ella no hi vol anar. La raó és perquè ja s´ha fixat en un desconegut: un home 
benplantat que apareix al seu lloc de treball. Llavors, Toula està disposada a canviar per poder 
agradar-li. 
 
Crash 
Aquest apassionant thriller urbà segueix la pista de la trobada fugaç entre un grup de personatges 
de diferents races, que lluiten per superar les seves pors.  Aquests personatges són de molt 
variada tipologia: un detectiu de policia negre amb una mare drogoaddicta i un germà desaparegut, 
dos lladres de cotxes que teoritzen contínuament sobre la societat, el fiscal del districte i la seva 
irritant esposa, un veterà policia racista que cuida del seu pare malalt, un exitós director de 
televisió i la seva esposa, un immigrant persa que compra una arma, un manyà hispà i la seva filla, 
etc.. .  
 
Osama 
Una nena de dotze anys i la seva mare es veuen obligades a viure en la misèria quan, amb l´arribada 
dels talibans al poder a l ´Afganistan, perden el seu dret a treballar. No poden sortir soles al 
carrer, ja que no tenen cap varó a la família que vetlli per elles. La mare i l´àvia decideixen fer 
passar la nena per un noi. Quan arriba a una escola religiosa (que, a més, és un centre de formació 
militar dels talibans) rep l´ajuda de l´Espandi, un noi que sap realment qui és i que li dóna un nom: 
Osama. 
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           El     gènere   musical 
 

Un "Musical" o una "Obra de Teatre Musical" és un gènere musical típic de la cultura 
anglosaxona. Es tracta d´una forma de teatre que combina música, cançó, diàlegs i 
ball. Acostumen a ser representats en grans escenaris, com els teatres de West End a 
Londres o  Broadway, a Nova York. Les produccions amb un pressupost menor són 
estrenades en teatres més petits, els anomenats Off-Broadway. Els Musicals han 
sortit del seu àmbit anglosaxó original i s´han exportat  i adaptat a països del tot el 
món; com Alemanya, Àustria, França, Canadà, Japó, Austràlia, o Espanya. Aquí  la 
tradició del teatre líric ja existia en forma de sarsuela, òpera, opereta i revista 
musical. Molt recentment, països com Espanya han començat a crear els seus 
musicales propis, sense partir d´ adaptacions de musicals de Londres o Nova York.        
Alguns famosos musicals de tots els temps són: Oklahoma!, West Side Story, Cats, El 
Fantasma de la Ópera, Les Misérables, Los Productores o Rent. Pel que fa als musicals 
creats a Espanya, destaquen: Hoy No Me Puedo Levantar i  Mar i cel. 

 

                     Grease :  La pel.lícula 
Grease és una pel.lícula musical, rodada el 1978 a Estats Units sota la direcció de 
Randal Kleiser. Es basa en el musical creat por Jim Jacobs i Warren Casey, del mateix 
títol i que data del 1972. 
Argument de la pel.lícula: 
El 1959, Danny Zuko (John Travolta) i Sandy Olsson (Olivia Newton-John) es coneixen 
i viuen una romàntica història d´estiu, que finalitza en arribar la tardor, quan Sandy 
ha de tornar a la seva terra natal, Austràlia. Quan els pares d´ ella decideixen 
quedar-se a Estats Units, Sandy és matriculada a l ´institut Rydell i aviat fa amistat 
amb un grup de noies que es fan anomenar les Pink Ladies. 

La líder del grup, Betty Rizzo (Stockard Channing), que no mostra gaire simpatia vers 
Sandy, decideix presentar-li  al cap dels  rebels T-Birds, que no és altre que Danny, 
perquè  vegi que no és com ella pensa. Tot i que estan  enamorats, el romanç que van 
viure a l´estiu  es fa  impossible ara, perquè Danny ha de mantenir el seu status de 
rebel; sobretot per  la contínua rivalitat amb la banda dels Scorpions. Sandy, virginal i 
innocent, no és del gust del grup de Danny, ni tampoc de la majoria de les Pink Ladies. 
Al ball de fi de curs, Kenickie (Jeff Conaway) es presenta amb un Cha-Cha-Cha 
DiGregorio (Annette Charles), antiga nòvia de Danny; fet  que provoca un 
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enfrontament entre ell i Sandy. Després de molts esforços  per conquistar i entendre 
en Danny, Sandy decideix canviar el seu físic i la seva  forma de ser per estar amb ell. 

