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EDITORIAL
Enguany, com cada any, arribam puntual a la 

nostra	cita	amb	els	nostres	fidels	 lectors,	a	qui,	
sota	 cap	 concepte,	 voldríem	 decebre.	 Aquest	

curs 2019-2020 hem situat el Pedraforca	en	Verd, com 
coneixem	al	nostre	centre	els	esforços	que	fem	per	esde-
venir una escola verda, en l’eix vertebrador de les nostres 
actuacions.
 
Efectivament,	el	logo,	dissenyat	el	curs	2018-2019	i	que	
llueix al nostre saló d’actes, manté la seva vigència per al 
nostre centre educatiu. D’una banda, hi tenim la silueta 
d’una	muntanya	(com	el	Pedraforca,	que	ens	dona	nom)	
que,	 alhora,	 és	 una	 llibreta.	 D’altra	 banda,	 en	 primer	
terme,	a	més,	hi	trobam	un	arbre,	que	simbolitza	la	mo-
tivació ecologista de la nostra iniciativa verda.

Per	aquest	motiu,	el	concurs	de	la	portada	de	la	nostra	
revista	reflecteix	aquesta	preocupació	pel	medi	ambient.	
No inclou una versió simplista i edulcorada de la lluita 
per	 un	món	millor.	Ans	 al	 contrari,	 volem	 reflectir	 la	
necessitat	d’aquest	angoixant	combat	contra	el	temps,	en	
què	ens	hi	jugam	la	supervivència sostenible del planeta 
i de les noves generacions.

Aquesta	 voluntat	 la	 palesarem	 amb	 la	 tria	 de	 la Dona 
Plorant de	Pablo	Picasso,	que	hem	ubicat	al	vestíbul	del	
centre,	com	a	imatge	emblemàtica	d’aquest	curs.	La	faç	
desencaixada	de	la	imatge	ens	recorda	els	efectes	devas-
tadors	a	què,	sobre	la	nostra	mateixa	aparença	física,	ens	
pot portar una manca de determinació clara, motivada 
per la inacció política o la manca d’acceptació de la re-
alitat, malgrat ens colpegi, ara i adés, un canvi climàtic 
difícilment	 negable,	 sense	 una	 gran	 dosi	 de	 cinisme	 o	
irresponsabilitat.

De	la	mateixa	manera,	el	passat	21	de	febrer,	el	Dia	de	
les	 llengües	maternes,	 quan	 celebràrem	 la	nostra	 gran,	
i	 diversa,	 pluralitat	 lingüística	 i	 confeccionàrem	 el	
nostre	 «Llibre	blanc	de	 les	 llengües	maternes	de	 l’Ins-

titut	 Pedraforca»,	 decidírem	 que	 l’eslògan	 plurilingüe	
d’enguany seria «Salvem	el	nostre	planeta».

El Dia de les Dones, celebració consolidada a l’Institut 
Pedraforca pels volts del 8	de	març, també vinculàrem 
figures	emblemàtiques	de	la	lluita	pels	seus	inalienables	
drets amb la conscienciació ecologista, representada per 
la	seva	figura	reproduïda	en verd.	La	lluita	per	la	justícia	
social	no	pot	aturar-se,	malgrat	que	la	supervivència	del	
planeta	hi	estigui	en	joc.	Volen	viure	en	un	planeta	en	el	
qual	hi	pagui	la	pena	viure.

Per	aquest	motiu,	varen	presentar	el	nostre Pla d’actuació 
per	a	un	camp	de	refugiats	a la 9a edició del Pla de mesu-
res	Innovació	a	l’FP.	Justament,	aquest	pla	fou	distingit	
pel	jurat.	Com	dèiem,	no	podem	deslliurar	els	esforços	
per	 la	supervivència	del	planeta	de	 la	 justa	 lluita	per	 la	
construcció	 d’un	 món	 millor,	 lliure	 de	 prejudicis,	 ple	
de	 respecte	 (com	 reclamàrem	el	 curs	2018-2019)	per	 a	
tothom,	i	on	els	recursos	hi	estiguin	més	equitativament	
repartits.

Per	 aquest	 motiu,	 recordam	 les	 paraules	 d’en	 Miguel	
Delibes,	 de	 qui	 celebram	 enguany,	 per	 Sant	 Jordi,	 el	
centenari del seu naixement: «Todo cuanto sea conservar 
el	medio	 es	 progresar;	 todo	 lo	 que	 signifique	 alterarlo	
esencialmente, es retroceder». Aquestes	 paraules,	 pro-
nunciades en ocasió del seu ingrés a la Real Acadèmia el 
1979 i recollides sota el lúcid títol «Un	mundo	que	ago-
niza», ens recorden, sens dubte, la Dona plorant de Pablo 
Picasso,	que	hem	comentat	anteriorment.	

Tot	 esperant	 que	 la	 revista	 d’aquest	 curs	 2019-2020	 sigui	
del vostre gust i contribueixi, modestament, més enllà del 
nostre Pedraforca	en	Verd, a la construcció d’un món més 
sostenible, i menys climàticament erràtic, només ens resta 
agrair, com cada any, la contribució de totes les persones 
que	 l’han	 feta	 possible	 i	 emplaçar-les	 sosteniblement a la 
propera edició.                                                                                                                         

INST. Pedraforca   /   Sant Jordi
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De celebració
Bernat Juan

«Keep	My	Memory	Green»	Charles	Dickens.

El nin estava neguitós. No l’havien convidat mai a una co-
munió.	Segons	li	havia	dit	son	pare,	des	que	havia	acabat	
la	guerra,	no	n’hi	havia	de	comunions.	El	menjar	estava	
racionat. No en sobrava per convidar. Ningú estava per 
festes,	fins	avui	dematí.

No	 es	 reconeixia	 de	 tan	 disfressat	 que	 anava.	 Sa	 mare	
l’havia	endiumenjat.	Només	eren	seus	els	genolls	nafrats.	
Li	feien	vergonya.	No	entenia	perquè	havia	de	dur	calçons	
curts.	Volia	ser	un	al·lot	i	no	el	deixaven.	Li	feia	ràbia	estar	
condemnat a ser el caganius. Son germà, en canvi, estre-
nava	calçons	llargs.	Això	no	era	del	tot	ver:	els	estrenava	
ell.	Eren	d’un	cosí	 seu	que	havia	pegat	una	estirada	 i	 li	
havien	quedat	curts.	Al	seu	germà	li	anaven	llargs	i	una	
mica	grossos.	Almanco,	emperò,	eren	de	persona	gran.

Sa	mare	i	son	pare	li	havien	dit	que	s’havia	de	portar	bé.	
No	havia	de	fer-los	passar	vergonya,	com	altres	pics.	No	
hi hauria dinar després. Havia d’omplir-se del tot. Nin-
gú	havia	de	notar	que	passaven	gana,	de	vegades.	No	li	
costaria	massa.	Podria	tastar	les	ensaïmades	i	els	quartos,	
per	primera	vegada	en	massa	temps.	De	fet,	li	havien	dit.	
Ell	ni	se’n	recordava.	Menjaria	xocolata	calenta,	fumejant.	
A més, hi hauria gelat d’ametlla. Hi hauria de tot i molt. 
Entraria a Can Joan de s’Aigo per primera vegada. S’hi 
estaria una bona estona.

El	nin	pensava	que	no	feia	falta	que	li	haguessin	dit	res.	No	
tenia	ni	ganes	de	jugar.	Només	volia	seure	a	taula,	encara	
que	fos	la	taula	rodona	dels	nins.	La	taula	que	quedava	de	
camí	a	l’escusat.		La	taula	que	cap	gran	no	volia.	T’havies	
d’aixecar	cada	vegada	que	qualcú	en	tenia	necessitat.	I	n’hi	
havia	que	en	tenien	moltes	de	necessitats,	moltes	vegades.

El nin s’asseu a taula el primer de tots. Es van omplint els 
altres llocs de nins silenciosos. El nin somriu: tots els nins 
han sentit el mateix escolt. Queden dues cadires buides. 
No	podrem	començar	sense	que	hi	sigui	tothom.	Amb	la	
rusca	que	té,	amb	l’oloreta	que	li	puja	pel	nas.	Quins	dos	
nins	falten?	No	ho	sap.	Tots	els	que	coneix	hi	són,	amb	
calçons	curts	i	boca	serrada.

Els	grans	sí	que	xerren,	molt	i	fort.	De	sobte,	calla	tothom.	
Entren	un	home	i	una	dona.	S’aturen.	Cerquen	llocs	buits.	
No n’hi ha. El nin no s’ho pot creure. S’asseuen a la seva 
taula.	La	dona	està	ben	empegueïda.	Ho	sap	perquè	està	
vermella	fins		a	les	orelles.	L’home	sembla	despistat.	Està	
una	mica	calb.	Les	ulleres	li	cauen	fins	a	mig	nas.	Du	les	
mans tacades de pintura verda. És molt curiós. No atura 
la	seva	mirada	enlloc.	Mira	a	dreta	i	a	esquerra.	No	perd	
el	somriure.	Els	diu:	«Em	dic	Joan.	Ella	es	diu	Pilar».	Qui	
deu	ésser	aquest	senyor	que	xerra	tan	rar?	No	diu	res	més	
en	tot	el	temps.	No	menja	gaire.	S’estima	més	jugar	amb	
el	sucre	de	les	ensaïmades	i	els	quartos.	Fa	dibuixos	en	el	
plat. Alguns pareixen estrelles.

El	nin	se	n’oblida	de	la	parella	de	desconeguts.	Menja	de	
tot.	Li	agrada	tot.	No	perd	la	gana,	per	moltes	vegades	que	
s’hagi d’aixecar i tornar a seure. No hi ha dinar. Encara 
que	 n’hi	 hagués.	 Qui	 sap	 quan	 podrà	 tornar	 a	 menjar	
ensaïmades,	quartos,	xocolata	o	gelat	d’ametlla	a	rompre?	
Aquesta	vegada	se’n	recordarà	de	precís.	

Aixeca els ulls i està tot sol a taula. Ni se n’ha entemut, 
però	tothom	s’ha	aixecat	de	taula.	Es	gira.	Darrera	seu	hi	
són son pare i sa mare. El miren i somriuen.
–	T’ho	has	pres	de	veres	que	no	havia	dinar,	–	li	diu	son	pare.
–	Pareix	que	passes	més	gana	que	els	soldats	de	Tarragona,	
– li diu sa mare.
				Ja	s’ha	acabat	tot.	Tornen	cap	a	cases.	El	nin	sent	que	
estan xerrant son pare i sa mare.
– … els han hagut de seure amb sos nins. Ningú volia 
seure amb un xuetó. – Sa mare està dient.
			El	nin	no	ho	entén.	L’home	no	pudia	ni	tenia	el	nas	gros.	
Només parlava rar.

A	mon	pare,	es	nin	de	sa	història.	
En Joan Miró i na Pilar Juncosa continuaren vivint plegats 
a	Ciutat	de	Mallorca	fins	la	seva	mort.

Can Joan de s’Aigo és un dels establiments de restauració més 
emblemàtics	de	Palma,	fou	fundat	l’any	1700	per	Joan	de	s’Aigo	
i estava situat antigament al carrer d’en Fiol.
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Aunque	 la	 sociedad	 ha	 cambiado	 y	
por suerte sigue cambiando en este 
aspecto,	 todavía	 nos	 queda	 camino	
por	 recorrer.	 Si	 queremos	 que	 esta	
sociedad sea igualitaria, hemos de 
poner nuestro granito de arena, so-
bre todo como padres y madres, ya 
que	la	clave	de	una	sociedad	está	en	
la	 educación	 que	 reciben	 los	 niños.	
Los	pilares	sobre	los	que	se	sustenta	
esta	educación	son	los	valores	que	les	
inculcamos y uno de estos ha de ser 
el de la igualdad.

Todavía	hay	muchas	facetas	en	que	la	
discriminación entre hombres y mu-
jeres	es	patente.	En	nuestras	manos	
está	 ir	cambiando	estos	paradigmas	
en	nuestros	hijos	e	hijas,	para	que	la	
sociedad	se	dirija	hacia	este	objetivo,	
que	es	la	igualdad	de	género.

La	familia	es	la	clave	en	la	educación	
y	los	roles	que	tienen	en	casa:	mamá	
y	 papá,	 marcan	 la	 línea	 que	 van	 a	
seguir	los	hijos.	Es	fundamental	por	
ello	 que	 en	 casa	 eduquemos	 a	 los	
hijos	con	esta	forma	de	ver	las	cosas.	

Si	en	casa	ven	que	no	hay	diferencias,	
ellos	 lo	 verán	 y	 lo	 asimilarán	 de	 la	
misma	 manera.	 Hay	 que	 tener	 en	
cuenta	que	los	valores	son	conductas	
adaptativas,	o	sea	que	se	educan.	Los	
niños los van aprendiendo y asimi-
lando	a	 la	vez	que	van	madurando.	
Todavía vivimos en una sociedad 
machista	 y	 hay	 algunos	 prejuicios	
que	 hemos	 de	 ir	 cambiando	 para	
que	en	un	futuro,	lleguemos	a	la	no	
discriminación por razón de género. 
Por	eso	en	casa	no	ha	de	haber	dife-
rencias	entre	 lo	que	hacen	 la	mamá	
o	el	papá.	A	veces	ya	están	los	roles	
marcados y cada uno realiza unas 
tareas concretas. Que no tienen por 
qué	 ser	desiguales,	pero	ya	hay	una	
diferencia	entre	lo	que	hace	mamá	y	
lo	que	hace	papá.	Esto	 los	niños	 lo	
ven y simplemente lo adaptan a su 
forma	 de	 ver	 las	 cosas.	 Por	 eso	 las	
tareas domésticas, la toma de deci-
siones,	quien	 lleva	 a	 los	niños	 a	 las	
actividades	o	quien	 les	ayuda	a	rea-
lizar sus tareas escolares, ha de ser 
una cosa alternativa y procurar no 
fijarla	siempre	en	el	mismo.	Siempre	
y	cuando,	claro	está,	nos	lo	permita	
el horario laboral. En muchos casos 

es muy complicada la conciliación 
entre	la	vida	laboral	y	la	familiar.	No	
obstante	 en	 estos	 casos,	 no	 está	 de	
más	 decirles	 a	 los	 niños	 de	 vez	 en	
cuando	que	siempre	es	así	debido	al	
trabajo	o	al	motivo	que	sea.

Una	de	 las	 facetas	más	 importantes	
en la educación, es tener una buena 
comunicación	 con	 los	 hijos.	 Esto	
nos	 ayudará	 a	 conversar	 con	 ellos	
sobre	cualquier	tema	que	se	plantee.	
A veces los temas de conversación, 
como la discriminación u otros 
temas sobre igualdad, pueden salir 
de sucesos cotidianos. Aprovechar 
los	programas	de	televisión,	algo	que	
se	 ha	 visto	 que	 ocurre	 por	 la	 calle	
o	algún	suceso	que	 les	haya	pasado	
en el colegio, para hablar sobre él y 
aportar	nuestro	punto	de	vista.	Los	
niños	 tendrán	 su	 punto	 de	 vista	 y	
su	percepción.	Dejar	que	lo	exprese	
y	 si	 no	 es	 el	 que	 creemos	 correcto,	
simplemente	se	le	explica	el	por	qué	
con argumentos. Si se le recrimina o 
simplemente se le intenta imponer 
el	 criterio	 de	 los	 padres,	 el	 efecto	
será	el	contrario	de	lo	que	se	quiere	
conseguir.

Todavía	hay	muchas	facetas	en	que	la	discriminación	entre	hombres	y	mujeres	es	patente.

Educarles en la igualdad de género
Francisco Castaño
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Por	otro	 lado	está	el	 rol	que	a	veces	se	 les	asigna	a	 los	
niños	 y	 niñas	 en	 casa.	 Las	 niñas	 han	 de	 ser	 educadas,	
atentas, amables y los niños competitivos, independientes 
e	incluso	a	veces	agresivos.	Por	lo	que	respecta	a	las	tareas	
del	hogar,	hay	algunas	que	solo	las	hacen	las	niñas	o	al	
revés. Incluso a la hora de llevarlos a actividades extraes-
colares, a veces, se hace distinción entre ambos sexos. 
Hay	 padres	 que	 todavía	 hacen	 distinción	 entre	 niño	 y	
niña para llevarles a hacer alguna actividad o deporte, 
porque	es	más	adecuado	para	un	sexo	u	otro.

Recomendaciones para los padres
–	No	diferenciar	entre	niño	o	niña	a	la	hora	de	hacer	las	
tareas	domésticas.	Es	bueno	que	los	niños	participen	de	
estas	tareas,	fomenta	la	responsabilidad	y	la	igualdad.

–	Es	importante	que	los	padres	transmitan	con	el	ejem-
plo,	los	niños	imitan	lo	que	ven	en	sus	referentes.

–	Compra	 los	 juguetes	 en	 función	de	 los	gustos	de	 los	
niños. No se ha de hacer distinción entre sexos.

–	Intercambiar	las	tareas	de	casa,	quien	conduce	cuando	
se	va	con	los	niños,	quien	los	lleva	a	su	actividad	extraes-
colar	o	quien	los	acompaña	a	comprar	ropa.	Si	lo	hacen	

indistintamente	el	padre	o	 la	madre,	ellos	 lo	asimilarán	
como	normal	 y	 no	 lo	 distinguirán	 por	 quien	 hace	 una	
cosa u otra.

–	 Cuando	 surja	 la	 ocasión	 hablarles	 de	 los	 derechos	
humanos.	La	 igualdad	ha	de	estar	entre	 los	sexos,	pero	
también entre las razas y culturas. Si no discrimina en 
una	faceta,	tampoco	lo	ha	de	hacer	en	las	demás.

–	Habla	con	tu	hija	o	hijo	cuando	veas	que	hay	alguna	
situación de discriminación por razón de sexo. Muchas 
veces vemos situaciones de discriminación en la calle, la 
tele o en casa de algún conocido. 

–	Refuerza	positivamente	los	comportamientos	no	sexis-
tas	de	tus	hijos.	Esto	les	ayudará	a	volver	a	repetirlos.
En caso de noticias de violencia de género, coméntalas 
con	los	hijos	y	dales	una	explicación,	adecuada	a	su	edad	
y	que	sea	coherente	con	los	principios	de	igualdad	y	la	no	
violencia.

–	En	 la	 adolescencia,	 estar	 atentos	 a	 las	 relaciones	 que	
tienen	con	sus	parejas	y	si	hay	conductas	no	adecuadas,	
explícale	porque	no	lo	ha	de	hacer	o	no	puede	dejar	que	
se lo hagan.

El respecte
MªCarmen Pérez Valenciano TCAI (D)

El respecte és l áctitud de reconeixement dels drets d ún
mateix, dels altres i a la resta del món.
La	valoració	de	la	identitat,	manera	de	pensar	i	de	viure
de	les	persones	fa	una	convivència	justa	i	pacífica	entre
tots els membres de la societat.

El respecto
Jeny Rodriguez Torrico TCAE (D)

Ríe,	pero	no	de	los	demás.
Exprésate sin hacer daño con tus opiniones.
Se	fuerte,	pero	no	humilles	a	los	otros.
Puedes	pensar	distinto,	los	demás	también.
Espera	de	los	demás	lo	que	eres	capaz	de	dar.
Ten	en	cuenta	las	ideas	de	los	demás.
Observa	a	tus	semejantes	pero	no	critiques.
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El reloj del Pedraforca
Ignacio Bou

«Curiosa	es	nuestra	situación	de	hijos	de	la	Tierra;	referente	
a	la	vida	estamos	por	y	para	los	demás.»	(Albert	Einstein,	
Mi visión del mundo).

El	Instituto	Pedraforca	es	un	nexo	de	unión	de	culturas,	un	
lugar	plurilingüe	con	lenguas	extranjeras	y	variantes	de	len-
guas	nacionales	o	locales,	un	reloj	suizo	bien	ensamblado	
con	perfecto	movimiento	síncrono	de	todos	sus	engranajes;	
tanto	los	grandes	como	los	pequeños,	los	que	llevan	mucho	
tiempo	 funcionando	 y	 los	 nuevos	 repuestos,	 todos	 ellos,	
giran	con	cada	golpe	de	aguja.
 
Es	de	 admirar	 el	 proyecto	 educativo	que	 fue	dado	 a	 luz	
con	la	ilusión	y	el	esfuerzo	de	sus	primeros	engranajes	en	
los años 70, decididos a dar comienzo al proyecto 
de	la	formación	profesional,	sin	instalaciones	
de	luz	o	de	calefacción.	Por	esta	razón,	no	
debe sorprender si en los techos de las 
aulas	o	en	el	de	los	pasillos	están	visibles	
todas	las	instalaciones	ancladas,	ya	que	
fueron	 añadidas	 a	 posteriori	 por	 los	
primeros	engranajes.
 
Es inevitable pensar en el legado de las 
antiguas colonias cuando pasas por los pa-
sillos.	Si	la	multiculturalidad	es	riqueza	
social,	 el	 Pedraforca	 posee	 una	 gran	
fortuna.	 Es	 impresionante	 el	 esfuerzo	
de	inclusión	social	que	se	está	realizan-
do: las matriculas vivas, los nouvinguts, el 
aula d’acollida, la atención individualizada... Con cada tic-tac 
del	reloj.	Esto	conduce	a	lo	más	importante	de	todo	cuanto	
rodea dentro de los muros del centro: el alumnado.
 
Centre de màxima complexitat leí al lado del nombre del Pedra-
forca	en	la	oferta	de	sustitución.	Sin	embargo,	las	primeras	
semanas	 de	 clases	 no	 fueron	 percibidas	 tan	 complejas,	
puede	ser	por	la	euforia	del	comienzo	o	bien	porque	todo	
parecía	estar	bajo	control.	A	medida	que	transcurrían	las	
semanas,	 poco	 a	 poco,	 aquella	 complexitat comenzaba a 
notarse.
 
El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	(EA)	era	más	com-
plicado	 de	 los	 normal.	 Además	 de	 todas	 las	 dificultades	
inherentes	 a	 cualquier	 proceso	 E/A	 como	 por	 ejemplo:	
el	modo	de	aprendizaje	de	cada	alumno	focalizado-crea-
tivo-teórico-práctico	 (David	Kolb,	 1984)	o	 su	 asociación	
con	los	diferentes	canales	de	comunicación;	 la	diversidad	

del	 alumnado	 está	 acentuada	 por	 la	 lengua	 vehicular,	 el	
nivel académico previo variable y particularidades sociales 
o	económicas.	Pero	el	reloj	gira	sin	parar	y	señala	la	hora	
todos los días.

No	es	lo	mismo	dar	clase	a	un	alumnado	con	dificultades	
para	relacionarse,	que	dársela	a	un	alumnado	que	se	atreve	
a bailar una bachata delante de 200 personas. Es vital co-
nocer	al	alumnado	para	emplear	metodologias	ajustadas	a	
sus	necesidades	y	a	los	objetivos	del	proceso	E/A.	Parece	
necesario, o al menos conveniente, emplear metodologías 
activas	que	incidan	en	sus	 intereses	y	hagan	que	surja	en	
ellos	la	motivación	de	aprender;	es	posible	que	esto	dejara	
en desuso el control de asistencia.
 
El	informe	PISA	de	2018	indica	que	nuestro	sistema	edu-
cativo se encuentra en la media (entre 90 países de todo el 
mundo)	en	competencia	lingüística,	matemática	y	científica.	

No	es	«para	tirar	cohetes»,	pero	un	dato	curioso	adi-
cional	que	señala	PISA	es	que	nuestros	alumnos	
y	alumnas	se	consideran	felices	e	integrados	en	

los centros por encima de la media; también 
consideran	que	no	perciben	bullying. Desde 
mi	 punto	 de	 vista,	 no	 es	 que	 el	 informe	
PISA	sea	el	único	o	el	mejor	indicador	que	
se	deba	seguir,	ya	que,	por	ejemplo,	Adolf	

Hitler habría sacado un excelente como 
alumno si hubiera realizado las pruebas (¿era 

buen	orador?,	¿buen	calculista?,	¿comprendía	la	
ciencia?;	es	muy	probable	que	sí).	Ojalá	el	
informe	 PISA,	 en	 algún	momento,	 con-
sidere estudiar y analizar el desarrollo de 
otra competencia interesante: la social y 
cívica. Pero, ésta última no genera necesa-

riamente	trabajadores	eficientes,	supongo.
 
Otro	 dato	muy	 curioso	 que	 se	 extrae	 del	 informe	 PISA	
consiste	en	que,	al	comparar	los	resultados	obtenidos	con	
los	diferentes	modelos	educativos	que	aplica	cada	país	(he-
cho	que	genera	controversia),	se	puede	contrastar	que	los	
resultados	del	alumnado	dependen	del	concepto	que	tienen	
de sí mismos y de su propia percepción sobre el proceso 
E/A.	Esta	línea	que	señala	PISA	está	de	acuerdo	con	la	teo-
ría del construccionismo; si los alumnos y alumnas creen 
que	con	esfuerzo	y	dedicación	se	puede	progresar,	lo	harán.	
Pero,	si	por	el	contrario	creen	que	son	unos	«zoquetes»	por-
que	suspenden,	se	crearán	a	sí	mismos	una	indefensión	o	
inmovilidad ante los hechos. Es tan sencillo como hacerles 
conscientes	de	cómo	funciona	su	proceso	E/A;	cualquiera	
que	se	esfuerce	lo	suficiente	progresa,	igual	que	las	agujas	
del	reloj,	etapa	tras	etapa,	giran	sin	parar.

Cualquiera	que	se	esfuerce	lo	suficiente	
progresa,	igual	que	las	agujas	del	reloj,	
etapa tras etapa, giran sin parar.
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En	aquest	article	volem	donar-te	a	conèixer	què	és	un	PFI-PTT,	a	qui	va	adreçat,	quins	són	els	seus	continguts	i	què	
s’obté	quan	 s’acaba	aquest	programa.	D’aquesta	manera	 serem	més	conscients	del	 treball	que	es	 realitza	en	aquest	
recurs	de	formació	i	evitarem	els	judicis	erronis	que	de	vegades	fem	inconscientment	a	causa	de	la	falta	d’informació.

Trenquem els prejudicis
Alejandro Baena Celedonio

El	PFI	és	un	programa	de	formació	i	inserció	(PFI)	i	el	
PTT	és	un	pla	de	transició	al	treball	(PTT)	que	ofereixen	
la	 possibilitat	 de	 millorar	 la	 qualificació,	 l’actitud	 i	 les	
oportunitats	d’incorporació	al	món	educatiu	i/o	laboral,	

ja	que	no	només	 facilita	 l’accés	als	Cicles	Formatius	de	
Grau	Mig	o	a	altres	ofertes	formatives,	sinó	que	facilita	la	
possibilitat	de	realitzar	les	pràctiques	a	tallers	d’automo-
ció amb opció real de ser contractat per l’empresa.

Què és PFI-PTT?

Aquest	programa	està	adreçat	a	joves	d’entre	16	i	21	anys	
que	no	han	obtingut	el	graduat	en	Educació	Secundària	
Obligatòries	(ESO)	i	que	volen	continuar	cursant	els	seus	
estudis	mitjançant	la	via	de	la	formació	professional.	En	
el	nostre	cas,	oferim	l’oferta	formativa	de	la	família	pro-
fessional	de	transport	i	manteniment	de	vehicles.

A qui està adreçat?

Per	 a	 dur	 terme	 aquesta	 oferta	 formativa	 a	 l’Institut	 Pedraforca	 comptem	 amb	 un	 taller	 propi	 per	 als	 nostres	
alumnes,	 amb	 les	 eines	 i	materials	 necessaris	 per	 realitzar	 les	 pràctiques	 dels	 quatre	mòduls	 que	 s’imparteixen.	
Per	a	la	part	teòrica	fem	servir	una	aula	informatitzada	amb	un	equip	per	a	cada	alumne,	gràcies	al	Pla	Innova	i	la	
col·laboració	entre	els	instituts	implicats	en	aquest	programa	de	formació	que	es	va	dur	a	terme	el	curs	2018-2019.

Si	és	necessari	també	fem	servir	les	instal·lacions	del	CFGM	d’Electromecànica	i	el	CFGS	d’Automoció	que	s’im-
parteixen	al	nostre	institut,	i	és	aquí	on	m’agradaria	destacar	la	importància	de	la	simbiosi	que	hi	ha	entre	el	PFI-
PTT	i	el	departament	d’Automoció	que	no	només	facilita	l’assoliment	de	les	competències	professionals,	sinó	que	
també	ajuda	a	la	inserció	dels	nostres	alumnes	al	circuit	educatiu	de	nou.	L’ambient	i	la	cohesió	entre	els	alumnes	i	
els	professors	genera	més	interés	per	seguir	els	estudis	i	continuar	així	formant-se.

Al nostre institut…
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Els	continguts	que	s’imparteixen	al	PFI-PTT	s’estructu-
ren de la següent manera:
–	Formació	 general:	 per	 a	 l’adquisició	de	 competències	
instrumentals	bàsiques	que	han	de	 facilitar	 l’assoliment	
de	 les	 competències	 professionals	 com	 matemàtiques,	

castellà, català, anglés, TIC...
–	Formació	professional	per	a	l’assoliment	de	les	compe-
tències	professionals	que	inclou	un	mòdul	de	pràctiques	
en	empreses.	Aquí	s’imparteixen	mòduls	com	mecanitzat	
i soldadura, electricitat del vehicle, mecànica i embelli-
ment	de	superfícies.

