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EDITORIAL

C

omençàvem l’editorial de l’any passat amb aquestes
paraules: «Enguany, com cada any, arribam puntual
a la nostra cita amb els nostres fidels lectors, a qui,

sota cap concepte, voldríem decebre». Aquest curs 2020-2021
hem situat aquesta voluntat de comparèixer davant de vosaltres
com el centre de l’edició d’aquest curs. La pandèmia de la Covid-19
està marcant, de nou, aquest curs decisivament. L’any passat vàrem decidir mantenir la revista aïllada
del virus, com un símbol del que volíem que continuàs sent el nostre centre, inalterat per la malaltia.
Enguany, pel contrari, situam la malaltia al centre de la nostra revista, com a símbol de la nostra
voluntat de resiliència i supervivència enfront del maleït virus. En efecte, la nostra edició d’enguany,
superant totes les adversitats que implica aquest curs «diferent», vol ser un altre exemple de l’inconformisme que suposa la continuïtat del nostre decurs educatiu en aquestes circumstàncies tan adverses. En efecte, fets que donàvem per suposat, com acudir a l’institut cada dia, han esdevingut
possibilitats; mentre que episodis que ens semblaven de ciència-ficció fa tot just un any, com les activitats lectives telemàtiques o els Tallers d’Estudi Assistit des de casa, configuren la nostra realitat
diària. Ens hem hagut d’avesar a infinitat de canvis aquest darrer curs, que ens han dut a replantejar
molts aspectes de les nostres vides. Ara bé, el nostre compromís amb una educació de qualitat ha
restat inalterat.
Per aquest motiu, hem situat durant tot el curs una reproducció, a escala natural, de l’Esculapi
d’Empúries al vestíbul del nostre centre i, en fotografies emmarcades, per totes les plantes. Per nosaltres, aquesta estàtua del déu guaridor de dones i homes representa la nostra voluntat de superar
les adversitats actuals i enfrontar-nos al present i al futur amb esperança, malgrat els estralls que hagi
pogut causar el virus en la nostra salut, física i emocional, i en la dels nostres éssers estimats. És
aquesta capacitat de resiliència, a la que hem dedicat el curs, la que ens permetrà superar les adversitats
que ens pugui deparar. Per això, vàrem dedicar el dia de les llengües maternes del passat 21 de febrer
de 2021 a la lluita contra la pandèmia amb l’eslògan «En temps de Covid, distància, mans i mascareta».
La resiliència sense protecció és caparrudesa.
Finalment, no podem entendre aquesta resiliència protegida sense una voluntat d’aprendre
d’aquests temps adversos. Hem disposat de temps sobrat per tal de destriar el fonamental de l’accessori o, fins i tot, de l’innecessari. Ho hauríem de recordar, per tal de tirar endavant sobre fonaments, cada vegada, més sòlids. Només d’aquesta manera, deixarem enrere, d’una vegada, aquesta
etapa marcada per la pandèmia i els seus perniciosos efectes. Ensems, aconseguirem donar un altre
sentit, més profund, al projecte que ens ha ocupat aquests darrers tres cursos i podrem afirmar rotundament i conjunta:
Avancem!
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Albert Camus. L’alumne agraït
Bernat Juan

E

l 1957 n’Albert Camus guanyà el Premi Nobel de Literatura. Fou una sorpresa per a més de mig món i
per a tot el París intel·lectual de l’època, engabiat per
en Jean-Paul Sartre i els seus devots deixebles. El seu discurs
d’acceptació fou també una sorpresa, per als que no el coneixien. Agraí el premi a un desconegut professor de l’Argèlia colonial. Aquests agraïments a desconeguts no s’usaven en aquells
temps dins els ambients literaris. Més aviat eren vists amb condescendència i desaprovació. Els autors respectats se situaven
dins corrents literaris à la mode o es vantaven d’enfrontaments
publicitats amb d’altres autors respectats.
N’Albert Camus, pel contrari, reconeixia en públic, com va
fer en privat després, mitjançant una carta manuscrita, que encara es conserva, el seu deute amb aquell professor totalment
desconegut, que li va canviar la vida. Ens podem suposar l’estorament del vell professor quan li explicaren que li havien
4
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agraït el premi literari més famós del món. La mare de n’Albert
ja era morta. No s’hagués sorprès, emperò. Mai havia dubtat de
l’amor incondicional del seu únic fill.
N’Albert Camus sabia que aquell professor li havia canviat
la vida. Havia descobert en un petit al·lot esburbat el talent que
ningú més li havia sabut veure. Davall de closques de pols i brutor, aquell ninet amagava una perla desllustrada. Els altres professors només hi reconeixien un pardal assolellat de mirada
perduda, que badava a classe, tot somiant a vagarejar pel mig
dels carrers d’Alger i no haver de tornar a un minúscul pis llòbrec d’un barri miserable. Aquell infant vivia per al futbol, tot
i que només hi podia jugar de porter. No per manca de capacitat
en el regat o esperit golejador, sinó perquè en aquesta avorrida
posició no gastes les soles de les sabates. El jove Albert sabia
que ni sa mare ni sa padrina tenien doblers per comprar-ne d’altres. Li havia dit moltes vegades sa padrina. Li venia al cap, com
una fuetejada, cada vegada que deixava la porteria buida i es
llançava a marcar un gol tot sol, sense passar la pilota a cap
company. El futbol de carrer no entén de companys desmarcats
o tàctiques sofisticades, però sí entén de padrines. N’Albert
s’aturava en sec i passava l’abonyegada pilota suaument a un
company sorprès. No la colpejava amb la puntera no fos cas
que es gastàs i sa padrina notàs que havia oblidat, per uns instants, els seus consells, escopits entre crits. Li feien més respecte
els ulls somorts de sa mare. La mare no podia parlar gaire, però
la seva mirada tot li deia. Els seus ulls vermellosos, fins i tot, li
feien sentir vergonya passatgera, per haver pegat, un pic i un
altre, a un al·lot que se n’havia rigut d’ella, o li havia dit beneita
perquè no podia xerrar. Ni cap falta que li feia. Per dir beneitures, millor serrar boca.
N’Albert Camus recordava el dia en què el professor s’entregà a ca seva. Monsieur Germain havia tustat la porta amb
determinació. Havia esperat pacientment mentre sa mare i sa
padrina endreçaven, de bon de veres, la petita sala. La padrina
repetia «repunyetamón», en aquell maonès mig oblidat que, ara
i adés, li trufava els beulos. Era injusta. N’Albert no havia fet
res dolent, ni poc fer-s’hi, aquell dematí. Ell callava. Sa mare
l’hi recomanava amb son esguard. No duia enlloc interrompre
sa padrina en ple monòleg franco-maonès.
Monsieur Germain s’assegué a la butaca bona i tastà el te
que li oferiren. El jove Albert sabia que no li agradava. El professor ho havia dit una vegada a classe. Ell se’n recordava. Sa
mare i sa padrina s’assegueren a les dues cadires de la sala. Ses
mans de les dues dones rebregaven ses faldilles mastegades.
L’al·lot quedà dret. Monsieur Germain s’adreçà a sa padrina:

EL PEDRAFORCA OPINA
— El petit Albert és molt llest. Pareix que no hi arriba, però hi
frega. No m’enganya ni a jo ni a vos. No en té res de pur. Ha
de continuar venint a escola. L’ajudaré a preparar els exàmens
de secundària. Ha de continuar estudiant. No serà famós com
a porter, però qualque dia el coneixerà tothom pel que escrigui.
No sé què serà, però bo serà. No
li podeu impedir que aprengui.
No us ho perdonaríeu mai. Vos
l’heu fet un bon al·lot. Jo el puc
ajudar a ser un bon home. No ho
faré, emperò, si no em donau
permís.
Sa mare s’aixecà d’un bot. Sa
cadira rodolà per terra. Quedà
oblidada en terra. Ella s’agenollà
i besà la mà al sorprès professor,
qui envermellí fins les orelles, però no l’enretirà.
— Repunyeta amb so nin. Té raó es mestre. No en té ni gota
de pur —sanglotà sa padrina. Abraçà el net amb més força que
mai, esclafant-lo contra son pit.
Monsieur Germain s’acomiadà aviat. S’adreça a n’Albert:

— D’altres no sabran veure el que vals, per d’on vens. Seràs un
estranger al teu país. Un home sol, com tocat per la pesta. Si
no caus, en l’exili hi trobaràs el teu regne.
El petit Albert, mig ofegat, sabé que havia estat testimoni

d’un dels dies més importants de la seva vida.
En rebre el Premi Nobel de Literatura el recordà. No dubtà
mai que sense Monsieur Germain no hauria estat ni un porter
fracassat. Sabé sempre que, entre la pàtria i la mare, sempre triaria la mare.

The Equalizer (2014)
Ismael Cabanes, 2n Batxillerat A

T

he Equalizer is a two-part action/thriller movie, although this
review is based on the first film.
It tells the story of a revenge. Bob, the
protagonist, will fight to honour and revenge his friend Teri, who was brutally aggressed by her pimp and his men.
It stars Denzel Washington, Chloë
Grace Moretz, David Harbour and Melissa Leo. It was directed by Antoine
Fuqua and released in 2014, and it is based
on the TV series The Equalizer by Michael
Nolan.
Bob is a widowed man who always frequents a 24-hour café at midnight, where
he likes to drink a tea while he reads books.
There is also a woman who visits the café
every night, Teri. She is a prostitute who
is burned out and tired of her job. One
day her procurer sends her to hospital

after a brutal aggression for disobeying
him. Bob visits her in hospital when she
does not show up at the café after a few
days. He will then destroy and kill everyone involved in the mob Teri works for,
to secure her a safe escape from it and the
start of a new life far from home.
The movie has a lot of action and
graphic scenes when it comes to the fighting. It is really accurate and well-made,
and it also shows the viewer the reality of
many women who are brought from different countries with promises of freedom
and prosperity, but then they are forced
into prostitution.
I highly recommend it, it is absolutely
worth it. I have seen it a lot of times and I
never get tired of it. If you like action
films or Denzel Washington, you cannot
miss it.
INSTITUTPEDRAFORCA
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Dickens (Re)Visited
Mind the GEP team

O

ver one hundred and fifty years ago, Charles Dickens
(Portsmouth, 7 February 1812 - Gad’s Hill Place, 8
June 1870) passed away when he was just 58 years
old. At Mind the GEP, we have thought it would be a good idea
to celebrate his death’s anniversary with some tips about his
works, which might encourage you to read some of his novels,
or watch some films based on them. If you are lucky enough,
you might even get to know some of them for the first time.
We only include a few additional facts you might not know
about this small selection of his works. We have ordered Dickens’ novels according to their fame in our country, so that you
may choose where to begin with your reading. Would you rather
start by stories you already know? Would you rather start by
stories you barely know? It’s you call either way:
Have some fun while you are learning English
at the same time!!
A Christmas Carol (1843) is probably his most worldwide famous work. You might not know that it had such a huge impact
in Victorian England that it changed the way Christmas was celebrated forever, popularizing, among other things, placing
Christmas trees by fireplaces. Furthermore, the name of the
protagonist, Ebenezer Scrooge, has become a synonym for a
«miser» throughout the world. The three ghosts of Christmas,
who visit him to haunt his dreams and eventually to redeem
him, are also well-known. In you think of it, a Christmas favourite for decades, Frank Capra’s A Wonderful Life (1946), starring James Stewart, was a free adaptation of Dickens’ novel.
You might like to watch a computer-animated version by
Robert Zemeckis (2009), starring Jim Carrey as the old miser.
If you are into musicals, Ronald Neame’s Scrooge (1970) with
Oscar-winners Albert Finney, cast as Mr Scrooge, and Alec
Guinness, as a fearsome Marley’s ghost, is your thing. You could
also enjoy The Muppet Christmas Carol (1992), with Michael Caine
as Mr Scrooge.
Oliver Twist (1837-1839) was a serialized work when it first
appeared. As a consequence, it was written taking into account
the readers’ reaction to the tale and the magazines’ financial
needs. This classical story of a young boy who learns to survive
among criminals was a huge success when it first appeared. It
was also very controversial. Mr Bumble, a character in the
novel, says «The law is an ass», which was considered seditious
at the time. It openly criticized the law which made husbands
responsible for their wives’ good behaviour. Fearful Mr Bumble
knew he couldn’t abide by the law. His wife wouldn’t allow it.
6

INSTITUTPEDRAFORCA

There are two very famous films based on this tale. David
Lean directed one in 1948 before becoming famous by epic
films, such as, The Bridge on the River Kwai (1957) or Lawrence of
Arabia (1962). Roman Polanski directed the other in 2005, when
he could freely choose a project, after he had won an Oscar for
directing The Pianist in 2002.
A Tale of Two Cities (1859) was set in the times of the French
Revolution. As the title suggests, the story takes place between
London and Paris. It includes the most famous opening paragraph in the English Language. It’s the English equivalent to
El Quijote’s «En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no
quiero acordarme…»:
«It was the best of times, it was the worst of times, it was
the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the
epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring
of hope, it was the winter of despair, we had everything before
us, we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were all going direct the other way – in short, the period
was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received, for good or for evil, in
the superlative degree of comparison only».
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Jack Conway directed the best film version of this story in
1935, starring Ronald Colman and Basil Rathbone. It was a great
success and both were praised for their intense performances.
Great Expectations (1860) is one of Dickens’ most famous
works. It follows the adventures of Pip, who has to leave his
loved ones behind to become a gentleman. He will find out that
his expectations come from a most unexpected source. Pip is
wrong most of the time. He has to learn from his mistakes to
grow into a man. Karl Marx considered it a more revolutionary
book than his Das Kapital (1867). Miss Havisham’s decaying wedding room is one of Dickens’ most unforgettable descriptions.
Again, David Lean directed the best adaptation in 1946, starring John Mills and Alec Guinness (again). In 2012, Mike Newell’s faithful adaptation was released. It was produced to
celebrate Dickens’s 200th birth anniversary. Helena Bonham Carter was cast as Miss Havisham. There is also a noteworthy free
American version. It was directed by Alfonso Cuarón in 1998,
before winning two Oscars for Gravity (2013) and Roma (2018).
The cast included famous stars
Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow and Robert De Niro.
David Copperfield (18491850) is considered a close fictional account of Dickens’
own life. It’s his own «bildungsroman». The hero will
learn where his true love
should be. Once again, it
starts by a famous opening sentence: «Whether I shall turn out
to be the hero of my own life, or whether that station will be
held by anybody else, these pages must show».
There’s a wonderful version directed by George Cukor in
1935. Young David was portrayed by Hollywood’s child prodigy
of the 30s, Freddy Bartholomew. Basil Rathbone, W.C. Fields,
Lionel Barrymore, Elsa Lanchester and Maureen O'Sullivan
were also in the star-studded cast.
Armando Ianucci has just released a new film version, The
Personal History of David Copperfield, with Dev Patel in the leading
role. Patel became a star thanks to Danny Boyle’s Oscar-winning Slumdog Millionaire (2008). We can’t recommend it to you
as we haven’t seen it yet. We guess it is worth a try.
The Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836) is very famous among British readers, but not so much in our country.
It was Dickens’ first novel. He didn’t expect its huge success,
so he had to make it longer by including new adventures for
this club’s members. As a consequence, it is loosely structured.
However, it is one of his funniest works. It follows Pickwick’s
trips around London, accompanied by other members of the

club and Sam Weller, his hired assistant. Their relationship will
remind you of Don Quijote and Sancho Panza. The philanthropist who always gets into trouble and the practical man, who
must help him to avoid trouble.
The best adaptation of this novel was directed by Noel Langley in 1952. It is the least successful of the films we have mentioned, but it is quite funny. It is worth mentioning because it
was the first British film to be released in the USSR after the
Second Word War. It was a huge success there. It was dubbed
so that Russian people could not learn English.
We finish this short summary by a little-known example of
sexism. Little Dorrit (1855-1858) was the only novel by Dickens
whose protagonist was a woman. It was despised because of
this fact. Sexism had an important effect on its critical appreciation. For instance, in The Cider House Rules (1999), John Irving
criticizes its sentimentality. Orphans are read Dickens’ novels
every night. Unfairly, the only one they don’t like is Little Dorrit.
However, it remains the best depiction of Dickens’s experience
at the Marshalsea Prison,
where his father was jailed. It
also shows Dickens’ feeling
for his family. They are portrayed as leeches who suck on his
money. The novel includes several chapters set in Switzerland and Italy. They are funny
examples of English-speaking
people’s experiences when travelling abroad. When Mark Twain wrote The Innocents Abroad
(1869), he recognized Dickens’ influence on his comic masterpiece.
The best adaptation of this book is 2008’s BBC TV series.
Fittingly, it was directed by a woman, Christine Edzard. It won
several Emmy Awards, including one for best mini-series. Christine Edzard is also famous for her job as maker and supplier of
period costumes. Her team was nominated for a BAFTA Award
for the above-mentioned Mike Newell’s version of Great Expectations.
Charles Dickens was already immensely popular in his time.
He even read his novels to huge crowds in the UK and the
USA. Huge crowds followed his coffin around London when
he was buried, against his wishes, at Westminster Abbey.
His books are still hugely popular. That is why his works
are adapted for the screen by the best directors and players of
each generation.
We hope you have thought our tips worth following.
Enjoy your Dickens. And don’t forget:
MIND THE GEP, PLEASE
INSTITUTPEDRAFORCA
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Asclepi- Esculapi- Serapis d’Empúries
Montserrat Tudela i Penya
Asclepi, que els grecs anomenaven (Ασκληπιός), els romans Aesculapius (Esculapi), i els egipcis Serapis, era el déu de la medicina,
el déu guaridor del cos dels homes i dones.

N

ormalment és representat amb barba i un mantell
que deixava nus una part del pit i un dels braços i
porta a la mà el bastó dels caminants al qual s'enrosca una serp. La tradició mitològica explica que una vegada
estava a casa d’un home que havia de curar i mentre meditava
com fer-ho aparegué una serp que s'enroscà sobre el seu bastó
i el matà. Una altra serp aparegué al mateix temps duent unes
herbes a la boca amb les quals el revisqué. Sempre se’l representa amb dues serps.
El santuari més important d’Asclepi en territori grec va ser
el d’Epidaure, l’Asclepeion. N’hi havia en moltes altres ciutats i
habitualment estaven en llocs propers a fonts d’aigües curatives.
Aquests llocs sagrats no només eren centres de culte, sinó que
els freqüentaven persones malaltes cercant curació. Els malalts
havien de romandre prop del temple un o dos dies seguint les
instruccions dels sacerdots. Aquest procés es deia incubatio. El
déu normalment revelava els remeis de la malaltia durant un
somni.
Els malalts que eren curats per la divinitat en aquests temples normalment penjaven una tauleta amb el seu nom, els
símptomes de la malaltia i el remei que els havia curat.

Història de l’Esculapi d’Empúries
Per saber com va arribar a l’Empordà una escultura del déu de
la medicina dels grecs antics ens cal recular molts segles enrere.