 

 

                                  Grease a l’institut 
 
El 8 i el 9 de juny al Casal Popular de Rubí el nostre institut va representar el musical 
amb el següent repartiment: 
 
Senyoreta Lynch: Alenxandra Bonet (professora) 
Locutor Vince Fontaire: Jhonathan (ex-alumne) 
Danny Zucco: Sergi Enciso (4t A) 
Doody: Adrian del Cabo (2n C) 
Roger: Stalin Mora (4t B) 
Kenickie: David Checa (2n C) 
Sonny Latierri: Hector García (3r B) 
Sandy Dubrowsky: Natalia Decabo (2n C) 
Betty Rizzo: Karla Batioja (1r Bat) 
Jan: Noemí Enrique (3r B) 
Frenchy: Nidia Ruiz (2n C) 
Marty: Joselyne Preciado (3r B) 
Eugene Florczyk: Nicolás Darío Nonis (ex-alumne) 
Patty Sincox: Núria Ruana (3r A) 
Àngel: Alexandra Bonet (professora) 
Chachá: Rosmery Araujo (4t A) 
Cantant solista  del ball: Esther López (4t A) 
Flautes: Tot 1er ESO i 3r d´ESO. 
Guitarra elèctrica: Aura Turu. 
Flautes travesseres: Maribel Tarrés i  Gisela H.  
Instruments de percussió i flautes: Variable de 4t d´ESO. 
Baix elèctric: Cristina Ruiz. 
Bateria: Júlia Prunés. 
Piano: Lluïsa Beltran. 
Maquillatge i perruqueria: Cristina Cruz i Raquel Valverde. 
Direcció teatral: Jaume Feliu. 
Direcció musical: Lluïsa Beltran. 
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                                                                                  El Musical 
                                                   de la 
 
                                                   nostra 
 
                                                   vida! 
 
                                                                                                                                                          

        
 
            Moment de l´assaig general. 
 
 
 
 
Es van interpretar 23 cançons. Hi va assistir l´actor Carlos Solano, que forma part del 
repartiment del Grease del Teatre Victòria de Barcelona. Al final de la representació, 
va obsequiar-nos  una cançó. Un cop més, el públic va esclatar d´emoció. 
                                                              
                 Casal Popular de Rubí, 8 de juny del 2007. 
  
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                
                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Actuació al Casal Popular de Rubí, el 8 de juny de 2007. 
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ESPORTS 
 
Les noies de la categoria infantil de l'IES l'Estatut de Hip-Hop, van quedar segones a 
la trobada que es va fer a Matadepera el dissabte 3 de març, amb diferents centres 
del Vallès Occidental. 

 
  
El passat dia 4 de febrer es va celebrar la final nacional del cross escolar. Aquesta és 
la classificació: 

C03 -- XI CROS ESCOLAR CASTELLBISBAL INFANTIL M.  
POS DORSAL ATLETA TIEMPO MEDIA CATEGORIA CLUB 

1 91 IDRISSI,MAHI 0:06:50 00:02:24 INFANTIL M  
AAEE IES 
L'ESTATUT  

2 83 ZOURAL,FARID 0:06:51 00:03:25 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

3 102 TORRES SOLA,SERGI 0:07:04 00:03:25 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

4 483 MASSANA VENTURA,ROGER 0:07:31 00:03:32 INFANTIL M  

CLUB 
MUNTANYENC 
ST.C 

5 487 FRAGOSO BRUIX,MARC 0:07:34 00:03:45 INFANTIL M  U.A.RUBI  
6 276 PEREZ ROIG,ALBERT 0:07:49 00:03:47 INFANTIL M  U.A.RUBI  

7 464 BRIEGA,MARIUS 0:07:51 00:03:54 INFANTIL M  

CLUB 
MUNTANYENC 
ST.C 

8 488 ORELLANA GONZALEZ,XAVIER 0:08:03 00:03:55 INFANTIL M  
AAEE IES 
L'ESTATUT  

9 463 PEREZ,JUAN CARLOS 0:08:20 00:04:01 INFANTIL M  U.A.RUBI  

10 462 SOLORZANO,JOHN STIVEN 0:09:09 00:04:10 INFANTIL M  
AAEE IES 
L'ESTATUT  

11 467 ARMIJO,RICARDO 0:09:14 00:04:34 INFANTIL M  
AAEE IES 
L'ESTATUT  

12 92 VILATIMO PABLOS,JAUME 0:09:19 00:04:37 INFANTIL M  AAEE IES 
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El Cadet de bàsquet va guanyar a Terrassa al Petit Estel per 10 punts de diferència. 
N'Oscar Ruz va ser el jugador que més punts va anotar. El resultat va ser 41 a 51. 
 
L'Infantil de bàsquet va perdre de 8 punts amb el Cultura Pràctica de 
Terrassa. 
 