I els continguts?

En	finalitzar	aquesta	formació	obtindràs	per	una	part	
la	certificació	amb	l’acreditació	de	competències	pro-
fessionals.	Acreditació	d’Unitats	de	Competència	(UC)	
del	sistema	de	qualificacions	professionals,	que	et	per-
met	obtenir	un	certificat	professional	 i	 la	 certificació	
acadèmica	que	et	permet:

• Facilitats per la prova d’accés als CFGM.
• Accés amb menys de divuit anys als centres d’adults 
per obtenir el Graduat d’Educació Secundària (GESO)
•	Reconeixement	dels	mòduls	superats	per	a	l’obtenció	
del	títol	professional	bàsic	de	referència.

Què obtenim al finalitzar?

Amb	 aquest	 article	 hem	 volgut	
donar-te a conèixer el Programa de 
Formació i Inserció (PFI) i el Pla de 
Transició al Treball (PTT) al complet 
per	 trencar	 l’etiqueta	 que	moltes	 ve-
gades	es	 fa	d’aquest	 tipus	de	cursos.	
La	societat	de	vegades	no	és	conscient	
de	l’aïllament	que	pot	portar	un	mal	
judici,	 sobretot	 en	 joves	 que	 només	

necessiten ser compresos i acompa-
nyats de nou al circuit educatiu per 
continuar no només amb la seva evo-
lució	 acadèmica	 i	 professional,	 sinó	
també la seva evolució personal.

He	decidit	acabar	aquest	article	amb	
un	fragment	del	discurs	de	 l’expresi-
dent	de	l’Uruguai	en	José	Mujica	que	
diu així:

«NO	 ETS	 UN	 VEGETAL	 QUE	
VIUS	PERQUÈ	VARES	NÀIXER,	
DESPRÉS	 DE	 NÀIXER	 POTS	
DONAR-LI	 UN	CONTINGUT	A	
LA	 TEUA	 VIDA,	 I	 RECORDA...	
L’IMPOSSIBLE	 NOMÉS	 COSTA	
UNA MICA MÉS, I DERROTAT, 
DERROTAT	NOMÉS	ÉS	AQUELL	
QUE	BAIXA	ELS	BRAÇOS.»

Com a conclusió….
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Durant	aquest	mes	de	febrer	de	2020	els	alumnes	de	4t	de	
la	ESO	han	començat	a	parlar	sobre	els	ecosistemes,	i	per	
iniciar	la	unitat	didàctica	vam	començar	amb	un	títol	una	
mica	engrescador,	«Per	què	no	matem	tots	els	mosquits	
i	 així	 vivim	més	 tranquils»?	 La	 idea	 és	 que	 ells	 puguin	
començar	a	entendre	quin	paper	juguen	totes	les	espècies	
dins del nostre entorn, i un exemple clàssic sobre com 
una	introducció	d’un	organisme	pot	afectar	a	tota	la	xarxa	
tròfica	va	ser	la	reintroducció	del	llop	(Canis	lupus)	al	parc	
natural de Yellowstone (Estats Units, 1995). En concret, 
l’efecte	en	cascada	que	va	produir	aquest	superdepredador.

Aquest	efecte	cascada	no	és	un	altre	que	el	de	«Cascades	
tròfiques	 generalitzades»,	 on	 totes	 les	 espècies	 estan	 in-
terconnectades	entre	elles,	i	el	fet	d’introduir	llops	al	parc	
natural de Yellowstone va canviar tot el paisatge del parc. 
Com?	Doncs	primer	de	 tot	 reduint	 la	quantitat	d’herbí-
vors,	 fent	 que	 les	 plantes	 poguessin	 créixer	 i	 que	 altres	
insectes	 poguessin	 començar	 a	 retornar	 al	 seu	 habitat	
degut	a	un	augment	del	menjar.	Això	va	portar	més	fruits	
als	arbres,	fent	que	per	exemple	ossos	negres	retornessin	
al	 parc.	Però	què	va	 ser	 encara	més	 sorprenent?	Doncs	
no només la reducció o augment d’algunes espècies, sinó 
de	com	els	llops	van	modelar	el	paisatge	del	parc.	Aquest	
augment	de	vegetació	va	començar	a	donar	forma	als	rius,	
amb uns rius més estables, menys dependents del clima, 

i	 amb	 l’aparició	 d’espècies	 com	 el	 castor	 van	 començar	
a	 fer-se	 petits	 embassaments,	 creant	 hàbitats	 per	 altres	
espècies. 

Aquest	 efecte	 cascada	 amb	 la	 reintroducció	 del	 llop	
em	va	anar	perfecte	per	poder	començar	a	entendre	 les	
xarxes	tròfiques,	on	just	després	del	vídeo	vam	fer	servir	
una estructura cooperativa 1-2-4, on havien de treballar 
de	manera	 individual	 i	 després	 compartir	 el	 que	havien	
ficat	amb	parelles	i	grups,	juntament	amb	una	estructura	
metacognitiva	anomenada	«veig-penso-em	pregunto»,	on	
ells descriuen una imatge sense interpretar res, pensen el 
que	creuen	que	hi	ha	a	la	imatge	i	finalment	es	pregunten	
coses	de	la	imatge	que	volen	saber.

Aquests	dubtes	que	es	plantegen	inicialment,	fan	que	una	
vegada	acabada	aquesta	unitat	didàctica,	puguin	retornar	
a	 aquestes	 preguntes	 inicials	 i	 respondre-les.	 Això	 els	
aportarà coneixements bàsics sobre l’ecologia i sobretot 
dels	efectes	que	hi	ha	en	la	natura	amb	els	conceptes	de	
desaparició	o	re-introducció	d’una	espècie	(ara	no	em	faré	
pesat	amb	els	problemes	que	pot	comportar	introduir	una	
espècie,	com	per	exemple	els	problemes	que	han	tingut	a	
Austràlia amb les sobrepoblacions de gripaus o conills), o 
bé	la	contaminació	d’un	habitat	afectant	a	tot	l’ecosistema.

URL	web:	https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OB-
hXz-Q	

Per què no matem tots els mosquits i així vivim més tranquils?
Luis Fernández

Un llop al parc natural de Yellowstone (Estats Units).
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Su Changlan
She	 was	 detained	 in	 December	 2014.	 She	 is	 accused	 of	 subversion	 against	 the	 state	 and	 faces	 a	 fifteen-year	
imprisonment	sentence	because	she	had	supported	public	protests	for	democracy	in	Hong	Kong	and	she	is	a	woman	
rights’ activitist.
Her	family	hasn’t	visited	her	since	she	was	detained	and	she	risks	torture	and	abuse.
Amnisty	International	asks	for	her	immediate	release.

Greetings dear Su Changlan!
I	won’t	ask	you	«how	are	you?»	because	I	know	you	are	
suffering	a	lot,	that’s	why	I’m	writing	this	to		cheer	you	
up,	 because	 you’ve	 done	 a	 great	 job.	What	 you	 did	 for	
women’s	rights	and	your	outspoken	opinion	are	priceless.	
I	want	to	appreciate	your	thoughts.	I	think	every	woman	
is	thankful	to	you.

We	will	fight	for	you	and	give	you	justice.	You	fought	and	
are	still	suffering	for	everyone’s	good.	One	day	you’ll	be	
rewarded	for	it.	I	don’t	know	why	you	are	being	tortured	
in prison. No one has any right to do that. Everyone has 
a	right	to	think	whatever	they	want.	It’s	really	unfair	we	
all	 judge	others,	which	I	think	it’s	absolutely	wrong.	We	
all compare ourselves with others, but God has made 

everyone	different	and	special.	We	don’t	stop	criticizing	
as	if	we	didn’t	know	this	fact.

We	 are	 all	 proud	 of	 you	 and	 I’m	 sure	 that	 your	 family	
should	be	proud	of	you	as	well.	We	are	all	with	you	and	
I’m pretty sure that you’ll soon be released; we are here 
to	back	you	up.	We’ll	always	be	there	for	you,	dear.	No	
matter what happens, never lose hope please. Don’t worry.

From your well-wisher

An inspirational poetry.
Just don’t give up trying to do what you really want to do.
Where	there	is	love	and	Inspiration,
I	don’t	think	you	can	go	wrong.

A Special Letter for a Special Person 
by Toqeer Zahra (1st Batxillerat B)

Mrs Su Changlan 
 by Yomarlin Petiton (1st Batxillerat B)

Hello,
My	name	is	Yomarlin	and	I	am	a	student	at	the	Pedraforca	
high school. I’m writing to you to send you my support. I 
know	that	you	must		be	very		unhappy	with	what	they	are	
doing to you.

Nowadays, this society in which we live in is going to 
get	 worse	 and	worse.	 Just	 for	 wanting	 to	 express	 what	
we	feel,	everybody	already	judges	us.	What	is	the	worst?	
Ourselves	are	the	ones	who	vote	for	politicians	who	have	
«the	power»	and	they	are	the	first	to	become	disengaged	
in supporting us in what we want.

I	think	it’s	very	brave	of	you	to	have	expressed	it,	consid-
ering	the	consequences	that	it	has	brought	onto	you.
I hope that Amnesty International will help you and you 
can	be	free	soon.	You	deserve	it.

Cheer up!
Greetings	and	a	lot	of	luck.				 Just don’t give up trying to do what you really want to do.
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Les llengües maternes de l’Institut Pedraforca

Europa	té	una	llarga	història	de	diversitat	lingüística	en	el	si	
dels	seus	territoris	i	per	aquest	motiu	s’ha	declarat	part	del	
patrimoni cultural d’Europa, i la seva preservació apareix en 
el cabal comunitari legislatiu:
«La	Unió	respecta	la	riquesa	de	la	seva	diversitat	cultural	i	
lingüística i vetlla per laconservació i el desenvolupament del 
patrimoni	cultural	europeu.»	Article	3	del	Tractat de la Unió 
Europea (traducció consolidada del Parlament de Catalunya)
«La	Unió	respecta	la	diversitat	cultural,	religiosa	i	lingüís-
tica.»	Article	22	de	la	Carta dels drets fonamentals de la Unió 
Europea (traducció consolidada del Parlament de Catalunya)

A	l’Institut	Pedraforca	–una	comunitat	d’unes	1.200	per-
sones– es parlen 34 llengües. Som un centre educatiu en el 
qual	la	pluralitat	lingüística	forma	part	de	la	nostra	identi-
tat.	I	aquesta	diversitat	lingüística	i,	per	tant,	cultural,	ens	
enriqueix	a	tots,	perquè	en	el	món	globalitzat	que	vivim,	
és	un	factor	positiu	per	a	la	formació	dels	nostres	alumnes,	
que	experimenten	d’una	manera	directa	i	natural	la	relació	
amb cultures i llengües diverses i aprenen a comprendre i a 
respectar	les	diferències.	I	als	professors	ens	esperona	a	de-
senvolupar	estratègies	pedagògiques	que	permetin	tractar	
aquest	fenomen	global	del	segle	XXI	de	manera	adequada,	
a	trobar	els	beneficis	de	l’ús	continuat	de	diverses	llengües.	
Per	això	el	21	de	febrer,	Dia	Internacional	de	les	Llengües	
Maternes, vam publicar el Llibre blanc de les llengües maternes 
de l’Institut Pedraforca.	Enguany	vam	celebrar	aquesta	diada	
mundial	amb	un	vídeo	relacionat	amb	el	projecte	Pedra-
forca	Verd	i	amb	l’edició	d’aquest	llibre.
 
La	llengua	vehicular	de	l’ensenyament	del	nostre	institut	és	
el català com arreu de Catalunya. També s’estudia castellà, 
anglès,	 francès	 i	 llatí,	 però	 escoltem	moltes	 llengües	 als	
passadissos i als patis. I hem volgut conèixer-nos una mica 
més	a	nosaltres	mateixos	fent	un	primer	recom-pte	de	les	
llengües	que	parlem	al	Pedraforca	aquest	curs	2019-2020.		
I	vam	preguntar	als	alumnes	quines	llengües	parlaven.	La	
resposta	de	l’alumnat	va	ser	doble:	d’una	banda	els	que	se	
sentien orgullosos de dir en públic davant dels companys 
les	seves	llengües	maternes,	però	també	hi	havia	els	qui,	en	
un	primer	moment,	les	amagaven	per	raons	diverses	però	
que	formen	part	del	seu	background cultural. Reconèixer el 
valor	de	totes	les	llengües	que	parlem	al	Pedraforca	ha	estat	
també	un	dels	motius	d’aquesta	publicació.		Per	això	a	més	
de l’inventari de llengües, el llibre presenta algunes dades 
que	les	Nacions	Unides	informen	en	el	seu	web:	el	nombre	
de	parlants,	els	territoris	on	habiten,	quin	és	el	nom	origi-
nal,	i	hem	inclòs	el	nom	en	català,	en	castellà	i	en	anglès.

Saber	 les	 llengües	que	parlem	és	el	primer	pas	per	saber	
què	fer	d’aquesta	diversitat	lingüística.	I	és	aquí	on	potser	
cal	recordar	que	la	finalitat	de	l’educació	és	aconseguir	que	
els	alumnes		adquireixin	les	eines	necessàries	per	entendre	
el	món	en	què	estan	creixent	i	que	els	guiïn	en	el	seu	ac-
tuar;	posar	les	bases	perquè	esdevinguin	persones	capaces	
d’intervenir activament i crítica en la societat plural, di-
versa,	i	en	continu	canvi,	que	els	ha	tocat	viure.	I	aquesta	
diversitat	lingüística	i	cultural	és	un	dels	elements	d’aquest	
segle	XXI.	I	el	coneixement	de	l’altre	és,	sense	cap	mena	
de	dubte,	un	factor	que	s’ha	de	tenir	present	per	tal	que	
l’educació	 desenvolupi	 específicament	 les	 competències	
següents: assumir amb responsabilitat els seus deures i 
exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor 
del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte 
als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania 
democràtica. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics 
i	la	manera	de	viure	de	la	pròpia	cultura	i	d’altres	cultures	
en	un	marc	de	valors	compartits,	fomentant	l’educació	in-
tercultural, la participació en el teixit associatiu de l’entorn, 
i	 respectar-ne	 el	 patrimoni	 artístic	 i	 cultural.	 Identificar	
com	a	pròpies	les	característiques	històriques,	culturals,	ge-
ogràfiques	i	socials	de	la	societat	catalana	actual,	i,	alhora,	
progressar	en	el	sentiment	de	pertinença	al	país.

Un	país	acollidor,	que	com	l’Institut	Pedraforca,	ara	mateix	
té	una	gran	diversitat	 lingüística	 i	cultural,	 i	que	treballa	
tossudament	per	superar	qualsevol	mena	de	discriminació	
lingüística i cultural.

Bernat Juan i Montserrat Tudela
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El somriure de les tortugues

Com sabeu, a l’Aula Integral de 
Suport (AIS) assisteixen alumnes 
de	diferents	 instituts	de	 l’Hospita-
let	 del	 Llobregat	 que	 han	mostrat	
dificultats	 per	 poder	 sostenir	 tot	
l’horari al seu centre educatiu.

L’objectiu	 de	 l’AIS	 és	 que	 aquests	
alumnes puguin tornar al seu cen-
tre	 educatiu	 de	 referència,	 en	 un	
període màxim de dos anys, per tal 
que	puguin	seguir	amb	el	seu	camí	
acadèmic amb l’energia emocional 
que	necessiten	recuperar.
 
Pot	 costat	 una	 mica	 explicar	 què	
és	 una	AIS	 així	 que	 permeteu-me	
que	us	ho	expliqui	una	història	que	
ens	pot	ajudar	a	entendre	una	mica	
com	funcionem...	

A l’illa de les tortugues hi vivia la 
Marta,	una	tortuga	molt	maca	que	
li	agradava	molt	jugar	amb	la	resta	
de companyes de classe. 

Cada	 vegada	 que	 sortia	 de	 casa,	
anava cap a l’escola amb un som-
riure d’orella a orella, s’imaginava 
el dia trobant-se amb les seves 
amigues i compartint moments de 
joc,	explicant-se	secrets,	ajudant-se	
en	moments	difícils...	Així	anaven	
passant els dies, els mesos i els 

anys... I la Marta i les seves amigues 
es	feien	grans	i	és	clar,	els	moments	
de	 joc	 anaven	 convertint-se	 en	 al-
tres moments més seriosos; les su-
mes	es	convertien	en	equacions,	les	
lectures eren més llargues... Sense 
adonar-se’n,	la	Marta	va	veure	que	
el pendent de l’escola era cada ve-
gada més elevat i el camí era cada 
cop	més	difícil,	 i	podia	veure	com	
la	 resta	 de	 companyes	 avançaven	
molt	més	ràpides	que	ella...	

Un dia de cop i volta, sense vo-
ler-ho, va sortir-se del camí i es 
va	endinsar	per	uns	esbarzers	que	
punxaven molt. Un cop dins, se li 
va	 fer	molt	 difícil	 tornar	 a	 trobar	
el	camí...	Es	va	trobar	roques	molt	
afilades	que	li	feien	mal	a	les	seves	
potes, zones molt denses on no 
entrava la llum del sol i era molt 
difícil	veure-hi.	Es	va	trobar	algun	
animal	 perillós	 que	 va	 atacar-la	 i	
algun	d’ells	li	van	fer	molt	de	mal...	
Quan	 per	 fi	 va	 poder	 arribar	 al	
camí	que	feia	tant	de	temps	que	ha-

via perdut, el seu cos estava ple de 
ferides,	 la	 seva	 closca	 estava	 tren-
cada i estava molt i molt cansada...

Quan la resta de les tortugues la 
van	veure,	la	van	voler	ajudar,	però	
en apropar-se la Marta es va pensar 
que	li	volien	fer	mal,	les	va	mosse-

gar i es va amagar ràpidament dins 
de	la	seva	closca...	La	van	intentar	
ajudar	però	ella	tenia	massa	por	per	
sortir i continuar caminant... Els 
dies van anar passant i ella no va 
poder	sortir	de	tanta	por	que	tenia.	

Un	dia	va	començar	a	ploure	molt	
i	molt.	L’aigua	la	va	fer	relliscar	i	la	
conduir	 fins	 a	 unes	 arenes	 move-
disses,	on	cada	vegada	que	es	mo-
via	per	sortir-ne	s’enfonsava	més	i	
més...	La	resta	de	tortugues	li	varen	
llançar	 una	 corda	 perquè	 pogués	
sortir...	Amb	molts	esforços	va	po-
der	sortir	d’aquell	horror!	Llavors,	
va	veure	que	 la	 resta	de	 tortugues	
només	la	volien	ajudar	i,	molt	a	poc	
a poc, ella mateixa va anar sortint 
de	la	closca	tot	guanyant	més	confi-
ança.	Les	seves	ferides	es	van	anar	
curant amb el temps i la closca es 
va poder restaurar completament... 
Ara,	 la	 Marta	 ja	 camina	 pel	 seu	
camí amb la resta de companyes 
amb un somriure d’orella a orella.... 

L’AIS	és	com	aquesta	corda	que	va	
permetre a la Marta tornar al seu 
camí, som com un trampolí per 
poder saltar de nou a l’Institut…, 
però	 primer	 cal	 fer	 una	 mica	
d’exercici	 per	 agafar	 la	 força	 que	
necessitem. Totes les tortugues 
poden recuperar la seva energia 
emocional i poder continuar el seu 
camí amb un somriure d’orella a 
orella. 

Oriol Garcia Sanmartín
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Teatro Joventut. Raphaëlle 

El	18	de	octubre	fuimos	al	Teatro	Joventut	a	ver	una	obra	
de teatro titulada Raphaëlle.

La	obra	iba	sobre	un	hombre	llamado	Raphaëll	que	nos	
explicó	 su	 vida	 y	 lo	 que	 ha	 vivido	 siendo	 transexual.	

Nos explicó cómo vivió su cambio de sexo. Ella 
realmente	 es	 un	 hombre,	 pero	 desde	 pequeña	 le	

gustaba	 vestirse	 como	 una	mujer	 así	 que	 decidió	 cam-
biar	 de	 sexo	 ya	 que	 se	 sentía	 una	mujer	 y	 no	 hombre.

Raphaëlle	me	ha	hecho	abrir	los	ojos	y	ver	qué	es	lo	que	
hay	detrás	de	una	persona	tan	maravillosa	como	ella,	ver	
que	la	vida	no	es	perfecta	como	en	los	cuentos	de	hadas,	
que	no	todo	es	color	de	rosa,	que	hay	dificultades	en	la	
vida	y	que	nada	es	tan	fácil	como	parece.

El	18	de	octubre	los	alumnos	de	2º	de	la	ESO	fuimos	al	
Teatro Joventut. 

Como	 era	 día	 de	 huelga	 no	 estábamos	 todos,	 pero	 la	
obra	Raphaëlle	fue	impresionante.

Raphaëlle	era	un	chico	que	no	se	sentía	conforme	con	
su cuerpo, es decir, era un chico pero se sentía chica. 
Nos	habló	de	las	dificultades	por	las	que	pasó,	la	reac-
ción	de	la	gente	al	verlo,	lo	solo	que	se	sentía	y	cómo	fue	
aceptándose	a	sí	mismo.

Me	gustó	muchísimo	la	obra	de	teatro	porque	me	hizo	
ver	que	no	pasa	nada	por	ser	diferente	y	que	lo	impor-
tante es cómo es una persona por dentro.

La	 verdad	 es	 que	 sentí	 mucha	 empatía	 con	 ella,	 era	
como si mi alma se llenara de los colores de la primavera 
al	verla	feliz	y	contenta	como	es	ahora.	

Siento	que	todos	tenemos	que	afrontar	nuestros	miedos	
tal y como lo ha hecho ella.

Leidy Dayana Giraldo Tirado 2º ESO (D)

Maahum Chaudhry 2º ESO (D)

El	 día	 18	 de	 octubre	 los	
alumnos de segundo de 
la ESO del Instituto Pe-
draforca	fuimos	al	Teatro	
Joventut a ver una obra de 
teatro llamada Raphaëlle. 

La	obra	trata	de	una	chica	
transexual	 que	 explica	
su	 vida	 y	 todo	 lo	 que	 ha	
pasado	en	su	transforma-
ción. 

Cuando entramos en 
aquella	enorme	sala	todos	
guardamos silencio y 

seguimos con muchísima 
atención la representa-
ción.

Sinceramente, me encan-
tó la historia y también 
cómo la explicó su pro-
tagonista	 porque	 la	 obra	
me dio varias lecciones, 
como	por	ejemplo	que	no	
debes hacerle caso a las 
personas	que	te	critican	y	
que	lo	único	que	importa	
es cómo te sientas tú.

Waleska Castillo 2º ESO (D)

Una	obra	sobre	la	mujer,	la	identidad	y	la	historia	centrada	en	la	
experiencia	de	una	joven	transexual:	la	Raphaëlle	Pérez.
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Centre Catòlic de Sants. Mirall Trencat

L’alumnat	 de	 1r	 i	 2n	 de	 Batxillerat	
van	 assistir	 divendres	 7	 de	 febrer	 a	
la	 sala	 del	 Centre	 Catòlic	 de	 Sants	
per veure l’obra Mirall Trencat, una 
adaptació de la novel·la de Mercè 
Rodoreda	 que	 narra	 les	 vides	 de	 la	
família	 Valldaura.	 Una	 Barcelona	

que	envelleix	amb	personatges	com	
Teresa	Goday,	Sofia	Valldaura	o	Ma-
ria	Farriols	a	 través	d’un	mirall	que	
reflecteix	el	pas	del	temps.

Mirall trencat és una de les obres 
cabdals de la literatura catalana i és 
lectura prescriptiva a selectivitat. 
Amb la sortida al teatre es pretén 

complementar la lectura de la no-
vel·la	i	que	serveixi	com	a	suport	per	
l’anàlisi dels elements principals de la 
trama, els protagonistes, l’argument, 
l’estructura i la simbologia.

La	sortida	va	servir,	a	més	de	fomen-
tar	el	gust	pel	teatre,	perquè	l’alum-
nat de batxillerat es relacionés en un 
ambient més lúdic i distès.

Patrícia Suárez

FP & EOI Together

Last	schoolyear	Institut	Pedraforca	started	the	experience.	We	
sent	some	of	our	vocational	studies’	and	Batxillerat	students	
to	the	EOI	(Escola	Oficial	d’Idiomes)	 in	 l’Hospitalet	 to	be	
greeted by teachers and students there.

As it was a very interesting experience, which was highly praised 
by	our	Pedraforca	students,	this	year	we	have	organized	these	
visits	again.	It	is	a	great	experience	for	them	because	they	get	
a	free	English	lesson	in	the	EOI.	They	also	get	to	know	the	
premises	of	the	EOI	and	participate	in	different	activities	in	
English	in	a	laid-back,	good-fun	atmosphere.
 
So,	 this	 schoolyear	we	 are	 back	 to	 the	EOI.	On	Wednes-
day	November	27th,	 two	groups	of	our	FP,	4th	ESO	and	
Batxillerat students visited the EOI in l’Hospitalet. Both 
groups	went	 there	 in	 the	 afternoon.	 They	were	 hosted	 by	
other A1, A2, B1 and B2 students learning there. They could 
speak	English	with	other	 students	with	a	 similar	 level	 and	
share	their	experiences	in	the	learning	process.	As	some	of	
our	students	are	getting	ready	for	their	Erasmus	+,	they	get	a	
wonderful	chance	to	practise	oral	English,	which	they’ll	need	

during	their	stay	in	Wales	or	Finland.	As	some	of	our	students	
are	preparing	for	their	B1	or	B2	exams,	they	can	practise	for	
a	 few	hours,	so	 that	 they’ll	 succeed	when	they	sit	 for	 their	
exams	in	a	few	months’	time.	All	of	them	also	discussed	their	
vocational	 studies	 and	 their	 future,	 when	 they	 eventually	
finish	their	sojourn	at	the	Pedraforca.	

FP	&	EOI	Together	is	a	fantastic	occasion,	which	our	students	
can	enjoy,	as	Institut	Pedraforca	joined	this	programme	from	
the	Departament	d’Educació	of	the	Generalitat	de	Catalunya	
last year.

We	are	already	looking	forward	to	our	next	visit	next	year!!

Àgueda Ribes

L’alumnat	de	1r	i	2n	de	Batxillerat	van	assistir	divendres	7	de	febrer	a	la	sala	del	Centre	
Catòlic	de	Sants.



SORTIDES

16 INS Pedraforca     /     2020

Teatro Polioroma. Romeo y Julieta
Abir Ghammat 2º de Bachillerato (B)

El	viernes	15	de	noviembre,	los	alumnos	de	Literatura	de	
primero	y	segundo	de	Bachillerato	fuimos	a	ver	Romeo y 
Julieta al Teatro Polioroma.

Esta	obra	fue	representada	de	una	forma	muy	moderna,	
tan	moderna,	 que	 noté	 que	 se	 habían	 cambiado	 varias	
escenas con respecto de la versión original. Pero a pesar 
de	esto,	pudimos	disfrutar	de	dos	horas	de	teatro	que	se	
pasaron volando.
 

No	sé	por	qué,	pero	tengo	la	sensación	de	que	nunca	va-
mos a ir al teatro y nos vamos a encontrar con el mismo 
contenido	representado	ya	que	siempre	habrá	pequeñas	o	
grandes	modificaciones	para	que	los	actores	y	las	actrices	
puedan hacer la obra suya.

Estamos	 muy	 agradecidos	 a	 nuestros	 profesores	 y	 a	
nuestro centro por hacer posible este tipo de actividades 
que	nos	permiten	seguir	ampliando	y	adquiriendo	cono-
cimientos.

El pasado viernes 15 de noviembre, 
los	alumnos	de	Literatura	Universal	
y	de	Literatura	Castellana	fuimos	al	
Teatre Poliorama, un teatro situado 
en las Ramblas de Barcelona, para 
ver la representación de una obra de 
William	 Shakespeare,	 dramaturgo	
y poeta inglés considerado uno de 
los	autores	más	influyentes	e	impor-
tantes	de	la	Literatura	Universal.	La	
obra llamada Romeo y Julieta es una 
gran	obra	 clásica	 que	ha	perdurado	
a lo largo del tiempo y se ha conver-
tido	en	una	de	las	obras	más	repre-
sentativas de la literatura occidental.
 
Todos	 los	 alumnos	 estábamos	 es-
perando con ansias llegar al teatro 
y	disfrutar	de	 esta	maravillosa	obra	
que	representa	cultura	y	amor,	eso	sí	
uno	de	los	amores	más	trascendenta-
les y valientes de toda la historia de 
la literatura.

En cuanto a la representación de la 
obra	cabe	destacar	que	fue	excelente,	
ya	 que	 tenía	 una	 perfecta	 sintonía	
con	la	obra	original,	además	de	ras-
gos	bastante	contemporáneos,	como	
por	 ejemplo	 la	 vestimenta;	 otro	
aspecto bastante llamativo, e incluso 
gracioso	 y	 reivindicativo,	 fue	 que	
muchos	 personajes	 femeninos	 esta-
ban representados por hombres y de 

la	misma	 forma	muchos	 personajes	
masculinos estaban interpretados 
por	mujeres.	Creo	 que	 es	 un	 guiño	
claro	al	hecho	de	que	en	la	época	del	
autor todos los perso-
najes	 tanto	 femeninos	
como masculinos eran 
representados solo por 
hombres.