Segle VII aC
Empúries (en
grec E’μπόριον Empórion, paraula que
significa «mercat»;
en llatí Emporiae) va
ser un assentament
d’ibers, els indicetes, ubicada al golf
de Roses a tocar de
la mar Mediterrània. Vers el 575 aC
arriben a Empúries
els grecs foceus per
practicar el comerç
amb la península.
Funden una ciutat amb un port comercial al costat de la desembocadura del riu Fluvià.
Estrabó en el seu llibre Geografia, III, 4 diu: Els emporitans habitaven abans una petita illa davant la costa que avui s'anomena Paliàpolis, però avui dia viuen ja en terra. Empórion és una ciutat doble que
està dividida per una muralla, abans tenia, com a veïns, alguns indicetes
[...]. Però amb el temps s'uniren en un sol estat, compost de lleis bàrbares
i gregues, com succeeix també en altres moltes ciutats.
L’any 218 aC en plena II Guerra Púnica (romans contra cartaginesos) els romans envien un exèrcit, que desembarca a Empúries, amb la missió de tallar els subministraments a l’exèrcit
de Carthago. Els romans hi fan un campament que havia de ser
provisional però acabarà essent un assentament romà estable
l’any 100 aC: la ciutat romana d’Emporion. Titus Livi, en la seva
gran obra Ab urbe condita, XXXIV, 9, esmenta Empúries:
Empúries estava formada per dues ciutats separades per una muralla.
Una ciutat habitada per grecs de Focea, com els massolites, i l'altra per
hispans. La ciutat grega, propera al mar, estava envoltada per una muralla
de menys de 400 passes. La ciutat hispana, més allunyada de la costa,
tenia una muralla de 3.000 passes de perímetre (...). La part de la muralla
que mirava a terra, ben fortificada, tenia una sola porta vigilada per un maJaciment d’Empúries. En el lloc on es va trobar l’escultura de l’Esculapi
s’hi ha situat una reproducció.
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gistrat per torn. Durant la nit, muntaven la guàrdia a les muralles la tercera
part dels ciutadans (...).
En algun moment del segle II aC aquesta escultura de la divinitat de la medicina, anomenada Asclepi pels grecs, Serapis pels
egipcis i Esculapi pels romans, surt de l’illa grega de Delos per anar
cap a Empúries on va ser venerada durant segles pels seus habitants, grecs i romans. Sabem que surt d’aquesta illa pel tipus de
marbre amb què està feta l’escultura.
A la segona meitat del segle III, sembla ser que Empúries va
començar a ser abandonada, tot i que la seva destrucció es data al
935 pels musulmans, la qual cosa es coneix com «la ràtzia del 935».
La ciutat grega i romana va deixar d’existir i amb pas dels segles,
els seus carrers i edificis queden pràcticament soterrats. Mai més
la tornarà a habitar ningú, ha esdevingut un jaciment arqueològic.
Segle XX
L’any 1908 la Junta de Museus de Barcelona, presidida per
Enric Prat de la Riba, i a iniciativa de l’arquitecte Josep Puig i
Cadafalch, va fer les primeres adquisicions dels terrenys on
s’ubicaren les ciutats grega i romana d’Emporion, i aquell mateix any va iniciar les primeres excavacions arqueològiques.
Aquest interès per l’antiga Empúries s’inclou dins el moviment cultural anomenat Noucentisme, que sorgí a Catalunya
en els primers anys del segle XX. Pels noucentistes l’antiga Empúries significava el lligam de Catalunya amb la cultura clàssica,
com a element de la pròpia identitat. Empúries significava el
llegat d’una civilització ancestral, oberta a la Mediterrània i hereva de les grans cultures del passat.
El dia 5 d’octubre de 1909 es troba el bust, amb el cap i el
tors nu, de l’Asclepi-Esculapi-Serapis abandonat en una de les
cisternes de la ciutat grega d’Emporion. La troballa la feu l’arqueòleg Emili Gandia. El 5 de novembre just un mes després
es troba la meitat inferior i la part del tors de l’escultura vestida
amb un himation i sandàlies. Encaixa amb la part trobada fa just
un mes. També es troba un segon avantbraç i fragments de dues
serps. I pocs dies després ambdues parts de l’escultura trobada
a Empúries, ja identificada com a una sola peça que representa
la divinitat de la medicina Asclepi-Esculapi-Serapis es porten a
Barcelona per a una restauració i conservació. Aviat se l’anomenarà «l’Esculapi d’Empúries».
L’any 1914 es va crear la Mancomunitat de Catalunya: la
recuperació d’Empúries s’afegeix a la creació de les grans institucions culturals catalanes d’aquesta època, com l’Institut
d’Estudis Catalans, la Biblioteca Nacional de Catalunya, l’Escola
Industrial, el Museu d’Art i Arqueologia, la Xarxa de Biblioteques Populars o l’Institut del Teatre.
La Mancomunitat de Catalunya va adquirint més terrenys
que avui dia és el recinte arqueològic d’Empúries i promou les

Fotografia de les excavacions d’Empúries de 1908, quan es va trobar
l’Esculapi.

campanyes d’excavacions anuals. I el 1916 es va construir el primer museu monogràfic i centre d’investigació en el mateix recinte arqueològic d’Empúries, que el dirigeix Pere Bosch
Gimpera. Se segueixen fent campanyes d’excavacions cada any.
El 3 de novembre de 1935 la Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament de Barcelona van inaugurar el Museu d'Arqueologia per unificar diverses col·leccions arqueològiques de titularitat pública. L’edifici és el de l'antic Palau de les Arts
Gràfiques de l'Exposició Internacional del 1929. L’Esculapi
d’Empúries és la peça que presideix aquest nou museu.
18 de juliol de 1936 – 1 d’abril de 1939
La guerra civil espanyola, l’enfrontament bèl·lic provocat
per l’alçament militar del general Francisco Franco contra el
govern de la II República Espanyola, també va afectar les excavacions d’Empúries, perquè queden paralitzades.
La guerra civil espanyola va acabar amb el triomf de les tropes de Francisco Franco, que va esdevenir el darrer dictador espanyol. Va morir de malaltia el 20 de novembre de 1975 en
exercici del seu càrrec.
En acabar la guerra els soldats de l’exèrcit republicà, vençuts,
van haver de marxar a l’exili o van ser afusellats o portats en
camps de concentració arreu d’Espanya com a presoners de
INSTITUTPEDRAFORCA
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guerra. Aquests camps van existir fins l’any 1947. I un d’aquests
camps de presoners es va instal·lar a Empúries, aprofitant les
muralles romanes del jaciment amb barracons. Els presoners
republicans van treballar al jaciment a les ordres de Martín Almagro, un alferes d’infanteria de l’exèrcit de Franco, que era,
sobretot, arqueòleg i que en acabar la guerra va aconseguir que
se l’anomenés director del Museu Arqueològic en substitució
de Pere Bosch Gimpera, que va haver de marxar a l’exili, on va
morir.
El treball d’aquests presoners republicans va fer avançar moltíssim les excavacions arqueològiques del jaciment d’Empúries.
L’Esculapi a Ginebra: 9 de febrer – 9 de maig de 1939
En aquests tres mesos l’Esculapi d’Empúries va marxar evacuat juntament amb les peces més significatives del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya va tenir la preocupació, en
plena guerra civil, de posar en marxa una sèrie de mesures per
tal de protegir el patrimoni cultural del país. No només el de titularitat pública, sinó també el privat, atès que ambdós són, en
definitiva, els que ens configuren com a poble. Per això l’Esculapi, juntament amb unes 10.000 peces més, van emprendre el
breu exili fins al palau de la Societat de Nacions a Ginebra
(Suïssa). Tot va ser dut amb camions fins a Perpinyà i des d’allí
en tren.
L’Asclepi-Esculapi-Serapis, va ser exposat a les sales de la
Societat de les Nacions amb tots els honors, no pas com un exi-

L’Esculapi d’Empúries a la seu de la Societat de les Nacions a Ginebra
l’any 1939.

liat, sinó com un tresor que calia honorar. I va tornar a Barcelona, amb la resta del patrimoni que l’acompanyava el dia 9 de
maig després que es lliurés oficialment a Pablo de Churruca,
nou ministre de l’Espanya nomenat per Francisco Franco.
Retorn a Catalunya
L’Esculapi d’Empúries va romandre al Museu d’Arqueologia
de Catalunya a Montjuïc, fins que el 17 de novembre de 2004 el
Parlament de Catalunya va decretar que la millor escultura clàssica
trobada a la Mediterrània occidental, el Serapis-Asclepi-Esculapi
tornés a Empúries, una vegada restaurada. Finalment 18 de març
de 2008 l’estàtua de la divinitat antiga de la medicina, l’AsclepiEsculapi-Serapis, torna al jaciment d’Empúries a la seu del Museu
d’Arqueologia de Catalunya, en el marc de la commemoració del
centenari de l’inici de les excavacions.

L’alimentació adequada
per al rendiment intel·lectual
Laura Escofet Rigual
Dietista-Nutricionista, infermera i professora

E

studiants en època d’exàmens
o professors amb esgotament
mental després d’exposar-se a
un sobreesforç físic i intel·lectual, tenen
requeriments nutricionals importants
que necessiten cobrir-se a través d’una
alimentació òptima, per tal de poder rendir al màxim possible i evitar situacions
no desitjades degudes a un desequilibri
nutricional. Hi ha certs nutrients i factors
que contribueixen al bon funcionament
10
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del cervell i afavoreixen un rendiment
cognitiu exitós, mentre que n’hi ha d’altres que l’empitjoren. Voleu saber quins
són i com alimentar-vos bé per cuidar el
cervell? Us ho explico.
Segurament haureu sentit a parlar
dels àcids grassos omega-3. Doncs bé,
aquests àcids contribueixen a mantenir la
bona salut del cervell. Un àcid d’aquesta
família, el docosahexaenoic (conegut
com DHA), contribueix a tenir unes fun-

cions cerebrals adequades i el podem trobar en l’oli de peix, en algunes algues i en
peixos com el salmó, les arengades o les
anxoves. L’efecte contrari es dona amb
un consum elevat de greixos saturats, que
podria empitjorar funcions cognitives
com la memòria o l’atenció. Per aquest
motiu és molt important menjar més
peix que carn i reduir els embotits,
els aliments processats, els dolços i la
brioxeria.
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D’altra banda, és molt important no
patir una deficiència de vitamina B12.
Entre d’altres funcions, contribueix al
bon funcionament del sistema nerviós i
afavoreix un bon estat cognitiu i psicològic: nivells baixos d’aquesta vitamina
poden perjudicar el rendiment intel·lectual. Les persones més susceptibles de
patir-ne carències són aquelles més grans
de 50 anys i els vegetarians; en aquests
casos, prendre suplements podria ajudar,
a més d’assegurar la ingesta d’aliments
rics en vitamina B12 com poden ser les
sardines, les ostres o els musclos.
El iode, el ferro i el zinc també ajuden a la funció cognitiva. Un bon consell
és substituir la sal normal de taula per sal
iodada. Pel que fa al ferro, és important
no tenir-ne deficiència; en cas que sigui
així, el metge ho ha de valorar i podria
aconsellar prendre determinats suplements. A més, ens hem d’assegurar que
duem una correcta alimentació, rica en
peix, marisc, carn, cereals enriquits, llegums, fruits secs i una bona dosi de vitamina C que trobem en aliments com el
pebrot o fruites cítriques com el kiwi per
evitar l’anèmia ferropènica. En referència
al zinc, no és habitual patir carències
d’aquest mineral. Un altre nutrient, la vitamina B5 o àcid pantotènic, també contribueix al rendiment intel·lectual, i la
podem trobar als ous, al germen de blat,
a les llenties, als pèsols o als cigrons.
Per últim, i no menys important, és
fonamental estar ben hidratats bevent
aigua contínuament i mantenir uns bons
nivells de glucosa en sang, evitant sucres senzills que es troben en begudes
ensucrades, dolços, iogurts de sabors,
sucre de taula o cereals ensucrats i substituint-los per d’altres aliments amb baix
índex glucèmic com poden ser les fruites,
les verdures o les llegums.
Recordar tot això és complicat, així
que una solució pràctica seria penjar a la
nevera la següent llista per tenir-ho present cada dia, realitzar àpats que us agra-

din i us facin sentir bé, fixar-se reptes realistes, fins que arribi el moment que seguim una alimentació saludable sense
adonar-nos-en:
CONSELLS ALIMENTARIS
PER UN BON RENDIMENT
COGNITIU:
• Prendre aliments rics en fibra: cereals integrals (en lloc de refinats),
fruits secs, fruites, verdures i llegums.
• Evitar l’abús de sucre de taula, dolços, brioixeria industrial i begudes
ensucrades.
• Menjar peix blau i marisc: sardines,
salmó, arengades, anxoves, ostres i
musclos.
• Consumir vedella una vegada per
setmana.
• Ingerir ous i germen de blat de
forma regular.
• Utilitzar sal iodada en lloc de la sal
de taula habitual sense iodar.
• Beure força aigua: mínim 8 i 10
gots d’aigua al dia.
Aquests consells estan orientats
per a la població general. Les persones sense patologies concretes que
requereixin modificacions específiques de la dieta cal que un metge i/o
dietista-nutricionista ho valori.

INSTITUTPEDRAFORCA
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Un bon esmorzar a l’Institut Pedraforca
Blanca Rodríguez
L’adolescència és la segona etapa de la vida amb un major creixement, de manera que els joves
presenten unes necessitats nutricionals específiques. Com en qualsevol altra etapa, és molt important tenir en compte que aquestes necessitats s'han d'individualitzar en funció del sexe, l'activitat física i, en aquest cas, també del moment maduratiu en què es troba l’adolescent.

D

urant l’adolescència es produeix un procés de recerca de la pròpia identitat, de manera que els joves
tendeixen a qüestionar i, fins i tot, no acceptar els
valors existents en diferents aspectes de la vida, inclosa l’alimentació.
A la majoria d’instituts les classes comencen més aviat que
a l’escola i, generalment, diversos dies a la setmana, o fins i tot
cada dia, es realitza un horari més compacte (per exemple, de
08:00h a 14:30h).
Aquestes modificacions horàries poden comportar que els
adolescents estiguin més moments sols durant els àpats principals, que de vegades provoca la desestructuració de la seva alimentació, ja que tenen tendència a saltar-se àpats, com ara
l’esmorzar.
Com que, en alguns casos, no es queden al menjador de
l’institut, l’hora de dinar s’endarrereix i acaben dinant molt més
tard del recomanable. I en aquests casos, el que a vegades passa
és que acaben dinant sols a casa i, si no els agrada el que hi ha
per dinar, acaben menjant qualsevol cosa.
Per altra banda, alguns joves no esmorzen abans de sortir
de casa perquè prefereixen dormir que esmorzar. Aquest fet
provoca que les primeres hores d’institut no siguin molt profi12
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toses ja que el seu organisme encara
està una mica adormit. Quan arriba
l’hora d’esmorzar a l’ institut, normalment ja han passat més de 10
hores en dejú i el cos demana urgentment alimentar-se. Llavors, és
quan comencen a consumir sucres
de ràpida absorció (suc envasats,
brioixeria industrial, xips, dolços,
begudes refrescants,...) en comptes
dels farinacis integrals que tenen
una absorció més lenta en el nostre
cos i que sacien durant més estona.
Si es descuida la importància
d’aquest primer àpat és per desconeixement o de vegades per manca
de temps. Si no es té prou gana o
bé algun dia no hi ha gaire temps, es pot fer una ingesta més
lleugera i complementar-la millor amb l’esmorzar de mig matí.
De fet, sovint es reparteix l’esmorzar en dues ingestes, la primera i més important de totes dues sol ser la de casa; l’altra, a
mig matí, que acostuma a coincidir amb l’estona de l’esbarjo.
L’esmorzar de casa i el de mig matí de l’institut poden incloure:
• Farinacis integrals: pa, torrades, cereals d’esmorzar sense
sucre (flocs de blat de moro, arròs inflat, musli...).
• Fruits secs naturals o torrats: que són molt energètics, rics
en greixos insaturats, fibra i proteïnes i vitamines i minerals.
Es recomana que no siguin fregits ni salats.
• Làctis: llet, iogurt natural (sense sucres afegits), o formatge
tendre o fresc o begudes vegetals enriquides en calci i sense
sucres afegits).
• Fruita fresca. Es recomana la fruita fresca de temporada
abans que un suc natural o artificial.
• L’aigua és la millor beguda per acompanyar l’esmorzar abans
que begudes refrescants, habitualment amb molts sucres.
Per això recomano que es pugui esmorzar una mica abans
de sortir de casa, encara que sigui una fruita fresca o/i algun
làctic per començar amb més forces i poder rendir millor les
classes del matí.
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Ritual de bellesa i benestar
Noèlia Alemany Segarra

Q

ui no s’ha mirat algun cop al mirall i s’ha vist una
cara de cansat/da, com pèrdua de frescor, vitalitat i amb grans signes de cansament i estrès? A
qui no se li ha dit en algun moment «quina mala cara que
fas», i emocionalment ens afecta negativament? Aquestes
i altres qüestions tenen l’origen en diferents factors que
afecten a la vitalitat i frescor del nostre rostre, però tots
aquests orígens i qüestions tenen solució.

Què és l’estrès?
L’estrès és una sensació de tensió, tant física com emocional,
que sorgeix davant d’una situació que és percebuda per l’individu com difícil o immanejable. En realitat la paraula estrès és
un anglicisme que significa tensió.
Per què el jade?
El jade és una pedra asiàtica de color verd poma utilitzada
a la Xina des del segle VII perquè es considerava una pedra amb
propietats curatives per a la pell. La podem trobar en forma de
cilindres petits de metall similars aquells que s’utilitzen per pintar, on en els extrems ens trobem dos pedres rodones de jade.
Els rodets tenen dues grandàries: el gran és per al rostre i el
petit per treballar el contorn dels ulls.
A dia d’avui ens podem trobar cilindres de quars de rosa,
ametista que tenen efectes molt similars en el rostre. Segons la
cultura xinesa aquesta pedra està associada a la salut, puresa i espiritualitat. És una pedra que només la podien utilitzar
els privilegiats com les emperadrius.
La seva capacitat per eliminar toxines, revitalitzar el Qi o
l’energia vital i retardar l’envelliment, ha fet que traspassi fronteres i que ens arribi a nosaltres.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els seus beneficis:
Ajuda els principis actius dels cosmètics a penetrar millor.
Relaxa el sistema nerviós: redueix tensió, estrès i nervis....
Alleuja els dolors de cap.
Redueix bosses o inflor als ulls gràcies al seu poder de drenatge.
Millora la circulació i l’elasticitat.
Afavoreix l’eliminació de toxines.
Redueix la flacciditat.
Reafirma l’oval facial i tonifica la musculatura del rostre.
Dona llum al rostre.
Corregeix les petites arrugues.
Estimula el col·lagen.