En Futbol Cadet tampoc hi va haver sort ja que l'equip va perdre 5 a 4 amb la AVV 
Vilardell 16 de setembre de Terrassa 
 
L'equip de Volei va perdre també amb el Col.legi Carme, però de mica en mica l'equip 
va agafant confiança. Cal tenir en compte que és el 1r any que les jugadores juguen a 

L'ESTATUT  

13 98 LECHA BOFARULL,ORIOL 0:09:45 00:04:39 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

14 479 MARGARIT,LLUIS 0:09:50 00:04:52 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

15 199 CAÐIBANO NUÐEZ,ALEX 0:09:55 00:04:55 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

16 182 CRUZ ESTEVEZ,OSCAR R. 0:10:48 00:04:57 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

17 478 GINE,DANIEL 0:10:55 00:05:24 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

18 465 POZO,KEVIN 0:12:55 00:05:27 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

19 188 GONZALEZ,MARC 0:13:19 00:06:27 INFANTIL M  
AAEE IES 
L'ESTATUT  

20 190 MERIDA RODRIGUEZ,DANIEL 0:14:41 00:06:39 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 

21 457 BOURRAHOU,ANOUAR 0:14:42 00:06:40 INFANTIL M  
AEE IES 
CASTELLBISBA 
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aquest esport i a més les nostres jugadores són alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO i estan 
jugant a la categoria Cadet Femení. 
 
 

 
 
 

 

12 alumnes del nostre institut es van classificar per la final nacional de cross que va 
tenir lloc el 4 de febrer a Alcarràs (Lleida).  
Aquesta és la llista completa: 

Mohamed Bulfte
Ricardo Armijo
Imad Aaidon
Màrius Briega
Mª Carmen Pérez
Eduanis Sena
Ohaima El Karrahz
Jorge Batsita
Adriana García
Sílvia Marcos
Sergi Cano
Lídia Hernández 

Infantil Masculí
Infantil Masculí
Infantil Masculí
Infantil Masculí
Infantil Femení
Infantil Femení
Infantil Femení
Cadet Masculí
Cadet Femení
Cadet Femení
Juvenil Masculí
Juvenil Femení  
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                         Trobada territorial de secundària 
 
El dia 13 de març, els alumnes de 4t d´ESO i de Batxillerat van fer una trobada al 
poliesportiu de Manresa, al qual van assistir instituts de tota Catalunya. Eren 200 
centres amb un total de 10000 alumnes i es van dur a terme 960 partits. Hi havia 
diferents tipus d´esports: futbol, bàsquet, shootball, voleibol, korfball i  una zona 
lúdica amb un rocòdrom. 
 
En finalitzar les activitats esportives, els instituts representaven un ball. Del nostre 
institut, van fer una actuació de hip hop : la Cindy Zapata, la Dayana Crespo i la Sara 
Moreno. 
 
Opinions d´alguns participants: 
“Va estar bé perquè és un concepte únic per retrobar-te amb gent de diferents 
instituts i llocs de Catalunya i passar-ho bé jugant amb ells.” 
(Guillem Ros, professor d´Educació Física i Cap d´Estudis) 
“Malgrat estar una mica mal organitzat, va estar bé. Va ser divertit.” (Víctor Manuel 
Hidalgo, 1r Batxillerat) 
“Va estar bé. El que més em va agradar van ser les pockets, que són unes motos 
petites.” (Marc Rubio, 4t d´ESO) 
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                 Passatemps 

Cerca en aquesta sopa de lletres els següents personatges del Quixot: 

Alonso, Bachiller, Camacho, Carrasco, Cura, Dorotea, Dulcinea, Duquesa, Marcela, Quijote, Rocinante, Sancho, 
Rucio, Benengeli, Ama, Altisidora, Teresa, Barbero i Clavileño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ENDEVINA QUI ÉS...  
                                   (Els professors han obert el bagul dels records. . .)  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                      3. Estoy harta de hacer crêpes! 
 
       1.   Open your books!     
                                              2. Seré la nova directora de  
                                               l´IES el proper curs. Porteu-vos bé i estudieu molt!                            
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                                                                                            5. 
                                                                                        Porteu-me els diners del dossier! 
                                                               
               4.  M´ho dius en català, si no no t´entenc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       7. Deben estudiar las definiciones de  
                                                                            sintaxis. ¿Dónde está la metáfora? 
       
                                                          
               6.   Silence, please!       
                                                                                  
                                                                         9. 
                                                      8.                          M´explico? 
                                                    
                                                 Els homes 
                                                 no en tenen 
                                                 ni 
                                                 idea. 
                                                  
                                                                          
 
                                                                                                  
  10.Cap  
  problema.                                                                               11. Avui és el centenari de Mozart. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Solucions d´endevina qui és: 
1: Raquel Puga, professora d´Anglès; 2: Rosa Puig,
professora d´Història; 3: Yolanda Quesada, professora de
Francès; 4: Maribel Tarrés, professora de Llengua
Catalana; 5: Núria Clua, professora de Religió; 6: Ruth Hull,
professora d´Anglès; 7: Sònia Sierra, professora de
Llengua Castellana; 8: Fanny González, professora
d´Història; 9: Eva Romero Sanfeliu, professora de Llengua
Catalana; 10: Jaume Feliu, professor d´Informàtica; 11:
Lluïsa Beltran, professora de Música. 

 
 
                             
                        
              Hi ha tantes coses a fer 
         i em queda tan poc per a fer-les, 
         tantes coses a fer, 
         llocs per recordar, 
         llavis per besar, 
         a fora hi ha un dia a punt d´estrenar. 
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