El tema de la obra es 
el amor de Romeo y 
Julieta,	amor	que	se	ve	
reprimido	 y	 frustrado	
por el odio y la rivali-
dad	 de	 las	 familias	 de	
ambos; toda la obra 
transcurre	 en	 Verona,	
una hermosa ciudad si-
tuada al norte de Italia.

Al principio Romeo 
ama	 a	 una	 mujer	
llamada Rosalina y 
Julieta se va a casar 
con Paris, un hombre 
que	 prácticamente	 ni	
conoce. Pero Romeo 
y Julieta acaban cono-
ciéndose	en	una	fiesta	
que	 ofrece	 la	 familia	
Capuleto, a la cual 
Romeo asiste dis-
frazado	 y	 donde	 los	 dos	 jóvenes	 se	
enamoran perdidamente el uno del 
otro. Como consecuencia de este 

amor	y	del	conflicto	de	las	dos	fami-
lias Romeo y Julieta deciden casarse 
a	escondidas,	hasta	que	por	culpa	de	
las	discusiones	de	las	dos	familias

Romeo	 es	 desterrado	 de	 Verona;	
mientras tanto Julieta, para evitar ca-
sarse con Paris como le ordenan sus 

Sara Tapia 2º de Bachillerato (B)

Una imagen de la representación de Romeo y Julieta en el 
Teatro Poliorama.
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padres,	se	 toma	una	bebida	que	 le	hace	parecer	muerta	
durante	unas	cuantas	horas.	Envían	a	un	mensajero	para	
que	avise	a	Romeo	y	vaya	a	buscarla	a	su	tumba	cuando	
despierte	una	vez	se	pase	el	efecto	del	brebaje	que	se	ha	
tomado,	pero	él	no	recibe	el	mensaje	porque	hay	una	pla-
ga	de	peste	y	no	permiten	al	mensajero	entrar	en	la	ciudad	
donde	está	Romeo,	así	que	cuando	Romeo	se	entera	de	
la	muerte	de	 su	 amada,	 cree	que	 es	 real	 y	 va	 a	Verona	
después	de	comprar	un	potente	veneno	y	se	suicida	junto	
al cuerpo de Julieta. Cuando Julieta se despierta y ve lo 
que	ha	pasado	decide	acabar	con	su	vida	clavándose	una	
daga en el pecho.

En conclusión, esta obra me ha encantado, sobre todo 
porque	nos	ha	enseñado	que	el	odio	es	un	sentimiento	
que	ciega	y	que	incluso	nos	puede	llevar	a	perder	a	per-
sonas	que	amamos,	que	cuando	nos	enamoramos	no	nos	
importa	nada	y	que	hay	que	ser	valiente	para	luchar	por	el	
amor, así como lo hicieron Romeo y Julieta. También nos 

ha	mostrado	que	aunque	la	persona	que	amemos	no	esté	
con	nosotros	no	la	dejamos	de	amar,	que	no	nos	pueden	
obligar	a	amar,	y	por	último,	que	aunque	el	amor	sea	tan	
bonito y nos haga sentir tan especiales y utópicos muchas 
veces	no	acaba	como	queremos.

El pasado viernes 15 de 
noviembre, los alumnos 
de	 Literatura	 de	 primero	
y segundo de Bachillerato, 
fuimos	 al	 Teatro	 Poliora-
ma de las Ramblas a ver 
Romero y Julieta.

Nada	más	 llegar	 al	 teatro	
nos	juntamos	muchos	gru-
pos en una sala enorme, 
donde	 íbamos	 a	 disfrutar	
de la presentación, y pese 
a	 que	 algunos	 alumnos	
de otros centros dieron 
algún	 que	 otro	 problema,	
la obra me encantó, aun-
que	 sí	 que	 es	 cierto	 que	
la representación era una 
versión	 diferente	 de	 la	
original,	más	cómica,	con	
un	diálogo	más	moderno.
Las	 escenas	 que	 más	 me	
gustaron	 fueron	 aquellas	
en	 las	 que	 los	 actores	 y	
actrices	 se	 juntaban	 para	
cantar o bailar, las escenas 

cómicas…,	 y	 las	 mejores	
de	 todas	 fueron	 aquellas	
en	 las	 que	 uno	de	 los	 ac-
tores se hacía pasar por la 
Virgen	 cuando	 la	 acción		
transcurría en una iglesia.

Disfrutamos	 de	 la	 obra	
durante dos horas y una 
vez	 acabó	 me	 quedé	 con	
las ganas de seguir viendo 
más,	de	hecho,	pensé	que	
no había acabado.

En conclusión, volvería 
a verla otra vez, pero me 
gustaría	 que	 fuera	 en	 su		
versión original, sin modi-
ficación	del	texto,	para	po-
der	valorar	 las	diferencias	
entre una y otra.

Las	salidas	al	teatro	siem-
pre	 son	 las	 más	 amenas	
y	 las	 que	 más	 cortas	 se	
hacen.

Paula Cascales Romero 2º de Bachillerato (B)
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Adventuring in Vic

El	passat	mes	de	novembre,	l’alumnat,	professors	i	profes-
sores	de	2n	de	l’ESO	de	l’Institut	Pedraforca,	vam	poder	
gaudir	de	 l’aventura	de	viure	unes	estades	 lingüístiques	
en	anglès	a	Vic,	a	l’alberg	de	la	xarxa	Xanascat.	I	dic	una	
aventura	 no	 precisament	 perquè	 fos	 quelcom	 arriscat,	
sinó	perquè	ens	esperaven	 tres	dies	d’experiències	 amb	
un	gran	«company»	de	viatge,	l’anglès.	Un	«company»	de	
viatge	que	 acostumem	a	 fer-lo	 servir	 només	durant	 les	
hores	escolars	d’anglès,	però	que	és	molt	útil.	És	una	de	
les llengües més parlades en tot el món i per tant ens per-
met relacionar-nos amb moltíssimes persones d’origen 
ben	divers,	ens	obre	moltes	portes	al	futur	i	ens	enriqueix	
culturalment i personalment.

Per	tant,	aquestes	estades,	que	han	estat	subvencionades	
a través del Fons Social Europeu, sens dubte han estat 
una gran oportunitat, d’una banda per aprendre i parlar 
anglès	i,	d’altra	i	no	menys	important,	per	enfortir	vincles	
amb	els	companys	i	companyes	i	amb	el	professorat.

Alguns	alumnes,	per	primer	cop,	marxaven	fora	de	casa	
lluny	de	la	família	i	d’altres	repetien	l’experiència	de	viure	
fora	del	seu	ambient	habitual	amb	il·lusió.	Ara	bé,		sí	que	
per	a	tots	era	la	primera	vegada	que	viuríem	unes	estades	
lingüístiques	 amb	 l’anglès	 com	 a	 company	 de	 viatge	 i	
d’aventures.

Entre	 tots	 els	 avantatges	 que	 pot	 tenir	 submergir-nos	
en	 una	 experiència	 cultural	 d’aquest	 tipus,	 el	 principal	
que	han	tingut	aquestes	estades	lingüístiques	ha	estat	la	
possibilitat	d’aprendre	i	de	familiaritzar-nos	amb	l’anglès	
mentre	 ens	 divertíem	 mitjançant	 activitats	 diverses	 i	
competencials	a	l’aire	lliure,	en	un	entorn	diferent.	Tot	i	
que	el	primer	dia	semblava	un	repte	difícil,	l’aprenentatge	
de l’anglès ha estat constant. 

Des	 de	 bon	matí	 fins	 a	 l’hora	 de	 dormir,	 els	monitors	
i les monitores amenitzaven el dia a través d’activitats 
guiades,	 jocs…,	on	 tots	 els	 alumnes	 interactuaven	amb	
ells	i	elles	en	anglès,	reforçant	l´ús	de	l’idioma.

Alumnat,	professors	i	professores	de	2n	de	l’ESO	gaudint	de	l’aventura	de	viure	unes	estades	lingüístiques	en	anglès	a	Vic.

Carol Torres
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Des d’un punt de vista 
pedagògic,	 les	 activitats	
col·lectives i el treball 
cooperatiu han estat clau 
en	 aquest	 tipus	 d’apre-
nentatge,	 ja	 que	 reforcen	
aspectes	 com	 la	 fluïdesa,		
el perdre la por a l’hora de 
parlar en públic i desper-
ten	l’interès	de	tots	els	que	
participen. Sense deixar 
de banda la importància 
de conèixer-nos una mica 
més a nosaltres mateixos, 
els companys i companyes 
i	 els	 professors	 i	 enfortir	
les relacions amb la resta, 
guanyar autonomia perso-
nal i continuar aprenent a 
aprendre.
 
Els alumnes i els tutors de 
2n	d’ESO,	quan	tornem	a	
sentir	parlar	de	Vic,	 ja	no	
ho relacionarem només 
amb	 el	 fred	 ni	 amb	 el	
fuet,	 sinó	 amb	 una	 gran	
experiència de convivència 
amb els companys, els mo-
nitors,	 els	 professors	 i	 el	
nostre company de viatge, 
l’anglès,	 que	 el	 continua-
rem aprenent day by day!

 
 

	
 
 
 
 

 
 

 
 
 

	

One	of	the	activities	in	Vic	was	going	to	a	famous	
central	square.	They	gave	us	a	worksheet	with	

questions	about	the	famous	square	and	
surroundings.	To	do	the	activities	we	had	to	ask	

people	who	lived	in	Vic.	The	first	group	to	
complete	all	the	questions	had	free	time.	Fatima,	

Ranz,	Eric,	Kimberly	and	Josefina	2A	

In	this	photo	we	were	standing	in	a	group.	We	had	a	lot	of	
fun.	We	took	a	lot	of	photos	in	this	place.	This	picture	was	

taken	in	Plaça	Major.	We	played	some	games	there	with	the	
teachers	and	we	looked	for	information	about	the	city	of	Vic.	
Everyone	was	very	excited	about	which	game	we’d	be	playing	

next.	Cristopher,	Angela,	Khushpreet	and	Alexander	2A	

In	this	photo	we	were	sitting	in	the	garden	
of	our	hostel,	where	we	stayed	for	3	days.	
This	was	taken	during	some	free	time.	We	
went	to	the	hostel	garden	to	play	and	our	
class	teachers	took	some	group	photos	in	
the	garden.	Ibrahim,	Inaya,	Mireia	and	
Mohamed	2A	

“We	are	including	a	sample	of	the	magazine	2n	ESO	students	wrote	about	their	two-
day	English	Learning	Visit	to	Vic”.
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Wonderful Places
This	year	we	are	describing	five	incredible	places	you	might	not	have	been	to.	You	will	find	three	of	them	in	Barcelona.	
We	 are	 also	 suggesting	 for	 you	 another	place	which	 is	worth	 a	 long	detour.	We	hope	 you	will	manage	 to	 visit	 it	
eventually.
 
Don’t	look	up	for	the	other	place.	You	will	not	find	it.	It	is	a	well-hidden	place	in	the	author’s	mind.	Read	the	text	
carefully	and	you	will	know	why	we	have	included	it	in	our	selection.

The House of Black

In	my	country	there	are	a	lot	of	tourist	attractions.	Many	
of	them	are	rightly	well-known,	but	I	want	to	talk	about	
a	not	very	famous	tourist	attraction.	My	aim	is	to	give	it	
more importance and visibility.

The	House	of	Black	is	situated	in	l’Hospitalet	de	Llobre-
gat, between Florida and Santa Eulàlia.

The	house	was	built	in	1936	and	it	was	a	house	for	black	
people.	Even	the	colour	of	the	house	 is	black!	And,	on	
the	 walls,	 we	 can	 see	 written	 mottos,	 such	 as,	 «Black	
or	white,	we	 are	 the	 same»,	 «Just	 skin»	or	 «This	 is	our	
country	too».

At	 the	 time,	people	 from	other	countries	were	discrimi-
nated	against	and	they	couldn’t	live	like	white	people.	So,	
Carmen	Roig	built	this	house	to	give	a	place	where	black	
people	could	sleep,	eat,	study	and	live	without	fear.

Carmen	Roig	 is	 a	white-skinned	woman,	 so	 she	 didn’t	
build	 the	 house	 because	 she	 was	 black.	 She	 built	 the	
house	to	help	poor	black	people.

In	my	opinion,	I	think	that	«the	House	of	Black»	should	
be	more	 famous	 because	 it’s	 not	 only	 a	monument	 of	
historical	interest,	but	also	it	is	an	example	of	humanity.	
I’m	proud	to	know	that	Carmen	was	from	l’Hospitalet.	I	
think	that	we	need	more	people	like	her	today	to	bring	
forward	a	better	society.

Abir Ghammat (2nd Batxillerat B)

	 	

THe	House	of	Black

CosmoCaixa

CosmoCaixa is a tourist attraction in 
Barcelona, where you can learn and 
have	fun	at	the	same	time.

It’s	best-known	as	a	museum,	but	it’s	
a zoo too! You can see and even in-
teract	withsome	animals,	like	snakes,	
frogs,	 birds,	 starfishes,	 fishes	 and	
more!

I	think	CosmoCaixa	is	the	best	place	
to	 go	with	 your	 family,	but	 you	 can	
also	go	alone	and	I’m	sure	you’ll	enjoy	
in both cases because there are many 

interesting	 activities,	 like	 live	 show	
and history rooms, where you can 
learn about space, about prehistoric 
animals and modern technology.

If	you	go	there,	you	cannot	miss	the	
Planetarium	Show	because	I	think	it’s	
the most exciting and original activi-
ty. They’ll show you our solar system 
and	explain	to	you	how	it	works.
 
And	 don’t	 worry	 about	 long	 queues	
of	people	or	waiting	all	day	to	buy	the	
tickets,	you	can	buy	them	online	and	
another advantage is that they are not 
quite	expensive!

Valentina Padilla (2nd Batxillerat B)
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Tibidabo

Tibidabo  is an  amusement 
park	 located	 in	 a	 mountain	
which is also called Tibidabo. 
It	 is	 one	 of	 the	 oldest	
amusement	parks	in	Spain.	It’s	
well-known	 for	 the	 beautiful	
views	 of	 the	 city	 and	 the	
different	 types	 of	 attractions	
you can ride.
 
Tibidabo	 is	 a	 park	 for	
teenagers,	 for	 children	
and	 	 even	 for	 people	 	 with	
disabilities. It’s not very 
expensive. It costs between 
25€ and 30€, depending 
on your age. It’s also very 

recommended	 for	 tourists	
because you can see the city 
and	have	some	fun	with	your	
family	or	 friends	 at	 the	 same	
time.	Tourists	have	a	lot	of	fun	
there, specially people who 
are	adventurous	or	like	trying	
new things.
  
People who have disabilities 
have priority to get on the 
attractions,	 but	 the	 staff	who	
work	 there	 aren’t	 always	 as	
keen	of	helping	as	they	should	
be.

All	 the	 attractions	 are	 often	
checked	 for	 security.	 So,	 you	
can	 have	 fun	 and	 needn’t	
worry	for	your	safety.	

Manpreet Kaur 
(2nd Batxillerat B)

Park Güell

I live in Barcelona, a very big and 
well-known	 city	 for	 its	 cuisine	
and architecture. The truth is that 
Barcelona	 it ś	 a	 beautiful,	 nice	 and	
amazing place to live.

This city has many popular 
monuments. For this reason, 
Barcelona	 has	 a	 lot	 of	 tourists	
interested in seeing them all. They 

queue	 to	 visit	 landmarks,	 such	 as,		
Sagrada Família, Palau de la Música 
or	 La	 Pedrera,	 but	 I’ll	 write	 about	
the	most	famous	park	in	Barcelona,	
which	is	called	Park	Güell.
          
Park	Güell	 is	 a	 big	 and	marvellous	
park,	which	was	built	by	an	amazing	
Catalan architect, called Antonio 
Gaudí.	 This	 park	 has	 a	 peculiar	
design	called	«mosaic»	and	it	has	the	
well-known	 salamander,	 which	 is	
decorated	with	many	colours,	like	all	

the	park.	This	is	what	strikes	people	
who	visit	it.	Inside	the	park,	we	can	
also	 find	 other	 monuments,	 like	
Gaudí House-Museum, and a picnic 
area, where you can spend a nice day.

If	you	come	to	Barcelona,	you	cannot	
miss	this	incredible	park	because	it	is	
one	of	the	most	important	landmarks	
in Barcelona and you will have one 
of	 the	 best	 experiences,	 which	 you	
will	remember	for	a	lifetime.

Paula Brito Pesantes 
(2nd Batxillerat B)
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Boracay

Boracay	is	one	of	the	famous	tourist	
spots in the Philippines. It is located 
on	one	of	 the	 islands	 in	Visayas.	 It	
is	famous	because	of	its	crystal	blue	
water	and	breathtaking	views.

Boracay	 is	 one	of	 the	most	 famous	
places in the Philippines, even 
though it’s a little bit hard to go 
there.	First,	you	need	to	take	a	plane	
from	Manila.	After	that,	you	have	to	
ride	a	bus	for	one	hour.	Lastly,	you	
need to ride a boat. Just when you 
arrive, you can already see the blue 

water that seems to be mixing in 
with	the	blue	sky.
 
There	 are	 a	 lot	 of	 things	 you	 can	
do in Boracay. First, you can go 
snorkeling	 with	 your	 friends	 and	
families.	 You	 can	 also	 rent	 a	 boat	
to watch the sunset. Also, there is 
a	unique	bar	that	has	a	sandy	floor,	
so	you	can	really	feel	that	you	are	on	
the	beach.	There	is	a	lot	of	local	food	
that everyone can taste. 

In conclusion, Boracay is a place 
that	 can	 be	 enjoyed	 for	 the	 whole	
family.	From	the	breathtaking	views	
to	different	enjoyable	activities,	you	
can	 really	 enjoy	 your	 stay	 there.	 It	
is recommended to go there in the 
summer.    

Reinalyn Roxas Hernandez 
(2nd Batxillerat B)

Una tradició molt antiga que es fa respectar

La	Casa	dels	Entremesos	és	una	casa	
molt	antiga	amb	molta	història	i	plena	
de tradició. És un centre de promoció 
de la cultura popular de Barcelona 
que	està	situat	al	número	2	del	carrer	

de les Beates del Districte de Ciutat 
Vella.	 Inicialment	 fundat	 el	 1439,	va	
reobrir les seves portes l’any 2009.

El dia 21 de novembre, l’IFE del 
Pedraforca	 vam	 anar	 a	 una	 casa	 on	
dormen els gegants, les bèsties i els 
capgrossos	 de	 Barcelona.	 Aquesta	
casa es diu la Casa dels Entremesos. 

És	 molt	 gran,	 però	 dins	 d’aquesta	
grandesa	s’hi	guarden	moltes	figures	
històriques	d’aquest	país	com	la	colla	
dels Gegants del Pi, la Tarasca, la 
Víbria...

Una casa tan gran i tan antiga demana 
un	manteniment,	i	d’això	s’encarrega	
l’Ajuntament	de	Barcelona.	Els	recep-
cionistes	han	de	trucar	a	l’Ajuntament	
si	es	fon	una	bombeta,	s’hi	no	s’obre	
una porta...

Dins	 d’aquest	món	 dels	 gegants,	 les	
bèsties i els capgrossos estan les colles, 
un	grup	de	persones	que	porten	unes	
figures	 determinades.	 Per	 agafar	 els	
gegants	i	les	bèsties	s’utilitza	una	faixa	
per	 no	 fer-se	mal	 a	 l’esquena	 ja	 que	
porten	les	figures	molta	estona.

Nosaltres vam tenir la sort de ser a 
dins dels gegants, les bèsties i els cap-
grossos, ballant els balls típics de cada 
figura.	 Quan	 estàs	 dins	 d’aquestes	
bèsties	fa	molta	impressió,	perquè	te	
n’adones	de	la	feina	que	hi	ha	darrere.

Això	és	un	món,	tu	decideixes	si	entres!

Quan	 estàs	 dins	 d’aquestes	 bèsties	 fa	
molta	impressió,	perquè	te	n’adones	de	la	
feina	que	hi	ha	darrere.

Alumnes de l’IFE del Pedraforca
Víctor Sacristán, Jose Manuel María, Jose Gabriel Díaz i Matías Baca
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Auditori Barradas. Mr. Bullying

L’alumnat	de	2n	de	l’ESO	va	assistir	
el dia 5 de desembre a l’Auditori 
Barradas a veu-re l’obra Mr. Bullying.

Mr. Bullying		és	la	història	d’una	noia	
nova	a	l’institut;	de	les	simpaties	que	
desperta en alguns companys i de les 
inseguretats	 que	 genera	 en	 d’altres.	

De cop i volta, les bromes deixen 
de ser-ho, els companys es deixen 
portar pels comentaris de tercers i la 
vida	de	la	protagonista	es	veu	afecta-
da	i	perjudicada	sense	saber	molt	bé	
què	està	passant.

Aquesta	 és	 una	 situació	 freqüent	
en la realitat de preadolescents i 
adolescents,	 sobre	 la	 qual	 hem	 de	
treballar. És important proporcionar 
suport emocional a les víctimes i 
confrontar	 amb	 els	 assetjadors	 la	
seva actitud, així com dotar a tots els 
alumnes	d’eines	socioeducatives	que	
permetin	reforçar	el	vincle	relacional	
entre	 iguals	 i	 extinguir	 aquest	 tipus	
de	conflictes.

Opinió de l’alumnat:
«L’obra	que	vam	veure	el	dijous	passat	
em	va	agradar	molt,	perquè	no	només	
era una obra de teatre, sinó també era 
una	situació	que	passa	en	la	realitat.»	
(Samrat	Rijal,	2n	de	l’ESO	D)
             
«Crec	 que	 és	 una	 obra	 molt	 bona,	
perquè	 ens	 explica	 molt	 bé	 el	 que	
pateixen	 les	persones	a	 les	quals	els	

fan	bullying.»	(Maahum	Chaudry,	2n	
de l’ESO D)
 
«L’obra	 va	 ser	 guai,	 perquè	 ens	 en-
senya	una	situació	que	molts	de	no-
saltres cometem sense adonar-nos, o 
en	la	que	directament	no	actuem	per	
quedar	bé	amb	els	amics.»(Alexander	
Canela, 2n de l’ESO A)

«Aquesta	obra	ens	ensenya	que	hem	
vist	 tants	 casos	 de	 bullying,	 que	 ja	
ens	 hem	 acostumat.»	 (Ranz	 Frane,	
2n de l’ESO A)
  
«L’obra	m’ha	agradat,	perquè	demos-
tra	l’angoixa	que	pateixen	les	perso-
nes	 assetjades.	També	m’ha	 agradat	
la	metàfora	de	les	caixes:	al	principi	
totes	s’ajusten,	però	al	final	de	l’obra,	
deixen	de	quadrar	i	les	caixes	cauen,	
com	la	vida	de	la	Marta.»	(Mohamed	
Ahl Sidi, 2n de l’ESO A)

Després de la representació i, malgrat 
l’amenaça	de	pluja,	ens	vam	acostar	al	
Parc de Can Buxeres, on l’alumnat i el 
professorat	vam	gaudir	per	esmorzar	
en	una	zona	tranquil·la	i	verda.

Patrícia Suárez

L’alumnat	de	2n	de	l’ESO	gaudint	de	la	representació.
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La vida

La	vida	es	un	juego,
un	juego	para	un	niño.

Su	inocencia	es	como	la	de	un	ángel.
Ese	ángel	está	descansando	y

el	niño	está	durmiendo	tranquilo.

Cuando creces ya no eres un niño,
ya	eres	un	«adulto».

Ya	te	tomas	la	vida	más	en	serio,
que	tienes	que	trabajar	sin	más	reme-

dio.

Te mueres, todo mal.
Los	muertos	son	almas

	perdidas	que	nadie	quiere	recordar.
La	vida	no	es	un	juego	ni	te	la	tienes
	que	tomar	muy	en	serio.	La	vida	te
	la	tienes	que	tomar	con	diversión	

porque
solo	podrás	aprovecharla	una	vez.

Hamza El Aissaoui Choulli 1º de la ESO

Recuerdo
Maahum Chaudhry 1º de la ESO

Aún	recuerdo	esa	vez	que	te	vi.	
Tú	eres	la	razón	por	la	que	quiero	vivir.
Eres	ese	recuerdo	que	quiero	pensar.	
Tienes	la	vida	que	me	hace	falta	para	continuar.	
¿Cómo	le	digo	a	mi	recuerdo	que	no	te	piense	más?	
¿Cómo	le	explico	a	mi	cuerpo	que	no	te	vuelva	a	tocar?
Me resulta imposible no pensar en ti.
Yo	no	entiendo	todo	ese	tiempo	que	yo	viví	sin	ti.

Un gos que tenia gana

Hi	 havia	 una	 vegada	 un	 gos	 que	 tenia	 gana.	El	 gos	
va anar a una carnisseria i va robar un tros de carn, 
després va anar a un lloc molt llunyà on hi havia un 
riu.	La	cara	del	gos	es	reflectia		al	riu	però	el	gos	no	ho	
sabia.	Va	pensar	en	robar	el	tros	de	carn	pensant	que	
era un altre gos, i a l’obrir la boca se li va caure al riu i 
el	pobre	es	va	quedar	sense	el	menjar,	pensant	que	allò	
que	acabava	de	fer	estava	mal	fet.	Des	d’aquell	moment	
va	aprendre	que	robar	és	una	cosa	que	està	mal	feta.

Abubakar Ahmed Begum 1r de l’ESO

Sentiments
Karol Castañeda 3r de l’ESO

Et vull a tu sense raonons
Sense	prejudicis.

      Flueixes en el meu cor com les ones
al mar,

i de la ment no et puc treure 
sense  raons sentó un remoli en el meu interior.

Tantes	maneres	de	ser	feliç	
i només vull observar el teu somriure

que	més	estimo.
Si	les	estrelles	del	cel	jo	pogués	baixar
baixaria totes per un ser tan especial.

Una persona especial

Un	lloc	on	podia	estar	tranquil·la,
on	podia	fugir	dels	meus	problemes,
on	per	moments	deixava	d’estar	afligida,	
i	per	altres,	podia	abandonar	aquells	temes.

Aquelles	mans	amb	tanta	saviesa,	
i	aquell	cor	tant	afectuós.
Sabia	que	mai	se	n’aniria,
Només amb mirar-lo al ulls.

Et	vaig	conèixer	un	dia	com	qualsevol,
Allí van canviar les nostres vides.
Quan em va veure va sentir una gran emoció,
que	jo	també	compartia.

Es	va	tornar	la	persona	que	més	admiro,	
per la bondat de les seves accions, 
i	per	suportar-me	i	estimar-me	més	que	ningú,
És el millor pare del món.   

Fatima Boussaid 4t de l’ESO
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Aquesta	 és	 la	 història	 d’una	 princesa	
anomenada Elisa, d’un poble de Grècia.

La	princesa	tenia	setze	anys	i	era	una	
noia	molt	maca	de	la	qual	molts	prín-
ceps del regne es van enamorar. Era 
molt	gandula	en	certes	coses,	però	li	
agradava	 caçar.	 No	 li	 agradaven	 les	
gestes	que	feien	al	seu	palau	i	no	volia	
casar-se amb un príncep ric. Ella deia 

que	 els	 diners	no	ho	 eren	 tot,	 i	 que	
preferia	 casar-se	 amb	 algú	 que	 l’es-
timés	 de	 veritat.	 La	 seva	mare	 volia	
que	 es	 casés	 amb	 un	 príncep	 molt	
ric	 i	 ella	 ho	 va	 acceptar.	 Però	 amb	
el temps se’n va adonar de les seves 
intencions, i no li va agradar gens. Per 
més	que	fos	un	dels	prínceps	més	rics	
va	rebutjar	 la	seva	proposta.	Amb	el	
temps va conèixer a un noi, no molt 
ric,	del	qual	es	va	enamorar	i	es	va	es-
capar	amb	ell,	perquè	la	seva	família	

no estava d’acord. Un dia ell va haver 
d’anar a una guerra molt important i 
va morir. Elisa, amb el cor trencat, va 
anar a viure sola a un poble llunyà i 
temps després va morir per una estra-
nya malaltia.

Va	 morir	 contenta	 perquè	 sempre	
va	 fer	 el	 que	 va	 voler	 i	 sentir,	 no	 el	
que	deien	 els	 altres,	 sobretot	 la	 seva	
família,	i	per	això	va	ser	una	princesa	
diferente.

La	semana	pasada	cometiste	un	error,
y al día siguiente sentiste terror.

No pensaste en las consecuencias,
debías	pensártelo	mejor.

Tus amigos te preguntan
«¿Qué	pasó?»

Pero	no	sabes	qué	decirles,
porque	no	recuerdas	qué	ocurrió.
Solo	sabes	que	fue	un	error,

porque	despertaste	en	ropa	interior.

Estabas en un lugar desconocido,
«¿Qué	fue	lo	que	hice?»,

dices llorando,
sin	saber	qué	estaba	pasando.