Com utilitzar el cilindre jade?
És molt senzill. El simple fet de realitzar un massatge
amb un corró facial de jade té molts beneficis per a la
pell. Mai ha de produir dolor o molèstia, si és el cas vol
dir que no s’està utilitzant correctament. Per a poder
aprofitar els avantatges:
• Si guardeu el corró a la nevera refredarà la pell en contacte. Això pot desinflar ràpidament la pell i augmentar
els seu beneficis.
• Netegeu el rostre amb el producte adequat per al nostre cutis, i assequeu la pell.
• Utilitzeu-lo amb la pell seca o després de posar-vos a
la cara un principi actiu.
• Comenceu el massatge en sentit ascendent del coll
fins la mandíbula. Passeu a la zona de la galta i moveu
el cilindre des del centre del rostre cap a fora.
• En el front el moviment neix del cabell fins a les celles.
Quan arribeu a les celles, passeu el cilindre seguint un
moviment horitzontal.
• Quan arribeu a la zona dels ulls heu d’utilitzar la pedra
petita i moure-la de fora cap a dins.
• No oblideu ser regular, ja que els seus beneficis no són
eterns i desapareixen al poc temps si no ets constant.
Manteniment:
Netegeu el cilindre amb aigua i sabó i assequeu-lo amb
una tovallola.
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Imatge personal i hàbits saludables
Mònica Mallén Montoliu

E

l primer que hauríem de preguntar-nos quan se’ns
planteja si estem d’acord o no amb la nostra imatge
personal, és quins cànons utilitzem per donar la resposta. Què és la bellesa? I l’atractiu físic? La nostra imatge corporal és un reflex dels hàbits saludables que tenim incorporats
a la nostra vida? Podem classificar les persones en saludables
o no saludables per la seva aparença física?
Salut és un estat complet de benestar físic, mental i social.
Cadascun d’aquests aspectes està relacionat, i no n’hi ha un
sense l’altre. Però en aquest punt cal plantejar-nos qui marca
fins on ha d’arribar el benestar físic, depèn d’un mateix o ens
marquen el camí?
Som moltes les que alguna vegada a la nostra vida, d’una
manera o altra, ens hem preocupat per la nostra imatge corporal, sigui per salut o per estètica. En l’era del culte al cos i el
consumisme, la informació que ens arriba sobre aquesta pràctica és constant i distorsionada. Les imatges idealitzades del
cos «perfecte» musculat i prim, arriben per tots els canals possibles: televisió, xarxes socials, revistes, amistats...
És fàcil emmirallar-se en aquests patrons de bellesa acceptats per tota la societat com a vàlids (i gairebé com a únics),
sense plantejar-se si per arribar a formar-ne part, cal agafar camins obsessius i pràctiques no saludables per al nostre organisme. L’obsessió a perdre aquells quilos de més i no guanyar
ni un gram per seguir encaixant en el motlle, ens poden portar
a realitzar dietes miracle, i una excessiva preocupació, pot arribar a traspassar límits i donar lloc a trastorns de comportament
alimentari. Esculpir un cos perquè no s’està satisfet, provocar
14
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canvis físics a base d’hores excessives d’exercici i combinar-ho
amb dietes no saludables ni variades, també poden comportar
hàbits poc saludables i fins i tot perjudicials, podent arribar a
alterar el metabolisme del cos. Si seguim amb allò que és considerat atractiu físic i aparença exterior, els trastorns de la pell
també preocupen, sobretot als adolescents. És en aquesta
època que l’acne es fa present i resulta incòmode en l’àmbit
estètic, i més, si tots els referents tenen una pell perfecta i sense
cap impuresa.
Amb tot això, establir un equilibri entre els hàbits saludables i la imatge personal, és bàsic per no caure en errors perjudicials per a la salut, ni caure en estereotips normatius del
cos i la imatge «perfectes». No estar prim no vol dir no portar
una vida saludable, tenir grans a la cara no t’ha d’apartar del
que s’entén per bellesa, ser alt o baix no t’ha de deixar fora del
que és l’atractiu físic, simplement hem de canviar la visió i incloure tots els cossos dins dels canons de la imatge corporal, i
arribar a sentir-nos bé amb nosaltres mateixes tal com som,
sense que ningú ens marqui com hem de ser.
Acceptar-se cadascú com és no ens pot apartar de seguir
un estil de vida saludable. Per exemple, uns hàbits alimentaris
equilibrats, no caure en el sedentarisme, o bé, evitar pràctiques
nocives com el tabaquisme. Tampoc es pot caure en l’error de
pensar que voler cuidar la imatge personal és quelcom dolent,
al contrari. Trobar-se bé amb un mateix ens proporcionarà un
benestar mental i també físic, però sempre ha de ser per decisió
pròpia, marcant cadascú els seus límits i mai per una decisió
imposada per les modes.
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Hàbits de vida saludables.
Dieta per a reduir l’estrès. Què mengen els nostres adolescents?
Encarna Moreno, tutora de 3r ESO
Dins dels hàbits que hem de tenir presents
per a tenir una vida saludable, es troben
aquells que ens ajuden a reduir l’estrès.
L’estrès pot tenir el seu origen al cervell.
Pensaments recurrents i una ment molt
preocupada fan que es compliqui el
funcionament físic del nostre organisme.

E

ls efectes de l’estrès fan que el nostre organisme fabriqui adrenalina i cortisol, molècules que fan que el
nostre sistema immune estigui perjudicat, sent molt
més susceptible de patir malalties o infeccions.

Fer activitat física millora de forma notable les vies respiratòries, perquè millora la capacitat pulmonar. Genera canvis
positius als glòbuls vermells i disminueix la secreció de les hormones de l’estrès.
Tenir un son de qualitat també forma part d’aquests hàbits de vida saludable.
Per poder dormir amb qualitat és aconsellable poder tenir
un horari més o menys fix, deixant de banda els dispositius electrònics, i comptar amb un ambient còmode i una temperatura
agradable que ens faciliti passar a un altre estat de repòs i de
son.

Com podem reduir l’estrès? Fent coses que ens agradin,
com ara passejar, escoltar música, fer exercici físic, cuinar, cantar, dibuixar. Cultivar pensaments positius, el sol, la natura,
riure…

Ens podem ajudar si l’àpat del sopar és lleuger i, si és possible, un parell d’hores abans d’anar a dormir.
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La nutrició és molt important per tenir un bon estat de
salut.
Un dèficit nutricional pot donar lloc a desequilibris immunitaris i a incrementar el risc d’infecció. Hem de tenir present
que gairebé el 70% del sistema immunològic depèn de la
nostra flora intestinal, i aquesta a la mateixa vegada, depèn
de tot el que nosaltres mengem.
Dins de la nutrició, podem parlar de la nutrició antioxidant, amb una sèrie d’aliments que tenen una funció doble, alimentar i millorar la nostra salut.
Així podem parlar de fruites antioxidants com ara nabius,
gerds, mores, cítrics, mangrana, raïm, cireres, prunes…

Dins del grup de vitamines antioxidants també podem
trobar: la Vitamina E (nous, llavors, fulles verdes), C (fruites i
verdures fresques), D (el sol, peix blau, marisc, làctics, rovell
d’ou), B (peix, ous, fruits secs, algues).
Els minerals antioxidants serien el ferro, magnesi, zinc,
coure, seleni, presents en vegetals de fulles verdes, llegums,
fruits secs, cacau, plàtan, ous, peix, carn.

També parlarem de verdures antioxidants, com ara pastanaga, tomàquet, pebrot, espinacs, bròquil, all…

Els anomenats probiòtics i prebiòtics, també ens mantenen en plena forma, sobretot perquè ens faciliten la digestió i
tenen cura de la nostra flora intestinal per estar sans i forts. Dins
d’aquests grups tenim: fibra com els moniatos, cereals integrals,
llegums…o fermentats com el iogurt, kèfir, etc.

Altres aliments com el cacau, el te, els fruits secs o els
llegums també són antioxidants.

16
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CONSUM DIARI: A la base es troben els aliments més
bàsics, els que han de tenir més pes en l’alimentació habitual.

Els greixos saludables com els Omega 3 i Omega 6 també
són molt antioxidants, i els podem trobar en els aliments com
llavors de lli, carbassa, peix blau, nous, alvocat, oli d’oliva, oli
de gira-sol, soja….
I sobretot,
tenir una molt
bona hidratació,
per tal que tot
l’organisme funcioni de forma
òptima.

Els alumnes de tercer de la ESO, a l’assignatura de Biologia
i Geologia, han estat treballant el tema de la dieta amb la piràmide nutricional i les recomanacions a l’hora de fer àpats saludables.

CONSUM SETMANAL: A mesura que es va pujant en
el vèrtex, cal anar reduint-ne el consum.

CONSUM OCASIONAL: Al vèrtex s’hi troben els aliments de consum ocasional.
Posem com a exemple alguns dels àpats que els nostres
alumnes de 3r ESO ens han enviat i analitzem els nutrients principals de la dieta:
EXEMPLE DIETA 1
Esmorzar:
● CEREALS: hidrats de carboni / glúcids, fibra
● LLET: calci, sals minerals, proteïnes, vitamines, aigua
Dinar:
● CARN: proteïnes, sals minerals, vitamines
● VERDURES: vitamines, aigua, fibra, sals minerals
Berenar:
● GOT DE LLET: calci, sals minerals, proteïnes, vitamines, aigua
INSTITUTPEDRAFORCA
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● BOL DE FRUITA: vitamines, aigua, fibra, sals minerals
Sopar:
● PEIX: proteïnes, sals minerals, vitamines
● ARRÒS: hidrats de carboni / glúcids
Aquest és un exemple de dieta molt equilibrada, amb tots
els grups de nutrients ben repartits.
EXEMPLE DIETA 2
Esmorzar

Cereals (hidrats de carboni)

Dinar

Carn (proteïnes)

Berenar

Plàtan (fruita, vitamines
i minerals)

Sopar

Arròs (hidrat de carboni)

En aquesta dieta potser faltaria una mica més de làctics a
l’esmorzar, i combinar més fruita i verdura als àpats més importants com és el dinar.
EXEMPLE DIETA 3

Primer esmorzar

Cereals (hidrats de carboni)
amb llet (proteïnes)

Segon esmorzar

Pera (vitamines)

Dinar

Espaguetis
(hidrats de carboni)

Berenar

Pruna i maduixa
(vitamines)

Sopar

Roti (pa tipus paquistanès,
hidrats de carboni) amb
bhuna ghost (xai, proteïna),
amanida (vitamines) i llet
(proteïna)

Aquesta dieta està equilibrada, potser al dinar caldria afegir
una mica de proteïna (pollastre o carn vermella) per completar
i una mica de verdura cuita com la mongeta verda.
Posem ara un exemple de dieta molt equilibrada amb tot el
que hem vist:

18

INSTITUTPEDRAFORCA

Esmorzar

Suc de taronja, torrades
integrals amb mel, poma.

Mig matí

Iogurt desnatat amb fruits
vermells frescos, galetes
integrals.

Dinar

Mongeta verda bullida, filet
de pollastre a la planxa amb
bròquil al vapor. Flam de
llet desnatada baix en sucre
i greix.

Berenar

Macedònia de fruites
fresques.

Sopar

Albergínies al forn i
daurada a la planxa.

Espero que us hagi agradat i que preneu bona nota de tots
els consells per estar en forma i amb força salut!
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El medio ambiente
Michelle Padilla 4º ESO (D)

¿Reducir es una de las mejores reglas
de las 3R?

R

educir el consumo del plástico sería la mejor solución
para ayudar a minimizar la contaminación. Si frenamos el consumo, tanto de productos como de energía,
disminuimos los residuos que generamos y, por tanto, el impacto en el medio ambiente. Reducir es la primera de las 3R
porque es la mejor manera de empezar a concienciarnos del
problema, de prevenir y de minimizar el impacto.
Muchos gobiernos
ya están proponiendo la
reducción del plástico,
además de que ya hay
empresas que crean productos de otros materiales alternativos. Un claro
ejemplo son las pajitas,
que ya hay de metal, cartón y bambú. Pero no es
el único producto que se
crea a partir de esta planta: existen cepillos de dientes, cubiertos,
collares para perros, patinetas, gafas de sol, entre otros artículos.
A pesar de los beneficios que el uso de este tipo de materiales
tiene en la ecología, si abusamos del recurso (la caña de bambú),
la tala de árboles aumentará y los osos pandas se quedarán sin
alimento.
Uno de los mayores problemas del consumo de plástico está
en las botellas. Se crean 500.000 botellas de plástico. Es importante sustituirlas por recipientes de vidrio y que, una vez usa-

dos, los lleven a la misma tienda, los desinfecten y que se reutilicen; sería una buena manera de reducir el plástico. Además, es
fundamental plantearse si es necesario. Tarde o temprano acabará en el mar, y ya hay más de 150 millones de toneladas de
plástico en los océanos. Poco a poco vamos destruyendo el hábitat de los animales y, por ende, el nuestro. De hecho, se estima
que en 2025 podría haber más plástico que peces en los océanos.
Hay personas que no son conscientes del daño que nos estamos haciendo. Según la revista Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS), más del 90% de las aves marinas ya han

Nos hacemos un daño increíble
y no somos conscientes.
Dejemos de comprar productos plásticos,
dejemos de fabricarlos y reduzcamos
el consumo.
Si todos luchamos, ganaremos la guerra.

ingerido algún tipo de plástico. También las ballenas, cuyos estómagos están repletos de bolsas y basura generada por nosotros. Las tortugas tampoco se escapan de nuestras acciones y
mueren enredadas en los aparejos de pesca o ahorcadas por
algún plástico. Los animales no tienen la culpa de nada, pero,
aun así, están pagando con la vida nuestro desastre.
Por otro lado, el plástico puede provocar enfermedades,
como cáncer, otras relacionadas con el sistema nervioso o reproductivo, etc.

Mi hijo quiere ser «youtuber»
Francisco Castaño Mena

L

as nuevas tecnologías han invadido la tierra. La forma de trabajar,
divertirse y comunicarse, ha cambiado drásticamente en los últimos años.
Los hijos son los llamados nativos digitales,
las nuevas tecnologías forma parte de su
vida y no se imaginan como se podrían divertir sin los juegos o como se podrían co-

municar sin las redes sociales. También han
cambiado sus ídolos. Si antes los niños y
niñas solo querían ser futbolistas, actores o
cantantes. Ahora tienen otros referentes en
los que fijarse, los youtubers. Por eso no es
extraño que algunos chicos o chicas digan
que se quieren dedicar a ello como profesión. Algo que no debe de preocupar a los

padres, ya que es una profesión del futuro,
o presente, y está en auge entre los adolescentes.
¿Pero qué es un youtuber? Es una pregunta que algunos padres y madres se
hacen. Y la respuesta es fácil, son personas
que se dedican a subir vídeos a un canal que
se crean en YouTube y que pueden tratar
INSTITUTPEDRAFORCA
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diversas temáticas. Los hay que suben vídeos de libros, de motos, de manualidades,
de música, de deportes y los más abundantes son los vídeos que van sobre videojuegos. El objetivo de estos vídeos es poder
generar supscriptores o seguidores. A
mayor número de estos más popularidad. Y si se consiguen muchos, generan ingresos a razón
de la cantidad de visualizaciones
de los vídeos, debido a la publicidad que se inserta en estos. Algunos de los más influyentes son:
El Rubius, Auronplay, Nexus o
Mangel, el primero con más de
30 millones de suscriptores de
todo el mundo. Por eso no es de
extrañar que los adolescentes los
tengan como modelos de referencia y algunos de ellos quieran dedicarse
a ser youtubers. ¿Quién de pequeño no
quería ser futbolista o cantante? Como
hemos explicado al principio es una profesión de futuro y los padres tienen que
estar abiertos a cambios en este sentido.
Según los expertos más del 50% de las
profesiones a las que se dedicarán los

niños cuando crezcan, aun no existen.
Lo primero que han de hacer los padres es no negarse, simplemente acompañar en lo que puedan. La profesión de
youtuber no es simplemente grabar algo y
subirlo al canal. Es algo que requiere es-

fuerzo, tiempo y dedicación. Además de
tener claro a qué temática se quiere dedicar. Es importante tener presente que para
poder ganar suscriptores en el canal, se ha
de ser original, creativo y divertido. Algo
muy positivo de ser youtuber es que los
adolescentes trabajan mucho esta faceta, la
creatividad, tan importante para la resolu-

ción de problemas y situaciones complicadas. Tanto laborales como personales. Si
lo tienen claro y les gusta es bueno que comiencen a usar la plataforma como hobby.
Para comenzar no es necesario una gran
inversión, simplemente con el móvil, ordenador y un editor de vídeos ya
basta. Por lo que esto tampoco
ha de ser un gran inconveniente.
Para los más jóvenes es bueno
saber que no tienen porque enseñar la cara en los vídeos, por lo
que pueden empezar en al anonimato. El poder vivir de esto es
algo que no va a ser fácil y
mucho menos llegar a ser un
youtuber de los influyentes. Por
ello es muy importante intentar
guiar al hijo que si lo hace es porque le gusta y disfruta de ello. Si llega bien,
pero si el objetivo es ser famoso o ganar
mucho dinero, se rendirá pronto. Que tengan objetivos y metas en la vida es bueno,
pero sobre todo han de ser conscientes de
que lo importante es el camino y sobre
todo han de estar dispuestos a esforzarse
lo necesario para conseguirlo.

RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES:
• Los padres han de ver algún tutorial o informarse bien de
lo que quiere hacer su hijo. Es necesario estar informado
para poder acompañarles en esto.
• En la plataforma de YouTube se puede abrir una cuenta
legalmente a partir de los 14 años. Si lo quieren hacer
antes, es mejor que lo hagan con tu cuenta y siempre tengas acceso a lo que ven o cuelgan.
• Es importante que al principio se le ponga como condición el que los padres han de ver los vídeos antes de subirlos. Para evitar que suban algo con contenido indebido
o vulneren la privacidad de alguna persona.
• Fija un horario para dedicarse a esto, es importante que
se prioricen los estudios y que esto sea como un hobby al
que puede dedicar un tiempo a la semana.
• Es importante que los vídeos que suba no vayan en contra
de los valores que los padres han transmitido. No todo

20

INSTITUTPEDRAFORCA

•

•

•
•

vale para conseguir seguidores.
En los vídeos tendrá comentarios, unos positivos y otros
negativos. Es bueno que se lean con ellos y hacerles entender que sus vídeos no le van a gustar a todo el mundo.
Esto le ayudará a aprender a aceptar las criticas en cualquier faceta de su vida.
Hay que enseñar a los hijos qué son los derechos de autor
sobre canciones o imágenes, ya que no puede usar todo
lo que el quiera para subirlo a la red. Ha de respetar el trabajo de los demás.
Ayudarles a hacer un uso responsable y ético de su canal
de YouTube.
Generar un espacio de confianza para que si detectan
algún problema, con respecto al contenido de sus vídeos
o de algún comentario, puedan comentarlo con los padres
y así ayudarles a solucionarlo.
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La conveniencia de ponerse
la vacuna del COVID o no ponérsela
Ismael Cabanes 2º Bachillerato (A)

Y

a hace un año que se desató a nivel mundial la pandemia
del virus COVID-19, en la que, por desgracia, muchas
personas han fallecido y día tras día siguen haciéndolo.
La buena noticia es que los científicos han conseguido desarrollar, en tiempo récord, diversas vacunas para poder combatir
el virus y volver a la «normalidad» lo antes posible. Pero después
de haber conseguido ese avance tan reclamado y esperado por
muchos (las vacunas), en la población existe una división de opiniones: Unos desconfían de la vacuna y no se la quieren poner, y
otros están deseando ponérsela.
La mayoría de personas que desconfían de las vacunas, tienen
argumentos para convencerte de no ponerte la vacuna como
«Nos van a inyectar un microchip con las dosis», porque «los de
arriba quieren controlarnos» o «La vacuna la han hecho demasiado rápido, no creo que sea fiable», entre otros muchos argumentos sin fundamento.
En primer lugar, está demostrado y probado que actualmente
no existe ningún microchip lo suficientemente pequeño como
para que pueda ser inyectado desde una jeringuilla, no hay la tec-

nología suficiente como para desarrollar un microchip con esas
características. Aparte de eso, «los de arriba» ya tienen otras formas
de controlarnos, desde nuestro propio dispositivo móvil, nos escuchan y recopilan información personal constantemente para
proporcionarnos anuncios según nuestras preferencias, entre otras
cosas.
La velocidad con la que se han desarrollado las vacunas hace
dudar a muchos sobre su fiabilidad, pero cabe destacar que las
vacunas han pasado por muchos controles y un proceso de calidad muy riguroso antes. Para poder ser distribuidas y administradas a los habitantes tienen el visto bueno y la aprobación de la
FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos), así que, si
ya están en el mercado y se ha empezado a distribuir para su uso
es porque son seguras y fiables.
De todos modos, el hecho de que se estén administrando las
dosis entre la población, no quiere decir que haya que relajarse y
dejar de cumplir las normas y medidas de seguridad. Tenemos
que seguir siendo responsables y cuidarnos. Solo así podremos
derrotar al virus y salir de esta pandemia cuanto antes.