Anoche	estabas	triste	y	fuiste	a	un	bar	buscando
 consolación.

No pensaste en las consecuencias
debías	pensártelo	mejor.

Estaba	un	chico	en	frente	tuyo,
Te	desmayaste	y	no	supiste	qué	pasó.

Se	lo	contaste	a	tu	familia,
pero no te ayudó.

Se	lo	contaste	a	tus	«amigos»,
si se les puede llamar así,

pues a todo el mundo se lo contaron
sin tener piedad de ti

Shailyn Erreyes Zambrano 2º de la ESO

Una princesa diferent
Diana Ferrufino 3r de l’ESO

Vive

Hoy voy a arrancar humos de tu cabeza.
Mirar la niebla por la mañana,

y pensar en lo de ayer.
Y cuando me mires digas:

«Ven,	amor,	que	ya	está	el	zumo	de	cereza».
Me tienes como un rompecabezas

sin encontrar las otras piezas.
Yo	sé	que	a	veces	me	da	vergüenza

apreciar la pureza de tu belleza.
Y	te	lo	digo	con	franqueza,

admiro la delicadeza de tu piel.
Tú, mi dulce doncella:

¿Estarías	dispuesta	a	ser	mi	presa?

Marcos Benítez Dure 2º de la ESO

Lo de una noche

«¿Entonces,	es	mi	culpa?»,
te preguntaste.

La	soledad	respondía
«el	mundo	es	egoísta».

Pasaron los días, semanas y meses.
Te sientes sucia,
y NO lo eres.

No te lo mereces.
No	sufras.

No lo hagas.
¡VIVE!
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Capítulo final

Yo soy como un girasol,
Un	girasol	que	quiere	florecer
En un mar de rosas negras.

Todos a mi alrededor arden.
Arden	tras	ese	fino	velo	de	humo.
Que	en	cualquier	momento

Se puede hacer añicos.

Se	creen	que	lo	saben	todo.
Que tienen razón.

Que son los reyes de nuestros corazones.

Pero, no lo son.
Ellos son cobardes.

Y,	ser	cobarde	es	lo	fácil.

Yo soy poderosa, guerrera,
Soy una rosa en llamas en busca de libertad.

No	sabía	que	me	estaba	ahogando,
En un cielo completamente soleado.

Florecí.
Y	así,	sin	más,	con	mis	manos	semidesnudas,

Empecé	a	quemarlo	todo.

Antes yo ardía.
Ahora	yo	quemo.

Ahora acaba todo, y empiezo yo.
Junto a mis miles de hermanas.

Junto a mis girasoles.

Y	a	las	que	aún	no	han	florecido	os	digo:
-¡Quemadlo todo!

¡A	ver	cómo	cojones	van	a	quemar	al	fuego!

Aditi Vyas 4º de la ESO

La meva vida

La	vida,	no	sé	com	ho	descriuria,	bé	
sí	que	ho	sé...	La	vida	comença	quan	
neixes,	portes	 felicitat	 a	una	 família,	
et crien, vas per primera vegada a l’es-
cola, estudies. Acabes primària i estàs 
molt	emocionat	per	començar	un	nou	
capítol de la teva vida: l’institut. Ara la 
teva vida canviarà moltíssim. Ja ets un 
adolescent.	No	tens	ni	idea	de	la	que	
t’espera. No saps dels moments bons 
i	 dolents	 que	 experimentaràs	 durant	
aquesta	nova	etapa.	

El primer dia de l’institut estaves molt 
nerviós,	 però	 tampoc	 era	 per	 a	 tant	
perquè	 poc	 a	 poc	 t’acostumaràs.	 Ja	
portes un temps a l’institut, amb els 
teus amics. Estàs una mica cansat 
però	no	passa	res,	segueixes.

De sobte, els teus amics s’obliden de 
tu,	et	deixen	de	parlar,	fer	cas…,	i	et	
preguntes	 per	 què.	 Et	 preguntes	 si	
has	fet	alguna	cosa	perquè	et	tractin	
així.	Però	no.	Te	n’adones	que	només	
s’aprofitaven	de	tu.	

La	veritat	és	que	és	molt	difícil	passar	
el	temps	sol.	Creies	que	podies	estar	
sol	 sense	 relacionar-te,	 però	 no	 és	
gens	 saludable,	 ja	 que	 som	 humans	
i necessitem relacionar i socialitzar 
amb	 altres	 humans.	 Però	 com	 que	
no	ho	sabies,	per	qualsevol	raó,	estàs	
un temps sense associar i connectar 
amb	altra	gent.	Ho	fas	fins	el	moment	
que	ja	no	pots	més	i	necessites	a	algú.	
Algú	 que	 t’escolti,	 que	 et	 «faci	 cas»,	
sigui el teu amic (o amiga)... necessites 
a	un	humà	en	qui	puguis	confiar	(fora	
de la teva casa). Coneixes a gent nova 
i	 fas	 amics	 nous.	 Ara,	 aquests	 nous	

amics t’ensenyaran moltes coses, 
t’explicaran les seves experiències, 
viuràs moltes noves experiències amb 
ells,	i	aprendràs	molt.	Aprendràs	que	
és inútil perdre temps i moments tan 
preciosos	per	algú	que	no	t’aprecia	ni	
et mereix. Aprens la importància i la 
sort	que	tens	de	viure,	de	tenir	a	tan-
tes	persones	que	es	preocupen	per	tu	i	
de no estar sol. Aprens la importància 
del	temps.	I	també,	el	que	està	passant	
en	el	món,	gràcies	a	la	sort	que	tens	de	
ser educat.

Una	última	cosa	que	m’agradaria	afegir	
per	concluire	és,	que	si	no	t’enfrontes	
a	aquestes	situacions,	pot	resultar	molt	
complicat	crear	un	bon	futur	i	créixer	
com	una	persona,	 i	 s’entén	perfecta-
ment	lo	difícil	que	pot	ser	adaptar-se	a	
nous	canvis,	però	mai	impossible	i	per	
això,	mai	s’ha	de	rendir.	

Ritin Ritin 4t de l’ESO
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Ella se sentía apagada y bastante vacía, sin darse 
cuenta	ya	era	mayor	y	no	comprendía	en	qué	momen-
to	ni	en	qué	lugar	su	juventud	se	había	marchitado.	
Se	lamentaba	por	no	prestarle	la	suficiente	atención	
a	aquellos	poemas	de	Ronsard	o	de	Garcilaso	de	 la	
Vega	que	acostumbraba	a	leer	en	clase	de	literatura,	
aquellos	 poemas	 que	 trataban	 de	 advertirle	 que	 la	
juventud	no	es	eterna	y	por	ello	se	debe	gozar	de	ella	
mientras se pueda.

Un mañana gris como esta, se sentó, con el mismo 
tedio	y	vacío	de	siempre,	a	leer	un	pequeño	libro	que	
había comprado en una curiosa tienda de antigüe-
dades.	Mientras	leía,	su	mente	y	su	alma	se	alejaban	
de	este	mundo,	se	llenaban	de	paz	y	de	tranquilidad;	
su cuerpo experimentaba un inmenso placer al leer 
cada	 letra,	cada	palabra	y	cada	 línea	de	aquel	 libro.	
De	 repente	volvió	a	 la	 realidad	al	 leer	un	 fragmen-
to del libro donde hablaba de la existencia de una 
remota isla de Grecia en la cual se encontraba una 
hermosa	ninfa	que	era	capaz	de	conceder	la	juventud	
eterna	 a	 la	 persona	 que	 fuera	 capaz	 de	 llegar	 allí.	
Ella,	sin	pensarlo	dos	veces,	emprendió	aquel	aven-
turero	e	inseguro	viaje,	sin	saber	qué	se	encontraría	
al	 llegar	 a	 su	 destino	 o	 si	 conseguiría	 aquello	 que	
tanto ansiaba. 

Mientras navegaba por las costas del mar Jonio, de-
cidió	 parar	 en	 el	 lugar	 que	 había	 sido	 su	 cuna	 por	
varios	años,	 en	el	 lugar	que	 la	vio	nacer	y	donde	se	
albergaban	 los	mejores	años	de	 su	vida.	Al	caminar	
por	 sus	 calles	 y	 respirar	 el	 armonioso	 y	 refrescante	
aroma	del	mar	comenzó	a	recordar	aquellos	momen-
tos	tan	felices	de	su	vida,	aquellos	momentos	en	los	
que	disfrutaba	de	su	tan	ansiada	juventud.	Continuó	
caminando	 y	 recordando	 aquellos	 tiempos	 tan	 her-
mosos,	y	de	repente	vio	la	cara	de	un	hombre	que	se	
le	hizo	bastante	familiar,	aquel	hombre	fue	su	primer	
amor	 y	 al	 verlo,	 en	 ella	 se	despertaron	 infinidad	de	
sentimientos	que	ya	daba	por	muertos;	con	él	volvió	
a reír, a soñar, y a sentir. A pesar de todo esto debía 
continuar	 su	 travesía,	 puesto	 que	 su	 objetivo	 y	 sus	
ganas	no	habían	cesado,	así	que	más	 fuerte,	 segura,	
y	 más	 decidida	 que	 nunca,	 volvía	 a	 emprender	 su	
idílico	viaje.	

Al	 llegar	 al	 cristalino	 y	 purificante	 mar	 Egeo,	 vio	
muy	 a	 lo	 lejos	 aquella	 isla	 que	 le	 daría	 lo	 que	 tanto	
necesitaba.

Cuando	por	fin	ancló	en	 la	costa	de	aquella	 isla	 tan	
inspiradora	de	paz,	tranquilidad,	comodidad	y	calor,	
una	silueta	femenina	se	empezó	a	acercar	a	ella	con	
paso	firme	y	sereno.	Al	verla	ella	se	llenó	de	asombro;	
aquella	mujer	o	aquella	ninfa	poseía	tanta	belleza	que	
de	lo	grande	que	era	se	me	hace	imposible	describirla.

La	ninfa	se	dirigió	a	ella	con	estas	palabras:
Teresa.	sé	por	qué	has	venido	hasta	aquí,	pero	 tam-
bién	sé	que	no	necesitas	que	 te	otorgue	aquello	que	
quieres,	no	has	sabido	ver	tu	juventud.	No	hablo	de	
tu	juventud	pasada,	si	no	de	la	que	posees	ahora,	de	
aquella	 juventud	que	encuentras	en	 la	 litera-tura,	en	
cada	libro,	en	cada	poema,	o	 incluso	la	que	encuen-
tras	en	el	amor,	en	aquel	amor	de	tu	 juventud,	o	en	
la	que	encuentras	al	visitar	el	lugar	que	te	vio	nacer	y	
que	te	llena	de	magníficos	recuerdos.

En	aquel	momento	Teresa	comprendió	que	la	juven-
tud	 puede	 ser	 eterna	 si	 la	 mantienes	 viva,	 y	 que	 la	
mejor	 forma	 de	 hacerlo	 es	mediante	 dos	 cosas	 bas-
tantes simples llamadas amor y literatura, capaces de 
hacerte	viajar,	cambiar	y	vivir.

En busca de una juventud eterna
Sara Tapia 1º Bachillerato



CERTAMEN LITERARI 2019

28 INS Pedraforca     /     2020

Crec	que	tots	alguna	vegada	en	la	nostra	vida	hem	pensat	
o	hem	volgut	volar	i	tenir	ales,	i	jo,	no	sóc	l’excepció.

Sempre	li	deia	a	la	meva	mare	que	volar	seria	el	millor	que	
em	podria	passar,	però	ella,	contínuament,	em	donava	un	
somriure com a resposta.

A	la	meva	edat,	això	de	voler	volar	sona	bastant	estrany,	
però	tot	 i	això,	vaig	decidir	crear	 les	meves	pròpies	ales.	
Vaig	començar	fabricant	una	maquinària	amb	molts	cables	
en	forma	d’ales,	però	pesava	tant	que	no	podia	ni	portar-ho	
damunt.	Després	ho	vaig	intentar	amb	quatre	estels	lliga-
des	a	mi,	però	no	aguantaven	el	meu	pes.	I,	quan	ja	portava	
milers d’intents, vaig trobar la manera de volar.

Aquella	mateixa	nit,	vaig	pujar	al	terrat	del	nostre	pis,	mai	
havia	estat	tan	emocionat,	el	meu	major	somni	estava	a	
punt	de	complir-se.	Vaig	 tancar	 els	ulls,	 em	vaig	posar	
les	ales	imaginàries	les	quals	anaven	a	ajudar-me	a	volar	
i	vaig	saltar,	vaig	saltar	el	més	fort	que	vaig	poder	i	per	
primera	vegada,	vaig	sentir	que	volava	com	un	àngel.

Vaig	volar	tan	alt	que	mai	vaig	tornar	a	veure	aquest	món,	
encara	que	la	veritat	és	que	per	fi	em	sentia	complet	i	tan	
sols	m’importava	això.	L’únic	que	em	preocupava	era	la	
reacció	de	la	meva	mare	en	veure	la	carta	de	comiat	que	li	
vaig	deixar	a	la	taula,	encara	que	sé	que	s’alegrarà	per	mi,	
perquè	sap	que	aquest	àngel	estarà	des	del	cel	veient-la	i	
que,	finalment,	va	complir	el	seu	major	somni:	volar.

Paula Brito 1r de Batxillerat

Ales

Somos libres a una voz exclamamos
Juntas nuestro derecho reclamamos
Ni	una	más	se	escucha		a	lo	lejos
Perder el miedo nosotras debemos 
Piropos y persecuciones no necesitamos
Porque	nosotras	elegimos	a	quien	amamos
Caminar	solas	bajo	la	luz	de	la	luna	
No debería hacer temer a ninguna
Somos libres nuevamente exclamamos 
A todo pulmón nosotras recitamos
Cada golpe y cada insulto encienden las llamas
Del	olvido	de	aquella	mujer	que	dices	que	amas	
Regálale	flores	y	entrégale	tu	corazón	
Más	no	impartas	más	agresión	
Con este verso digo no a la violencia 
De	aquella	mujer	con	ojos	de	inocencia	
Trabajamos	y	cuidamos	a	nuestros	hijos
Pero	mi	sueldo	siempre	será	un	acertijo
Somos libres siempre gritaré 
Y	en	todo	esto	que	digo	siempre	creeré.	

Somos libres
Bryan Steven Espinoza TCAI C

Instantáneo
Maricielo Torres Cárdenas 2º de Bachillerato

Reacción, acción 
Estímulo, respuesta,
Consecuencia, hecho

Hay comas entre palabras 
de un segundo de duración.

Es ahora y ya,
aquí	te	veo	y	aquí	te	mato.

Han	muerto	el	esfuerzo	y	la	paciencia.	
O…	¿los	habrán	matado?	
Aquellos,	aquellos	que	saltan
al	gozo,	sin	paso,	faltos	
de aprender, de dolor.

Carece	de	interés	aquel	recorrido.

Els seus ulls són verds com bosc
són	com	una	maragda	però	amb	més	valor,
el	que	més	m’agrada	és	que	transmet	amor
i	sobretot,	que	il·lumina	el	meu	món	quan	és	fosc.

Henry Ferreras 2n de Batxillerat

Jade
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¡Mamma mia!
Ranjod Singh  2º de Bachillerato

En nuestra cueva, mi luz, en nuestra madriguera, mi calor. 
Dulzura	en	la	faz	de	tu	alma,	dulcificado	mi	jardín	de	color.	
De	mi	árbol	fuiste	hespéride	y	de	mi	colmena	eres	miel.	
Vértice	equilibrado	de	lo	estable,	hiciste	de	tu	belleza	verdor.	
De	ser	ninfa	a	ser	laurel,	y	yo,	de	ser	flor	a	ser	rojo,	a	ser	verde,	a	ser	azul,	
a	ser	lo	que	de	color	quiere	llenar	tu	papel.	

Todos	los	días	quedábamos	a	la		mis-
ma	 hora	 y	 en	 el	mismo	 lugar	 justo	
al	atardecer,	en	 la	playa	de	enfrente	
de mi casa. Normalmente intentaba 
llevar puesto un vestido el cual hacía 
que	mi	brillante	y	suave	piel	se	viera	
reflejada	con	 la	poca	 luz	de	sol	que	
quedaba.	 A	 él	 siempre	 le	 gustaba	
acariciarme	y,	debo	admitir,	que	me	
encantaba sentir como poco a poco 
iba tocando cada parte de mi cuerpo.
Cuando lo conocí por primera vez 
era	algo	tímido,		pero	a	medida	que	
pasaba	más	tiempo	con	él,	me	daba	
cuenta	de	que	tenía	una	combinación	
perfecta:	 calma	 y	 fuerza.	 Cada	 día	

que	pasaba	y	nos	veíamos,	sentía	que	
tanto	 él	 como	 yo	 comenzábamos	 a	
ser	 uno,	 ambos	 nos	 necesitábamos,	
así como un escritor necesita su 
pluma para escribir o como un ave 
necesita sus alas para ser libre y volar.

La	 verdad	 es	 que	 no	 me	 asustaba	
el	 hecho	 de	 que	 lo	 necesitara	 para	
sentirme	completa,	ya	que	cada	uno	
tiene su droga y yo, había encon-
trado la mía. Una noche en la cual 
hacía	mucho	frío,	le	declaré	mi	amor,	
sentí	que	era	hora	de	decirle	que	me	
encantaba	la	conexión	que	habíamos	
creado	 al	 estar	 juntos.	 Él,	 no	 dijo	

nada, sin embargo, la luna hizo un 
camino sobre el agua de la playa y yo 
tan solo me limité a seguirlo. Cada 
vez	me	sentía	más	unida	a	él,	hasta	
que	me	fijé	que	había	conseguido	lo	
que	tanto	deseaba:	unirme	a	él	para	
siempre.

Así	fue	como	el	amor	que	sentía	por	
el	 mar	 hizo	 que	 me	 convirtiera	 en	
la	espuma	que	lleva	consigo	a	todos	
lados;	así	fue	como	mi	amor	hacia	él	
se hizo eterno.

Paula Brito Pesantes 
1º de Bachillerato

Años	atrás,	Jacob,	un	adolescente	de	15	
años, tímido y bastante callado, se dio 
cuenta	de	lo	mágico	que	es	escribir,	del	
poder de la imaginación al inventarse una 
historia nueva una y otra vez y de la ca-
pacidad de desaparecer por un buen rato 
mientras escribía. Jacob, pasaba horas 
escribiendo. Un día era un aventurero, al 
siguiente	un	dragón	gigante	que	arrasaba	
todo el mundo..., y así a lo largo de los 
meses. Él, tenía una capacidad increíble 
para	transmitir	lo	que	sentía	a	través	de	
una	hoja	de	papel	y	un	lápiz,	tanto	que	
incluso él mismo, se sorprendía.

Mientras, transcurría el tiempo, el ado-
lescente iba creciendo, y había cambiado 
tanto	de	físico	con	sus	historias:	que	si	
un	aventurero,	que	si	un	rey,	que	si	un	
villano...	que	no	 sabía	quién	era,	 Jacob	
había desaparecido entre tantos persona-
jes	escritos.

Semanas	más	tarde	de	darse	cuenta	de	
que	ya	no	sabía	quién	era	él	en	realidad,	
cayó	en	la	cuenta	de	que	la	única	solución	
para encontrarse era borrar todas sus 
historias,	 palabras	 y	 frases.Así	 lo	 hizo,	
aquella	 tarde	 borró	 letra	 a	 letra	 todos	

sus	escritos,	hasta	que,	finalmente,	todas	
las	hojas	quedaron	en	blanco.	Y	fue	en-
tonces,	en	ese	momento	en	el	que	ya	no	
había	nada,	en	el	que	todo	estaba	vacío,	
cuando se dio cuenta de la importancia 
del escribir, y decidió volver a llenar 
aquellas	hojas	en	blanco	de	letras,	arries-
gándose	a	perderse	en	ellas,	otra	vez.

Paula Brito Pesantes

Perdido en sus letras

Espuma
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Beauty Standards
Mayherly Alcocer 
(2nd Batxillerat B)

My	 research	 work	 is	 about	 beauty	 standards.	 I	 have	
decided	 to	 write	 on	 this	 subject	 because	 it	 is	 a	 serious	
problem which exists nowadays.

In	my	research	work,	I	have	discussed	how	this	standard	
has	 an	 influence	on	 society,	 the	problems	 it	 causes	 and	
the methods that have been introduced to contradict this 
established standard. My topic is very interesting and 
there	are	many	things	to	work	on,	but	I	think	I	did	not	
try hard enough.
 
Even	 though	my	 research	work	did	not	 have	 the	 result	
I	had	expected,	I	know	I	can	work	much	harder	for	my	
class presentation and get a good grade.

Celebrities: Effects on Teenagers
Reinalyn Roxas Hernandez

(2nd Batxillerat B)

The	 title	 of	 my	 research	 work	 is	 «Celebrities:	 Effects	
on	Teenagers»	 .	I	have	chosen	this	subject	because	 it	 is	
interesting	and,	as	a	teenager,	I	think	I	can	relate	to	this	
topic. Furthermore, another reason why I have chosen 
this	 topic	 is	 to	understand	 the	 impact	of	 celebrities	on	
people, especially on adolescents.
  
In this research, I have explained what a celebrity is 
and	 what	 the	 different	 types	 of	 celebrities	 are.	 I	 have	
also	 included	 in	 the	 research	 how	 teenagers	 know	
about	celebrities.	 I	have	 listed	 the	most	 followed,	 liked	
and	subscribed	celebrities	on	the	different	social	media	
platforms.	The	most	important	part	of	the	research	is	the	
positive	and	negative	effects	of	celebrities	on	teenagers.	

I	 have	 listed	down	 the	positive	 and	negative	 effects	of	
celebrities on people, particularly on adolescents. Finally, 
I	have	done	a	survey	to	get	opinions	of	different	people	
about my topic.
  
	In	conclusion,	I	have	found	out	that	celebrities	can	really	
have	 positive	 and	 negative	 effects	 on	 us.	 Throughout	
this	research,	I	have	become	more	aware	of	the	danger	
of	 idolising	 celebrities.	 We	 cannot	 deny	 the	 fact	 that	
celebrities	 have	 effects	 on	 the	 general	 public.	 In	 this	
research,	I	wanted	to	know	how	celebrities	had	an	impact	
on	teenagers,	and	I’ve	found	out	that	they	really	do	have	
relevant	effects	on	us.		
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Child Protection

Zihui Pan 
(2nd Batxillerat B)

My	research	work	is	about	a	topic	which	is	little	known	
by society at this point. Nowadays, there is a child 
protection system in our country, but most society is 
unaware	of	this.

 So, I decided to investigate about the minors protected 
by	DGAIA	(Direcció	General	d’Atenció	a	 la	 Infància	 i	
l’Adolescència),	 which	 is	 the	 organization	 which	 takes	
care	 of	 children	 and	 teenagers	 in	 Catalonia.	 Its	 main	
objective	is	to		guarantee	the	personal	development	and	
education	of	children.
 
I only have two reasons why l have chosen this topic. 
The	first	one	 is	because	I	wanted	 to	do	research	about	
people in my personal situation: I’m a protected minor. 
Unfortunately,	 I	 am	 not	 the	 only	 one.	 It	 is	 also	 the	
situation	 of	 many	 more	 minors.	 The	 second	 reason	
is	 to	 show	 the	 existence	 of	 fake	 rumours	 about	minor	
centres and young people who live in them. Teenagers 
are	unfairly	stigmatised	for	the	simple	fact	that	they	are	
not	living	with	their	families.

I	wish	more	people	would	get	to	know	about	the	good	
work	 our	 child	 protection	 system	 is	 doing	 for	me	 and	
people	in	situations	like	mine.

My	research	work	talks	about	criminal	
minds.	 I	 chose	 this	 topic	 from	 the	
proposals	 offered	 by	 the	 institute.	
I	 wanted	 my	 work	 to	 be	 about	
criminology or psychology because I 
like	them	a	lot.	Luckily	my	institute	had	
a	proposal	that	linked	the	two	things.	
I am interested in this topic because 
I have always watched criminals on 
television. I always wondered why 
criminals	 have	 a	 hard	 time	 killing.	
We	all	 have	 the	 idea	 that	 the	 culprit	
in a crime scene is the criminal, but 
nobody	 knows	 about	 the	 problems	
that they have had in their lives and 
which	have	led	to	the	end	of	another	
person’s	life.

My	 goal	 was	 to	 try	 to	 find	 out	 the	
behaviors	 that	 lead	 them	 to	 kill.	
For this reason, I’ve searched the 

relationship between criminology and 
psychology when solving a crime and 
the relationship between genetics and 
criminal behavior. My initial ideas 
before	 getting	 involved	 in	 my	 work	
were: There is a clear relationship 
between genetics and violence or 
criminal behaviour; criminals develop 
mental illnesses, you are not born a 
criminal;	if	criminals	are	not	born,	to	
some extent, society is to blame. To 
check	my	 initial	 ideas,	 I	 have	 read	 a	
lot	about	the	subject	and	I	have	also	
interviewed	 a	 forensic	 psychologist.	
This psychologist has helped me solve 
all	my	doubts	on	the	subject.	I	also	did	
a society survey because I wanted to 
know	if	people	knew	anything	about	
the	 reality	 of	 these	 sciences.	 I	 have	
also investigated a real case in Spain: 
the	case	of	Joaquín	Ferrándiz	Ventura.	

My	main	ideas	were	false	minus	one:	
criminals don’t have to be mentally ill 
and there is no relationship between 
genetics and criminal behavior. In 
conclusion,	 this	 research	 work	 has	
helped me in all aspects. It has helped 
me	 to	 know	 much	 more	 about	 the	
subject	and	to	decide	the	degree	I	want	
to	pursue	in	the	future:	psychology.	

Criminal Minds
Nabila Saghir Rachidi 

(2nd Batxillerat B)
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Squatters and Evictions
Abir Ghammat

(2nd Batxillerat B)

My	research	work	consists	in	the	explanation	of	evictions	
and	squatting.	This	is	a	social	and	political	problem	that	
is	excluding	many	people	from	mainstream	society.

In	my	work,	I	have	explained	how	a	squatter	 is	evicted	
and	 how	 an	 eviction	 takes	 place,	 the	 types	 that	 exist,	
its	phases	and	so-on.	I	have	also	tried	to	find	out	what	
factors	have	brought	us	to	this	situation,	and	why	they	are	
not solved. How society acts, how people come together 
to	fight	and	try	to	paralyze	this	catastrophe.	I	have	come	
to	 realize	 the	 lack	 of	 political	 action.	 I	 have	 also	 seen	
that	people	which	are	affected	are	not	only	poor	people,	
but	 also	people	with	 a	 good	 job	 and	 a	 good	economic	
situation.	I	have	investigated	some	strikes	that	have	been	
made	 for	 the	 struggle	 of	 decent	 housing.	 I	 have	 also	
interviewed	the	authorities	and	affected	people	to	gather	
different	points	of	view.

One	of	the	things	that	has	prompted	me	to	choose	this	
topic	for	the	research	work	has	been	my	involvement	in	it,	

since I am also going through this situation and I wanted 
to show this problem and the little importance that it is 
being	given.	In	2018,	there	have	been	60,000	evictions	in	
Spain.	If	the	situation	doesn’t	improve,	society	as	a	whole	
will get much worse.

Gender stereotypes and impact and influence of the media
Jessy Coca 

(2nd Batxillerat B)

My	 research	 work	 is	 about	 gender	
stereotypes	and	the	role	of	the	media	
in this topic.

I	 chose	 this	 topic	 because	 I	 think	
that stereotypes are still present in 

many areas, and they generate big 
problems	and	negative	consequences	
for	 people.	 In	 addition,	 media	 and	
publicizing have a really important 
role because they are the ones which 
are	more	influential	on	society.

People	 are	 not	 aware	 of	 how	
stereotypes	are	instilled	upon	us	from	
an	early	age.	In	this	research	work	I	
deal with what a stereotype is and its 
kinds.	 I	 decided	 to	 focus	 in	 gender	
stereotypes, its theories, how they 
are	classified	and	the	most	important	
part,	which	 is	 the	 role	of	 the	media	
and	their	negative	consequences.		The	
objectives	of	this	study	are	to	analyze	
the	 power	 of	 gender	 stereotypes	
and	 their	 influence	 on	 society	 and	
the	 hidden	 impact	 of	 the	media	 on	
people’s	way	of	thinking.
 
With	my	research	work,	I	have	learnt	
a lot about stereotypes, society and 
the	media.	Despite	 the	difficulties,	 I	
have	really	enjoyed	my	topic	and	I	also	
hope that people will get interested in 
it. 
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Dream Houses in Real Life

Have you ever seen in a movie how 
windows, lights and home appliances 
work	 by	 themselves	 in	 a	 house?	 If	
your	answer	is	yes,	you	need	to	know	
that	this	exists	in	real	 life.	It	 is	called	
domotic or home automation. In my 
research	work,	I	 try	to	find	out	what	
the	 term	 «domotic»	means	 and	what	
are its advantages and disadvantages. 

First	 of	 all,	 home	 automation	 is	 the	
set	of	technologies	applied	to	a	home	
so	that	you	obtain	a	greater	control	of	

home systems. Home automation is 
able	to	open	windows,	turn	off	lights	
or	even	make	a	coffee	if	you	program	
it.	 	We	need	a	control	system	so	that	
the	elements	 that	make	up	the	home	
automation	 system	 execute	 the	 tasks	
in	 a	 coordinated	 and	 effective	 way.	
The control systems are designed to 
facilitate	 the	 tasks	for	human	beings.	
One	 of	 the	 advantages	 of	 living	 in	
a smart home is that there is more 
security. Another advantage is that it is 
beneficial	for	the	environment	because	
home automation deals with saving, 
among others, water, electricity and 

gas. Besides, the only disadvantage I 
have discovered is that it costs a lot.
To conclude, home automation has 
been	a	revolution	for	our	daily	life	in	
homes that are led through screens. 
Would	you	like	to	live	in	a	house	like	
this	or	will	you	just	watch	other	people	
use	home	automation	in	movies?			

Essential Oils and Perfumery

I	decided	 	 to	 choose	 a	 job	 related	 to	 essential	 oils	 and	
perfumery	because	the	idea	of	making	my	own	perfume	
seemed very interesting to me. However, I must admit it 
seemed	a	bit	complicated	at	first.

The	 aim	of	 this	 research	
work	 is	 to	 look	 into	 the	
field	 of	 perfumery	 and	
the world around it. In my 
work,	we	can	distinguish	
two	 differentiated	 parts:	
a theoretical part, based 
on	 the	study	of	essences,	

and	 a	 practical	 part,	 based	 on	 the	 application	 of	 some	
extraction	methods	from	different	plants	to	create	their		
perfume	from	the	extracted	essential	oils.

	In	the	theoretical	part	of	my	work,	I	deal	with	the	history	
of	perfumes,	 their	 structure	 and	 their	 classification.	 In	
the	experimental	part	of	my	work,	I	have	discussed	the	
processes	that	I	had	to	do	to	obtain	my	perfume.

In	 general,	 I	 feel	 satisfied	with	my	work,	 but	 it	 is	 true	
that	I	would	have	liked	to	do	the	experimental	process	
of	 distillation,	 in	 order	 to	 isolate	 some	 other	 type	 of	
essential	oil.	That	way	I	would	have	really	felt	like	a	real	
scientist in the laboratory.

Ainhoa Cuello (2nd Batxillerat B)

The Best of Rest

My	research	work	is	about	the	importance	of	rest.

Almost	everybody	thinks	that	resting	well	 is	unnecessary.	
They don’t realize that a bad rest could have worse 
consequences	because	it	has	an	impact	both	on	your	body	
and your mind.

I	also	talk	about	unhealthy	habits	that	many	people	do,	such	
as	smoking	or	drinking	alcohol.	Apart	from	bad	rest,	I	have	
tried	to	find	the	best	ways	to	get	as	a	healthy	life	as	possible,	
which are doing physical exercise or avoiding stress.

Thanks	to	this	work,	I	have	been	able	to	learn	a	lot	about	
rest.	It	has	also	made	me	think	that	it	is	a	very	important	
factor,	 which	 almost	 everybody	 underestimates.	 I	 have	
realised that paying more attention to rest will eventually 
pay	off.

Esperanza Florian (2nd Batxillerat A)

Mohamed el Aissaoui (2nd Batxillerat B)
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Crisis in Venezuela

I	am	currently	pursuing	the	last	year	of	high	school	and	
we	 had	 to	 do	 a	 research	 work	 about	 what	 we	 wished.	
Mine	deals	with	crisis	today	in	Venezuela.

As	you	know,	the	Latin	American	country	where	I	come	
from	is	not	at	its	best	because	of	different	factors,	which	
I decided to investigate thoroughly, and then to explain. 
So,	the	main	objective	of	my	project	is	to	understand	how	
a	country	which,	in	the	past,	was	believed	to	be	one	of	
the	richest	and	most	developed,	due	to	the	fact	that	it	has	
the	largest	oil	reserves	in	the	world,	nowadays	is	stuck	in	
an	extreme	crisis.	I	also	wanted	to	know	to	what	extent	
crisis	has	affected	Venezuelan	population.

Mainly,	I	have	explained	the	origins	of	the	most	serious	
problems,	such	as	the	first	drop	in	oil	prices	in	2008,	or	
the mass protests throughout the country. Then, I decided 
to	focus	my	work	into	the	most	direct	consequences	the	
citizens	from	Venezuela	are	suffering	from,	which	are	the	
economy and its downturn, health issues, immigration 
and insecurity.

The main motivation that led me to do this research 
work	 is	 the	 need	 to	 understand	 the	 negative	 events	
that,	as	time	went	by,	have	worsened	Venezuelan	social	
situation. I also wanted to explain and delve into topics 
which	are	not	accessible	 to	the	rest	of	 the	world	 in	the	
news	or	on	the	web.	Since	I	have	witnessed	most	of	the	

events,	 I	 felt	 I	 should	write	about	 them.	Besides,	 I	was	
interested in denying some rumours and putting the 
record	 straight	 about	 some	“facts”	about	 the	economic	
and political situation in my country, which are spread in 
other	countries	and	are	confusing	or,	at	least,	misleading.

I	 would	 like	 to	 perform	 the	 function	 of	 spokesperson	
or	“transmitter	of	a	message”	on	behalf	of	people	who	
unfortunately	cannot	do	 it.	 I	would	also	 like	 to	 inspire	
all people who still do not value or do not appreciate 
the	effectiveness	and	easy	access	to	public	services	they	
take	for	granted	in	their	countries.	On	the	contrary,	they	
should	not	despise	or	even	act	against	 the	welfare	 they	
already	enjoy.	Unluckily,	 this	 is	worrisome	because	 it	 is	
something	that	it	is	frequently	seen	a	lot	today,	especially	
among the youngest population.

Valentina Padilla (2nd Batxillerat B)

Spanish and American English

The	 topic	 of	 my	 research	 is	 the	
influence	 of	 Spanish	 on	 American	
English. I chose this topic because 
I thought that it would be very 
interesting	 to	 analyze	 two	different	
languages and the relationships 
between both.

In	 my	 research	 I	 have	 also	 looked	
into all the languages which are 
spoken	 in	 the	 states	 of	USA.	After	
my search, I arrived at the conclusion 
that	 Spanish	 is	 the	 most	 spoken	
language	 in	 USA,	 after	 English.	

There	are	a	 lot	of	people	who	have	
Spanish as their mother tongue.

The	influence	of	Spanish	on	English	
in	USA	began	shortly	after	the	arrival	
of	 Christopher	 Columbus.	 In	 fact,	
English	has	been	more	influenced	by	

Spanish than by any other language. 
Many words have been adapted into 
English	from	Spanish	like	«tomatoes»	
or	«chocolate».	Besides,	there	are	lots	
of	similarities,	 such	as,	words	which	
end	 with	 «ción»,	 	 end	 in	 «tion»	 in	
English. Furthermore, many people 
in	America	speak	«Spanglish»,	which	
is	 a	 combination	 of	 English	 and	
Spanish.	 It	 isn’t	an	official	 language,	
but	 it’s	 widely	 spoken	 in	 some	
American	states,	like	California.

In conclusion, Spanish has had 
a	 huge	 influence	 on	 English.	
Good-bye, amiga. Mi casa es tu casa. 

Manpreet Kaur (2nd Batxillerat B)
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Discrimination Against Women in Literature

The	 research	 work	 is	 the	 final	 high	 school	 work.	
Therefore,	it	is	a	very	important	part	of	our	grades	and	
our	lives.	So,	even	though	it	is	something	new	for	us,	we	
must	take	it	seriously	and	do	our	best.

My	work	is	entitled	A	Meaningless	Discrimination	and	deals	
with	literary	discrimination	against	women,	so	my	job	is	to	
investigate why women were discriminated against in the 
field	of	literature,	what	opinion	has	been	taken	throughout	
history about the women who wrote, their position on 
the	situation	and	what	the	status	of	this	conflict	is	today.	
Personally, my motivations to investigate this topic have 
been	several,	like	my	taste	for	literature;	my	desire	to	know	
more	about	it;	the	curiosity	that	was	awakened	in	me	when	
I	realized	most	of	the	works	discussed	in	literature	were	
written by men. However, above all, what has motivated 
me	most	has	been	the	fact	that	I’m	a	woman,	and	I	know	
that	we	are	more	than	qualified	to	create	any	type	of	art.	
I	wished	to	show	that,	despite	the	difficulties	that	society	
has	 presented	 to	 us,	we	 have	 been	 able	 to	 fight	 against	
them and we will never give up.

You probably wonder how a second-year high school 
student	 thinks	 to	 demonstrate	 that	 there	 was	 or	 is	
discrimination in literature. Basically, I have structured my 
work	in	periods,	previously	analysing	the	social	situation	
of	women	in	each	century.	By	doing	this,	I’ve	showed	their	
position in history, and then I have analysed women in the 
field	of	literature.	I	have	also	given	examples	of	biography	
and	works	of	magnificent	writers,	who	indirectly	show	us	
what	the	social	and	literary	situation	was		for	women	at	
that time and age. 

Sara Tapia Méndez (2nd Batxillerat B)

Women’s Role Throughout the Last Two Centuries

My	 research	work	 is	 about	 the	 role	
of	 women	 over	 time.	 I	 chose	 this	
topic because many people are not 
sufficiently	 aware	 of	 how	 violent	
a situation women lived in history 
and are still living today. On many 
occasions,	 we	 don’t	 know	 how	
serious the problem is and we don’t 
try	 to	solve	 it.	So,	I	decided	to	 talk	
about	 the	 situation	of	women	 from	
the	 nineteenth	 to	 the	 twenty-first	
century.

Throughout	 the	 work,	 I	 am	
discussing	 the	 situation	 of	 women	
in	society,	at	work	and	in	politics.	I	
talk	about	all	the	injustices	that	they	
were	enduring,	of	the	differentiation	
between	men	and	women,	of	 lower	
wages	 caused	 by	 gender,	 of	 how	
wives were slaves to their husbands.
In addition to all these grievances, 
I mention all the changes that 
have been happening in women’s 
lives.	 I	 deal	 with	 gender	 equality	
and	 feminism,	 which	 is	 the	 most	
important	 movement	 for	 women’s	

lives	because	it	has	been	the	first	and	
foremost	step	to	achieve	equality.

In the last bit, which is the most 
fundamental	one,	I	speak	about	the	
twenty-first	 century.	 I	 describe	 all	
the positive and negative changes 
that women have undergone and 
what	their	situation	is	like	now.

With	this	work	I	want	everyone,	both	
women and men, to get together and 
fight	together	in	the	streets	to	achieve	
equality	for	all,	once	and	for	all.

Paula Cascales (2nd Batxillerat B)
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L'energia del teu menjar ve dels glúcids i dels

lípids però d'aquests n'hi ha dos tipus:  

 

 
 

 és un art 
Els nutrients són els components dels

aliments que el cos necessita per créixer,

lluitar contra la malaltia, i proporcionar

l'energia a tots els sistemes del cos.

Proteïnes 

glúcids 

Lípids (greixos) 

lípids i glúcids

saludables

lípids i glúcids

NO saludables

-

I així, què hem de consumir?

Tindrem més energia

Millor estat d'ànim

Prevenim malalties

Ossos i dents més forts

Dormirem millor

Perquè cal evitar certs
aliments?

Problemes de memòria i aprenentatge

Malalties cardiovasculars

Diabetis

Obesitat

 

MENJAR
SALUDABLE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més fàcil i bó
del

que penses

COMPTE!!!

Vigila amb el sucres

afegits que trobem als

aliments. Hi ha més

del que penses!

Donuts,nutella,refrescs ensucrats, brioxeria

Els millors tríptics realitzats per l’alumnat de 1r de Dietètica
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POTS TROBAR-

NOS
 Vigila! No ens donem compte de la

quantitat diària de sucres

que menjem. Es recomana un màxim de

25gr diaris (serien uns 6 terronets).

 Una
ingesta tan elevada de sucres pot

provocar obesitat, diabetis, caries...

Vols saber com reduir la
ingesta de sucres i greixos

sense renunciar a res?

No tens
opció...
o si?
Tríptic nutricional

Les patates, el moniatos i els altres tubercles

són una bona alternativa a la pasta i a l'arròs

blanc. Són més saciants i baixos en calories. Si

has de menjar pa, que sigui integral. 

I tu, 
et creus

 healthy?

Institut Pedraforca
C/ Enginyer Moncunill, 2

08905 L'Hospitalet de Llobregat
93 449 47 14

Les fruites t'aporten sucres, però en tenen
menys que les galetes, els dònuts..., i

s'absorbeixen més lentament. A més,
contenen molta fibra i per això són més

saciants.

A part d'a la carn, trobem proteïnes  enproductes com la soja, el tofu, el seità o els
pèsols. També als llegums (cigrons, mongetes,

llenties, etc.). No mengis carn cada dia, i 
 prioritza les carns blanques (pollastre, porc,conill, gall dindi...).

Els greixos tenen moltes funcions al cos, NO

ELS REBUTGIS! Aconsellem que les fonts

principals siguin l'oli d'oliva verge extra, els

fruits secs (nous, ametlles, anacards...),

verdures com l'alvocat, i el peix blau (tonyina,

salmó...). EVITA greixos de brioixeria,

mantegues, patates de bossa, etc.

Contacte

COMPROVA-HO!

 

SABIES QUÈ?  

Les verdures, a més de proporcionar-te molts

nutrients, tenen un aportament calòric baix, i,

per tant, pots menjar-ne totes les que vulguis.

Recepta galetes
de civada

sinazucar.org
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Els millors tríptics sobre vitamines i minerals en diferents llengües: 
castellà, anglès, italià i quítxua.
CARMEN LICUONA. Vitamina B12 Cobalamina y Fósforo – Castellano
	

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA 	
 VITAMINA B12?	

EN QUE ALIMENTOS PODEMOS ENCONTRAR?	
Carne de res, aves, huevos, diversos 	
 productos lácteos.	

cereales	

EXCESO DE LA 	
VITAMINA B12	

INSUFICIENCIA 	
 CARDIACA	

QUE SUCEDE EN NUESTRO 
CUERPO 	
 SI FALTA LA VITAMINA B12?	

Anemia perniciosa	

	

QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL 	
 FÓSFORO?	

ENFERMEDADES POR FALTA 
DE 	
 FOSFORO	

- Decaimiento y debilidad.	
- Temblores y disartria (dificultad para 	
 articular palabras)	
- Anorexia y desordenes respiratorios.	

EN QUE ALIMENTOS	

ENCONTRAMOS EL FÓSFORO?	

IMPORTANCIA DEL FÓSFORO 	
 EN EL EMBARAZO	

EL FÓSFORO ES UN MINERAL DE GRAN 	
 IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO	

DEL CEREBRO DEL BEBÉ	

DETOX JUICE CLEANSE	

QUE ES EL FÓSFORO?	

El  fósforo  es  un  mineral  que  
se encuentra en los huesos y 
dientes.	
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ROSSI E. PEREZ. Vitamina D y Potasio - Castellano
	

Características	 Alimentos que	

antienvejecimiento	

Funciones:	
Regulación de los niveles de calcio y 
fósforo en la sangre.	
Está involucrado en los procesos del 
sistema inmune.	
Podría tener propiedades 
antitumorales.	

La vitamina D se puede obtener de 	
 dos maneras:	
Exponerse a los rayos solares (UV). 
Mediante el consumo de	

alimentos ricos en esta vitamina, 
como la leche y el huevo.	

contienen vitaminas D	

Causas de la deficiencia de 
vitamina D:	

Pigmentación cutánea 
Obesidad	

Enfermedad del riñon 	
Enfermedad del higado	

VITAMINA D	

¿ Q u é  e s  l a  v i t a m i n a  D ?  	

T a m b i é n  l l a m a d a  c a l c i f e r o l , 	

l a  v i t a m i n a  D  e s  u n a  d e  l a s 	

v i t a m i n a s  l i p o s o l u b l e s 	

e s e n c i a l e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n 	

n o r m a l  d e  h u e s o s  y  d i e n t e s  y 	

p a r a  l a  a b s o r c i ó n  d e  c a l c i o  a 	

n i v e l  i n t e s t i n a l . 	

NOMBRE:	
ROSSI.E.PEREZ DIAZ 	
 PROFESORA:ELISA	

FUSTER 	
CURSO: TCAE-D	

Las funciones más importantes	

del potasio:	
Esencial para el correcto 
crecimiento del organismo. 
Es parte de los huesos. 	
Está involucrado en el 	
metabolismo de los	

carbohidratos.	
Colabora en la permeabilidad de la 
membrana.	
Participa en la contracción 
muscular.	

P r o p i e d a d e s  d e l  p o t a s i o : 	

E l  p o t a s i o  e s  u n  m i n e r a l  a b u n d a n t e 	

e n  l a s  c é l u l a s  v e g e t a l e s  y  a n i m a l e s . 	

L a s  f u n c i o n e s  q u e  c u m p l e  a  n i v e l 	

m e t a b ó l i c o  s o n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a 	

s u  d e s a r r o l l o  c e l u l a r  y  o r g á n i c o .  E l 	

c u e r p o  h u m a n o  e s t á  c o m p u e s t o  d e 	

p o t a s i o  e n  u n  5  p o r  c i e n t o . 	

Alteraciones de potasio en la 	
 sangre:	

El valor de referencia del 	
potasio en la sangre está entre	

3.5 mEq / L a 5.5 mEq / L. Cuando	

este mineral está por encima o 	
 por debajo de este rango,	
podría provocar la aparición de 	
ciertos problemas de salud, de	

la siguiente manera: 	
 POTASIO ALTO	

POTASIO BAJO	

Potasio	

E l  p o t a s i o  e s  u n  m i n e r a l 	

e l e m e n t a l  e n  n u e s t r o  c u e r p o , 	

y a  q u e  r e a l i z a  f u n c i o n e s 	

b á s i c a s  c o m o  l a  r e g u l a c i ó n 	

d e l  a g u a  d e n t r o  y  f u e r a  d e  l a s 	

c é l u l a s . 	
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El cromo es un mineral que nuestro

cuerpo necesita en cantidades muy

bajas.

El cromo se concentra principalmente

en el hígado, el bazo, los tejidos blandos

y los huesos. El contenido de cromo

disminuye con la edad.

⚙

B r ó c o l i
G r a n o s  e n t e r o s
C e b o l l a s
T o m a t e s
F r u t a s

⚙FUNCIONES

DEL CROMO

❗

L a  f a l t a  d e  c r o m o  p u e d e  p r o v o c a r
r e s i s t e n c i a  a  l a  i n s u l i n a ,  e s  d e c i r ,
l a s  c é l u l a s  d e  n u e s t r o  c u e r p o  n o
r e s p o n d e n  a  l a  p r e s e n c i a  d e
i n s u l i n a .
L a  r e s i s t e n c i a  a  l a  i n s u l i n a  p u e d e
d e s e n c a d e n a r :

H i p e r i n s u l i n e m i a  ( a l t o s
n i v e l e s  d e  i n s u l i n a  e n  l a
s a n g r e )
H i p e r g l u c e m i a  ( n i v e l e s
a l t o s  d e  g l u c o s a  e n  s a n g r e )
P r o b l e m a s  d e l  c o r a z ó n
D i a b e t e s
S í n d r o m e  X  o  s í n d r o m e
m e t a b ó l i c o

✅ Controlar los niveles de azúcar
en la sangre.
✅ Participa en el metabolismo del
colesterol (grasas): ayuda a
mantener los niveles normales de
colesterol en la sangre.
✅ Participa en el metabolismo de
los ácidos nucleicos: que forma el
ADN, material genético presente
en cada célula.

VITAMINAS Y
MINERALES

N O M B R E :  V I V I A N  C H A C Ó N  A L C Ó N

G R U P O :  D

P R O F E S O R :  E L I S A  F U S T E R

I N S T I T U T O :  P E D R A F O R C A

A Ñ O :  2 0 1 9 / 2 0 2 0

 

¿QUE ES VITAMINA E?

E s  u n a  v i t a m i n a  l i p o s o l u b l e ,

s e  o b t i e n e  p r i n c i p a l m e n t e  d e

c e r e a l e s  i n t e g r a l e s  y  a c e i t e s

v e g e t a l e s .

C o m o  v i t a m i n a  E ,  s e  a g r u p a n

u n a  s e r i e  d e  c o m p u e s t o s  q u e

s e  h a n  d e n o m i n a d o

t o c o f e r o l e s  y  d e n t r o  d e  e l l o s ,

e l  q u e  t i e n e  m a y o r  a c t i v i d a d

e s  e l  α - t o c o f e r o l .

 

* Ayuda al cuerpo a usar la

vitamina K.

* Participa en la formación de

glóbulos rojos.

* Promueve la dilatación de

los vasos sanguíneos.

* Previene la formación de

coágulos sanguíneos.
 

 

Fuentes alimenticias

de la vitamina E

 Trigo, maíz, aceites vegetales,
aceitunas y nueces (nueces).
Mantequilla, margarina y huevo.
Vegetales de hoja verde; como
espinacas, hojas de nabo, repollo,
lechuga.
Espárragos.
 
 

❗ Consecuencias de la

deficiencia de la vitamina

E

 

 

P r o b l e m a s  n e u r o l ó g i c o s
P é r d i d a  d e  e q u i l i b r i o  y
c o o r d i n a c i ó n
D e b i l i d a d ,  
D a ñ o  a  l o s  n e r v i o s
s e n s o r i a l e s  y  l a  r e t i n a  d e l
o j o .

T e n e r  u n a  d e f i c i e n c i a  d e

v i t a m i n a  E  e s  l a

d e s n u t r i c i ó n  s e v e r a .  L o s

s í n t o m a s ,  s o n :

VIVIAN CHACÓN. Vitamina E y Cromo - Castellano



41INS Pedraforca     /     2020

NOVES CREACIONS
SANDRA LOYOLA. Vitamina B2 Riboflavina y fluor – Italiano

 

DOVE	TROVARLA?	

? 		Acque	fluorurate.	
? 		Verdure	e	ortaggi	(in	base	al		
	 contenuto			di			fluoro			della	

terra)	 spinaci,	 cavoli,	 la;uga,	
germogli	di	soia,	patate.	

? 		Pesce		 (sardine,		 salmone,	
baccalà,	fru?	di	mare).	

? 		Alimen@		e		bevande		preparate		con		acque		
	 fluorurate.	
? 	 	La;e	fluorato	e	materno.	? 		
Gelatina.	
? 		Tè,	caffè.	
? 		Integratori	di	fluoro,	den@fricio.	

COSA	SUCCEDE	SE	CI	MANCA?	
L 		A	causa	di	una	carente	assunzione	di	fluoro,	vi		
	 è	un	aumento	dell’’incidenza	e	della	gravità	

delle	carie	dentali.	
L 		Osteoporosi	(ancora	in	fase	di	studio,	poichè		
	 altri	fa;ori	dovrebbero	intervenire).	

IMPORTANTE!	
*Un	consumo	eccessivo	 di	 fluoro	 causa	 la	 fluorosi	
dentale	(den@	marmorizza@).	
*Provoca		anche		alterazioni		ossee		con		sclerosi		
(maggiore	densità	ossea),	la	fluorosi	scheletrica		
può	causare	mol@	dolori	e	gravi	anomalie	ossee.	
*Inoltre	anche	disturbi		al	sistema	nervoso.	

Una	 dieta	 equilibrata	 fornisce	 abbastanza	 vitamine,	
minerali	 	 e	 	 sostanze	 	 nutri@ve	 	 per	 	 l'organismo;	
tu;avia,	 uno	 squilibrio	 nella	 dieta	 può	 causare	 sia	
carenze	 che	 eccessi	 e	 non	 solo	 consumandoli	 nel	
cibo,	 ma	 anche	 a;raverso	 farmaci	 o	 integratori,	
senza	prescrizione	e	controllo	medico.	

Per	più	informazioni:	

NaConal	InsCtute	of	Healt		
	 www.nhi.gov	

Organizzazione	delle	Nazioni	Unite	per		
	 l’Alimentazione	e	Agricoltura	

www.fao.org	

Fondazione	Spagnola	di	DieCsC	e		
	 NutrizionisC	

www.fedn.es	

Sandra	Celia	Loyola	Rojas		
	 TCAI-D 2019/2020	
Professoressa:		Elisa	Fuster	

	
VITAMINA	B2	-	RIBOFLAVINA	

È			una			sostanza			cristallina			di			colore			giallo,		
importante				per				la				crescita,				sviluppo				e		
funzionamento		 delle	
cellule	dell’	organismo.		
In			piccole			quan:tà			si		
immagazzina	nel	fegato,		
milza,		reni		e		muscolo		
cardiaco;			nel			sangue,	
circola	unite	alle	proteine	in	un	60%	per	contribuire	
al’oAmale	sviluppo	delle	cellule.	

QUAL'	È	LA	SUA	FUNZIONE?	
✓ 		Aiuta	a	conver:re	gli	alimen:	che	mangi	in		
	 energia	di	cui	hai	bisogno.	
✓ 		Essenziale	per	la	crescita	del	corpo.		
✓ 		Aiuta		alla		formazione		del		glicogeno,		che		è	

l’immagazzinamento	del	glucosio.	
✓ 		Partecipa	nei	processi	di	respirazione	cellulare		
	 e	disintossicazione	epa:ca.	
✓ 		Collabora	nella	formazione	degli	elemen:	del		
	 sangue:			globuli			rossi,			globuli			bianchi			e	

piastrine.	
✓ 		Favorisce	l’aAvità	delle	altre	vitamine,	come		
	 B6	e	acido	folico.	
✓ 		Migliora	lo	stato	della	pelle,	unghie	e	capelli.	

QUANTA		RIBOFLAVINA	E'	NECESSARIA?	
Poiché			viene			eliminato			nelle			urine	(vitamina		
idrosolubile)			e			non			si			accumula,			la			quan:tà		
giornaliera		necessaria		dipenderà		dall’etă		e		dal		
sesso:	adulti	1,1-1,3	mg,	donne	in	gravianza	1,4	mg,		
periodo	di	allaTamento	1,6	mg	e	nei	bambini	e		
adolescente	variano	da	0,3	mg	fino	a	1,3	mg.	

COSA	SUCCEDE	SE	CI	MANCA?	
L 		Disturbi	ormonali.	
L 		Disturbi		della		pelle	(piaghe		su		labbra		e/o		

bocca),			perdita			di			capelli,			mal			di			gola,	
infiammazione	della	mucosa	orale.		

L 		Problemi		nel		sistema		nervoso	(depressione,	

stress,	emicrania)	e	sistema	riproduAvo.	
L 	 	Preeclampsia	nelle	donne	in	gravidanza.	L 		
Sensibilità	 alla	 luce,	 irritazione	 agli	 occhi.	 L 		
Sindrome	del	tunnel	carpale.	
L 		Aumento	del	rischio	cardiovascolare.		
L 			Una	grave	carenza	a	lungo	termine	provoca	

anemia,	 	opacizza	 	 il	 	cristallino	(si	 	verificano	
cataraTe	nelle	persone	adulte).	

DOVE	TROVARLA?	
? 		Lievito		di		birra,		funghi,		germe		di		grano		e		
	 cereali	integrali.	
? 		Fegato	e	viscere.	
? 		Carne	(vitello,	maiale,	agnello,	pesce).	? 		
LaTe	e	deriva:,	cioccolato,	uova.	
? 		Spinaci,		asparagi,		broccoli,		avocado,		piselli,		
	 fagioli,	noci,	quinoa.	

IMPORTANTE!	
*Difficoltà		nell’oFenere		B2:		atle:,		vegetariani,		
donne			in			gravidanza,			neona:,			persone			con		
Sindrome	infan:le	di	Brown	-VialeTo	-	Van	Laere).	
*La	 Vitamina	 B2	 viene	 facilmente	 distruTa	 dalla	
luce	solare	direTa.	
*L’eccesso	di	B2	in	tempi	prolunga:	(integratori),		
può	causare	sensibilità	alla	luce,	bruciore	e	urine		
giallastre,		ma		scompare		quando		si		interrompe		
l’assunzione.	
*Non	 	 	conservare	 	 	alimenM	 	 	contenenM	 	 	B2	 	 	in	
contenitori	 di	 vetro	 espos:	 alla	 luce,	 poichè	 è	 in	
grado	di	distruggere	il	50%	di	esso	in	due	ore.	

MINERALE	-	FLUORO	

Il	 corpo	 ha	 bisogno	 di	 minerali	 per	 svolgere	 varie	
funzioni	 vitali,	 tra	 cui	 il	 mantenimiento	 di	 ossa,	
cuore	e	cervello	funzionando	bene.	
I	minerali	sono	importan:		
anche	per	gli	enzimi	e	gli		
ormoni.	

COSA	È	IL	FLUORO?	
È			uno			degli			elemen:			più		
abbondan:	in	natura,	si	trova	in		
diversi		minerali,		nell’acqua		di		
mare,				nell’atmosfera,				nella		
vegetazione,		nel		cibo		e		nelle		
bevande.	

Appar:ene	al	gruppo	dei	microminerali	(perché	il		
corpo	ne	ha	bisogno	in	quan:tà	inferiori	a	100	mg).	

QUAL'	È	LA	SUA	FUNZIONE?		
✓ 		Favorisce				la				formazione	

ossea,	 	 il	 	mantenimento	 	di	
ossa	e	smalto	dei	den:.	