Fins on estàs disposat a aplegar-hi
a la teva vida professional?
Joan S. Escribano (Dept. Automoció)

E

studiar cicles formatius d’automoció no vol dir només
treure’s un títol, és un avantatge per a tu, és una opció que
et pot dur tan lluny com vulguis. No és només treballar
en un taller, és un munt d’oportunitats i camins que aquest món tan
globalitzat t’està oferint. Cada vegada en un món on imperen les
noves tecnologies, escollir aquest camí et permet arribar a la universitat per aconseguir el teu somni, com un dia va ser el meu.
Per a mi, tot començà per un grau mitjà d’electromecànica
de vehicles, com pot ser per a tu més endavant. Un grau superior d’automoció, una enginyeria mecànica i avui en dia estic de
professor a l’Institut Pedraforca, envoltat d’un equip de docents
d’automoció d’un gran nivell professional. Però abans de tot
açò, vaig treballar en diversos tallers, a una ITV on era el responsable tècnic, i per últim a Ford Motor Company. Com pots
veure, feina no m’ha faltat mai.

Taller de xapa i pintura, amb els alumnes restaurant un vehicle per a
pintar-lo.
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Per què a l’IES Pedraforca?
Doncs, les raons més clares per matricular-se en aquest centre i concretament en aquest cicle, són la gran qualitat personal
i professional dels seus docents, la passió en què desenvolupen
la seva tasca, els recursos materials, i per la seva bona reputació
com a centre de formació professional.
Perquè et pugues fer una idea, en aquest centre hi podràs
trobar i estudiar tot allò que fa referència al món dels vehicles.
Des de la part mecànica, incloent la diagnosi electrònica de sensors dels vehicle perquè com bé saps aquest camp tendeix cap

Instal·lacions al taller mecànic amb vehicles actuals i maquetes de
motors.

eines per poder demostrar la teua destresa, i al mateix temps
realitzar els teus estudis. Pots fer les anomenades FCT (Formació en centres de treballs) que et permet posar-te en contacte
amb el món laboral, i ser contractat o contractada al taller on
les realitzes. T’ho recomane!

Restauració d’un Opel Frontera, un projecte real duent-se a terme.

a l’electrificació dels turismes, a assolir tot tipus de coneixements, la qual cosa et pot fer estalviar molts diners i no deixa
de ser molt gratificant. D’altra banda, també pots aprendre les
operacions de reparació, muntatge d'accessoris i transformacions del vehicle a l’àrea de carrosseria, més comunament anomenada xapa i pintura realitzant un grau superior d’automoció.
La superfície dels tallers és gegant i comptem amb moltes

Què t’ofereix aquest món?
No només és treballar al taller sota les ordres d’una altra
persona, tens l’opció d’establir el teu propi taller de reparacions
tant de carrosseria com de mecànica, i fer-te un nom en aquest
camp, treballar a una ITV on ets tu el que certifica la validesa
d’un vehicle per a la seva circulació. Optar a treballar en grans
empreses com jo he treballat, en el cas meu, a Ford Motor
Company on estava d’encarregat d’una línia d’assemblatge dels
últims models que va proveir aquesta marca americana a la fàbrica on jo hi era. Descobrir aquest món et farà gaudir de les
noves tecnologies en aquest sector abans que ningú.
Tu ets el que decideixes el teu futur!
Llança’t!

Pedraforca’s experiencie
Jordi Sanmartín Cabelo

M

és d’un docent haurà aterrat a
l’Institut Pedraforca sense
saber que serà una experiència que el marcarà de per vida, i sense saber
res més que aquest nom li recorda a un
cim o muntanya de Catalunya i que l’institut està ubicat seguint el Sr. Google Maps
prop de l’estadi Camp Nou. I quan li parlen de la zona de la Florida el primer que
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li passa pel cap és un estat dels Estats
Units d'Amèrica, quan en realitat es tracta
d’un barri ancorat al mateix cor de l’Hospitalet de Llobregat.
Diu la llegenda que si el primer dia
d’institut com a docent aconsegueixes dir
el nom i cognoms de tots els teus alumnes
sense cometre cap errada t’atorguen un
màster en idiomes, la qual cosa t’obre un

perfil llegendari a Ensenyament on dicta
que mai deixaràs de tenir feina fixa. Més
d’una persona ha intentat esbrinar si algú
ho havia assolit, i tothom acaba manifestant que ni en tres mesos de docència
s’aconsegueix, i molt menys el primer dia.
En entrar al centre tots els treballadors
són molt cordials i comprensius i et donen
una acollida esplèndida. Ràpidament des-
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cobreixes que es tracta d’un CMC o centre de màxima complexitat, com si es tractés de la seu de l’ONU. A primera vista
espanta tanta diversitat i trobes obstacles
lingüístics i culturals per tot arreu. A poc
a poc copses que aquesta diversitat és allò
que l’ha enriquitit culturalment tant la ciutat com l’àrea metropolitana que l’envolta.
Un àrea metropolitana que es considera
molt cosmopolita i on aquest assortiment
de cultures l’ha convertit en una de les
zones més capdavanteres de Catalunya,
de l’Estat espanyol i del món.
També descobreixes nous significats
que fins ara t’eren aliens, com poden ser
les paraules «esfera» i «rúbrica» que per als
nounats en la docència diries que són una
altra cosa.
Actualment, la capacitat memorística
ha passat a la història i el que mena és el

treball per competències, ara per ara encara estic intentant desentrellar aquest
trencaclosques a poc a poc.
El que més s’ha de tenir en compte és
l’educació emocional. Una educació centrada en l’àmbit de conèixer i reconèixer
els sentiments i coneixements d’una manera adequada, que els permeti comprendre, expressar i regular apropiadament
totes les situacions que els afecten, moltes
d’elles a causa de l’adolescència. Un procés educatiu que els ajudarà a formar-se
com a persones i a triar el futur que els
marcarà a foc per la resta de les seves
vides. En conseqüència, l’ensenyament no
es redueix a una mera forma d’adquisició
de coneixements més o menys útils, sinó
en la forja que dona forma a un ésser
adult, autònom i responsable. Un ésser
que sigui capaç de conèixer en tot mo-

ment les seves fortaleses i debilitats, que
sigui conscient que no es troba aïllat i que
la gent que l’envolta també es veu afectada per les seves accions tan bones com
dolentes, i que l’educació està per ajudar
que un arbre que neix tort i feble adquireixi les capacitats per esdevenir un roure
centenari que faci front a tota adversitat
o vendaval.
Tot docent al·lega que, al llarg de la
seva vida, el que resulta més gratificant no
és que un alumne excel·lent, anys després,
et pari pel carrer i et reconegui la teva
feina, sinó que l’alegria més gran és quan
te n’adones que el fill pròdig, que t’ha
donat més disgustos que satisfaccions,
acaba sent un home de bé amb un futur
prometedor, i sobretot t’agraeix haver trobat un docent que es negués a donar-lo
per perdut i que l’encarriles pel bon camí.

La satisfacció
Equip AIS

C

om sabeu l’AIS
(Aula Integral
de Suport) és
un recurs per als alumnes que
no acaben d’encaixar amb el
sistema educatiu ordinari. Disculpeu,
torno a començar. Com sabeu l’AIS (Aula Integral
de Suport) és un recurs del sistema educatiu que vol
acollir alumnes que el sistema ordinari no ha pogut acollir. Quin
objectiu ens proposem a l’AIS per garantir que aquest alumnat
pugui recuperar la seva trajectòria acadèmica? La sensació de satisfacció. Volem oferir un espai de seguretat i confiança, un espai
on es puguin sentir compresos lluny dels entorns hostils on estan
acostumats a viure. Com ho podem fer això? Depèn, a nosaltres
ens ajuda veure l’AIS com una botiga de sastreria i modisteria.
Prenem mesures dels braços i de les espatlles, de les cames i
també de la cintura... Cada alumne necessita un vestit diferent,
cada alumne necessita les mesures adequades perquè el vestit no
sigui ni massa gran ni massa petit. Us imagineu que cada dia,
algú us intenta posar una samarreta que és tres talles més petita
del que correspon? Quanta pressió i quanta molèstia! Jo segurament, acabaria queixant-me, fins i tot... fent absentisme o destruint aquesta samarreta! En canvi, si cada dia busquem
conjuntament, entre alumnat i professorat, quina és la mesura

adequada, segurament tindré ganes de construir i d’elaborar el
meu propi producte. Què trobarem al final? Satisfacció, una sensació gratificant que feia molts anys que no sentia... Una sensació
que em diu «Tu ets capaç», «tu ets molt vàlid», «tu pots prendre
decisions per cuidar-te a tu mateixa». Si poc a poc puc prendre
el compromís amb petites accions que m’aporten una resposta
positiva, a la llarga m’atreviré a prendre un compromís més gran i molt
important: cuidar-me.
En aquesta línia, us
volem compartir alguns
dels productes de l’alumnat de l’AIS d’enguany:
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Actualitat jurídica i laboral

DURA LEX, SED LEX
Manel González, professor de FOL

A

ctualment estem davant d’una situació excepcional
motivada per una emergència sanitària que ha fet trasbalsar totes les relacions laborals i socials establertes
fins ara, ja que que ha suposat en molts casos la paralització de
moltes activitats i la conseqüent suspensió de les contractacions
que molts treballadors i treballadores tenien amb les empreses.
Per tal de donar sortida a aquestes situacions, la llei laboral
ha arbitrat una sèrie de mesures per pal·liar, en part, aquestes
contingències, i en virtut dels articles 47,1 i 51,7 de l’Estatut
dels Treballadors es contempla la suspensió dels contractes laborals per motius de força major, la qual cosa ha de ser constatada per l’autoritat laboral, amb la prèvia instrucció d’un
expedient que s’inicia amb una sol·licitud que haurà de fer l’empresa, adreçada al Servei Estatal Pùblic d’Ocupació, on es constati l’existència de la força major mitjançant una memòria en la
qual s’acreditin les causes al·legades per suspendre els contractes, i es donarà còpia als representants dels treballadors, delegats
o comitès d’empresa en funció de la dimensió de l’empresa.
La força major ha de fer o bé impossible la prestació del
treball o bé una reducció de jornada d’entre un 10 i un 70%,
que serien els anomenats ERTOS de limitació i d’impediment
o de sectors ultraprotegits (aquelles empreses que hagin recuperat de l’ERTO a menys del 65% dels seus treballadors i mantinguin en aquesta situació a més del 15% dels treballadors
d’una determinada activitat).
Per tenir dret a les ajudes per la situació d’ERTO no es requereix, tal com passa per rebre les prestacions de l’atur, que el
treballador hagi cotitzat un mínim d’un any sinó que el requisit
necessari és no tenir rendes superiors al 75% del salari mínim
interprofessional, i sense comptabilitzar la part proporcional de
les pagues extres.
La prestació econòmica serà d’un subsidi semblant al que
es preveu per l’atur, és a dir, serà del 70% de la base reguladora
durant tot el temps que el treballador/a romangui en aquesta
situació, segons el darrer redactat del Decret Llei que regula
aquesta situació. Cal afegir que hi ha diverses particularitats, una
d’elles és que la prestació que s’exhaureix per aquest motiu no
resta de la prestació que podríem percebre en un futur davant
d’una prestació d’atur ni tampoc descompta els dies que s’ha
estat en aquesta situació.
El temps que s’està en situació d’ERTO, l’empresa no pot
iniciar un procediment d’acomiadament en un termini de 6
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mesos a comptar des que el treballador/a finalitzi aquesta situació, ja que si l’empresa dugués a terme aquest acomiadament
hauría de retornar tots els ajuts rebuts en concepte de bonificacions a la Seguretat Social, així com d’altres ajudes amb els
corresponents interessos.
La durada de la prestació és inicialment de 6 mesos encara
que es pot prorrogar per acord entre el govern i la representació
social (sindicats i patronal). Actualment la pròrroga acordada
és fins al 31 de maig d’aquest any.

Finalment la repercussió fiscal que hi pot haver important
és que en la percepció d’un ERTO tenim dos pagadors, per una
banda l’empresa que ens paga el sou i per una altra banda el
SEPE (Servei d’ocupació) com prestador del subsidi, ja que en
aquest cas estaríem obligats a fer la declaració si la suma de les
quantitats percebudes passa de 14.000 euros bruts a l’any o si
un empresari o empleador efectua un pagament mensual a partir de 1.500 euros bruts al mes, i en aquests casos, fins i tot, caldria pagar a l’Agència Tributària, en funció dels trams de renda
en què ens trobem, llevat si es té dret a quelcom tipus de deducció fiscal.
I respecte a la situació dels treballadors autònoms, tenen
dret a exoneracions o reduccions de les cotitzacions a la Seguretat Social i també de les quotes a pagar. Per suspensió de l’activitat quedarà exempt de pagar la quota d’autònoms, reduint-se
alhora la base de cotització en un 50%, que s’incrementarà en
cas de pertànyer a família nombrosa. I en el supòsit de treballadors autònoms de temporada, la reducció de la quota serà del
70% de la base mínima, sempre que els seus ingressos no siguin
superiors a 6.650 euros en el primer semestre del 2021.
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About Alex
Toqeer Zahra Ahmad Batool (2nd Batch B)
Every year, there is always a foreign English teacher at our high
school, and for the last three years, we have met Alexandra Cass.

S

he is Scottish and studied in Scotland. Alex is twenty-seven1 years
old2 and she is an English teacher,
who came to Spain looking for a job. She
had many options, for example; she could
go to Italy, but she chose Spain because,
in her opinion, it’s easier to get a job in
Spain than in other countries. Every student loves the way she explains and especially her pronounciation.
She didn’t get a job in her country
(Scotland) because she wanted to live in
a different country and learn new things
from other cultures. She had never
thought to be a teacher, but the destiny
brought her to this stage. She never plans
for her future, she moves with the time

and tries to make herself happy in
everything and every time. She even gave
us an example: she said that she had finished her university studies, she graduated and had no idea what to do, which
profession to select, but still she was not
worried about that, and tried to solve it
with patience.
She is not only teaching in Institute
Pedraforca but in Institut Margarida
Xirgu as well, and she would like to teach
in the high school in the future as well.
The languages she can speak are English
and Spanish.
As everyone knows, we are living pandemic times, and this disease has changed
many things for everyone. For Alex, too.
She has started loving masks. Her current
collecting craze is about colourful masks
and wine corks. This pandemic has affected Alex positively, according to Alex. Her
hobbies have increased. She started gardening, swimming, cycling, communicating with friends and many more activities.
She thinks everyone could have taken advantage of lockdown instead of getting
bored by doing nothing.

Alex is a girl who likes to roam
around the world. She said that she
would like to visit Chile, USA and other
countries. She would even like to visit
the other side of the world. So far, Alex
has no plans about her future partner.
She believes that to marry someone is
not the compulsory way to express love.
She will only get married if there is any
legal reason and until now she is single.
Everybody knows that Christmas is
near, so Alex has planned to visit her parents in Scotland and spend Christmas
holidays with her family. She is a brilliant
teacher and teaches in an excellent way.
I loved the fact that she could join us
for an English lesson and she shared her
thoughts and experiences with us:
1
Remember: In English, you can’t say
just years. On the contrary, you can
say «She is twenty-seven» or «She is
twenty-seven years old».
2
The best thing you could do is to always spell figures below one hundred
in letters, this way your teacher
knows you remember how to spell
them!!

Do Schools Destroy Creativity?
We asked our 2nd Batxillerat students this question and these are some of their answers:
«I don’t think that schools destroy creativity. On the contrary,
I think that school is the best place to explore our creativity.
One of the best things schools have is that any child can explore and use their creativity whenever they want. That’s precisely what most teachers want for their students.
For me, creativity is very important. I also think it is important for everybody because creativity is what led us where we
are now. Due to creativity, we have so many things in our hands,

which we use, look and play with».
Denis Osagie Osagiede (2nd Batxillerat B)
«Absolutely. Perhaps, what many schools lack in is developing their students’ creativity, their natural talents. This maybe
explains why most students, not only those who are interested
in arts, but also the ones who study science are unsatisfied with
the education they are provided with.
INSTITUTPEDRAFORCA
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For instance, I’m studying science because that is what I’m
really good at. However, I would have loved to continue studying music at the same time because I also love music. It’s not
like I want to be a musician or anything, but I would have wanted to study some more of it. This is something I am unable to
do on my own.
The lack of development in this field maybe explains the
dropout rate of students. Creativity is crucial for beneficial student formation. Anyone can memorize and write papers, but
creativity is unique for everyone of us. It must be developed».
Ritin Ritin (2nd Batxillerat B)
«Yes. It’s true. We all have been
sitting on a chair for six straight
hours and then...homework. And
as years go on...you have even
more homework, more tasks and
more exams...
Working and sitting quietly for
years eat you alive. It destroys your
perception of what learning actually is. In the process, it destroys your creativity too, because
it does not let you develop yourself or your personality. There’s
a lack of time and motivation.
Creativity is important. It’s a way to think and to express
yourself. You need creativity and not just for artistic purposes.
It’s essential in modern society to find solutions, in a creative
way, to the new challenges we face every day».
Thais María Marsá Peña (2nd Batxillerat B)
«In my opinion, it’s true. Because of some teachers, students
get demotivated about what they want to do. These teachers
don’t encourage them. However, this situation not always happens. It depends on the teachers or the school.
I think students sometimes forget the things they would
mostly like to do because of the pressure of studies. That’s why
I can say some schools kill or destroy creativity.»
Anita Kaur (2nd Batxillerat C)
«Yes, I do think schools destroy creativity. They destroy
creativity because most students are turned off because of the
education system, which is badly organized.
Students need attention. They need a teacher who can encourage their creative capacity and turn them on. They need
some relaxing days. They can’t spend their days studying and
doing lots of homework.
In conclusion, schools must understand what students
need to be good and turned on, while they are studying. If
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schools manage to do this, students will like their schools
more.»
Nora Echarki Yaya (2nd Batxillerat C)
«Schools in general are trying to give the best education to
young people by organizing them, with a goal to have better
communities. But, on the other side, they forgot the most important thing, the creativity that these young people have.
The principal mission of teachers is giving information to
their students and, as a consequence, these students have to accept it and memorize it to be clever. If we go back, all this information was discovered by
scientists who allowed their creativity to work and discover so many
important things, which have provided a lot of benefits for all humanity. All that is by making questions
and trying to use their creativity to
answer them and to find solutions.
In conclusion, I think, if we let
students their creativity alive, we will
have a better world full of creative and motivated brains to give
something more to mankind.»
Maissae Rifi (2nd Batxillerat B)
«No. In my opinion, schools don’t destroy creativity. If they
can create interest in your studies, you will learn easily. In fact,
we can learn in many creative ways. Some students are into reading; whereas some are into sports. All students have different
skills: some are bad at sports, but good at science.
If you want, you can create your own way to study, which
will be easier, for you now and in your future. Teachers also
have to take an interest in teaching. They must work so that the
educational system is good for students».
Kiranpreet Kaur (2nd Batxillerat C)
«I think that a lot of schools kill students’ creativity, but not
all of them. They do that by doing several exams or tests, where
the only thing that matters is the final score or mark.
The current educational system is not the best way to improve or turn students’ creativity and interests on.
In my opinion, the biggest problem is the little time we have
to learn the contents of each grade. People are different and
each one has their own pace of learning. If I could change anything, I would do less exams and more teamwork. I would also
start lessons two hours later. I would also try to make lessons
more fun, instead of assigning so much homework.»
Zhibo Pan (2nd Batxillerat C)
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HIP HOP
Josep Nadal
Cap de Departament d’Educació Física de l’Institut Pedraforca
Coordinador del Pla de l’Esport a l’Escola