✓ 		Coinvolto	nella	maturazione		
	 dei	den:	primari	(den:	da	

laTe).	
✓ 		Protegge		i		den:		dalle		carie	(sopprime		la		

formazione	della	placca	baTerica).	
✓ 			Sopprime	la	perdita	di	minerali	dalla	superficie		
	 dentale	(demineralizzazione)		e		favorisce		la	

costruzione	 	di	 	 cristalli	 	di	 	 calcio	 	e	 	 fosfato	
(minerali	dei	den:).	
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MICHELLE CATOTA. Vitamina D y selenio - Inglés
	

Related diseases	

-Depression  -High pressure	
-Schizophrenia  -Coronary disease	

-Pain	

Vitamin D	

¿What is the vitamin D?	

Vitamin D (also known as calciferol) It is 	
 one of the essential liposoluble for the 	
formation of bones, teeth and the	

absorption of calcium at intestinal level	

¿What causes lack of vitamin D?	

-Lack of sun exposure	

-Some medications	

-Don't eat rich foods	

-Third age	

VITAMIN D	

I	

SELENIUM	

-Asthma	

-Weakness  -Whistling	

-Raquitism  -Type I diabetes	
-Osteoporosis	

Foods rich in vitamin D	

-Red salmon	
-Mackerel	
-Trout	
-Sardines	
-Egg	
-Cheese	
-Pork loin	
-Mushrooms	

MICHELLE CATOTA 	
 CAI D-CD3	

C4-  CUIDADOS BASICOS DE 	
 ENFERMERIA APLICADOS A LAS 	
NECESIDADES DEL SER HUMANO	

Elisa Fuster	

 

Selenium	

Functions of the vitamin D	

-Muscle contraction.	
-Decreasing hypertension.	
-Bone mineralization.	

Functions from selenium	

-Reduces the risk of heart disease.	
-Rustproofing functions.	
-Delays vision damage.	

¿What happens if I don't consu 
me enough selenium?	

It can cause Keshan's disease (a heart 	
 disease) and infertility in men. It may 	
also cause KashinBeck disease, a type 	
of arthritis that causes pain, swelling, 	
and loss of movement in the joints	

Related diseases	

-Cancer	
-Cardiovascular diseases	

-Cognitive impairment	
-Thyroid disease	

¿What is the selenium?	

Selenium is an essential micromineral 
for the body, closely related to	

vitamin E for its antioxidant capacity.	
The richest foods in selenium	

-Brazilian nuts	

-Oatmeal	
-Nuts	

-Pumpkin seeds or seeds	

-Shrooms	

-Jews-	
-Ortigas	

-Cucumber	
-Garlic-Beer's yeast	
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CARMEN LICUONA. Vitamina B12 Cobalamina y fósforo - Quechua
	

¿IMAYRAYKUN  KAY ALLIN 	
 VITAMINA B12?	

kay vitamina B12	

allin kaptan lliu unqoyqunapaq, allin 	
kanapaq, allin yawar kanampaq, ama	

katatay japinampaq, alli huma 	
 kanampaq	

IMAY MIJUYKUNAPI TARIKUN  KAY 	
 VITAMINA B12?	

Huaca aycha, huallpa aycha, runtuquna, wakalichi 	
 kisu, t'anta, sapallu, ,kchichaka,	

ASKA QAQTIN  VITAMINA B12	

SONQONCHIQ  NANAN	
 

IMAN SUCEDEN NOQAMCHISPI 	
MANA QAQTIN VITAMINA B12?	

Sayquy	

Sarna simipy 	
Masta sunsuyan 
Wiqsa nanay	

IMA ONQOYKUNAN KUN MANA 	
 QAQTIN KAY VITAMINA B12?	

*Aska wuira Chunchullpi	

*Imaymana anemia perniciosa ricuquq	

*Mana aqco mijucqunapac	

ÑAWINCHIQ MANA ALLINTA QAHUANCHU

	

IMATAN RUAN KAY 	
 FÓSFORO?	

*Cuerponchispi yanapan  sinchiaychanispy.	
*Allin k'ananpac rurunchis.	
*Allin sonqurunaman k'ananpac.	

IMA MIJUQUNAPIN  TARICUN 	
 FÓSFORO?	

HUAK'A  AYCCHA    HUALLPHA  AYCCHA  CHALLWA	

WUAK'A LICHI  RIWI	

*Allinta apanampaq sinchi uqu umamanta.	

UNQUY MANA KANMANCHU KAY 	
 FOSFORO KAQTIN?	

Mana kaqtin kay  j'atun macromineral cuerponchipi 	
 kanqa :	

*Katatay	
*Manan allintachu parlan	

*Manan mukunata munanchu	
*sasata  saman	

*Sayq'uka  sapa k'uty	

CHA'KALLUS	

WARMY HONCOKQUANAPY KAY 	
 MINERAL  ALLINKANANPAK?	

KAY MINERAL IMPORTANTEN  KASKA 	

 LLANPAN WUAKUNAPAK 	

ÑUTQUCHA'NPAK 	

DETOX JUICE CLEANSE	

QUE ES EL FÓSFORO?	

Kay fosforo mineral tarikun 	
tulluqunapy, quirunchispy,kaypys 	
waquekun kall'pata napak Imayay	

yamkiy	
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Aquest	 dimecres	 06/11/2019	 s’ha	 realitzat	 una	 tutoria	
una	mica	diferent	amb	el	grup	de	CAI	(E).	Els	alumnes	
en	arribar	a	l’aula	s’han	trobat	una	distribució	diferent,	les	
taules	estaven	agrupades	per	formar	diferents	racons	i	al	
damunt hi havia cartells amb el següent missatge: «Blau, 
verd,	marró	i	negre».	A	més	a	més,	al	damunt	de	la	taula	
del	professor	hi	havien	12	fitxes	cap	per	avall.	Què	podia	
significar	tot	això?

Doncs	que	la	tutoria	d’aquest	dimecres	utilitzava	l’apre-
nentatge basat en jocs com a eina.

Quins eren els objectius de la tutoria
Els	objectius	principals	eren	fomentar	la	relació	del	grup	
classe	per	millorar	la	relació	entre	ells	i	fer	més	pinya,	a	
més,	millorar	 la	 seva	expressió	oral	 i	que	perdin	 la	por	
de parlar davant dels companys i potenciar la creativitat.

El	joc	utilitzat	a	l’aula	es	Días de Radio, 
editat en castellà per Mont Tàber. 
Aquest	 entreteniment	 està	 dissenyat	
per	 Alejandro	Maio	 Sasso,	 escriptor,	

poeta, clown, periodista i dissenyador 
de	jocs	com	es	defineix	ell	mateix	a	les	
xarxes	socials.	Es	tracta	d’un	joc	en	el	
qual	 els	 participants	 van	 creant	 una	
història	a	partir	de	certs	conceptes	que	

apareixen	 a	 unes	 cartes	 que	 tindran	
tots els alumnes. Tanmateix hem adap-
tat	les	mecàniques	i	les	dinàmiques	per	
a	 l’aula.	 Tot	 seguit	 ho	 expliquem	 de	
forma	sintètica	i	molt	clara.

Joc

Dies de Radio
Xavier Febrero Torner

Els alumnes han estat molt participatius i s’han comunicat entre ells.

1
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S’han	realitzat	els	diferents	grups	a	l’atzar	utilitzant	ma-
terial	 del	propi	 joc.	Cada	grup	ha	 escollit	 una	 temàtica	
concreta	dins	de	l’ambientació	que	els	ha	tocat.

A	la	taula	hi	havia	una	petita	baralla	de	cartes	amb	frases	
al	marge	que	s’utilitzen	per	anar	creant	la	nostra	història.

Quan	tots	els	grups	estaven	complets	(l’ideal	és	fer	grups	
de	 4)	 i	 el	 tema	 escollit,	 es	 designa	 a	 un	 jugador	 inicial.	
Aquest	 jugador	reparteix	 les	cartes	a	tots	els	participants	
fins	a	tenir	4	cartes	a	la	mà	i	les	restants	queden	en	una	pila.	
D’aquesta	pila	 s’aniran	aixecant	cartes	fins	que	n’hi	hagi	
una	que	coincideixi	amb	el	tema	escollit	pel	grup.	La	frase	
que	apareix	ha	de	sortir	en	algun	moment	de	 la	història	
que	comença	a	construir	el	jugador	inicial,	i	aquest	haurà	
d’anar	filant	una	història	durant	el	temps	que	ens	marqui	el	
rellotge	de	sorra	que	controla	el	professor.	La	resta	de	ju-
gadors	poden	jugar	cartes	per	afegir	frases	que	el	narrador	

ha	d’incorporar	al	seu	relat,	però	quan	s’acabi	el	temps	el	
següent	jugador	passa	a	ser	el	narrador	i	haurà	de	continuar	
la	història	de	forma	coherent.Aquesta	dinàmica	continua	
fins	que	hagin	participat	tots	els	participants	del	grup.

Conclusions
Els alumnes han estat molt participatius i s’han comunicat 
entre	ells,	fins	i	tot	amb	companys	amb	qui	havien	tingut	
poc	tracte	durant	el	curs.	Les	històries	que	s’han	anat	for-
mant	han	estat	molt	divertides,	i	han	estat	capaços	de	man-
tenir	una	història	coherent	en	general,	tot	i	anar	canviant	
de	narradors.	En	alguns	casos	si	que	hi	ha	hagut	alumnes	
que	els	costava	improvisar,	però	amb	l’ajuda	del	tutor	com	
a	dinamitzador,	i	a	través	de	preguntes	s’aconsegueix	que	
les	històries	segueixin	fluint.

Al	final	tothom	ha	sortit	molt	content	de	la	sessió	i	amb	
ganes de repetir.

1

Mecàniques i dinàmiques adaptades
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Nou cicle d’imatge personal a l’Institut Pedraforca. Grau Mitjà d’Es-
tètica i Bellesa Dual

Després	d’una	llarga	trajectòria	pro-
fessional	impartint	el	Cicle	de	Perru-
queria,	 el	 Departament	 d’Educació	
ha	 concedit	 a	 l’Institut	 Pedraforca	
la posada en marxa del nou Cicle 
Formatiu	de	Grau	Mitjà	en	Estètica	
i	Bellesa	Dual.	Aquest	cicle,	que	per-
tany	 a	 la	 família	 d’imatge	 personal,	
s’ha	 començat	 a	 impartir,	 al	 nostre	
centre,	 aquest	 curs	 acadèmic	 2019-
2020. Té una durada de 2000 hores, 
distribuïdes	en	dos	cursos	amb	mò-
duls	teòrics	i	pràctics.

L’objectiu	 és	 aconseguir	 que	 l’alum-
nat	adquireixi	els	coneixements	 i	 les	
habilitats necessàries per a una com-
pleta	formació	en	tècniques	d’embe-
lliment personal com la depilació, la 
manicura,	 la	 pedicura,	 el	maquillat-
ge,	 la	 higiene	 facial,	 els	 tractaments	
corporals	i	facials,	els	massatges…

Aquests	 coneixements	 es	 comple-
menten	 amb	 una	 formació	 integral	
en	 l’atenció	 al	 client,	 màrqueting,	
tècniques	 de	 venda	 i	 perfumeria,	
entre	 altres	 aspectes.El	 professorat,	
conjuntament	 amb	 la	 direcció	 del	
centre, ha treballat de valent per 
aconseguir implantar-lo amb gran 
professionalitat;	adaptant	els	
espaïs a les necessitats del cicle i amb 
un	 equip	humà	preparat	 per	 aquest	

nou	repte,	que	per	nosaltres	és	molt	
engrescador. A més a més, com és 
un	cicle	de	modalitat	DUAL,	permet	
un aprenentatge adaptat a l’àmbit 
laboral	basat	en	una	formació	que	es	
realitza entre l’institut i l’empresa.

A la pàgina web de l’Institut Pe-
draforca	 teniu	 informació	 detallada	
sobre el nou Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà	en	Estètica	i	Bellesa	Dual	que	
s’imparteix	 al	 centre;	 els	 mòduls,	
l’horari,	 les	competències	professio-
nals, l’àmbit de treball, les sortides 
professionals	i	acadèmiques,...

Hem	fet	una	enquesta	a	dues	alum-
nes,	 escollides	 de	 manera	 aleatòria,	
que	 estan	 cursant,	 al	 nostre	 centre,	
el nou cicle d’Estètica i Bellesa Dual, 
per valorar la seva opinió sobre el 
procés d’implantació del nou cicle. 

Aquesta	 enquesta	 ens	 servirà	 per	
valorar	el	grau	d’acceptació	i	d’eficà-
cia en la seva posada en marxa i ens 
ajudarà	 a	 continuar	 millorant	 en	 el	
procés d’aprenentatge.

ALUMNA SJ:
Per què et vas inscriure en el 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Estètica i Bellesa?
– Des de petita em va cridar l’aten-
ció	tot	el	que	estava	relacionat	amb	
el	món	de	 l’estètica.	La	meva	mare	
es va dedicar molts anys a la perru-
queria	i	a	les	ungles.

Dels mòduls que estàs estudiant, 
aquest curs acadèmic, tant teòrics 
com pràctics, quins t’agraden 
més? 
–	Un	d’ells	és	el	de	maquillatge	perquè	
és	una	forma	de	poder	expressar-me	
de	manera	creativa,	ja	que	per	a	mi	és	
un	 art	 saber	maquillar.	 El	massatge	
també	m’agrada	perquè	és	una	forma	
d’ajudar	i	alleujar	una	persona	des	del	
cos a la ment.

Per què vas decidir ser alumna del 
nostre institut i no d’un altre?
–	Perquè	vaig	estudiar	els	dos	anys	an-
teriors	perruqueria	i	estic	molt	contenta	
amb	la	formació	i	el	professorat	que	em	
va	impartir	el	cicle.	També	perquè	em	
permet poder tenir nous coneixements 
d’estètica	que	són	compatibles	amb	la	
meva	formació	finalitzada.	El	fet	que	
el centre estigui a 15 minuts caminant, 
de casa meva, també és important.

Departament d’imatge personal
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Quins avantatges creus que obtindràs realitzant l’FP 
Dual?
–	Crec	que	fer	més	hores	de	pràctiques	a	les	empreses	em	
pot donar la possibilitat d’obtenir més coneixements reals 
per	ser	una	millor	professional,	la	qual	cosa	m’ajudarà	a	
tenir	més	possibilitats	de	trobar	feina	al	mercat	laboral.
Com veus el teu futur professional una vegada aca-
bat el cicle?
– Treballant en un centre d’estètica, de manera estable, 
amb	un	contracte	indefinit	i	amb	bones	condicions	pro-
fessionals.

ALUMNA VF:
Per què et vas inscriure en el Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà d’Estètica i Bellesa?
– M’agrada molt el món de les ungles i, sobretot, el 
maquillatge.	 M’apassiona	 tot	 el	 que	 envolta	 a	 aquestes	
tècniques	creatives.

Dels mòduls que estàs estudiant, aquest curs acadè-
mic, tant teòrics com pràctics, quins t’agraden més?
–	 El	maquillatge	 perquè	 és	molt	 creatiu	 i	 en	 un	 futur	
m’agradaria	formar-me	com	a	professional	de	caracterit-
zació	i	també	com	a	especialista	tècnica	en	ungles.	La	de-
pilació	és	un	mòdul	que	al	començament	de	curs	pensava	
que	 no	 em	 resultaria	 interessant,	 a	 l’hora	 d’estudiar-lo,	
però	m’ha	sorprès	en	positiu.

Per què vas decidir ser alumna del nostre institut i 
no d’un altre?
–	La	meva	germana	va	estudiar	en	aquest	centre	durant	
dos	 anys	 acadèmics,	del	Cicle	de	Grau	Mitjà	d’Auxiliar	
d’Infermeria,	 i	 em	 va	 comentar	 que	 l’institut	 i	 la	 seva	
oferta	educativa	estava	molt	bé.	La	ubicació	del	centre	per	
a	mi	és	molt	important	ja	que	està	a	12	minuts	en	autocar,	
de casa meva i tinc molt bona combinació.

Quins avantatges creus que obtindràs realitzant l’FP 
Dual?
–	La	sensació	de	poder	ser	capaç	de	treballar	a	la	vegada	
que	m’estic	formant,	com	a	professional	d’estètica,	i	aportar	
els coneixements de l’aula a l’empresa.

Com veus el teu futur professional una vegada acabat 
el cicle?
–	M’agradaria	estudiar	un	mica	més	i	aprofundir	en	aquells	
coneixements	que	siguin	del	meu	 interès	a	fi	que,	en	un	
futur	pròxim,	poder	obrir	el	meu	propi	centre	de	bellesa.

 

Si	esteu	interessats	a	cursar	aquest	nou	cicle,	que	aporta	un	ampli	ventall	de	sortides	professio-
nals i acadèmiques,	no	dubteu	en	apuntar-vos.	Per	a	qualsevol	informació	o	aclariment,	podeu	
passar	per	 la	direcció	del	centre	o	pel	Departament	d’Imatge	Personal.	a	 la	quarta	planta,	 i	
estarem encantats d’atendre-us.
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Dintre	de	l’oferta	dels	cicles	formatius	que	s’imparteixen	al	
nostre	centre	et	volem	presentar	el	CFGM	de	Perruqueria	i	
cosmètica	capil·lar	que	pertany	a	la	família	d’imatge	perso-
nal.	Aquests	estudis,	que	tenen	una	durada	de	2000	hores,	
es distribueixen en dos cursos acadèmics i inclouen hores 
de	permanència	 al	 centre	 i	 de	pràctiques	 remunerades	 en	
centres	de	treball	(formació	DUAL).	També	oferim,	al	llarg	
del	curs,	activitats	complementàries	que	ajuden	a	completar	
la	formació	de	l’alumnat.

Tens	diferents	vies	per	poder	accedir	a	cursar	aquests	estudis	
i	una	d’elles	és	disposar	del	títol	de	l’ESO.	Però	si	no	reunei-
xes	cap	requisit,	i	tens	com	a	mínim	17	anys,	tens	una	altra	
via	que	consisteix	en	superar	una	prova	d’accés.		
Els	 continguts	 que	 s’estudien	 al	 cicle	 engloben	 totes	 les	
vessants	i	toquen	aspectes	tan	variats	com;		els	pentinats	i	
recollits, la coloració capil·lar, l’estètica de mans i peus, el 
màrqueting	 i	venda	en	 imatge	personal,	 la	formació	 i	ori-
entació laboral, l’empresa i iniciativa emprenedora, l’anàlisi 
capil·lar, etc... 

Si	 acredites	 aquests	 estudis	 obtindràs	 el	 títol	 de	Tècnic	 o	
Tècnica	en	Perruqueria	i	cosmètica	capil·lar	que	et	permetrà	
obrir	 un	 ventall	 important	 de	 sortides	 tant	 professionals	
com	acadèmiques.	Així,	podràs	accedir	a	cursar	altres	es-
tudis	com	el	batxillerat	o	un	cicle	de	grau	mitjà	o	superior	
de	 formació	 professional.	 També	 podràs	 accedir	 al	 món	
laboral, realitzant, entre d’altres, les següents activitats; 
treballar	a	establiments	de	perruqueria	o	obrir	el	teu	propi	
saló	de	perruqueria,	treballar	a	departaments	de	perruqueria	
d’empreses dedicades al tractament de la imatge integral o 

de	 cadenes	 de	 televisió,	 de	 teatres…,	 treballar	 a	 clíniques	
de tractaments i transplantaments capil·lars, treballar amb 
equips	tècnics,	dependents	de	laboratoris	i	firmes	comercials	
que	desenvolupen	 la	 seva	 activitat	 en	 l’àmbit	 de	 la	 perru-
queria,	com	a	provadors,	demostradors	i	venedors,	etc...	Ja	
veus	que	les	possibilitats	són	moltes	i	variades.

Disposem	d’unes	instal·lacions	fantàstiques	adaptades	a	les	
necessitats	del	 cicle	que	ens	permeten	 impartir	 les	 classes	
amb	gran	professionalitat;	tenim	aules	on	impartim	la	teoria	
equipades	 amb	 suport	 audiovisual	 (ordinador,	 canó	 pro-
jector,	projector	de	wifi...),	disposem	d’aula	taller	de	perru-
queria,	d’aules	d’informàtica,	...	A	més	a	més,	som	un	equip	
humà	 de	 docents	 que	 creiem	 en	 un	 ensenyament	 públic,	
amb	valors	ètics,	gratuït	i	de	qualitat,	al	servei	de	l’alumnat.	

Som	un	centre	educatiu	referent	en	aquest	cicle	per	la	nostra	
àmplia	experiència	formant	a	futurs	professionals	del	món	
de	 la	 imatge	 personal	 i	 perruqueria,	 i	 perquè	 donem	una	
formació	 personalitzada,	motivacional,	 amb	 valors	 ètics	 i	
adaptada	a	les	necessitats	educatives	i	al	perfil	professional	
del nostre temps. Tota la pedagogia del centre està basada en 
el desenvolupament del potencial creatiu, humà i empresari-
al de l’alumnat i la recerca de l’excel·lència.

Si	vols	més	informació	del	cicle	de	Perruqueria	i	cosmètica	
capil·lar	que	impartim	a	l’Institut	Pedraforca	pots	accedir	a	
la pàgina web del centre i la trobaràs.  

Si	després	del	que	t’hem	explicat	et	decideixes	a	començar	
una aventura apassionant i engrescadora cursant el Cicle 
Formatiu	 de	 Perruqueria	 i	 cosmètica	 capil·lar,	 a	 l’Institut	
Pedraforca,	hauràs	de	formalitzar	una	sol·licitud	d’admissió	
i	 presentar-la	 al	 nostre	 centre,	 quan	 s’obri	 el	 període	 de	
preinscripció	 oficial,	 i	 el	 pròxim	 curs	 acadèmic	 formaràs	
part	de	la	nostra	família.	

T’esperem!!!!     

Departament d’imatge personal

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Perruqueria i cosmètica capil·lar
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Alumnat del segon curs del Cicle de 
Grau	Mitja	de	Perruqueria	del	nostre	
centre ha impartit un taller gratuït a 
un	grup	de	 joves	de	 l’Hospitalet	de	
Llobregat.	 Aquest	 taller	 està	 inclòs	
dintre	del	Projecte	de	millora	de	l’ex-
pressió oral de la Programació Ge-
neral	Anual	de	l’Institut	Pedraforca.

Aquesta	 activitat	 formativa,	 propo-
sada per la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament	 de	 l’Hospitalet	 de	 Llo-
bregat i acollida, al nostre centre, amb 
gran interès, s’ha realitzat, a l’Espai 
Jove Sidecar, en dues sessions de dues 
hores	 cadascuna,	 els	 dies	 11	 i	 18	 de	
febrer	de	les	18:30	a	les	20:30	hores.
 

El primer dia l’alumnat del nostre 
centre	 va	 donar,	 al	 grup	 de	 joves,	
una	 explicació	 teòrica	 de	 com	 fer,	
pas	a	pas,	una	manicura	perfecta	fins	
a l’esmalt (no la decoració d’ungles) 
utilitzant com a eina un PowerPoint 
que	 va	 ajudar,	 entre	 d’altres	 coses,	
a	 oferir	 una	 explicació	 dels	 instru-
ments	 i	 productes	 que	 es	 poden	
utilitzar per realitzar la manicura. 

Seguidament,	 es	 va	 fer	 una	demos-
tració	pràctica.	Els	joves	alumnes,	en	
parelles,	 es	 feien	 la	manicura	 l’un	 a	
l’altre sota la supervisió d’un alumne 
«monitor»	del	nostre	centre.
 
Al	 segon	 dia	 va	 continuar	 aquesta	
pràctica, es van resoldre tots els dub-
tes, es van treure conclusions, totes 

molt positives, i 
es van mostrar 
les sortides pro-
fessionals	 del	
sector de l’estè-
tica. Finalment, 
l ’A ju nt ament	
de l’Hospitalet 
de	 Llobregat	 va	
lliurar	un	certifi-
cat	 de	 formació	
personalitzat de 

4 hores per a cadascun dels alumnes 
«monitors».

La	 supervisió	 de	 tota	 l’activitat	 ha	
estat a càrrec de les docents del nostre 
centre	que,	juntament	amb	tot	l’alum-
nat	participant	de	l’Institut	Pedrafor-
ca,	de	l’Ajuntament	de	l’Hospitalet	de	
Llobregat	i	de	la	direcció	de	l’Institut	
Pedraforca.	Tots	han	posat	de	la	seva	
part	a	fi	que	el	resultat	fos	tot	un	èxit.
Ha estat un taller molt productiu per 
a tots; per al nostre alumnat «moni-
tor»	 per	 l’entusiasme	 i	 la	motivació	
que	 ha	 posat	 i	 perquè	 ha	 estat	 una	
activitat d’experiència i d’aprenentat-
ge;	per	als	joves	assistents	perquè	ha	
estat	 una	 activitat	 que	 els	 ha	 servit	
per conèixer un tastet del món de 
l’estètica i la manicura com una eina 
per	 una	 possible	 futura	 professió;	
per	 a	 l’Ajuntament	 de	 l’Hospitalet	
perquè	s’han	aconseguit	els	objectius	
que	 s’havien	 plantejat	 i,	 també,	 per	
al	 nostre	 centre	 perquè	 ens	 hem	
donat	a	conèixer	com	un	centre	que	
imparteix	una	formació	professional	
de	gran	qualitat.

Moltes	gràcies	a	tots	i	a	totes	que	heu	
intervingut, directament o indirecta-
ment,	en	aquesta	activitat	del	«Tastet	
de	manicura»	perquè	heu	contribuït	
de	manera	clara	i	rotunda	que	aquest	
taller	fos	tot	un	èxit.

Departament d’imatge personal

Taller «Tastet De Manicura»
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L’alumnat	del	SIEI	hem	realitzat		unes	galetes	amb	motius	
nadalencs a partir d’una activitat de català, de matemàti-
ques	i	física	i	química		aprofitant	les	dates	nadalenques.

Amb	aquesta	 activitat	hem	 treballat	 el	 text	 instructiu	de	
català,	la	física	i	la	química	amb	les	unitats	de	mesures	i	les	
operacions	matemàtiques		amb	la	compra	dels	ingredients:	
donar	correctament	els	diners	i	predir	el	canvi	que	ens	han	
de donar.

D’altra banda, voldríem agrair al departament de ciències i 
nutrició per haver-nos cedit la cuina i tots els estris neces-
saris per dur a terme la recepta.

Aquesta	ha	estat	una	activitat	diferent,	lúdica	però	sobretot	
dolça.	

Sweet wedneSday

Aquest	curs	s’ha	implantat	l’escola	verda	al	Pedraforca	i	
els	alumnes	dels	grups	2B	i	1A,	que	reben	suport	SIEI,	
estan participant en la primera activitat l’eco-hort orga-
nitzat	per	Laia	Gonzalez	i	Aina	Jara.

Tenir	 un	 hort	 escolar	 ecològic	 a	 l’abast	 dels	 alumnes	
suposa	infinites	possibilitats	d’aprenentatge	i	benestar,	
ja	que	són	molts	els	aspectes	que		conflueixen	en	l’hort:	
treballar	 la	 terra	 per	 aconseguir	 uns	 fruits,	 desenvo-
lupar íntegrament tots els nostres potencials, i com a 
conseqüència,	 fa	 sentir	útils	 els	 alumnes,	millorant	 el	
seu autoconcepte i la seva autoestima.

Requereix	 conèixer	 la	 vida	de	 les	plantes,	 el	medi	on	
es desenvolupen, els seus cicles de creixement, etc., 
fomentant	la	motivació	dels	alumnes	per	la	investigació	
i	 l’aprenentatge,	 ja	que	treballen	transversalment	dife-
rents	 competències:	 llengües,	matemàtiques,	 biologia,	
etc., en contacte amb la natura.

Inici de la creació de l’eco-hort 
al Pedraforca

L’equip SIEI
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Sophie	was	born	on	September	8,	1995	in	England.	She	
has two younger siblings and she studied psychology. She 
is	currently	living	in	Spain	and	working	as	a	conversation	
assistant	at	Institut	Pedraforca.	She	has	been	staying	 in	
Spain	for	a	month.	Sophie	also	stated	that	she	is	planning	
on	staying	in	Spain	for	at	least	a	year.	While	she’s	staying	
in	Spain,	she	is	also	learning	to	speak	Spanish.

Sophie	likes	Japanese,	Italian	and	Spanish	food.	She	said	
that	 Spanish	 food	 is	 amazing.	 Her	 favourite	 kinds	 of	
music	are	jazz	and	hip	hop.	She	also	said	that	she	loves	
travelling.	In	fact,	she	has	visited	a	lot	of	countries,	such	
as Italy, Croatia, Slovenia, the Netherlands, Thailand and 
many	more.	Out	of	all	the	countries	she	has	visited,	she	
liked	Vietnam	the	most.	She	loves	travelling	because	she	
wants	to	experience	new	cultures.	During	her	free-time,	
she is running or doing yoga, but she also stated that she’s 
trying	to	learn	how	to	cook	because	she’s	terrible	at	it.

Sophie’s	 biggest	 fear	 is	 people	
dying or being trapped. She 
studied psychology because she 
wants to help people. Sophie 
said that, as a psychologist, 
she	 personally	 doesn’t	 judge	
someone who is depressed or 
has	 wanted	 to	 kill	 themselves	
because she understands them. 
Sophie’s	 motto	 in	 life	 is	 “Be	
kind	 to	 people”.	 She	 thinks	
that we should appreciate and 
be	grateful	for	everything.		

In conclusion, Sophie is a 
wonderful	 woman	 who	 seeks	
various	 adventures	 in	 life.	
She’s	 not	 afraid	 of	 learning	
new cultures. She became a 
psychologist to help others.

Reinalyn Roxas Hernandez 2nd Batxillerat

Sophie is one of our English Conversation Assistants for the academic year. Our school has two Conversation Assistants employed by the 
Town Hall who assist in our English classes to help the students practise their speaking and practical English. She works with students in 
1ESO, 2ESO and 3ESO classes

Sophie Wright, Pedraforca Conversation Assistant

Who’s Sophie?

Alumnes dels grups 1A i 2B de SIEI treballant l’hortet de l’institut.

Aprofundir	 en	 el	 coneixement	 de	 les	 propietats	 de	 les	
diferents	verdures	i	hortalisses	a	partir	de	l’hort	promou	
una	alimentació	saludable	i	equilibrada.

L’hort	és	fonamental	per	treballar	valors	com	el	respecte.	
Respecte al medi ambient, respecte entre les persones, 

treballant	de	manera	col·laborativa	i	cooperativa,	la	qual	
cosa millora la cohesió de grup.
L’escola	verda	en	general	i	l’eco-hort	en	particular,	és	un	
projecte	il·lusionant	i	un	compromís	conjunt	per	conser-
var el planeta. 
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PedraRefugeeCamp

L’Institut	Pedraforca	ha	iniciat	un	projecte	d’Innovació	
de	la	Formació	Professional.
  
L’eix	principal	del	projecte	consisteix	en	la	construcció	
simulada	 d’un	 camp	 de	 refugiats,	 que	 anomenem	 el	
PedraRefugeeCamp.

És	un	projecte	de	caire	innovador	que	ha	estat	premiat	
per la Fundació Barcelona FP.

Al	 nostre	 centre	 s’imparteixen	 cicles	 de	 tres	 famílies	
professionals:	 Imatge	 Personal,	 Sanitat,	 Transport	 i	
Manteniment	 de	 Vehicles.	 La	 finalitat	 d’aquest	 pro-
jecte	 és	 que	 l’alumnat	 de	 cicles	 formatius	 de	 l’Institut	
Pedraforca	 pugui	 simular	 la	 pràctica	 d’algunes	 de	 les	
competències	pròpies	de	la	seva	titulació	a	una	mateixa	
entitat	o	empresa,	en	aquest	cas	un	camp	de	refugiats.	La	
vinculació	dels	nostres	alumnes	al	PedraRefugeeCamp	
pot ser altruista o laboral.
Per	 una	 banda,	 els	 alumnes	 se	 n’adonen	 que,	 com	 a	
professionals,	poden	desenvolupar	les	seves	tasques	en	
empreses	molt	 dispars	 com	pot	 ser	 un	 camp	 de	 refu-
giats.	 I	 per	 una	 altra	 banda,	 el	 projecte	 fa	 divulgació	
d’un	ventall	de	capacitats	diferents	que	poden	assumir	
els	tècnics	de	l’Institut	Pedraforca.

Tot	això,	ho	hem	volgut	plasmar	en	una	exposició	dinàmica,	
engrescadora,	gamificadora	i	plurilingüe,	on	l’alumnat	ha	re-
presentat	algunes	de	les	tasques	que	podria	portar	a	terme	al	
camp	de	refugiats.	Els	alumnes	dels	diferents	cicles,	a	través	
d’uns	pòsters,	han	respost	preguntes	com	aquestes:

– Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria:  En 
Samir	és	un	refugiat	que	arriba	amb	una	úlcera	plantar,	
és	 diabètic.	 Com	 a	 tècnics	 auxiliars	 d’infermeria	 com	
hem	de	 fer	 la	 cura	de	 l’úlcera?	Sabem	prendre	 la	 seva	
glucèmia?

Belén Notario
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– Tècnics en Farmàcia i Parafarmàcia: Al camp tenim 
molts nens, alguns sense cap adult responsable. Els hem 
d’ensenyar com s’ha de realitzar una higiene bàsica i no 
parlen	la	nostra	llengua.	Com	ho	podem	fer?	Pel	que	fa	a	la	
transmissió	de	malalties,	és	útil	la	higiene	de	mans?	Saben	
com	 es	 fa	 correctament?	 Els	 hi	 ensenyem?	 Saben	 també	
com	evitar	les	malalties	de	transmissió	sexual?

– Tècnic en Perruqueria i cosmètica capil·lar i Tècnic 
en Estètica i bellesa:	Què	és	la	pediculosi?	Com	són	els	
polls?	Els	has	vist	mai?	Com	els	eliminem?	Coneixes	una	
ONG	que	es	diu	Tisores	Solidàries?	Qui	són	els	seus	clients?

– Tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils i 
Tècnic Superior en Automoció: Qualsevol vehicle serveix 
per	 un	 camp	 de	 refugiats?	Quines	 característiques	 serien	
més	òptimes?

– Tècnic Superior en Laboratori clínic i biomèdic: 
Quan	ens	fan	analítiques	de	mostres	biològiques?	Què	
indica	 cada	 paràmetre?	 Com	 tenen	 l’estat	 nutricional,	
els	paràmetres	hematològics	i	les	funcions	hepàtiques	i	
renals	els	refugiats?	Seria	econòmicament	viable	muntar	
un	laboratori	al	camp	de	refugiats?

– Tècnic Superior en Dietètica: Saps manipular i cui-
nar	els	aliments	de	manera	higiènica?	És	equilibrada	la	
teva	dieta?	T’ensenyem	com	fer-ho	correctament.

– Tècnic Superior en Documentació i Adminis-
tració Sanitàries: Si tenim un accident amb múltiples 
víctimes	durant	un	trasllat,	com	hem	de	gestionar-ho?	
Com	funcionen	 les	emergències	mèdiques	a	distància?	
Per	què	es	codifica	la	informació	sanitària?
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PEE 0-20 (El programa Plans educatius d’entorn 0-20 )

Enguany	 l’Institut	Pedraforca	 s’ha	 afegit	 a	 un	projecte,	
coordinat	per	l’Ajuntament	de	l’Hospitalet	i	finançat	per	
la Unió Europea, per tal de dissenyar i posar en pràctica 
un nou Pla educatiu d’entorn. Hi participen diversos 
instituts i escoles, públics i concertats de l’Hospitalet de 
Llobregat,	també	hi	col·laboren,	com	a	prova	pilot,	altres	
municipis	de	Catalunya.	La	intervenció	en	aquest	projecte	
va	 ser	 aprovada	 el	 curs	 passat	 pel	 claustre.	Aquest	 any	
s’ha	 format	 un	 grup	 impulsor	 on	 participen	 diferents	
membres	 de	 comunitat	 educativa,	 que	 es	 reuneix	 dues	
vegades al mes per organitzar la redacció i la promoció 
del PEE 0-20.

L’objectiu	principal	d’aquest	projecte	consisteix	en	la	in-
clusió	en	el	Pla	educatiu	d’entorn	de	noves	franges	d’edat,	
com	ara	els	infants	de	0-3	anys	i	el	jovent	de	16-20.	Un	
altre	eix	vertebrant	és	la	impulsió	dels	itineraris	formatius	
personalitzats	 (IFP),	en	què	 les	activitats	educatives	no	
formals	 s’integren	 en	 aquelles	 formals,	 dins	 del	 marc	
organitzatiu del PEE.
 
El grup impulsor ha hagut d’adaptar-se a una nova me-
todologia	de	treball,	no	sempre	de	fàcil	aplicació,	on	és	
bàsic	el	 treball	 en	xarxa	 i	 la	 coordinació	entre	 les	dife-
rents	institucions	i	entitats	que	hi	participen.	S’ha	pogut	
redactar	un	esborrany	d’allò	que	serà	el	PEE	0-20	del	Pe-
draforca,	on	s’han	dissenyat	una	sèrie	d’accions	adreçades	
a	la	sensibilització,	difusió	i	posada	en	marxa	del	projecte.

 
Gràcies	a	la	participació	en	el	PEE	0-20,	aquest	any	hem	
pogut	 comptar	 amb	 un	 nou	 professional	 al	 servei	 de	
l’alumnat	de	cicles	 formatius.	Des	del	 setembre	un	nou	
TIS s’ha incorporat a la rutina escolar i està atenent les 
demandes	d’aquells	alumnes	que	fins	ara	no	tenien	una	
atenció per part del TIS i del departament d’orientació. 
Una altra novetat d’enguany, és la creació de tallers d’es-
tudi assistit per a Batxillerat i Cicles Formatius.
 
Un	altre	efecte	visible	de	 la	participació	al	Pla	educatiu	
d’entorn	 són	 els	 tallers	 adreçats	 a	 l’alumnat	 de	 l’ESO.	
Alumnat de 1r i 2n participen en 3 tallers: un taller de 
català,	organitzat	per	Culturatretze,	en	el	qual	es	treballa	
la competència lingüística amb una metodologia partici-
pativa; un taller d’acollida i socialització, organitzat per 
l’associació cultural Ítaca, on es treballa la multiculturali-
tat	i	un	taller	digital	que	es	desenvolupa	a	les	instal·lacions	
de Torrebarina. Els nostre alumnes de 3r de l’ESO en 
canvi	participen	en	un	taller	de	Basket	Beat,	que	es	fa	a	
la sala d’actes del nostre institut, on es treballen diverses 
habilitats	mitjançant	el	rebot	de	les	pilotes	de	bàsquet.	

La	valoració	del	començament	d’aquest	nou	projecte	de	
centre	és	positiva.	Esperem	que	hi	hagi	continuïtat	en	els	
pròxims	anys,	i	que	aquesta	prova	pilot	pugui	assolir	tots	
els	objectius	que	es	proposa.	Estem	convençut	que	aquest	
projecte	 pot	 aportar	 millores	 en	 l’educació	 del	 nostre	
alumnat,	i	esperem	que	el	treball	en	xarxa	doni	els	seus	
fruits	i	que	el	PEE	0-20	es	consolidi	a	l’institut	i	al	barri.

Simone Botteri
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3r d’ESO comença el «Servei Comunitari»

Aquest	curs	2019-2020	l’alumnat	de	
3r d’ESO han estat la primera pro-
moció	 de	 l’Institut	 Pedraforca	 que	
ha	 implementat	en	 la	seva	formació	
el Servei Comunitari.

El Servei Comunitari per a l’alumnat 
de	 secundària	 obligatòria	 és	 una	
acció educativa en el marc del cur-
rículum	obligatori	que	vol	promoure	
que	 els	 alumnes	 experimentin	 i	
protagonitzin accions de compromís 
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de 
la	ciutadania,	i	posin	en	joc	els	seus	
coneixements i capacitats al servei de 
la comunitat.

El Servei Comunitari és una propos-
ta	educativa	que	combina	processos	
d’aprenentatge i de servei a la comu-
nitat	en	un	sol	projecte,	on	l’alumne	
posa el seu coneixement i competèn-
cies	al	servei	dels	altres.	Per	això	té	
dues	parts	diferenciades:	una	teòrica	
que	 s’imparteix	 a	 l’aula	 i	 una	 de	
pràctica i s’inclou en la programació 
d’una matèria curricular de 3r o 4t 
d’ESO.	Nosaltres	vam	triar	fer-ho	a	
3r	d’ESO,	atès	que	al	darrer	curs	de	
l’ensenyament obligatori els alumnes 
ja	tenen	una	càrrega	acadèmica	prou	
important.

Al	nostre	institut,	la	part	teòrica	l’ha	
impartit Carla Correa, exalumne 
del	 Pedraforca	 i	 psicòleg,	 que	 actu-
alment s’ocupa dels tallers d’estudi 
assistit per a l’alumnat d’ESO. Quant 
a la part pràctica s’ha dut a terme en 
col·laboració amb l’Esplai la Flori-
da, on els alumnes han assistit tres 
tardes per contribuir a les activitats 
d’educació	en	el	lleure	dels	infants	de	
l’esplai. 

En tot moment han estat guiats 
i acompanyats pels monitors els 
quals,	alhora,	han	valorat	els	nostres	
alumnes	individualment	la	qual	cosa	
ha tingut un retorn immediat des 
de	 les	 tutories	 de	 3r	 d’ESO.	 Això	
ha	 permès,	 d’una	 banda,	 felicitar	 a	
l’alumnat	que	hi	ha	participat	de	for-
ma entusiasta –en alguns casos, amb 

un	efecte	positiu	immediat	en	la	seva	
autoestima– i, d’altra banda, reacci-
onar	amb	rapidesa	i	fer	reflexionar	a	
aquell/a	alumne/a	que	havia	mostrat	
una actitud més aviat passiva. En 
aquest	 darrer	 cas,	 la	 reflexió	 tot	
sovint s’ha traduït amb una millor 
disposició	per	part	de	l’alumne/a,	la	
setmana següent.

El Servei Comunitari té la conside-
ració	 de	 projecte	 transversal	 amb	
incidència	 en	 la	 qualificació	 global	
de	la	matèria	o	bé	de	Cultura	i	Valors	
Ètics	o	bé	de	Religió,	segons	l’optati-
va	que	els	alumnes	hagin	escollit.	En	
acabar	les	seves	pràctiques	l’alumnat	
ha	 reflexionat	 ajudat	per	 un	dossier	
que	 ha	 estat	 elaborat	 pel	 Departa-
ment d’Orientació de l’institut.

El tracte directe i la responsabilitat 
que	 ha	 adquirit	 el	 nostre	 alumnat	
amb	els	 infants	de	 l’esplai	 l’han	va-
lorat	molt	 positivament	 i,	 de	 fet,	 es	
pot	 resumir	 aquesta	 col·laboració	
entre	 l’Institut	 Pedraforca	 i	 l’Esplai	
la Florida com un bon exemple del 
que	és	«Servei	comunitari»	i,	a	més,	
ha	 enfortit	 els	 llaços	 ja	 existents	
entre	aquestes	dues	institucions	edu-
catives.

David Arso, Luis M. Alonso i 
Montserrat Tudela
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Les postals guanyadores del concurs de Nadal 2019

Marc Medina de 2n d’ESO Grup SIE

Anjili Kumar de 3r d’ESO

James de los Reyes 2n d’ ESO

Hasaan Tariq de 4 d’ESO

Hilary Medina de 1r d’ ESO

Rihab el Khabbaz de 1r d’ESO
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NOVES CREACIONS
GUANYADORS/ES DEL CONCURS 

DE LA PORTADA DE LA REVISTA 2020

1
2

3

 James D. Santos 
2n de l’ESO

Maahum Chaudhry 
2n de l’ESO

Joao Peña 
3r de l’ESO
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Dones en verd

Aquest	 curs	 2019-2020	 l’Institut	
Pedraforca	 està	 dedicant	 un	 gran	
esforç	 per	 a	 poder	 esdevenir	 en	
un	futur	proper	«escola	verda».	El	
lema	d’	enguany	és	«Pedraforca	en	
verd».

De	 les	moltes	 activitats	 que	 s’han	
dut a terme, una ha estat el con-
sagrar	 el	 dia	 8	 de	 març	 de	 2020,	

Dia de la Dona Treballadora, a 
les	 moltes	 dones	 que	 han	 dedicat	
i estan dedicant el seu dia a dia a 
la preservació del nostre planeta: 
Josefina	 Castellví	 (oceanògrafa),	
Dian	 Fossey	 (antropòloga),	 Van-

dana Shiva (activista ecologista), 
Manola	 Brunet	 (climatòloga)	 en	
són uns clars exemples.

Amb	 l’objectiu	 de	 cridar	 l’atenció	
sobre	 aquest	 tema	 i	 amb	 el	 lema	
«Dones	 en	 verd»,	 s’han	 omplert	
les parets del nostre institut amb 
imatges	 femenines	 de	 personatges	
reals,	de	ficció	o	obres	d’art	amb	un	

element en comú: totes elles estan  
enllaçades	pel	color	verd.

Isabel Llurba
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El	recorregut	ha	finalitzat	al	vestíbul	del	nostre	centre	
amb la imatge en verd de la icona de Rosie de Riveter, 
acompanyada	d’una	petita	 exposició	de	 fotografies	de	
les	dones	que	han	format	part	del	video	que	han	elabo-
rat un grup d’alumnes del nostre centre. Tota l’activitat 
ha tingut una molt bona acollida.

Esperem	 que	 totes	 les	 iniciatives	 serveixin	 per	 prendre	
consciència de la necessitat de preservar el nostre planeta. 

SALVEM	EL	NOSTRE	PLANETA
SAVE	OUR	PLANET

SALVEMOS	NUESTRO	PLANETA	
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L’aliment universal fet denominació d’origen

València	ha	estat	el	bressol	del	cultiu	arrosser	a	Espanya	
i la seua introducció s’atribueix als àrabs durant el segle 
VIII.	Dins	de	València,	la	comarca	de	Sueca	i	les	terres	
properes	a	l’Albufera	de	València	són	les	més	antigues	i	
tradicionals.

Després	de	la	Reconquesta	de	València	al	1238,	apareixen	
els	primers	testimonis	escrits	que	evidencien	la	presència	
de	l’arròs	a	les	nostres	terres,	quan	s’intentava	limitar	el	
seu cultiu per raons sanitàries.

El	 rei	 Jaume	 I	 va	 deixar	 escrit:	 «Trobe	 establert	 aquest	
cultiu,	que	s’estima	de	tan	funestes	conseqüències	prohi-
bir-lo	en	els	voltants	de	la	ciutat	de	València».
Durant	el	segle	XIX	es	va	produir	una	clara	expansió	dels	
cultius	d’arròs	a	les	terres	valencianes.	Reflex	d’aquest	fet,	
és	la	disminució	de	la	superfície	de	l’Albufera,	avui	dia	és	
un	parc	natural	i	cor	geogràfic,	ecològic	i	nucli	històric	de	
l’arrossar valencià.

Admesa	l’antiga	relació	entre	l’arròs	i	València,	és	obligat	
reconéixer	que	la	paella,	humil	i	exquisit	plat	de	l’horta,	
va	saltar	de	les	barraques	i	alqueries	a	les	cases	de	menjars	
i	menjadors	a	finals	del	segle	XIX.

A	la	platja	de	la	Malva-rosa	a	València,	al	Portitxol,	a	l’Al-
bufereta,	 a	Alacant...	no	s’esgota	en	absolut	el	 repertori	
dels arrossos valencians.

El	 conjunt	 d’especialitats	 que	 ofereixen	 els	 restaurants	
urbans,	 els	 restaurants	 especialitzats	 en	 l’arròs	 i	 els	 es-
tabliments	de	platja	 són	difícils	 d’enquadrar	dins	d’una	
curta llista.

Hi ha arrossos caldosos cuinats en calders, olles, perols i 
cassoles,	com	el	famós	arròs	amb	fesols	i	naps,	i	arrossos	
melosos	preparats	en	cassoles	fondes	de	fang,	de	l’estil	de	
l’arròs	al	 forn	o	 l’arròs	amb	crosta	 les	receptes	del	qual	
tenen	una	enorme	similitud	amb	l’arròs	de	cassola	al	forn	
que	figura	en	el	Llibre de Coch, de Rupert de Nola (1520).

 Alejandro Baena Celedonio

Jaume I va ser comte de Barcelona i rei d’Aragó (1213-1276), 
de	València	 (1239-1276)	 i	 de	Mallorca	 (1229-1276)	 i	 senyor	 de	
Montpeller.
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Anem a pel melós de llamàntol!!
Aquest	és,	sens	dubte,	un	dels	plats	arrossers	més	exqui-
sits	de	tots	els	que	es	cuinen	a	la	Comunitat	Valenciana.	
Un	plat	de	textura	melosa	on	l’arròs	cedeix	part	del	seu	

protagonisme al llamàntol, per a delícia dels amants del 
bon marisc.

•		1	kg	de	llamàntol	blau
•  1 sèpia de 200 gr.
•  1 ceba xicoteta
•		2	tomaques	madures
•		400	gr.	d’arròs
•  30 gr. piverroig
•  Safrà
•  Oli i sal

INGREDIENTS: AL LÍO XE…

En	primer	lloc,	posem	una	paella	de	mànec	de	fons	gros	
al	 foc	 amb	 sis	 cullerades	 d’oli	 i	 esperem	 que	 s’escalfi.	
Quan	l’oli	està	calent	afegim	el	llamàntol	blau,	aquest	ha	
d’estar	partit	pel	mig	i	les	pinces	trencades	per		facilitar	
que	es	puguen	menjar	bé.

Sofregim	 el	 protagonista	 d’aquest	 plat	 i	 el	 guardem	 a	
part	perquè	no	es	coga	massa.	A	continuació	posem	a	la	
paella,	la	sèpia	trossejada	i	la	ceba	ben	picadeta.

El	sofregit	s’ha	de	fer	uns	10	minuts	
més	o	menys,	i		tot	seguit	afegim	el	
«piverroig»	sense	parar	de	remoure’l	
perquè	 no	 es	 creme.	 Afegim,	 ara	
sí,	 la	 tomata	 ratllada	 al	 sofregit,	 la	
deixem un poc i després tirem l’ai-
gua. Deixem bullir el caldo uns 20 
minuts,	 rectificant	 el	 punt	 de	 sal	 al	

gust	(òbviament	del	que	està	fent	el	
dinar).	Hem	de	tenir	en	compte	afe-
gir	més	quantitat	d’aigua	per	fer	més	
caldo,	per	la	qual	cosa	l’apartarem	en	
un	recipient	i	l’afegirem	a	poc	a	poc	
fins	aconseguir	el	punt	de	melositat	
exacte a cada gust.

Per	 últim,	 aboquem	 l’arròs	 que	
costarà de coure uns 17 minuts 
aproximadament,	quan	quedin	uns	5	
minuts	perquè	estiga	a	punt,	fiquem	
de nou el llamàntol blau en el calder, 
ho deixem coure 5 minuts més i sols 
queda	reposar,	parar	taula	i	gaudir.
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Receptes per als mercats

Un	curs	més	el	cicle	formatiu	de	Grau	Superior	de	Die-
tètica col·labora amb el Mercat de la Florida.  El curs 
passat	l’alumnat	de	1r	va	fer	uns	cursos	de	manipulador	
d’aliments.	Aquest	curs	els	paradistes	del	mercat	ens	han	
demanat	 la	nostra	 ajuda	per	promocionar	productes	de	

les	 seves	 parades.	 Hem	 preparat	 unes	 fitxes	 pels	 car-
nissers,	 pels	 fruiters,	 pels	 peixaters	 etc…,	 on	 realitzem	
una	recepta	amb	el	producte	que	cal	publicitar	i	algunes	
característiques	nutricionals	i	de	conservació.	

Esperem	que	us	sigui	d’interès	i	de	profit,	millor	dit:	de	
BON PROFIT!

Grau Superior de Dietètica

 
       Sardina al forn amb julivert         SARDINA 

Ingredients 
● Sardines netes  
● 2 llimones 
● 2 dents d’all 
● Julivert fresc  
● Pebre negre i sal  
● Oli d'oliva verge extra 

 

Procediment  

1. Preescalfeur el forn a 200ºC. 
2. Prepareu una font o safata amb una mica d'oli. Poseu una capa 

lleugera de sal gruixuda. Renteu un bon manat de julivert, piqueu 
les dents d'all i esprémer el suc d'una de les llimones. 

3. Poseu les sardines netes sobre la safata, salpebrar i condimentar 
amb l'all picat. Afegiu  el suc de llimona i el  julivert picat. Talleu en 
mitges llunes l'altre llimona i posar un parell de peces en cada peix. 
Tanqueu i regueur amb una mica de bon oli d'oliva. 

4. Poseu-ho al forn durant uns 10-15 minuts, vigilant bé que quedin al 
punt, depenent de la mida que tinguin. 

5. Serviu directament acabades de fer amb una mica més de julivert 
fresc. 

 
 

 

INSTITUT PEDRAFORCA 

CFGS DIETÈTICA 

Sabies què? 

 La sardina es considerat peix blau, ric amb greixos 
omega-3 que són cardio-saludables.  

 Les sardines és un peix que hauríem de menjar almenys 
una vegada a la setmana. 

 Entre les seves propietats nutricionals conté vitamines D 
i E, minerals, com magnesi, ferro i potassi. 

 Per saber si el peix és fresc, ens hem de fixar que 
estigui lluent, humit i amb les ganyes vermelles  
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INSTITUT PEDRAFORCA 
CFGS DIETÈTICA 

INGREDIENTS:  

- 500g de pits de gall d’indi. 
- 2 ous. 
- 2 cebes. 
- 1 porro.  
- 1 copa de vi blanc. 
- Mostassa. 
- Farina. 
- 1 branca de julivert. 
- 1 branca de farigola. 
- Oli d’oliva. 
- Sal. 
- Pebrot negre mòlt.  

 

SABIES QUÈ…? 

- Si voleu suavitzar el sabor de la mostassa, podeu afegir dos cullerades 
de llet a la salsa.  

- La carn de gall d’indi té poques calories: unes 188kcal per 100g. 
- Té molt percentatge d’aigua (fins un 75%). 
- Alt valor proteic (té molts aminoàcids essencials i la seva 

biodisponibilitat és elevada). 
- Pobre en greixos i colesterol.  
- El gall d’indi s’ha de conservar amb baixes temperatures (fred). En cas 

de voler menjar-lo en els pròxims dos-tres dies es pot deixar a la 
nevera (uns 4Cº) ben tapat.  Si es vol conservar per menjar-lo més tard 
s’ha de conservar en congelador (-18Cº).  

GALL D’INDI AMB SALSA DE MOSTASSA I OU DUR 

 PROCÉS: 

- Renteu, talleu (en forma de daus) i sal pebreu el pit 
del gall d’indi. 

- Escalfeu una paella amb oli d’oliva i fregiu els daus 
fins que agafin un color daurat.   

- Netegeu el porro, renteu-lo i talleu-lo en rodanxes.  
- Peleu cebes i talleu-les molt petites.  
- Netegeu i talleu la farigola molt petita.  

Fregiu les cebes tallades fins caramel·lització. 
- Afegiu mitja cullerada de farina a la paella i 

barregeu. 
- Afegiu a la paella: el porro, el vi, la farigola, el gall 

d’indi, aigua i barregeu tot. 
- Deixeu cuinant la preparació a foc lent.  
- Coure els ous durant 8 minuts en aigua i sal.  
- Agafeu els ous, peleu-los i talleu-los a trossos.  
- Netegeu i talleu el julivert. 
- Diluïu la mostassa a la paella i afegiu el julivert i els 

ous.  
- Finalment, poseu sal a gust personal i deixeu coure 

la preparació durant 5 minuts més.  
BON PROFIT! 

 
GALL 
D’INDI 
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 Elaboració: 
 

1. Peleu i talleu les patates en 
4 trossos. 

2. Poseu les patates en una 
cassola amb aigua , sal i l’all 
(20 minuts) 

3. Espereu que es bullin les 
patates i mentres torreu les 
ametlles en una paella amb 
una mica d’oli i sal.  

4. Una vegada les ametlles 
estiguin daurades, les 
retirem i piquem amb ajuda 
d’una picadora. 

5. Quan les patates estiguin 
cuites, les retirem  

6. Afegiu les ametlles i 
mantega i barrejar tot fins 
que emulsioni amb una 
forquilla. 

7. Fiqueu sal i pebre al teu 
gust  
 

 

AMETLLES  Ingredients:  
 

 6 patates 
 1  dent d’all 
 20 ametlles 
 2 cullerades de 

mantega  
 Sal i pebre  

 

 
PURE DE PATATES AMB AMETLLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 

 

INSTITUT PEDRAFORCA 
CFGS DIETÈTICA 

Sabies que..?    LES 
AMETLLES: 
Ens aporta  calories: 579 Kcal  
-Ajuda a prevenir malalties 
cardiovasculars i 
osteoporosis.  
-És una font de fibra i 
proteïna  que ens ajuda a 
millorar la pell i el cabell.   
-Font d’ energia ideals per 
esportistes  
-Per conservar-les cal 
guardar-les en un recipient 
hermètic, en un lloc fresc i 
sec.  
 
Consell: si les fiquem en 
remull abans de consumir-les 
l’absorció del nutrients es 
major  
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Preparació: 

1. Renteu, peleu i talleu a daus els 
tomàquets, cogombre i ceba. 

2.  Renteu y talleu per la meitat les 
maduixes. 

3. Poseu en un recipient apte per 
triturar tots els ingredients menys 
l’oli. 

4. Comenceu a batre a tota potencia 
i aneu afegint poc a poc un raig 
d’oli, fins que emulsioni. 

5. Serviu ben fred. 
 

Gaspatxo de maduixes  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT PEDRAFORCA 
CFGS DIETÈTICA 

       Ingredients (2 pers) 

 2 tomàquets madurs 
 1 cogombre petit 
  350gr de Maduixa 
 ½ Ceba dolça 
 1 llesca de pa dur 
 Oli d’oliva 
 20ml d’aigua freda 
  Poc de vinagre 
  Sal  

 

 

 

 

 
Sabies què? 