D

espite the problems from the
pandemic, we started a new
extra-curricular school sports
activity at the High School.
It’s Funky Hip-Hop. Currently, it is
formed by a group of girls from 4ESO.
When the pandemic situation allows
it, it is planned that they will participate
in dancing competitions in the main
sports centers in our city. The coach is
very happy with their work and sees
great possibilities for them. They have
improved a great deal and it seems that
they were born to dance.
Hip-hop dance refers to urban dance
styles performed primarily with hip hop
music or that have evolved as part of our
culture. It includes a wide range of styles
primarily breakdancing, which was created in the 1970s and became popular
with dance teams in the United States.
The TV show Soul Train and the 1980
movies Breakin’, Beat Street, and Wild Style
featured these dance outfits and styles in
their early stages. This way they got
mainstream attention. The dance industry responded with a commercial version, sometimes called «new style,» and

with a hip-hop-influenced jazz-dance
style called «jazz-funk».
Classically trained dancers developed
these studio choreograph styles from
hip-hop dances performed on the street.
Due to this development, hip-hop dance
is practiced both in dance studios and in
outdoor spaces.
When it comes to dancing, it is characterized by improvisation and by its
competitive nature.
Also known as break dance, this is a
style which combines rhythm, gymnastics and acrobatics. It emerged as the
body art expression of beat box music.
In fact, it has become so popular that it
will become an Olympic discipline in
2024.
The main reason that has led the International Olympic Committee (IOC)
to consider this option is the unhidden
intention of attracting the attention of
young audiences to the Olympics. The
organizers had realised for several editions that the most recent generations
have lost interest in a sports event which
has been held since classical Greece
times. Young people prefer to be specta-

tors of other types of events, such as the
World Cup or electronic sports. As the
IOC continues to be a business that thrives on television rights, they have decided to fight to recover the audience,
taking advantage of new communication
channels such as YouTube and other social networks.
So, urban dance will be incorporated
as a sporting discipline in the next competitions because of this new approach
strategy.
Break dance is a dance that requires
an important athletic factor in its development and requires good physical preparation and continuous training.
Flexibility, strength, coordination are
worked on and, ultimately, it requires
skills and actions that can be classified as
sport.
Can you imagine being able to compete in break dance championships? If
you are passionate about this urban
dance, which is now also an Olympic
sport, come to our school and encourage
yourself to learn the best technique, with
the best teachers.
Let’s go! Join the team!
INSTITUTPEDRAFORCA
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Inteligencias múltiples i competencia emocional
L’equip de SIEI
Desde el soporte SIEI queremos
destacar que desarrollando
nuestras inteligencias y competencias emocionales tendremos las herramientas para

L

a teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por Howard
Gardner, psicólogo, investigador y
profesor de la Universidad de Harvard, se basa en
que todas las personas poseemos al menos ocho formas
de inteligencia:
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÀTICA
Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y
de razonar adecuadamente. Esta inteligencia se ve más desarrollada en científicos, matemáticos contadores, ingenieros.
INTELIGENCIA LINGUÍSTICO-VERBAL
Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en
forma oral o escrita. Esta inteligencia se ve muy desarrollada
en escritores, poetas, periodistas y oradores.

INTELIGENCIA MUSICAL
Es la capacidad de percibir, discriminar, trasformar y expresar las formas musicales. Está presente en compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes
sensibles.
INTELIGENCIA NATURALISTA-ECOLÓGICA
Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos
del medio ambiente, objetos, animales y plantas. Las personas
que les gustan las plantas y los animales.
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la vida y el bienestar personal. En
esta línea, presentaremos una
experiencia educativa de cómo
lo trabajamos con nuestros
alumnos.
INTELIGENCIA VISUAL-ESPACIAL
Es la capacidad de pensar en tres dimensiones. Presente en pilotos, marinos, escultores,
pintores y arquitectos.

INTELIGENCIA CORPORAL-CINESTÉTICA
Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de
ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para
transformar elementos. Esta inteligencia se manifiesta en atletas,
bailarines, cirujanos y artesanos entre otros.
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INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos. Presente en actores, vendedores y docentes
exitosos, psicólogos, entre otros. La tienen las personas que
disfrutan trabajando en grupo.
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
Es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de sí mismo de organizar y dirigir su propia vida. Incluye
la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima se encuentra muy desarrollada en teólogos, filósofos y psicólogos
entre otros. La evidencian las personas que son reflexivas.
Gardner define la inteligencia como una capacidad que no
es innata e inamovible sino que puede ser desarrollada por
medio de la estimulación.
Desde el soporte SIEI estimulamos las capacidades de cada
alumno y trabajamos la competencia emocional partiendo
de las inteligencias múltiples anteriormente descritas y
especialmente de la inteligencia intrapersonal y interpersonal.
«Cuanto más abiertos estemos hacia nuestros sentimientos mejor podremos leer los de los demás» Daniel
Goleman.
La competencia emocional es un concepto descrito por
el GROP (Grup de recerca d’orientació psicopedagógica de la
Universitat Barcelona y consiste en:
1. Conciencia emocional. Tener conciencia de las propias
emociones, reconocer un sentimiento, en el momento en
que ocurre. «Conócete a ti mismo» Sócrates.
2. Regulación emocional. La habilidad para manejar las
emociones a fin que se expresen de forma apropiada.
3. Autoestima. Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente interrelacionadas. Encaminar las emociones, y la motivación
consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para
prestar atención, automotivarse, manejar y realizar actividades creativas.
4. Habilidades socio-emocionales. Tener la capacidad de
percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los
demás. Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean.

5. Habilidades para la vida y el bienestar. El arte de establecer buenas relaciones con las personas, es en gran medida
la habilidad de manejar las emociones de los demás. La competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del
liderazgo, popularidad y eficiencia interpersonal.
Modelo pentagonal de competencia emocional
En el SIEI estimulamos las inteligencias personales de cada
alumno y llevamos a cabo diferentes talleres para desarrollar
las competencias emocionales. Esto ayuda a los alumnos a tener un papel activo,
sintiéndose con más
autonomía, más autoestima y un mayor
grado de concentración. Hemos trabajado en diferentes
dinámicas para el reconocimiento de las emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa y miedo, y competencias para
la vida y el bienestar como la autoestima, la empatía y la resolución de conflictos entre otros que además contribuyen a la
cohesión de grupo y mejora el clima en el aula. Este año sobre
todo debido a la situación sanitaria que vivimos, estamos trabajando mucho los diferentes miedos.
Hemos comprobado que los aprendizajes se consolidan de
mejor manera en nuestro cerebro cuando se involucran las
emociones. Cuando el ambiente es positivo en el aula, el cerebro
emocional recibe de mejor manera los estímulos externos. La
emoción es una esfera fundamental de los seres humanos, por
lo tanto interviene en múltiples aspectos de nuestra vida. La
enseñanza de las
emociones en el
ámbito educativo
es una herramienta necesaria
para el aprendizaje y para enfrentarnos a los
desafíos de la
vida.
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My favourite place
Chefchaouen
My favourite place in Morocco is Chefchaouen. It’s a small
blue town in the north of Morocco, near Tanger and one of
the most touristy places in the country.
Chefchaouen is quite a tradicional city. It’s interisting to walk
around the narrow blue streets and discover the culture of the
region. You can also take photos or buy souvenirs. Many people also enjoy going to restaurants to eat typical food and see
how delicious it is. It’s a fun and exciting city to explore as well.
Chefchaouen is a fantastic place to spend the day. It’s worth
a visit.
Nour Bouras 4th ESO (D)

Golden Temple
Golden temple is my favourite place. It’s located in Punjab,
India. It is a religious place for Sikhs. It is covered with 24 carat
gold.
The Golden Temple is a very beautiful, peaceful and lovely
place. Everyone can visit it and really enjoy the visit. Many people from all over the world come to visit. In the Golden temple
there is free food for everyone. The Golden temple was founded by the fourth Sikh guru "Guru Ram das ji'' in 1588 and
completed in 1601 and it's a place of great beauty and peacefulness. More than 100,000 people visit it every day.
In my opinion people should visit this place once in their
life because it’s extraordinary as well as being the most important shrine of the Sikhs.
Arshpreet Singh 4 th ESO (D)

Goa Beach
My favourite place is Goa beach. It’s in Goa state in India.
It’s a fun place to visit , you can walk peacefully, play football, play volleyball and do water sports. Many people across
the world come to visit it every year.
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And there are also a lot of beautiful churches because the
majority of the population is Christian. Also, some people
speak Portuguese there, because it was colonised by Portugal.
There are a lot of vegetarian and sea food restaurants because
in India 80 % of the population is vegetarian. You can also go
on a boat ride.
I want to visit Goa one day because it’s the most visited city
by tourists in India.
Lovepreet Singh 4 th ESO (D)

Taj Mahal
My favourite place is the Taj Mahal. It is in India. It is a
monument visited by a lot of tourists.
It’s a pleasant and peaceful place and is also very interesting.
You can take photos, have a great meal, or you can see exhibitions. You can also see the crown of the Queen of India. Many
people enjoy going there and have fun. The Taj Mahal is also
a peaceful place to visit with your family and friends. People
like doing activities there because it is so interesting.
It’s easy to see why I like Taj Mahal, it’s beautiful, lively and
a peaceful place.
Anjili kumar 4 th ESO (D)

Faisalabad
My favorite place is my grandfather’s village near Faisalabad
city. His village is very clam and peaceful and not overcrowded
like our cities. It is indeed a great joy to spend a few holidays
there. There is fresh air all around.
The green fields are a very beautiful sight. The food is simple and healthy. There is no noise pollution and no traffic jams.
The people are simple and care for each other.
I love to go there in the rainy season because I can also see
the peacocks dancing in the fields, which is a rare opportunity.
Anees Khaliq 4 th ESO (C)

CERTAMEN LITERARI

Primer premio. Jeniffer Galvis 1º ESO (B)

Invierno y primavera

H

anna y Cole son dos hermanos de unos trece años,
aparte de su parecido físico no tienen mucho más en
común. Hanna está encantada con el frío invernal y a
Cole, por el contrario, le encanta la luz, el color y el calor que le
proporcionan la primavera y el verano. Como dice su madre, son
como el agua y el aceite.
Estos días Cole ya comienza a contar los días que faltan para
la primavera. Tan solo dos o tres días le separan de su estación favorita donde dirá adiós a los largos y fríos días de invierno. A la
vez que Hanna, está suplicando en silencio que este dure algo más,
pues no soporta los calurosos días de verano y mucho menos, la
cantidad de insectos que salen de su letargo en la primavera. Sin
contar con la alergia que le dan casi todas las clases de plantas en
esta estación. En el fondo sabe que este año el invierno durará un
poco más, pues ya ha oído en los boletines climatológicos que hay
un par de borrascas acechando, dispuestas a complicar la llegada
de la primavera y, solo con eso ella ya es feliz.
Las borrascas no se hacen esperar y la lluvia, el viento y el frío
protagonizan los días previos a la primavera a la que parece, no
quieren dejarle ocupar el puesto del crudo invierno. Los días pasan
y el frío cada vez es más intenso, la lluvia ha dado paso a un fuerte
viento. Hanna está encantada y aprovecha el frío de fin de semana
para quedarse tapadita en el sofá jugando con su perrita Queen.
Cole, sin embargo, cada vez está más nervioso. Su estación
más preciada parece no querer llegar y está más que harto de estar
encerrado en casa sin poder ver a sus amigos.
Llega el día en que entra la primavera y Cole se levanta corriendo de la cama, con la esperanza de que el temporal y las borrascas se hayan ido por fin, dejando paso a su estación favorita,
pero la alegría dura poco. En cuanto sube la persiana, Cole despierta de su sueño al ver que las ramas de los árboles todavía se
siguen moviendo como locas y que la poca gente que se ve desde
la ventana, siguen tapados hasta arriba con sus abrigos, bufandas,
gorros y hasta orejeras y los paraguas cubren un paisaje lleno de
charcos en lugar de flores.
El niño comienza ya a preocuparse y va corriendo a la cocina
a preguntarle a su madre por qué este año la primavera no ha llegado todavía. Ella intenta tranquilizarlo, diciéndole que el clima
frío que tienen es algo pasajero. Pero Cole sabe que detrás de tantas borrascas está el dichoso cambio climático, que tanto maltrato
a nuestro planeta está teniendo sus consecuencias. Cada vez más
agobiado, va a la habitación de su hermana a la que se encuentra
mirando por la ventana cómo se mueven las ramas de los árboles,
como si de un baile se tratase.

Al ruido de los pasos, Hanna se gira y mira a su hermano que,
pálido, le pregunta si cree que sea normal que todavía haga tanto
frío y que si no echa de menos el verde paisaje lleno de flores de
la primavera.
Hanna suelta una sonora carcajada que deja a Cole todavía
más sorprendido.
—Pero ¿cómo esperas que eche de menos una estación en la
que siempre estoy estornudando y donde me invaden los bichos?
¿Tú estás tonto? —le responde enfadada.
—Hanna, esto es serio. La primavera debería haber llegado
ya, lo que tú dices que son solo bichos, son los que ayudan a la
naturaleza a seguir su curso y es más importante de lo que parece.
—Le dice Cole muy preocupado. — ¿Y si nos han quitado la primavera? ¿Y si nos quedamos siempre en el invierno? Muchos animales morirían.
—¿Cómo nos van a quitar la primavera? No se puede, no es
algo que puedas esconder o coger como si fuera un objeto. —Le
dice intentando calmarlo.
—No seas exagerado, verás como acaba llegando. Ya te digo
que no nos pueden quitar algo que no se puede tocar.—Insiste
Hanna.
—Solo piénsalo. Hace poco nos dijeron en el cole que cada
vez hay menos abejas y que si acaban desapareciendo, nosotros
moriríamos en pocos años porque nos faltaría el oxigeno, o algo
así, porque son encargadas de polinizar las flores y que hagan la
fotosíntesis . —Dice él muy serio.
Esa noche Hanna se acuesta pensando en todo lo que le ha
dicho Cole, es cierto que cada vez las estaciones se diferencian
menos entre sí y el clima cada vez está más loco. Más allá de la alergia y el terror que le tiene a los insectos, no le parece una estación
tan terrible. Los parques se inundan de flores y huele muy bien,
además las mariposas le encantan y sin la primavera, no las vería
más, eso hace que Hanna se replantee lo que pensaba hasta ahora
y duerma pensando en las consecuencias que podría tener la falta
de la primavera en animales y plantas y eso sí que sería terrible.
Hanna se levanta angustiada de una pesadilla, la cosa es más
seria de lo que parece y piensa que, tal vez, deba hacer algo más
para cuidar el planeta y conseguir que la primavera vuelva.
Por suerte, con el paso de los días el frío va desapareciendo y
comienzan a verse las primeras huellas de la llegada de la primavera. Poco a poco, van creciendo las plantas y floreciendo, dando
un color y un olor al parque, que dan ganas de quedarse en él.
La primavera, por fin, se abre paso en la naturaleza y los dos
hermanos ya pueden respirar tranquilos. Aun así, tanto Hanna
como Cole se prometen cuidar más de la Tierra para que, el próximo año, la primavera no tenga que esperar tanto tiempo para
llegar.
FIN
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Segundo premio. Tiffany Abreu 1º ESO (A)

Primer premi. Samrat Rijal 2n ESO (D)

El coronavirus

L’amor

Por culpa del coronavirus no podemos salir de casa,

Em vas portar la llum

y el tiempo no pasa.

Quan només vaig veure foscor a la meva vida.

Lo único que puedo hacer es hablar con mis amigos por texto,

Em vas portar una esperança

e imaginarlos en el pensamiento.

Quan estava al fons de l’oceà.

Me siento atrapada en mi propia casa,
y siento que necesito caminar,

Em vas portar rialles

y aire nuevo para respirar.

Quan només sentia dolor.

De esta cuarentena quiero salir y no volver a entrar,
e ir a nadar al mar.

Tu em vas portar de tot

Entiendo que si salimos de casa nos podemos contagiar,

el que necessitava a la meva vida.

y más tiempo en casa tendremos que estar.
La gente como loca a los supermercados va a comprar,

Ningú més no entrarà al meu cor

ni papel de váter dejan para los demás.

Perquè només tu tens la clau.

#quedaosencasa

Primer premio. Maahum Chaudhry 2º ESO (D)

Tu despedida
Por volar tan alto la caída dolió más.

Segon premi. James Santos de 2n ESO (D)

Sentiments

pensaba que sin ti no podía ni respirar,

Els sentiments a vegades són

Pero de ti aprendí a no mirar atrás.

Tempesta de

Aún recuerdo tu mano dejando la mía,

Conflicte amb tu mateixa

aún siento ese vacío de tu despedida.

com un eix al voltant del teu

Yo tu amor anhelaba,

cap.

pensaba que, si te tenía, a nadie necesitaba…

Tristesa, alegria, etc.

Escribo este poema dejando caer las lágrimas en el papel

Tots els sentiments estan en l’amor!

prometiéndome en mis sueños no volverte a ver.

De vegades l’amor
Representa el temor, perquè
Quan s’acaba es el fi del tot el
Món.
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Carlos Bravo
2n d’ESO D

Segundo premio. Ibrahim Bilal 2º ESO (A)

Primer premio. Shailyn Erreyes 3º ESO (D)

El sueño

Te hice daño

El sueño no te deja trabajar

Lo siento…

el sueño no te deja concentrar,

Fue lo primero que quise decirte.

no te deja andar

Lo siento por romperte,

solo te deja descansar.

por ilusionarte,

Algo imprescindible e invisible es el sueño.

por herirte,

Cuando estás cansado,

por darme cuenta tarde…

nada te puede apartar del sueño

Porque no me lo creía…

piensas y piensas solo en él.

Que alguien me amara,

El sueño no se puede entender

que me tratara como si fuera valiosa,

el sueño no se puede controlar.

que me dijera con los ojos que me quería,

Te da una sensación agradable.

que me apoyara en las buenas y malas,

Te da una sensación increíble.

que dejara todo atrás por mí.

Cuando después de dormir

Y te pagué haciéndote daño…

aun tienes sueño,

No te traté como merecías,

significa que muy bien no has dormido

no te di mi atención,

así que, túmbate,

ni tampoco mi amor.

y duerme como nunca lo hayas creído.

Por «el qué dirán»
Por el temor,
por ser inexperta,
por ser egoísta,
por no saber querer…
Por eso te dañé.
Y me arrepiento tanto…

Segundo premio. Andrea Pumachay 3º ESO (A)

Antes

Antes de que este amor desmesurado

Antes de que elijas continuar con esto

te dejara hecho escombros había sobrenombres tiernos,

Antes de que suene el teléfono, yo

buenos momentos,

responda y digas que lo intentemos,

pero revivir el pasado a veces arruina lo bueno.

deja de reclamarme si luego vas a ignorarme.

¿No sueñas con construir momentos felices?

Exiges explicaciones sin derecho,

¿Dejar que las heridas cicatricen?

pides y pides, eres un mal compañero.

¿Exigirte un futuro serio, o si quieres tierno?

Reclamas una mísera mirada para finalizar diciendo:

Donde no tengas que pedir demasiado.

«Quiero que te vayas, ¿no ves que ya no te quiero?»

Tu forma de ser, la forma que usas para querer.

Me trataste tan mal que llegué a tener miedo.

Que el mal humor no te abrace, y al levantarte

Solo suelta el recuerdo.

ojalá no sientas la tristeza inundarte.
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Nicole Raza 3r de l’ESO (D)

Primer Premio. Paula Figueredo 4 º ESO (B)

Necessito…

Aspiración Fugaz

No necessito estimar per

(Fugit Irreparabile Tempus)

desconnectar.

Y la oruga roja
emprendió su camino,

No necessito respirar per saber

a un lugar seco

que puc despertar.

para convertirse en mariposa,
halló la flor aislada

No necessito que siguis la meva inspiració

y así empezó

per sentir satisfacció.

la fase crisálida.

Necessito que siguis tu el que em faci somiar

Sólo fueron dos semanas

sense fer-me plorar, el que em faci sentir-me bé
sense que em faci perdre'm.

de letargo, la flor anhelaba,
un tiempo más largo.

Necessito estimar-te sense pensar que ets un error
o potser no vas ser la meva millor opció.

Se alejó de su capullo
sin hacer murmullo,

Necessito que no deixis anar la meva mà

de eso ya tiempo

perquè els meus sentiments es quedin al teu costat.

ha pasado,
la flor sigue deseando

Diana Ramona
1r d’ESO B (S.I.E.I.)

Necessito estranyar-te per a no oblidar-te

estar a su lado.

i poder recordar-te.
Su ansia no durará,
Només necessito desitjar que el que sento per tu

en poco tiempo

duri per amor i no per costum.

habrá marchitado.

Rudy Robles 4t ESO (A)

Simplement ella

no sé si serà la meva fi
però em quedo amb allò que vaig viure.

Ella és la meva bella dorment,
la que fa que sempre pensi amb ella,

Em quedo amb el millor d’ella,

la que em fa posar vermell

la seva mirada penetrant,

quan una imatge d’ella passa per la meva ment.

amb aquells ulls marrons fosc brillant
amb el seu gran cor ple d'amor.

Simplement és ella,
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una noia dolça i especial,

Nomé puc dir una cosa,

no sé que seria de mi si ella no hi fos,

on regna l’amor les paraules sobren.
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Elizabeth Caballero Palma 4t ESO (B)

La rosa del meu jardí
Sant Jordi, la princesa, la rosa i el drac,
avui és un dia ple de joia i regals.
La rosa a la dona, al llibre al home,
i un petó a la persona que enyores.
El meu cor sona igual de fort que les onades de la mar al tenir-te al costat,
princesa et valoro perquè és el que vals,
i et dono aquesta rosa per demostrar-te que ets igual.
Té el mateix vermell de les teves galtes,
la mateixa olor que els teus cabells,
té espines per fora i dolçor per dins.
Estic orgullosa del que tinc, i tot el que tinc ets tu.
Ets l’enveja de totes les roses vermelles, ets la més bella del meu jardí.

Maahum Chandhyy
1r B

Segundo premio. Diana Ferrufino 4º ESO (B)

Rap del confinamiento
Estar encerrado es un aburrimiento, no puedo con este senti-

pensar y sin mirar atrás, salir con mis amigos y poder gozar.

miento, que me va matando por dentro. Todo es gris y sin colo-

Quiero que todo esto acabe y que haya sido una pesadilla más.

res, ya no aguanto el confinamiento. Me arrepiento de no haber

Tenemos que aprovechar y espero que esto sea una lección de

disfrutado en su momento.

vida para poder aprender y regocijar. No dejando de lado el ayu-

Quiero salir,

dar, sentir y auxiliar.

bailar,

Que cuando todo esto acabe no desperdiciemos ni un segundo

jugar,

más. Y poder como dije anteriormente:

cantar

bailar,

y disfrutar.

jugar,

Poder salir a la calle y respirar sin tener que descansar.

cantar,

Ya no sé qué hacer ni qué inventar, las ideas se me han acabado

y disfrutar.

y yo ya no puedo más. Quiero salir y mirar el mar, correr sin

Sin pensar en nada más.
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Primer Premio. Ritin Ritin 1º de Bachillerato (B)

Epifanía
Es tan extraño, me doy cuenta solo ahora.

Tiemblo con dolor y me arrepiento,

Soy incapaz de soportar la tormenta dentro de mi corazón,

Quiero dejarlo,

esa tormenta que me ciega,

¿Quién me para?

me ciega y no me deja ver,

Tu sombra brillante.

me lleva a la oscuridad.
¿Ya es la hora?

Tiemblo con dolor y no puedo más.

¿Ya es cuando salgo de esta oscuridad?

Quiero irme,

¿Ya es cuando nazco en el cielo?

¿Quién me para?
Mi alma preciosa.

Tiemblo con dolor y tengo miedo.

Vislumbro el final,

Quiero dormir.

No guardo rencor.

¿Quién me para?

El sueño se acabó.

¿Qué te aterra tanto?
¿Por qué estás ahí?

Por fin he abierto los ojos,

¿Por qué te escondes?

soy diferente,

¿Por qué me escondo bajo esta tormenta?

ahora revelo mi verdadero yo,
revelo mi verdadero yo,

Tiemblo con dolor y no puedo más,

el que hay detrás de esta máscara que sonríe.

Quiero seguir adelante,
¿Quién me para?

Quiero amar en este mundo.

Quiero despertarte de este sueño.

Mi ánima brillante, esta preciosa alma.

El sueño que ahora es y siempre será un sueño,
¿Por qué te escondes bajo esa oscuridad?

Por fin he abierto los ojos,

¿Por qué escondes tu valía?

soy yo a quien debería amar,

¿Por qué rompes el hogar de tus sentimientos?

estoy vivo,

La ruptura es una lágrima,

soy yo a quien quiero amar.

cae del ojo sin que me dé cuenta,
caen las historias que todavía no he contado,
el alma está en el suelo.
Está rota.
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Segundo premio. Thais María Marsá Peña 1º de Bachillerato (B)

El dragón y la joven

E

stas son dos historias cruzadas,
una trata de una joven y un
dragón, la otra de un príncipe
y su respectivo el hermano. Todo ocurre
en un pueblo pequeño, remoto y perdido
de la mano de Dios, hace muchos, muchos años.
Por una parte, tenemos a una dulce y
joven niña a la que le encantaba leer,
pero en su casa no la dejaban, siempre le
regañaban y le daban la misma excusa:
«tu trabajo es otro que perder el tiempo
con esas lecturas y fantasías tuyas». Pero
ella era más lista, así que cogía prestados
libros de donde pudiera, tanto de casas
de vecinos, como de librerías, e incluso
de la mismísima casa del alcalde... Y con
la excusa de ir a coger flores, leía y leía
durante horas, en un pequeño prado repleto de rosas alejado de ese pueblucho
que tanto odiaba.
En uno de sus días de infancia, paseando, se encontró con una cuevecita,
le llamó la atención ya que, por dentro,
tenía muchas tonalidades azules, lilas,
magenta... decidió meter la cabeza pues
la cueva era tan pequeña que no le cabía
ni medio cuerpo, lo que ella no sabía es
que encontraría un bicho, parecido a esos
en libros sobre reptiles que consiguió de
la sección de naturaleza en la biblioteca
del doctor del lugar. El reptil se asemejaba a los que ella conocía pero, realmente, era único y ella lo sabía. Desde
ese entonces continuó yendo a verlo
todos los días para crecer juntos y descubrir que era un dragón...
En el otro lado del pueblo tenemos a
dos hermanos, Sebastián, esbelto, guapo,
intelectual y deportista; y a Gabriel que,
bueno, no se sabía todavía cuál era su talento. Gabriel realmente moría de ganas
de tener el reconocimiento y el respeto
de su padre y del pueblo. Un día decidió

beza, se oía: «no es necesasalir del castillo y al pasear se
rio», «llevar a la pueblerina»,
topó con algo extraño, una
«sabemos que es valiente, no
joven saliendo por la ventana
podemos perderle» ...
con algo entre las manos.
Ante la presión del pue«Alto ahí» gritó Gabriel al
blo Gabriel accedió a llevar a
que pensaba que era un laPandora al dragón, Pandora
drón. Este echó a correr y el
se encontraba muy tranquila
príncipe fue tras él, pero era
pues sabía que era todo menrápido, tan rápido que pentira, llevaba años con ese drasaba que le había perdido.
gón. En realidad, era su
Hasta que se dio cuenta de
mejor amigo, le gustaba senque no era así, vio cómo se
tarse cerca de las cabezas y
quitaba el pañuelo del cabello
ha-blarle, sentía que era el
y se desataba la falda, no lo
único que le escuchaba...
perdió, simplemente, no esEn el viaje de vuelta al
taba buscando a un ladrón,
prado
Gabriel comenzó a hasino a una joven con un libro
Leandro Pérez
entre las manos, una joven
4t d’ESO B blar: «¿Por qué haces esto?,
arruinarás mi momento»,
que había salido de los límites
«ambos sabemos que no me va a comer,
del pueblo. Al ver aquello, curioso, deci¿por qué mientes?», respondió ella. «Nedió seguirla, pero esta vez sigilosamente,
cesito ser un buen candidato para protepues parecía que hablaba con alguien, o
ger a mi pueblo, ganarme el respeto de
algo...
mi padre, el rey», contestó «¿realmente
¡La cabeza de un dragón! No lo podía
quieres eso?, ¿mentirías a todos solo para
creer, era un dragón y era gigantesco,
conseguirlo?», replicó Pandora. Jamás he
pensaba que tan solo era una roca hasta
querido ser príncipe o rey, hay demasiaque se percató de que aquella parte no
dos requisitos, yo lo que realmente
era más que una de sus cabezas. El draquiero... (pausa súper dramática) es ser
gón parecía inofensivo y pensaba incluso
panadero, dijo él con mucho entusiasmo.
en acercarse, pero entonces a Gabriel se
Pandora se echó a reír y gritó: «¡pues seale ocurrió una idea. Bajó corriendo, la
mos panaderos!». Él pensaba que estaba
joven lo vio y siguió sus pasos. El chico
tomándole el pelo, pero ella se subió al
pensaba que si derrotaba una fuerza madragón y le hizo una señal a Gabriel para
ligna, conseguiría la aprobación del pueque subiera.
blo y una vez de vuelta al pueblo y en
Y así, tiempo después de emprender
medio de la plaza comenzó: “Queridos
el camino, ambos encontraron un lugar
ciudadanos míos hoy lo he visto, he visto
donde mantener al dragón a salvo y
al dragón de la profecía, aquella que exipoder cocinar pasteles y panes.
ge darle al dragón una joven cada treinta
Y en el pueblo, el príncipe Gabriel
días, pero no os preocupéis, yo os...”
Rodríguez Martín de la Corte y todos los
«Yo, yo me ofrezco voluntaria» dijo
Santos II, al no volver, pasó a ser una hela joven, Pandora se llamaba. «No es neroica leyenda sobre cómo salvó al puecesario, yo la protegeré» continuó él. El
blo, la leyenda del dragón y la joven.
poblado entero se echó las manos a la caINSTITUTPEDRAFORCA
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Segundo premio. Zhihui Pan 2° Bachillerato (B)

Adiós
Te quise tanto.
Negocié todo lo que tenía por una vida a tu lado
siendo algo más que un simple amigo,
deseando dormir cada noche abrazados.
Era la fuerza del destino,
éramos de campos magnéticos contrarios,
tú, así de encantadora,
yo, así de desesperado.
Sinceridad y confianza me mostrabas,
aquel monstruo que era, eliminabas.
Sigo sin poder negar este sentimiento,
tampoco puedo olvidarte ni un momento.
¿Por qué te fuiste?
¿Acaso no me quisiste?
¡Tantas preguntas me carcomen la mente!
Ninguna posible respuesta me convence,
tan solo pido, un último beso,
antes de desaparecer de tu memoria para siempre.

Primer Premio. Sara Tapia Méndez 2º Bachillerato (B)

El amor de tu vida eres tú

C

lara era una mujer divertida e inteligente, amaba
los libros, el mar y el café; a pesar de que tenía
muchas cualidades se sentía vacía, y no paraba de
preguntarse cuándo llegaría el amor de su vida, se pasaba
noches en vela imaginando su futura historia de amor o dibujando en su mente su príncipe azul.
Una tarde mientras se dirigía a su casa después de un
largo y aburrido día de trabajo, nuestra protagonista se encontró con un pequeño y misterioso local que prometía responder a todas las preguntas de la persona que se atreviera
a entrar. Clara no dudó ni un segundo y decidió cruzar
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aquella puerta, al entrar se dio cuenta de que aquel local estaba completamente vacío y cuando casi se disponía a salir,
una pequeña caja llamó su atención. La joven abrió la caja
llena de curiosidad y en el interior encontró una nota y un
pequeño trozo de cristal; Clara leyó la nota llena de entusiasmo y mientras leía su cara dibujó una hermosa sonrisa,
ya que la carta decía:
— Conozco el motivo de tu entrada en este lugar y
aquella pregunta que te nubla la mente, ¿quieres saber quién
será el amor de tu vida? La respuesta está en ese pequeño
espejo, querida, el amor de tu vida eres tú.

NOVES CREACIONS

Fem el nostre còmic
d'un guió, l'estudi del personatge principal i el dibuix

tica els alumnes de 2n d'ESO van aprendre les dife-

d’un storyboard, fins a la realització del còmic final.

rents fases de realització d'un còmic, des del

A continuació es publiquen els treballs més repre-

desenvolupament de la idea inicial amb l'escriptura

sentatius d'aquest procés d'aprenentatge.

Karen Franco Martínez

Jeniffer Galvis

Lesly Duron

Aquest any a l'assignatura d'educació visual i plàs-
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Travel brochures – 3r ESO

A

ll the 3r ESO students of Pedraforca high school had
to design different travel brochures using the Canva
tool. We chose to do this exercise, so we could put in
practice different competences such as how to search for and select information from Google about a place we would like to visit
or write about. We learnt how to select the most relevant information to attract our readers and, who knows, perhaps future visitors to the chosen places. We thought that, as we are unable to
travel during the COVID crisis, writing about places we would
like to go could lift our spirits a little bit. We decided to use the
Canva tool because it is a free website where you can design whatever you like even if you aren’t a designer. Canva is a very interesting tool used by many companies to design their own posters,
travel brochures, business cards and so on. It was an opportunity
to work on our digital competence too! We invite you to read the
brochures selected to be published on the Pedraforca website

and enjoy imagining the day when we are able to travel again
around our beautiful world. We wish you a pleasant journey!

Japan: Jareybelle James 3D

Trip to Paris: Jenifer Arnez 3C

Las Vegas: Cristopher Javier Espinales 3D

Santa Cruz: Jhonatan Carrasca 3B
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Your Great Getaway: Christian Mascote 3A

NOVES CREACIONS

Explore London: Jose Luis Baez 3C

Argentina: Luis Mario Cardozo 3B

Baguio: Mary Chelsie Sagun 3C

Bergen: Mireia Arnez 3D

Toronto: Pamela Rodríguez 3A

Pokhara: Samrat Rijal 3D
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Shanghai: Yujie Huang 3C

Mexico: Vanessa Araceli 3B

Il·lusions òptiques i perspectiva
Us mostrem quatre treballs de 2n A i 2n C d’ESO:
dos sobre la perspectiva cònica central i dos
sobre les il·lusions òptiques.

César Meneses

Karen Franco Martínez

Iqbal Molina Noor

David Mayorca Quispe
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Tríptics del C4 de Cicle de TCAI, grup CDE3

Rosa Narváez

Shanel Núñez

Carola Iza

Alejandra Quinde

Madeleine Ramírez

Glenda Vargas

Carola Iza
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Construïm estructures
Tecnologia a l’aula de 3r d’ESO
Encarna Moreno, tutora de 3r ESO

Estructura geodèsica i massissa del Museu Dalí, a Figueres,
Girona.

EL PONT DE MANHATTAN, construït l’any 1909 és un
pont penjant que connecta Brooklyn amb el baix Manhattan,
a la ciutat de Nova York.
Estem envoltats d’estructures, i gairebé tot el que ens envolta,
es pot mantenir perquè està suportat per una estructura.

EL PONT ROMÀ DE MÉRIDA, A BADAJOZ, és un altre
exemple d’estructura massissa, construït al segle I aC. Està format per 10 arcs, i un nucli de formigó amb material del mateix
riu Guadiana.
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Estructura entramada, com la del cablejat elèctric o la Tour
Eiffel a París.

NOVES CREACIONS
Els alumnes de 3r ESO, a l’assignatura de tecnologia, han pogut
posar en pràctica tot el que han après al llarg del tema 2 de Tecnologia, les estructures, aprenent conceptes com esforç de tracció, compressió, flexió, torsió o cisalla i a identificar les
estructures massisses, entramades, triangulades, penjants, pneumàtiques i geodèsiques… noms de vegades complexos, que
sense la pràctica haguessin estat molt difícils d’identificar.
Totes les construccions han estat fetes de manera individual per
cadascun dels alumnes, a causa del protocols per covid’19 amb
el qual ens movem i amb totes les mesures de seguretat.
Us oferim una petita mostra d’algunes de les estructures que
hem vist i també d’aquelles que ens han inspirat a fer-les, d’una
manera pràctica i amena, i amb uns resultats sorprenents, i sinó
mireu ……
Jenifer Arnez. Estructura geodèsica amb gominoles.

Samrat Rijal. Vaig fer aquesta estructura perquè em va agradar
molt aquest pont amb tirants i vaig veure els videos a Youtube.

Maahum Chaudry. Volia fer una cosa diferent als meus companys que havien construït un pont, i vaig decidir fer un molí.

Totes les construccions han estat fetes de manera individual per cadascun dels alumnes
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Brenda Ortega. Em vaig inspirar en la caseta de Campanilla.

Sukhman Singh. M’he inspirat a fer aquesta estructura perquè
m’agradaria fer una casa de fusta.

Ibrahim Bilal. Volia fer alguna cosa diferent i abstracte que
ningú hagués fet.

Melany Martínez. Inspirada en la Tour Eiffel de París, que em
va agradar molt.

Yasmin Ziani. M´he inspirat en el gronxador del parc del Mercadona.
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Rhuma Sehar, estructura entramada combinant fusta i plastilina.

Aditya Vyar. M’he inspirat en el bany de la pel·lícula de Shrek,
em va semblar original i em va agradar.
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Ángel Cardozo. Em va agradar la idea de fer una grua.

Ghaya Mahdaoui. Era de nit, i vaig veure la làmpada de nit
de la meva habitació i em vaig inspirar en ella, no m’agrada la
foscor i amb la làmpada puc posar llum.

Com podeu veure els alumnes s’ho han passat bé i han fet servir
molt la imaginació, tot aprenent… Una experiència per repetir
sens dubte…
Esperem que us hagi agradat.
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Leonardo da Vinci.
El geni dels invents
Encarna Moreno, tutora de 3r ESO
M’agradaria poder escriure una mica sobre aquest geni
dels invents, artista i inventor renaixentista.

L

eonardo da Vinci (1452-1519)
imaginava i dissenyava centenars de mecanismes i màquines,
alguns amb tanta visió de futur que no
van veure la llum fins segles després.
Va nèixer a un petit poble a prop de
Florència. El seu pare, Ser Piero di Antonio da Vinci, va ser notari d’ofici, i la
seva mare Caterina, va ser la filla d’un
granger.
Molts són els àmbits que aquest geni
italià podia abastar, com ara l’arquitectura, l’escenografia, l’enginyeria, l’anatomia, la física, les matemàtiques, la
geologia, la geografia, la pintura i moltes
disciplines més.
En tot el que feia, Leonardo tractava
de reproduir la natura. El seu mètode es
basava en l’experiència.
El nom «d’Home del Renaixement»,
definia la capacitat de l’individu per a dominar moltes disciplines, i en aquest sentit, Leonardo da Vinci, va ser «l’Home
del Renaixement» per excelència.
Alguns dels quadres més famosos de
l’artista italià van ser: La Gioconda i la
dama amb un ermini.