➔ Convé conservar les maduixes en la mateixa caixa on 
les hàgim comprat, doncs, si les toquem molt, 
s’estovaran de seguida 

➔ Les emmagatzemarem en un lloc fresc, allunyat del sol i 
de la humitat 

➔ El millor és netejar les maduixes al moment en què 
tinguem intenció d’utilitzar-les, i sense traure la part 
verda de la tija, per tal que no agafin aigua. 

➔  Les maduixes destaquen per la seva acció 
antioxidant, ja que contenen vitamina C i carotenoides. 

➔ Tenen un alt contingut en aigua i poques calories.  
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Encreuats
Elisa Fuster

Passa-t’ho	bé	una	estona	i	posa	a	prova	els	teus	coneixements		d’anatomia.	Omple	aquests	encreuats	en	horitzontal,	tant	
de	esquerra	a	dreta	com	de	dreta	a	esquerra.	De	dalt	a	baix	i	de	baix	a	dalt.	

APARELL CARDIOCIRCULATORI

HORITZONTAL 
b)	Vàlvula	que	 separa	 l’aurícula	 esquerra	del	 ventricle	
esquerre.
 
d)	Vena	que	porta	sang	oxigenada	al	cor.
 
e)	Òrgan	que	bombeja	la	sang.
 
f)	Vena	de	major	calibre	que	porta	sang	desoxigenada	
al cor.
 
h)	Vàlvula	 que	 permet	 el	 pas	 de	 la	 sang	 de	 l’aurícula	
dreta al ventricle dret.
 
i)	Membrana	que	recobreix	internament	les	cavitats	del	
cor. 

VERTICAL
4- Múscul	del	cor	que	fa	possible	la	contracció	i	relaxa-
ció del cor. 

6- Artèria	de	major	diàmetre	en	l’organisme.	

15-	Sac	que	embolcalla	el	cor.	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 i

 j

SOLUCIÓ PÀGINA 71
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RESPIRATORY SYSTEM

HORIZONTAL
a)	Cartilage	that	prevents	you	from	getting	dark	when	
you eat.
 
c)	Orifices	that	communicate	in	the	pharynx.
 
e) Respiratory ducts in which the trachea is divided.
 
g) Elliptical muscle that contracts during breathing.
 
j) Organ where the vocal cords are located.
 

VERTICAL
1- Place where the gas exchange occurs.
 
9-	Place	where	the	trachea	forks.
 
11- Serous membrane that covers the lungs.
 
12- Respiratory duct with c-shaped hyaline cartilage 
rings. 

How do you is your English?  Solve this crossword about respiratory system anatomy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 a 

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 i

 j

 k

 l

SOLUTION PAGE 71



PASSATEMPS

68 INS Pedraforca     /     2020

Un tast de cultura
Pilar Torrijos i Dolors Marcer

Solucionari del test a peu de pàgina
Avaluació del test:
Si has encertat correctament entre:
a) 20 i 25 preguntes, el teu nivell cultural és excel·lent
b) 15 i 20 preguntes, el teu nivell és acceptable
c) 10 i 15 preguntes, el teu nivell és millorable.
d)	0	i	9	preguntes,	el	teu	nivell	requereix	un	toc	d’aten-
ció	i	freqüentar	més	la	biblioteca.

1.	El	llegendari	hotel	Negresco	de	Niça,	a	la	Riviera	
francesa,	és	un	dels	més	 importants	del	món	 junta-
ment el Carlton de Cannes, el Ritz de París i el Danieli 
de	Venècia.	És	de	destacar	la	seva	famosa	cúpula	rosa	
i l’extravagant aranya de 16.309 cristalls de Baccarat 
regalada	pel	tsar	Nicolau	II.	Aquest	hotel	fou	declarat	
pel	 govern	 francès	monument	històric.	Els	porters,	
amb	 barrets	 de	 plomes	 vermelles	 i	 uniformes	 del	
segle	XVIII,	són	una	empremta	d’identitat,	igual	que	
cada	planta	decorada	en	diferents	estils	i	habitacions	
amb cobrellits de pell de visó. Al Negresco s’hi han 
allotjat	monarques	com	Isabel	II	d’Anglaterra,	empe-
radors com el sha de Pèrsia, presidents com Truman, 
pintors com Picasso, Chagall i Dalí, i escriptors com 
Hemingway, Simenon, Somerset Maugham i Albert 
Camus. Davant l’hotel va morir estrangulada una 
mítica	clienta	al	embolicar-se	el	seu	fulard	de	seda	a	
les	rodes	del	Rolls	Royce	descapotable	que	conduïa:
a)	La	ballarina	Isadora	Duncan.	
b)	La	soprano	de	coloratura	Dame	Nellie	Melba.
c)	La	princesa	italiana	i	 landgravina	Mafalda	de	Sa-
voia (Principessa Mafalda di Savoia).  
 
2. Les	joies	de	Quedlinburg	o	el	Tresor	de	Troia	són	
només	una	petita	part	dels	fabulosos	objectes	del	pa-
trimoni	artístic	europeu	que	foren	espoliats	als	jueus	
durant	 l’època	del	Tercer	Reich.	L’avarícia	 i	 la	 fúria	
del	procés	de	saqueig	nazi	fou	a	gran	escala	i	desco-
negut des dels temps de Napoleó. El 1941, durant la 
II	Guerra	Mundial	 l’exèrcit	 nazi	 també	 va	 saquejar	
els antics palaus tsaristes i els museus de la Unió 
Soviètica.	Entre	els	objectes	robats,		s’hi	trobava	una	
joia	única,	una	peça	excepcional	que	va	desaparèixer	
misteriosament. Els nazis van aconseguir robar als 
russos	l’objecte	més	preuat	del	palau	Tsarskoye	Selo,	
la	residència	dels	tsars	a	Sant	Petersburg.	És	l’obsequi	
diplomàtic	més	soberbi	i	desorbitat	de	tota	la	història	
del	món,	ofert	per	Guillem	de	Prússia	al	tsar	Pere	I	el	

Gran.	Malgrat	que	els	russos	havien	intentat	protegir	
aquest	priviligiat	present	de	les	urpes	alemanyes,	fou	
requisat	pels	nazis	i	mai	més	s’ha	sabut	del	seu	destí,	
i la seva recuperació encara avui en dia obsessiona al 
poble rus:
a) El diamant Orlov (el diamant del tsar).
b)	La	Cambra	d’Ambre	(La	Cámara	de	Ámbar).
c) El zodíac de Dendera.

3.	Malgrat	tot,	el	president	d’Estats	Units,	George	W.	
Bush, i el líder àrab, Sadam Hussein, tenien alguna 
cosa	en	comú:	només	calçaven	selectes		sabates	fetes	
a	 mida	 pel	 distingit	 i	 elitista	 dissenyador	 de	 calçat	
italià (calzaturiere):
a)	Vito	Artioli.
b)	Valentino	Garavani.
c) Salvatore Ferragamo.

4. El príncep dels poetes catalans mantingué una 
estança	 diplomàtica	 a	 l’Orient	 Mitjà.	 Fou	 cònsol	
d’Espanya	a	Beirut	(Líban).	La	permanència	al		País	
dels Cedres, li va permetre, a través de la seva inson-
dable i immensa obra, donar testimoni del territori 
més	inestable	i	amenaçat	del	món:
a)	Miquel	Martí	i	Pol.
b)	Mossèn	Cinto	Verdaguer.
c) Josep Carner.

5. Les	hores	canòniques	són	vuit:	Matines,	Laudes,	
Prima,	Tèrcia,	Sexta,	Nona,	Vespres	i:
a) Completes.
b) Salmodies.
c)	Antífones.

6. «El meu nom, santa adorada, m’és odiós per ser per a tu 
un enemic. De tenir-la escrita esgarraparia aquesta paraula. 
(My name, dear Saint, is hateful to myself. Because it is enemy 
to thee. Had I it written, I would tear the word)» .	Aquestes	
paraules de l’acte segon, escena segona de la tragèdia 
shakespearià,	que	va	tenir	lloc	a	les	ciutats	de	Verona	
i Màntua en tan sols cinc dies, des del matí del diu-
menge	fins	la	nit	del	dijous	següent,	són	pronunciades	
pel personatge:
a) Hamlet, a la Tragèdia de Hamlet, Príncep de Dinamarca 
(The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark).
b) Romeu, al melodrama Romeu i Julieta (The Most 
Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet).
c) Macbeth, a la La Tragèdia de Macbeth (The Tragedy of 
Macbeth).

7. És un dels déus més importants del panteó egipci. 
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Fou	 juntament	 amb	Ra	 i	 Amon,	 un	 dels	 déus	més	
poderosos	 de	 l’Antic	 Egipte.	 Per	 això,	 en	 el	 Sancta 
Sanctorum	del	temple	d’Abu	Simbel,	el	faraó	Ramses	II	
es	representa	assegut	entre	aquests	tres	déus.	L’esta-
tueta dels prestigiosos premis Oscars de Hollywood, 
és	una	representació	d’aquest	déu	egipci:
a) Thot.
b) Anubis.
c) Ptah.

8.	La	Sala	del	Consell	de	Ministres	del	Palau	Chigi	
(Palazzo Chigi,	 Roma),	 és	 una	 enorme	 estança	 amb	
sostres	de	deu	metres	d’alçada.	El	20	d’abril	de	l’any	
1970,	fou	l’escenari	d’un	sonat	concert	de	Mozart	per	
honorar	 la	 família	principesca.	Actualment,	aquesta	
solemne sala és la seu del govern d’Itàlia i està presi-
dida	per	un	bust	de	bronze	de	l’emperador	filòsof	que	
fou	un	fervent	seguidor	dels	antics	estoics	i	un	ínclit,	
il·lustre i exemplar governant romà. 
a) Marc Aureli.
b) Adrià.
c) Neró.

9.	Poeta	que	 juntament	 amb	Bocaccio	 i	Dante	Ali-
ghieri	 conformen	 les	Tres	Corones	 de	 la	Literatura	
Italiana:
a)	 Luigi	 Pirandello	 (Premi	 Nobel	 de	 Literatura,	
1934).
b) Petrarca.
c) Gabriele D’Annunzio.

10. És el plat nacional d’Egipte. Degut a la humilitat 
dels	seus	ingredients,	un	amfitrió	egipci	mai	l’oferirà	
als seus convidats, doncs seria considerat un insult 
excepte	que	el	 convidat	ho	demani,	 la	qual	cosa	en	
Egipte	és	un	signe	de	mútua	confiança.	
a) Kushari.
b) Baba au Rhum.
c) Ratatouille.

11. Ciutat on actualment se senten els ressons d’un 
castellà molt especial: el ladí. Quatre segles després 
que	els	jueus	espanyols	marxessin	forçats	a	l’exili,	el	
castellà	parlat	en	el	segle	XV	a	la	Península	Ibèrica,	és	
a	dia	d’avui	la	llengua	en	ús	d’aquesta	bella	localitat.	
Els	sefardites	que	hi	viuen	són	descendents	directes	
dels	jueus	espanyols	de	la	diàspora,	després	del	decret	
d’expulsió	definitiva	el	1492	de	Sefarad,	l’Espanya	he-
brea.	És	la	població	on	prosperà	la	comunitat	 jueva	
més	 poderosa	 i	 influent	 del	món	 fins	 la	 creació	 de	
l’Estat	d’Israel	el	1948:

a)	Fort	de	Bregançon	(França).
b)	Lovaina	(Bèlgica).
c)	Tessalònica	(Grècia).	

12.	Persona	que	es	fica	on	no	la	criden,	molt	xafar-
dera,	que	s’interessa	per	les	qüestions	alienes.	També	
s’utilitza	 per	 anomenar	 les	 persones	 que	 juguen	 al	
bridge,	als	escacs	i	a	les	cartes,	 i	que	ofereixen	con-
sells,	opinions	i	crítiques	sense	que	ningú	els	hi	hagi	
sol·licitat	ni	requerit	per	aquestes	qüestions	en	abso-
lut. En anglès té un particular nom d’origen yiddish: 
a) Kibitzer.
b) Gossip.
c)	Boastful.

13. Andrea Camilleri (Porto Empedocle, Sicília, 6 
setembre	1925-	Roma,	17	juliol	2019)	és		l’autor	més	
llegit a Itàlia i Europa, ha estat traduït a 120 idiomes, 
i és un dels màxims representants del Noir clàssic. A 
Itàlia, des de la publicació de la seva primera novel·la 
negra (Romanzi Gialli) es convertí en un mite nacio-
nal,	 i	 tots	 els	 seus	 llibres	 foren	 best-sellers.	 Quan	
morí als 93 anys, el prestigiós i vaticanista Corriere 
della Sera	 declarà	 que	 Camilleri	 va	 saber	 com	 pocs	
narrar l’ànima de la Sicília, els sicilians i la sicilianitat 
(La Sicilia i siciliani e la sicilianità). Camilleri va rebre 
un impuls internacional amb les seves novel·les i na-
rracions curtes protagonitzades pel comissari Salvo 
Montalbano.	Camilleri	va	triar	aquest	nom	de	ficció	
per rendir un homenatge al Sud d’Itàlia (Mezzogior-
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no),	doncs	Montalbano	és	un	cognom	molt	freqüent	
a	 Sicília	 i,	 	 també,	 el	 va	 escollir	 per	 homenatjar	 el	
seu	amic	i	escriptor	barceloní	amb	qui	mantenia	una	
estreta amistat:
a) Eduardo Mendoza.
b) Terenci Moix.
c) Manuel	Vázquez	Montalban.	

14. Es considera la Capella Sixtina d’Egipte. Ningú, 
amb una mica de sensibilitat, pot restar impassible 
en	aquest	lloc.	És	la	tomba	més	bellament	decorada	
d’Egipte.	La	factura	de	6	milions	de	dòlars	per	a	la	seva	
restauració,	que	va	durar	cinc	anys,	fou	pagada	per	la	
Fundació	Getty.	En	els	murs	d’aquest	impressionant	
mausoleu es representen les etapes del viatge al més 
enllà, segons el Llibre dels Morts, i en el sostre es repre-
senta el cel blau nocturn pintat amb pols de pedra de 
lapislàtzuli,	 extreta	 de	 les	mines	 d’Afganistan.	Està	
situada en la ribera occidental (West Bank) del Nil, en 
la	Vall	de	les	Regnes,	i	per	poder	contemplar-la	amb	
els teus propis ulls (de visu), el govern egipci exigeix 
el previ pagament de 4000 lliures egípcies (200 €), i 
només es pot visitar durant 10 minuts. Un preu molt 
elevat i en poc temps. Són les dues condicions per 
poder	accedir	a	la	tomba	faraònica	més	espectacular	
de	la	necròpolis	tebana	i	d’Egipte.	I	encara	més:	els	
egiptòlegs	més	radicals	estimen	que	la	tomba	no	pot	
suportar l’alè de més de... dos visitants diaris: 
a) Tomba del Faraó Escorpí (Horus Escorpion I, 
període protodinàstic. Dinastia 0).
b) Tomba	de	Nefertari	(Dinastia	XIX).
c)	Tomba	de	Tutankamon	(Dinastia	XVIII).

15.	 Quan	 fou	 derrocat	 el	 darrer	 monarca	 d’Egipte	
després del cop d’Estat perpetrat pel Moviment dels 
Oficials	Lliures,	fundat	i	liderat	pel	venerat	i	carismà-
tic rais egipci,	Gamal	Abdel	Nasser,	el	23	de	juliol	del	
1952,	el	rei	Faruk	d’Egipte	va	partir	a	l’exili.	I	amb	un	
cínic	menyspreu	a	la	institució	de	la	qual	havia	estat	
un dels seus membres, excèntric, play-boy, corrupte, 
però	 sobirà	 a	 la	 fi,	 declarà	 a	 la	 premsa	 des	 del	 hall 
del hotel de París de Monte-Carlo, on residia llargues 
temporades: «El mon s’està revoltant (The whole world 
is in revolt )».	I	afegí:	«No	em	preocupa	haver	perdut	el	
tro,	perquè	d’aquí	a	uns	anys	al	món	només	quedaran	
cinc	reis:	la	reina	d’Anglaterra	i	els	quatre	del	joc	de	
cartes».	Durant	algun	temps	aquella	frase	va	semblar	
que	es	complia.	No	solament	perquè	al	final	de	la	Se-
gona	Guerra	Mundial,	desapareixien	les	monarquies	
d’Itàlia,	 Albània,	 Bulgària,	 Romania,	 Prússia,	 Àus-
tria-Hongria	i	Iugoslàvia,	sinó	que	després	caigueren	

les	d’Iraq,	Tunísia,	Etiòpia	i	més	tard	les	de	Grècia,	
Iran i per últim la de:
a) Tailàndia.
b) Nepal.
c) Japó.

16. Sant	 Esteve	 fou	 el	 primer	màrtir	 (protomàrtir)	
de	 la	 història	 de	 la	 cristiandat.	 Fou	 el	 primer	màr-
tir	que	va	vessar	 la	 seva	 sang	per	proclamar	 la	 fe	a	
Orient	Mitjà.	Morí	lapidat	a	Jerusalem	( Judea),	 l’any	
34 després de Crist. I a Espanya, el primer màrtir de 
la	cristiandat	fou	cremat	viu	a	la	sorra	de	l’amfiteatre	
romà	de	Tarragona,	juntament	amb	els	seus	diaques	
Sant Elogi i Sant Auguri, el 21 de gener del 259 
després	de	Crist.	Era	el	bisbe	de	la	històrica	Tàrraco, 
actual Tarragona:
a) Sant Fructuós de Tarragona.
b) Sant Magí de Tarragona.
c)	Sant	Pròsper	de	Tarragona.

17. Foren grans amants del bicerin el Comte de Cavour, 
Alexandre Dumas, Giacomo Puccini, Nietzsche i Pi-
casso. Hemingway el va incloure entre les cent coses 
del	món	que	hagués	salvat.	El	bicerin és una deliciosa 
mescla,	d’origen	aristocràtic,	de	cafè	exprés,	xocolata	
calenta i nata. El bicerin	és	la	beguda	històrica	i	tradi-
cional de:
a)	Innsbruck	(Àustria).
b) Utrecht (Països Baixos).
c) Torí (Itàlia).

18. Pocs llocs al món han acumulat tantes tragèdies 
com el Palazzo Ca’ Dario. Molts venecians eviten 
passar	pel	palau	maleït,	construït	el	1847	pel	comer-
ciant Giovanni Dario. Al poc temps de viure allà, 
la	 seva	 filla,	 Marietta,	 es	 va	 casar	 amb	 un	 noble.	
Giovanni perdé el seu imperi, va arrossegar el seu 
gendre	 en	 la	 caiguda	 i	 Marietta	 morí	 d’un	 infart.	
Posteriorment, Arbit Abdoll, un milionari armeni 
comerciant	de	pedres	precioses,	va	voler	gratificar-se	
amb	 la	 seva	possessió	però	 la	maledicció	va	arribar	
i morí absolutament arruïnat. Després l’intel·lectual 
anglès, Randon Brown, s’hi va instal·lar amb el seu 
secretari i es van suïcidar tots dos. El 1964, el tenor 
Mario del Monaco va patir un gravíssim accident 
quan	es	dirigia	a	comprar	el	palau.	El	1970,	el	comte,	
Filippo	Giordano	 delle	 Lanze,	 una	 vegada	 adquirit	
el	palau,	fou	assassinat	pel	seu	amant	en	un	atac	de	
gelos.	 Després,	 Christopher	 Lambert,	 manager	 del	
grup	 musical	 The	 Who,	 l’endemà	 de	 comprar-lo,	
caigué	per	una	escala	i	es	va	desnucar.	La	darrera	víc-
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tima	fou	l’elegant	magnat	(tycoon)	Raül	Gardini,	que	
després d’un breu temps de ser propietari del palau es 
va	suïcidar	el	1993,	quan	va	ser	acusat	d’haver	pagat	
un escandalós suborn (tangente) al Partit Socialista 
Italià. El misteriós Palazzo Ca’ Dario del Gran Canal 
de	Venècia,	decorat	amb	marbres	policroms,	pedres	
d’Istria i xemeneies d’estil venecià, va ser immor-
talitzat	 en	 un	majestuós	 quadre	 el	 1908	 pel	 pintor	
impressionista:
a) Pierre Auguste Renoir.
b) Claude Monet.
c) Paul Cézanne.

19.	Al	centre	de	Roma	es	troba	la	Via	Margutta,	un	
petit	carrer	que	acumula	el	luxe	més	exquisit:	hotels	
exclusius, galeries i marxants d’art, artesans curosos 
del més genuí Made in Italy,	però	sobretot	la	Via	Mar-
gutta	abasta	molta	història.	Al	número	110	de	la	Via	
Margutta va viure l’irrepetible cineasta de Rimini, 
Federico Fellini. Al número 51 varen residir Audrey 
Hepburn	i	Gregory	Peck	l’any	1953,	durant	el	rodatge	
de Vacaciones en Roma (Roman Holiday). Hi tenia el seu 
domicili la internacionalment premiada i bravíssima 
actriu, Anna Magnani. També hi havia la casa on ha-
bitava el cosmopolita i singularíssim pintor Giorgio 
de Chirico. I s’hi trobava la residència de Picasso a 
Roma.	Però	molts	anys	abans	que	tots	ells,	a	 la	Via	
Margutta,	hi	visqué	el	compositor	italià	considerat	el	
successor	 del	 gran	Giuseppe	Verdi	 (creador	d’obres	
que	 ja	formen	part	 indissoluble	de	 la	nostra	cultura	

com Aida, Traviata o Rigoletto):
a) Giacomo Puccini.
b)	Vincenzo	Bellini.
c) Gioachino Rossini.

20.	Des	de	la	seu	de	la	Cinquena	Avinguda	de	Nova	
York,	la	revista	Forbes publica	anualment	el	rànquing	
de	 les	persones	més	riques	del	món	(The World’s Ri-
chest People). Segons Forbes, l’home més ric i poderós 
del	seu	imperi	i	de	la	història	de	la	humanitat	fou	el	
«Rei	de	Reis»	i		extraordinari	diplomàtic:
a) August, el primer emperador de l’Imperi Romà.
b)	El	faraó	Amenhotep	III	(Dinastia	XVIII	d’Egip-
te).
c) Nicolau II, ex-emperador de totes les Rússies, 
darrer Tsar de Rússia.

21.	Nàpols	és	la	ciutat	que,	juntament	amb	París,	ha	
donat sentit a la paraula flâneur:	passejar	badant	men-
tre gaudeixes del moment present i de la vida. Nàpols 
inventà el sospeso	perquè	les	persones	sense	recursos	
també	poguessin	assaborir	un	cafè	calent	a	l’hivern.	
A Nàpols l’advocació del seu sant patró, San Gennaro, 
ratlla	el	fanatisme	des	de	fa	segles.	A	Nàpols	es	parla	
napolità	 trufat	 de	 paraules	 inintel·ligibles	 després	
de 400 anys de domini espanyol. I es parla l’italià, 
que	fou	la	llengua		diplomàtica	a	la	cort	de	Catalina	
la	Gran	 i	 és	 l’idioma	 que	 ha	 donat	 a	 Itàlia	 la	 seva	
tradició	musical,	literària	i	teatral.	I	és	pròpiament	a	
Nàpols	on	es	troba	el	teatre	de	l’òpera	en	actiu	més	
antic d’Europa i del món. És el portentós i prodigiós 
teatre líric de Nàpols:
a) San Gennaro.
b) San Marco.
c) San Carlo.

22. Des de Biarritz, on residia l’home més ric d’Es-
panya,	va	finançar	amb	lingots	d’or,	milers	de	lliures	
esterlines	i	un	xec	en	blanc,	l’Alçament	Nacional	i	el	
lloguer del Dragon Rapide,	l’avió	britànic	que	va	tras-
lladar clandestinament el general Franco de Canàries 
al	Marroc,	per	posar-se	al	front	de	l’exèrcit	insurrecte	
i materialitzar la revolta militar contra la Segona 
República	Espanyola.	Aquest	magnat	va	canviar	de-
finitivament	la	història	d’Espanya,	doncs	sense	ell	no	
s’hagués	produït	el	cop	d’Estat	que	desagnà	Espanya	
durant	tres	anys.	Aquest	home	que	tenia	la	més	gran	
fortuna	d’Espanya,	i	que	finançà	el	cop	d’Estat	del	18	
de	juliol	de	1936	contra	la	legalitat	vigent	republicana	
sorgida de les urnes i la Guerra Civil Espanyola (1936 
-1939)	fou:	



PASSATEMPS

72 INS Pedraforca     /     2020

a)	Alfonso	Cabeza	de	Vaca	y	Leighton.	XI	Marquès	
de	Portago,	XIII	Comte	de	la	Mejorada	i	Gran	d’Es-
panya	(Londres,	11	d’octubre	de	1928	–	Guidizzolo–
Màntua, Itàlia 12 de maig de 1957).
b) Juan March Ordinas. Contrabandista i empresari 
balear	(Santa	Margarida,	Balears,	6	d’octubre	de	1880	
–	Madrid,	10	de	març	de	1962).	
c) Carlos de Beistegui y de Yturbe. Multimilionari, 
dandy, decorador i col·leccionista d’art. (París, 31 de 
gener	de	1895	–	Biarritz,	17	de	gener	de	1970).
 
23.	 Adolfo	 Suárez	González,	 duc	 de	 Suárez,	Gran	
d’Espanya	(Cebreros–	Àvila,	25	de	setembre	de	1932-	
Madrid	23	de	març	de	2014),	fou	el	primer	president	
de la democràcia d’Espanya i liderà el convuls període 
històric	de	la	transició	espanyola,	significativa	per	la	
transigència  de les negociacions i  els pactes polítics 
que	permeteren	el	sorpasso de la dictadura del general 
Franco a la democràcia sense vessament de sang. 
L’exmandatari	amb	la	seva	personal	finezza i habilitat 
d’Home d’Estat, va legalitzar el Partit Comunista, va 
decretar	l’amnistia	política,	va	desactivar	peça	a	peça	
la	 dictadura	 i	 la	 va	 transformar	 en	 una	monarquia	
parlamentària.	Aquest	estadista	està	enterrat	al	claus-
tre	de	la	catedral	d’Àvila	i	a	la	seva	tomba	està	gravat	
i	es	pot	llegir	el	següent	epitafi:
a)	La	concòrdia	fou	possible.
b) La	pau	fou	possible.
c)	La	reconciliació	fou	possible.

24.	Sa	Graciosa	Majestat	la	reina	Isabel	II	(Her Most 
Gracious Majesty the Queen Elizabeth) d’ Anglaterra i dels 
Països de la Commonwealth Realms és segons la llei la 
legítima propietària de tots els cignes del riu Tàmesi. 
Per aixó, arremetre contra un cigne al Regne Unit 
és	un	pecat,	doncs	aquests	anàtids	estan	oficialment	
protegits	com	si	formessin	part	de	la	reialesa	(The Ro-
yals).	Així	mateix,	l’hereva	de	George	VI,	té	moltíssi-
mes	possessions	que	formen	part	de	la	Crown	Estate:	
hotels	 de	 luxe,	 castells,	 finques	 i	 valuosos	 terrenys	
com Regent Street, un dels carrers més rellevants de 
Londres.	I	també	a	Londres,	es	troba	emplaçada	una	
altra considerable i notable propietat de la Corona 
Britànica (British Crown)	que	és	l’esplendorós:
a) Tate Modern.
b) The British Museum.
c) Hyde	Park.

25. Bellíssima localitat italiana on no és possible 
comunicar-se	telefònicament	des	d’un	país	estranger	
amb	el	prefix	d’Itàlia	 (0039),	perquè	està	 completa-

ment	 envoltada	 de	 territori	 suís	 i	 té	 el	 prefix	 de	 la	
Confederació	 Helvètica	 (004191).	 Aquesta	 població	
italiana pertany políticament a la República d’Itàlia 
però	 territorialment	 està	 situada	 íntegrament	 a	
Suïssa.	Aquest	 escarpat	 enclavament	 alpí	 italià	 amb	
panoràmiques	vistes	al	Llac	de	Lugano	és:
a)	Campione	d’Itàlia	(Lombardia).
b) Cortina	D’Ampezzo	(Veneto).
c) Trento (Trentino-Alto Edigio).

SOLUCIONARI

1 A 6 B 11 C 16 A 21 C
2 B 7 C 12 A 17 C 22 B
3 A  8 A 13 C  18 B 23 A
4 C  9 B 14 B 19 A 24 C
5 A 10 A  15 B 20 B 25 A
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SOLUCIÓ APARELL CARDIOCIRCULATORI

SOLUTION RESPIRATORY SYSTEM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 a  A

 b  M  I  T  R  A  L  I

 c  I  R  D

 d  O  O  P  U 	L  M  O  N  A  R

 e  R  O  C  A  A

 f  A  C  A  V  A  C

 g  R  I

 h  E  D  I  P  S  U  C  I  R  T  R

 i  I  I  D  R  A  C  O  D  N  E

 j  P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 a  E  P  I  G 	L  O  T  T  I  S 

 b  R

 c  C  H  O  A  N  A  S

 d  C

 e  I  H  C  N  O  R  B  C  H

 f 	L  A  E

 g  O  M  F  A  R  H  P  A  I  D

 h  E  I 	L

 i 	V  N  E

 j 	L  A  R  Y  N 	X  A  U

 k  A  R

 l  A
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