La Gioconda

Entre els diferents invents que va
crear, en podem destacar els següents:

Dama amb un ermini

Lleva excèntrica

Higròmetre

Podem dir que Leonardo va treballar
els 4 elements: AIGUA, AIRE,
TERRA i FOC.
INSTITUTPEDRAFORCA

49

NOVES CREACIONS
AIGUA
L’aigua, font d’energia essencial, formava part del rius i mars que eren vies
de comunicació ràpides i efectives entre
diferents llocs.

ponts gràcies a l’enclavament de troncs
de fusta, màquines per treballar el
camp o bicicletes.
FOC
Molts dels seus invents, es van dedicar a la defensa i a la guerra, com ara els
tancs mòbils ó la catapulta, aprofundint en l’estudi dels projectils i de la seva
trajectòria.

Flotadors per caminar sobre l’aigua
AIRE:
Els dissenys d’ales articulades de
Leonardo són molt coneguts, a on s’intentava simular la morfologia de les ales
de les aus. Exemples són el planador
d’ala fixa o l’ornitòpter vertical.

Ornitòpter vertical

Canó
El que sí és evident en tota la seva producció de pintures, dibuixos, invents i manuscrits, és la seva incansable observació
de la natura, ja sigui del cos humà o del
moviment de l’aigua a les muntanyes.
Amb l’observació de tots els invents
de Leonardo, les aules de 3r d’ESO de
l’Institut Pedraforca s’han omplert d’inspiració per a poder desenvolupar una
sèrie de mecanismes per a la creació de
diferents artilugis.
Escales mecàniques de cartró,
mogudes amb engranatges una mica
complexos.

El disseny de ninots autòmats moguts amb maneta giratòria.

TERRA
Com a element Terra, hi ha mecanismes d’enginyeria civil com la creació de

La fabricació de cotxes moguts a propulsió amb o sense motors.
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M’agradaria poder acabar aquest petit
article amb la cita d’algunes frases cèlebres atribuides a aquest gran geni Leonardo da Vinci:
«El plaer més noble és la joia de
comprendre» que Leonardo va dedicar
a la Ciència de la comprensió.
«Els homes genials comencen
grans obres, els homes treballadors
les acaben», aquí Leonardo valorava la
importància d’acabar els projectes.
«La vida ocupada resulta llarga»,
fent menció a la gestió del temps.
«La saviesa és filla de l’experiència». Leonardo da Vinci volia així posar
en valor la pràctica.
«Qui de veritat sap de què parla
no troba raons per aixecar la veu»,
parlant sobre com argumentar i dialogar.

A Leonardo da Vinci se li atribueixen
moltes més frases cèlebres, però he volgut acabar amb una que està molt relacionada amb el món de l’ensenyament, i
amb el qual hem volgut despertar els sentiments i la imaginació dels alumnes
creant projectes amb una mirada al futur.
«Tot coneixement comença pels sentiments» Leonardo da Vinci dona valor
a l’emoció en l’educació.

I per tancar la
secció una
mica de poesia
a càrrec de
Diego Teruel
A un noi suïcida
X estimat
Ja no podrem tenir-te més
Ni sentir la teva preciosa existència
Ni que omplis subtilment algun espai
molt proper a nosaltres i als teus
Ja no podrem sentir la teva absència
física
Ni reclamar la teva presència
Copsar els matissos de la teva veritat
Ens has deixat un buit terrible
I malgrat que no et conec
He plorat i ploro
Però no he plorat per tu
He plorat per mi
Perquè no puc suportar el teu dolor
transferit
De la teva decisió sense retorn ni solució
I perquè el món sense tu serà pitjor
Pensa que amb la teva mort els teus
pares moriran dues vegades:
La teva i la seva
Ja per sempre més quedaran sense
consol i sense desitjos possibles
Perquè tota la seva esperança ja ha
desaparegut
I tot goig serà per sempre més
anul·lat per l’esguinç de la seva ànima
amputada i anihilada
Ja per sempre més ens doldrà allò que
no ens has dit
Tot allò que no ens has compartit
I la falta del teu contacte i la teva mirada
Perquè ens deixes en aquest món que
serà més trist per la teva acció!
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I no ho podem acceptar, com no
podem acceptar la mort de les belles criatures
Que ens ajuden tant a viure a nosaltres
I ara ens quedaran infinites reflexions
a fer
Inabastables sentiments i emocions
sense destí
La nostra ànima amputada i defectuosa pel dolor i la manca d’alegria
I el nostre amor sense objecte perquè
tu hi faltes
I també ens quedarà el nostre inmens
desig d’allò
Que no ha pogut ser
I com única solució
Dedicar tot els nostres esforços a allò
que el teu sublim ideal somiava!
X t’estimem dintre del nostre esperit
on no hi ha ni temps, ni espai
Superant la realitat que ens limita
On el nostre sentiment i emoció per
tu ens farà més bons i bells

Reflexions sentimentals
Quin valor jo tinc ara?
Quin valor jo tinc ara quan ja no hi són els meus pares per estimar-me?
Quin valor jo tinc ara quan ja no hi són els meus pares per estimar-los?
Quin valor jo tinc ara quan ja no hi són per estimar-nos?

El meu últim descobriment

S

obre el tema de l’amor. I en particular de l’amor que
podem sentir i/o donar, es tracta només d’un tema contable. Allò del debe y haber. Ingresem tot l’amor en el debe
i acumulem tot l’amor que hem rebut. Que en el meu cas ha
estat inconcebible. En l’haber tot l’amor que podríem i anem
donant. M’és fàcil disposar de grans quantitats d’ell per gastar. És per això que m’entendreix veure els coloms picotejant
els minsos que resten a terra de les lamentables ciutats d’algun aliment aprofitable. És per això que m’enamora el seu
vol preciosament creatiu i joganer. Només els que poden estimen ho poden veure per apreciar la seva meravella vital!
Oh! És per això que m’enamora la mirada trista i fervosament inquisitiva dels gossos!
És per això que tinc, perquè he estat generosament dotat,
del capital d’amor necessari per gastar, malgrat la meva mala
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administració. I de fet no soc generós, perquè de fet el generós és el que es priva de les seves necessitats per oferir-les
als altres. I aquest ha estat la meva greu deficiència: si no he
estimat més és perquè no he sabut, no perquè no hagi pogut!
Perquè podia, i el meu capital era inabastable, al menys des
de la meva probresa d’esperit. Simplement: he tingut allò
que no he merescut. I si ho he merescut, encara no m’ho he
guanyat. Traduït: alguns m’han estimat inmerescudament.
Tinc aquesta constància comptable. Però també hauria de
dir: que també algú no m’ha estimat segons els meus mereixements i necessitats, o tal vegada degut a la seva incapacitat
d’estimar. Una cosa va per l’altra. Insisteixo: poder o no
poder estimar, només es tracta d’un tema comptable!
Diego Teruel

PROJECTES

El projecte AVANCEM (Programa d’innovació pedagògica)
M. Àngels Gallardo, Àngels Iglesias, Bernat Juan, Patrícia Suárez, Montserrat Tudela i Marta Vázquez
Grup impulsor Avancem

D

es del curs 2018-19 fins a l’actual l’Institut Pedraforca està implementant el programa d’innovació
pedagògica del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya AVANCEM: «Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües», en el qual participen diversos
docents de tots els departaments lingüístics: català, castellà, anglès, francès i llatí. La finalitat d’aquest programa és dotar el
nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi el seu creixement acadèmic, des d’un punt de vista competencial, partint de la cooperació entre el professorat de
llengües. El mes de juny 2021, després de tres cursos de formació i experimentació, podrem fer una avaluació completa i
la farem pública.
Els professors de llengües de l’Institut Pedraforca vam voler
participar en aquest programa perquè des de fa uns anys el nostre centre ha apostat de manera ferma per un bon aprenentatge
de les llengües catalana, castellana i anglesa atès que un dels pilars
de l’ensenyament és la consolidació de l’expressió lingüística de
l’alumnat. El nostre objectiu és assolir l’excel·lència de les habilitats comunicatives de l’alumnat, per tal que pugui expressar fets
i opinions amb correcció per participar activament a la societat.
I hem constatat que per aconseguir-ho cal la coordinació dels
docents de totes les llengües que s’imparteixen al Pedraforca. I
aquest marc de formació i col·laboració ens l’ha ofert AVANCEM. Cal tenir present que l’Institut Pedraforca també ofereix
un altre programa d’impuls del plurilingüisme: GEP.
Els objectius del programa AVANCEM han estat:
-Iniciar el professorat en el tractament integrat de les llengües (TIL).
-Promoure un ensenyament de les llengües de caràcter competencial i integrador, i proporcionar als docents les estratègies
necessàries.
-Afavorir la coordinació entre el professorat de llengua amb
l’objectiu de consensuar criteris d’instrucció i avaluació.

-Millorar els resultats en competència lingüística de l’alumnat (català, castellà i llengües estrangeres curriculars).
Els integrants del programa a l’Institut Pedraforca han estat:
· Assessora LIC a L'Hospitalet de Llobregat
· Director del Centre
· Coordinadora LIC del Centre
· Professorat de llengua anglesa
· Professorat de llengua catalana
· Professorat de llengua castellana
· Professorat de llengua francesa
· Professorat de llengua llatina
Professorat que ha participat en la formació:
· Professorat de llengua catalana
· Professorat de llengua castellana
· Professorat de llengua anglesa
· Professorat de llengua francesa
· Professorat de llatí
El programa, de tres cursos de durada, s’ha organitzat de la
manera següent:
Curs 2018-2019: Constitució del grup impulsor compost
per un total de 5 professors i professores, que assistiren a les
16 sessions que es varen realitzar.
Curs 2019-2020: Aprofundiment teòric en la formació i
descripció, planificació i organització del primer projecte de comunicació integrat (PCI) titulat «Pedraforca in verde» desenvolupat en quatre seqüències didàctiques. Van participar 11
membres del professorat. La implementació didàctica d’aquest
PCI va ser impossible de dur a terme a causa de la pandèmia
de la Covid19 que va obligar a fer ensenyament telemàtic a partir del dia 13 de març de 2020 fins a final de curs.
Curs 2020-2021: Implementació del PCI «Pedraforca in
verde», que va quedar pendent de realitzar-se el curs anterior
(octubre 2020-febrer 2021). S’ha fet una planificació d’un proINSTITUTPEDRAFORCA
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jecte de comunicació integrat que es durà a terme enguany i que
a partir del curs 2021-2022 se celebrarà el 21 de febrer, «Dia
Internacional de la Llengua Materna». D’aquesta manera hi
haurà dos «moments lingüístics» al llarg dels cursos, un al febrer
i un a l’abril (Sant Jordi).
També s’ha decidit consolidar el grup impulsor d’Avancem,
com a grup de treball del Pedraforca, per tal de seguir aprofundint en la col·laboració entre el professorat de llengües i així reforçar la competència plurilingüe de l’alumnat. Aquest grup de
treball s’obrirà a noves incorporacions voluntàries de docents
de llengües.
En el moment d’escriure aquest article no podem fer una valoració final del programa perquè encara estem acabant d’implementar-lo aquest tercer curs. Tanmateix, amb el treball fet
fins al dia d’avui, hem constatat una millora de la competència
comunicativa de l’alumnat una vegada hem iniciat l’ensenyament
de les llengües basat en uns principis metodològics comuns.

Reunió de treball dels membres d’Avancem del curs 2020-21.

Reportatge

La importància de les tres R
Melany Martínez, Alejandro Murillo, Samrat Rijal i Yasmin Ziani (3r ESO A)
Des del drup d’Avancem es va proposar el projecte plurilingüe «Pedraforca in verde», i l’alumnat de 3r ESO ha participat en la implementació
amb diversos reportatges relacionats amb el
medi ambient.

L

a primera vegada que va aparèixer el concepte de les
tres R va ser en la reunió G8 de juny 2004 i el va batejar el primer ministre japonès, Koizumi Junichiro.
Aquesta regla de tres consisteix en disminuir el residus del nostre planeta i millorar-lo.
La primera «R» d’aquesta regla és reduir. Reduir significa
consumir menys. Es tracta de sintetitzar les despeses innecessàries com per exemple l’ús de l’aigua i d’energia per contaminar
menys. Desconnectar els aparells electrònics quan no els utilitzem, usar les bicicletes o els transports públics són alguns exemples per reduir la contaminació.
Reutilitzar és la segona «R» i consisteix en donar una segona
vida als objectes. Hi ha objectes que els comprem i després
d’utilitzar-los, els llencem a la paperera. Qualsevol objecte es
pot emprar més d’una vegada i de diferents maneres, com per
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exemple es poden reutilitzar els objectes per decorar la casa,
aprofitar una bossa de plàstic que ja tenim per anar a comprar...
Reciclar és l’última “«R» d’aquesta regla. Es tracta d’aprofitar
les deixalles de les escombraries per elaborar nous productes.
Els materials reciclables són el plàstic, el vidre, el paper, el cartró, l’alumini, el metall i els residus orgànics, existeixen contenidors de diferents colors per poder classificar-los: l’alumini i
els vidres són materials que es poden reciclar més d’una vegada,
es poden fondre i crear nous productes, de manera que es tor-

PROJECTES
nen a reutilitzar o amb la matèria orgànica es pot fer compost
per a la jardineria.
Vam realitzar una enquesta als estudiants de 3r ESO de
l’Institut Pedraforca per comprovar si coneixien el significat de
les 3 R i si acostumen a reciclar. El 68,8% dels enquestats saben
quines són les tres R. Amb percentatges semblants alguns
creuen que la regla de tres R és important pel medi ambient i
altres consideren que és necessària per tenir cura i no gastar els
recursos naturals o que pot ajudar a reduir la contaminació.
A la pregunta de quina de les R és la millor, la majoria dels
alumnes creu que és reciclar. Potser actualment ho és, però si
ens conscienciem a no consumir tant, podrem reduir la contaminació si no utilitzem els combustibles fòssils com el petroli
o el carbó, o si reutilitzem materials.

Conseqüències de no reciclar:
1. Augment de la contaminació: és un dels principals resultats
de no reciclar.
2. Acumulació dels residus: si no reciclem els residus augmentaran cada vegada més.
3. Disminució dels combustibles fòssils.
4. Contaminació dels oceans: els nostres residus sovint acaben
en els mars i oceans i posen un perill, a més, a la fauna i la
flora marina.
5. Augment de desforestació: El paper que utilitzem en nostre
dia a dia prové dels arbres. Si no reciclem el paper, la quantitat dels arbres que hi ha al món s’esgotaran més ràpid. Els
papers es poden reciclar fins a set vegades.
6. L’escalfament global: Si consumim de manera massiva i, a
més, no reciclem,
les indústries elaboren els productes més ràpid i en
molta quantitat, la
qual cosa augmenta la producció de gasos i
agreuja l’efecte hivernacle.

Gràfic que representa el percentatge d’alumnes que reciclen.

L’anàlisi de l’enquesta ens mostra que el 75% d’alumnes de
3r que han respost reciclen a vegades i i només plàstics, llaunes,
cartrons, roba, vidres i tetrabriks. A partir d’aquesta informació
podem afirmar que la gent no recicla sempre. Què pot passar
si no reciclem?

Percentatge de les 3R.

7. Segons l’enquesta, més de la meitat d’alumnes (53,4%)
comenten que reciclar és la millor R i només el 20 % pensen que és reduir. Si la gent comencés a reduir més, probablement hauríem de reciclar i reutilitzar menys els
materials.

Com afecta el confinament humà
a la recuperació mediambiental?
Mohamed Taher, Hamza El Aissaoui, Ghaya Madhoui,
Christian Mascote i Maria del Carmen Rodríguez (3r A)

L

a Covid-19 ha provocat un confinament mundial i ha causat una
baixada dels índexs de contaminació, a més a més, ha hagut una recuperació de la fauna i la vegetació.
Quan va començar la pandèmia per la
Covid-19, tot el món es va haver de que-

dar tancat a casa i va causar una autèntica tragèdia econòmica, sanitària… Però d’aquesta situació
podem extreure que d’allà d’on es
retira la mà de l’home, la naturalesa
reneix.
Les ciutats més contaminades,
INSTITUTPEDRAFORCA
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amb el seu cel gris, han vist
com aquest es tornava blau i
podia respirar-se una atmosfera inusualment neta.
Hi va haver prou amb uns
pocs dies perquè la pol·lució
de les ciutats espanyoles caigués en picat. El 23 de març,
uns dies després d’haver-se
decretat el confinament, el
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va
detectar que els nivells de CO2 de Barcelona s’havien reduït fins a un 75% respecte als seus nivells normals, mentre
que els de diòxid de nitrogen havia descendit entre un 70% i un 80%, respecte
als dies anteriors a la crisi sanitària.
Les entitats ecologistes han recordat
que les emissions a l’atmosfera a les ciutats maten moltes persones tots els anys

a Espanya, des de fa dècades. La reducció d’aquestes emissions pot
haver redundat, llavors en una
minva d’aquesta mortalitat, que
no obstant això, roman sense ser
quantificada encara.
El llarg confinament que
hem patit, i tal com han constatat
algunes persones la falta de la
presència humana pels carrers

dels pobles i les ciutats del
nostre país, ha fet que aquests
hagin sigut conquistats pels
animals. En ciutats com Barcelona o Madrid amb un nivell alt de contaminació, s’ha
pogut veure com els paons,
els porcs senglars o les cabres
s’han passejat pels nostres carrers buscant les nostres deixalles alimentàries i fent-nos
enveja de la seva llibertat.

Uneix-te al moviment «Pedraforca en verd»
Laia González Solé

E

stigueu tranquil·les i tranquils, la pandèmia no
ha aturat el moviment «Pedraforca en verd».
Aquest curs 2020/2021 s’han fet les següents

accions:

Recolecta selectiva:
• Col·locació de punts de recollida selectiva de material
escolar (bolis, subratlladors…)
• Col·locació de papereres per reciclar paper a totes les
aules i per reciclar plàstic als grups on es fa l’esbarjo a
l’aula.
Participació en concursos i en diades:
• Participació a la Setmana Europea del Residu Zero, amb
el taller de “Disseny circular” per als de 1r d’ESO i l’activitat de «Pedala pel clima».
• Participació al concurs «Joves pel demà», per part de l’alumnat
de 2n d’ESO.
• Apadrinament del riu Llobregat.
• Celebració de l’entrega oficial de la placa de «Escola Verda».
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Anàlisi i modificació de l’entorn:
• Instal·lació d’una estació meteorològica al pati.
• Iniciació dels treballs per al futur hort o jardí.
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Tallers, activitats i accions per sensibilitzar:
• Sensibilització sobre l’alimentació sostenible.
Digue’m prou a les begudes enllaunades! (1r
d’ESO).
• Teatrealització de temes que envolten la sostenibilitat, per part de l’alumnat de 4rt d’ESO.
• Assignació de representants per cadascun dels ODS
(Objectius de Desenvolupament Sostenible). Properament veureu exposicions on us podreu informar
sobre aquest tema.

Què us ha semblat? Teniu més
idees? Voleu formar part d’aquest moviment? No us ho penseu més. Passeu a
l’acció. Entre totes i tots crearem un
món millor!

Realitat augmentada a l’aula
Xavier Febrero Torner

L

’ús del telèfon mòbil a l’aula és
un punt molt controvertit en la
tasca com a docents. Com ja
sabem és important que els nostres
alumnes tinguin motivacions per aprendre. Si ens fixem en el comportament
dels alumnes veurem què és el que els
agrada i motiva i no es pot negar que l’ús
del telèfon mòbil és una cosa que els
agrada molt. A més a més, l’ús de les TIC
és una de les competències que cal desenvolupar i en la qual és important que
guiem el nostre alumnat perquè en facin
bon ús. Doncs aquest és un dels punts
de partida que hem utilitzat a l’aula de 1r
de dietètica d’aquest any. Ja tenim els dos
primers pilars en els quals es fonamenta
l’activitat: aquesta motivació per a l’ús del
mòbil i el treball competencial de les

TIC. De la mateixa manera que calen 3
potes en un tamboret per romandre dret,
trobem la tercera pota de la nostra activitat que és l’ús d’una eina que té un gran
potencial, la realitat augmentada.
Segurament tots coneixeu el fenomen Pokemon Go!; doncs ja esteu familiaritzats amb la realitat augmentada que
no és més que la incorporació de més informació a la realitat a través d’un dispositiu amb càmera, GPS, giroscopi i
pantalla principalment. És l’exemple de
Pokemon Go! S’incorporen les petites
criatures anomenades Pokemon als carrers de les nostres ciutats.
Actionbound, Appy Peu, Augmented
Class, Aumentaty o Blippar són només
alguns dels exemples dels programes que
ens permeten crear realitat augmentada.
INSTITUTPEDRAFORCA
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vostre dispositiu mòbil, l’obriu, introduïu
el codi que apareix sota de cada imatge i
escanegeu la fotografia. Espero que us
agradi tant com a nosaltres ens ha agradat fer-ho.

Molts d’ells són gratuïts i només cal registrar-se a la pàgina corresponent. Tot i
això, en alguns casos tindrem limitacions
alhora de crear temari, com per exemple
poder accedir a una part limitada del seu
contingut. Per tal de decidir quina utilitzar només cal fer un cop d’ull al seu funcionament i remenar una mica o
capbussar-se en els tutorials d’ús que
podem trobar tant a la pròpia pàgina web
com a Youtube.
Arribats a aquest punt la pregunta és
clara: Què té a veure això amb fer una
activitat a classe? Doncs que podem treballar part del temari realitzant una tasca
amb realitat virtual i utilitzar contingut
de l’assignatura que impartim per introduir aquesta metodologia.
En el nostre cas vam emprar l’aplicació Blippar ja que és senzilla i bastant
intuïtiva. La idea és penjar una fotografia al programa que ens servirà de disparador. El disparador és la imatge
sobre la qual treballarem, la que, un cop
reconeguda per la nostra aplicació
mòbil, ens mostrarà tota la informació
que hi hem introduït. Amb l’ordinador
preparem tota la informació que volem
que aparegui i amb l’aplicació mòbil ho
visualitzem.
Les instruccions eren les següents:
Realitzar un projecte de realitat augmentada tot explicant un cas d’un pacient amb una malaltia hepàtica. Cada
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alumne/a va rebre un pacient assignat
amb la corresponent imatge (que servirà
de disparador de la realitat augmentada)
i una malaltia hepàtica. La nostra idea no
és que expliquin únicament de forma genèrica la malaltia, sinó que proposin un

cas concret. La realitat augmentada el
que ens permet és incorporar imatges,
text, vídeos, fotografies, PDF,… i així incloure material que d’una d’altra manera
ens seria més difícil, poc endreçat o directament impossible.
Tot i que al principi pot semblar molt
aclaparador, al cap d’uns minuts tots tenien clar com realitzar la tasca, i com que
el resultat és tan bo el comparteixo amb
tots vosaltres per tal que pugueu visualitzar aquest món de realitat augmentada.
Per poder visualitzar-ho correctament cal
que us descarregueu l’aplicació Blippar al

PD: Les imatges que s’han utilitzant s’han obtingut a través de la pàgina thispersondoesnotexist.com
que genera de forma aleatòria cares
de persones d’una manera molt versemblant.
PD2: Agrair la seva feina a tot el
curs de 1r de dietètica especialment
als alumnes que presenten el seu treball a l’article, Héctor Acedo, Sofia
Andrade, Laia Garcia-Die, Axel Sotomayor i Isaac Torres.
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Els professors també ens formem
Àlex Baena, amb la col·laboració del departament d’Automoció

L

a Unió Europea amb encert va afirmar que una de les
competències generals del ciutadà europeu del segle
XXI era la de la formació al llarg de tota la vida, en un
món en canvi constant no pot ser d’una altra forma. Ara bé, si
aquesta competència és una peça clau en l’adaptació al món en
què vivim, la responsabilitat de desenvolupar-la es multiplica
quan parlem del col·lectiu de persones que formen i eduquen
els nens i joves, ja que estan forjant els fonaments pel seu desenvolupament ple, al mateix temps que se’ls prepara perquè
puguin ser ciutadans compromesos amb la millora de la societat, la vida o el planeta.
Els dies 22 i el 23 de febrer vam rebre al tècnic de Roberlo,
en Marc Mera, a l’institut per portar a terme una formació teòrica + pràctica aprofitant els espais del taller sobre noves tecnologies i la seva aplicació.
Roberlo és una empresa de casa nostra, amb fabricació prò-

pia, desenvolupament i formació, una empresa multinacional
present a 120 països.
Els objectius de les jornades són:
• Formació BLUCROM, el sistema de color base aigua d’última generació creat per Roberlo.
• Formació Processos BAP aplicats a Blucrom amb producte de mostra de Roberlo.
• Introducció de Non Paints per facilitar el procés de reparació/estalvi de temps i eficiència.
Què és Blucrom? Blucrom és el sistema de color base aigua
que destaca per la seva versatilitat: ofereix 2 sistemes en 1 adaptant-se a les necessitats concretes del taller:
- EFFICIENT és el sistema que aporta màxim rendiment i
major velocitat, amb BB-120 Efficient System Agent. I per als
tallers que valoren per sobre de tot.
- EASY ofereix un alt nivell d’acabat i simplicitat en l’apliINSTITUTPEDRAFORCA
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cació, gràcies a BB-110 Easy
System Agent.
Quines diferències podem trobar-ne?
Sistema Efficient
1. Estalvi de temps de fins a un
20% i un 30% en materials.
2. Eficiència en tota mena de superfícies i retocs.
3. Gran estabilitat en aplicacions
verticals.
4. Excel·lent cobriment.
5. Acceleració de l’assecat amb Air*Dry Gun.
Sistema Easy
1. Alts nivells d’acabat i simplicitat
en l’aplicació.
2. Facilitat en tota mena de reparacions.
3. Senzillesa en la tècnica de difuminat.
4. Excel·lent cobriment.
5. Acceleració de l’assecat amb Air*Dry Gun.
Aquesta formació no només es va fer per als professors,
també estava dirigida a l’alumnat del nostre centre, concretament a l’alumnat de CFGS D’Automoció.
Aquí veiem els alumnes, Joseph i Joan, aprofitant al màxim
aquesta formació, que a més els servirà per al concurs en què
s’ha inscrit l’Institut Pedraforca «Catskills».
«Catskills» és el campionat de Catalunya de formació professional on els alumnes d’ensenyaments professionals d’arreu
del territori català competeixen en 38 oficis (skills) relacionats
amb els estudis que estan cursant.

Els Campionats d’FP de Catalunya, «Catskills 2020», tenen
com a objectiu principal la promoció de la formació professional a través de la participació dels alumnes en una competició
que afegeix una motivació extra en el seu itinerari professional,
i també una experiència personal enriquidora. Al mateix temps,
els centres educatius i els professors que participen en la preparació dels alumnes poden intercanviar experiències i establir
xarxes de col·laboració amb les empreses que hi participen.
El «Catskills» és cofinançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i pel Fons Social Europeu.
Aquest concurs no sols es queda aquí,
una vegada obtinguts els millors resultats
continuarem el camí on les següents parades són:
- «Spainskills»: desembre 2021.
- «Euroskills Graz»: tardor 2021.
- «Worldskills Shanghai»: tardor 2022.
Imagineu el nostre institut amb representació a Shanghai....... Com deia Múgica «l’impossible sols costa una mica
més».
Ens veiem a Shanghai.
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L'Institut Pedraforca: Campions en Valors
Josep Nadal
Cap de Departament de l'Institut Pedraforca
Coordinador del Pla Català de l'Esport a l'Escola

Des del curs 2010-2011 el nostre Institut ha participat
en els Jocs Esportius Escolars en diferents modalitats
esportives.

A

l llarg dels anys hem guanyat diverses competicions,
però el premi del qual estem més orgullosos és quan
van ser campions en valors a la lliga de futbol sala de
categoria cadet, el curs 2017-18.
Si fem un recordatori hem estat campions en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya en les modalitats de Futbol Sala,
Voleibol i Curses de Cros.

També cal destacar els campionats en les competicions entre
els instituts de la nostra ciutat en els esports de Futbol Sala Masculí, Bàsquet, Voleibol Platja, Bàsquet 3 contra 3 i els «Fit
Games».
Actualment, malgrat les condicions de la pandèmia, estem
competint en els Jocs Esportius Escolars de Catalunya en la
modalitat de «Hip-Hop Funky» perquè és l’activitat més segura
per al nostre alumnat. Tenim un equip d’excel·lents ballarines.
En la classificació de la Secretaria General de l'Esport sempre hem estat entre els millors centres de Catalunya (inclosos
els privats i concertats).
En les qualificacions, a part de les nostres nombroses victòries, ens han ponderat molt positivament la nostra actitud en
les competicions, pel Joc Net, Hàbits Saludables, Respecte a

l’Entorn, Participació no Excloent (Ha competit alumnat amb
necessitats educatives especials), valors tots aquests referits al
respecte.
Pel que fa als valors en l’àmbit del Control Emocional, ens
han reconegut la capacitat de Control i no-Violència, La Motivació (continuïtat en la pràctica), L’Autonomia (constància, esforç i superació) i la responsabilitat.
Pel que respecta a l’àmbit de Les Relacions Socioafectives, els hi ha agradat
molt el nostre Treball en
Equip (cooperació), l’Empatia (sensibilitat cap als altres), la Solidaritat i el
Civisme.
El nostre Departament
d’Educació Física juntament amb els entrenadors
procurem inculcar aquests
valors en cada sessió d’activitat i en les competicions.
Com a equip de treball
pensem que els valors, que s’adquireixen al llarg de tota la vida,
configuren el caràcter de les persones i permeten el seu desenvolupament personal i social.
Si volem construir un veritable projecte de convivència en
la societat actual multicultural, global i interconnectada, si
creiem en la importància de la cohesió social i en la lluita contra
les desigualtats, hem de treballar tots plegats per compartir i
transmetre valors autèntics.
Pel sol fet de participar en les nostres propostes, ja es guanya
en valors com: amistat, respecte, salut, companyonia, diversió...i,
en definitiva, en allò que realment és important.
Us atreviu a competir?
Voleu ser uns autèntics guanyadors en valors?
Animeu-vos! Us hi esperem!
INSTITUTPEDRAFORCA
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Micromasclismes
Oriol Giralt

L

a Setmana de la solidaritat de l’Hospitalet de Llobregat
2020, que es va dur a terme a la ciutat entre els dies 23
i 30 de novembre de l’any passat, tractava el tema de la
violència envers les dones. Com ja és habitual els darrers anys,
els i les alumnes de l’Institut Pedraforca hi van participar activament.
Per començar, vam estar reflexionant sobre com podíem
aportar el nostre granet de sorra al tema a tractar i vam decidir
que ho enfocaríem sobre els micromasclismes, un aspecte de la
violència envers les dones que a vegades queda una mica oblidat,
ja que aparentment potser no és el que crida més l’atenció, però
que realment resulta una violència de gènere més, i que ho fa passar malament a qui ho pateix d’una manera malauradament massa
quotidiana.
El micromasclisme és aquell masclisme normalitzat socialment, és a dir, els comportaments interpersonals, els comentaris
verbals i les actituds exercides per homes o dones que contribueixen a la dominació i violència contra les dones en la vida quotidiana.
Per afrontar aquest tema vam buscar tot d’exemples de situacions quotidianes on podíem trobar micromasclismes. Realment
va resultar sorprenent veure la gran quantitat d’exemples que malauradament hi ha, i que de vegades, de manera inconscient estem
acostumats a passar per alt, però que si hi reflexionem, veiem que

resulta una clara situació discriminatòria cap a la dona.
Així doncs, un cop feta la recerca, vam intentar expressar la situació a partir d’un comentari o
frase representativa del micromasclisme a tractar. Van sorgir situacions d’allò més interessants, com per exemple el costum de
pensar que el color blau és per als nens i el rosa per a les nenes;
quan uns pares, veient com va vestida la seva filla, li diuen que
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«va molt curta» i en canvi respecte el seu fill no opinen mai si va
massa curt o no; que quan una noia opina o defensa les injustícies
que reben les dones de seguida li diuen la frase «segur que ets feminista»; el tòpic de sempre «una dona diu no, en realitat vol dir
sí»; i un llarg etcètera de situacions que malauradament els, i sobretot les, alumnes coneixien perfectament.
A partir d’aquí vam plasmar en un paper la frases i situacions que van sorgir, acompanyades de reflexions i
propostes de millores per evitar aquest fet discriminatori
envers les dones. També vam realitzar dibuixos o símbols
que ajudaven a posar-se en situació i entendre la problemàtica.
Aquests treballs van estar exposats durant uns dies al
vestíbul de l’institut i també van ser enviats a l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat que els va penjar a la pàgina
web de la Setmana de la solidaritat, juntament amb els
d’altres instituts i entitats de la ciutat: https://setmanadelasolidaritat.org/
Va ser un treball interessant i agradable, i un pas endavant per
millorar les evidents injustícies que hi ha envers la dona a la nostra
societat i que sovint tenim massa normalitzades. Resulta molt enriquidor veure com les noves generacions, mica en mica, van
avançant sobre aquests temes que potser fa uns anys no es tractaven gaire entre el jovent. Encara queda molta feina per fer, però
amb l’esforç de tots i totes, el futur de les noves generacions pot
ser esperançador.
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L’Institut Pedraforca torna
a participar a l’exposició
«Art en femení»
Isabel Llurba
Professora de Visual i Plàstica

C

om cada any l’Institut Pedraforca ha participat en l’exposició «Art en femení». La mostra que arriba a la
21a edició es fa amb motiu del Dia Internacional de
la Dona, el dia 8 de març, i està organitzada per la Regidoria de
Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
És una exposició col·lectiva que es va fer a l’Auditori Barradas del 8 al 21 de març i en la qual van participar joves artistes de la ciutat, col·lectius d’artistes i alumnat dels instituts de
l’Hospitalet.
Aquest curs 2020-2021 hem participat amb una obra que
ha pensat i realitzat l’alumnat de 4t d’ESO (C). És una tela rectangular amb bastidor que mesura 60x81 cm.
La realització de l’obra sempre suposa un temps i un espai
de reflexió: què farem?, com ho fem?, què volem dir? Enguany
en el debat sobre la igualtat de gènere i explicant el sentit de
mots com equitat, paritat, respecte, empatia, sororitat… va sorgir la idea de fer una sopa de lletres en la qual es pogués incloure
totes aquestes paraules.
Un cop definit el contingut de l’obra es va anar definint
també el format i el contingut visual i artístic de la mateixa. El
títol de l’obra és «LA SOPA DEL FUTUR».

Crec que el resultat ha estat molt bo. Felicitats a totes i a
tots els participants!!
INSTITUTPEDRAFORCA
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21 de febrer: Dia Internacional de la Llengua Materna
21 de febrero: Dia Internacional de la Lengua Materna
21 February: International Mother Language Day
Montserrat Tudela

C

om cada any l’Institut Pedraforca celebra aquesta diada internacional promoguda per la
UNESCO. Enguany hem editat un vídeo
amb una frase tan quotidiana com necessària: «En temps de Covid, distància,
mans i mascareta». També us proposem
que pugueu llegir en anglès la declaració
de la UNESCO i dos articles publicats en
mitjans de comunicació, per tal promoure
la reflexió sobre el fet lingüístic.
«The idea to celebrate International
Mother Language Day was the initiative
of Bangladesh. It was approved at the
1999 UNESCO General Conference and
has been observed throughout the world
since 2000.

UNESCO believes in the importance
of cultural and linguistic diversity for sustainable societies. It is within its mandate
for peace that it works to preserve the
differences in cultures and languages that
foster tolerance and respect for others.
Linguistic diversity is increasingly
threatened as more and more languages
disappear. Globally 40 per cent of the
population does not have access to an
education in a language they speak or understand. Nevertheless, progress is being
made in mother tongue-based multilingual education with growing understanding of its importance, particularly in
early schooling, and more commitment
to its development in public life.
Multilingual and multicultural societies exist through their languages which
transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way.
The theme of the 2021 International
Mother Language Day, “Fostering multilingualism for inclusion in education and

Les postals guanyadores
del concurs de Nadal 2020
Arlet Sagardia
1r d'ESO C

Neus Camila Sánchez
1r d'ESO A
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society,” recognizes that languages and
multilingualism can advance inclusion,
and the Sustainable Development Goals’
focus on leaving no one behind.
UNESCO believes education, based on
the first language or mother tongue, must
begin from the early years as early childhood care and education is the foundation of learning.»
Articles recomanats:
Llengua materna i justícia social
https://www.eldiario.es/comunitatvalenciana/llengua-materna-justicia-social_132_1002833.html
La lengua que me hizo ser yo:
https://www.letraslibres.com/espana-mexico/ciencia-y-tecnologia/la-lengua-que-me-hizo-ser-yo
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David Mayorca 2n d'ESO C

Noor Molina 2n d' ESO C

Andrea Choque 2n d' ESO B-SIEI
Nicole Raza
4t d'ESO C

Nicole Albino
3r d'ESO A

Carlos Caparrós 3r d' ESO B-SIEI
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Pilar Torrijos i Dolors Marcer
Avaluació del test:
Si has encertat correctament entre:
a) 20 i 30 preguntes, el teu nivell cultural és excel·lent.
b) 15 i 20, el teu nivell és acceptable.
c) 10 i 15, el teu nivell és millorable.
d) 0 i 10, el teu nivell requereix un toc d’atenció i freqüentar més la biblioteca.

1 A Londres, al costat del dens Hyde Park, es troba ubicat l’històric barri de Mayfair situat al cor de West End de Londres.
Aquesta cèntrica zona de la capital britànica es distingeix pels seus
opulents carrers amb botigues de luxe extrem essent unes de les
més excelses Bond Street i Savile Row, les galeries d’art més «in»,
les captivadores places verdes com Berkeley Square i cases d’estil
arquitectònic georgià. I pròpiament, al número 17 de Bruton Street
d’aquest noble districte londinenc va néixer.
a) Sa Graciosa Majestat Isabel II d’Anglaterra (Her Most Gracious
Majesty the Queen Elizabeth II).
b) Agatha Christie.
c) Lady Castlerosse, Vescomtessa Castlerosse. (Viscountess Castlerosse, l’amant secreta de Sir Winston Churchill).

2 En el convuls període de la fi del règim franquista, la ingerència i intervenció d’un mandatari internacional en els assumptes
polítics interns d’Espanya, va trastornar emocionalment i físicament en Franco (El Ferrol, 1892- Madrid, 1975). La porfídia
d’aquesta rellevant personalitat va causar un substancial estrès en
el decrèpit dictador i va ser la causa directa de l’agreujament de la
salut, agonia i mort de l’ex-cabdill d'Espanya. Aquest eximi dignatari que va sol·licitar al general Franco clemència i misericòrdia «en
nom de Déu» per als cinc darrers condemnats a mort en la història
d’Espanya, afusellats públicament el 27 de setembre de 1975 va
ser:
a) Alexandre de Marenches (Comte de Marenches).
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b) Sa Santedat Pau VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria
Montini).
c) Henry Kissinger.

3 Al sud del Caire hi ha la piràmide esglaonada de Saqqara del
faraó Djoser (The Step Pyramid of Djoser), que és la tomba i cenotafi del faraó Djoser (Tercera Dinastia d'Egipte, 2650 a. C). És
la primera i més antiga de les piràmides que es van construir a
Egipte, té més de 4.700 anys d’antiguitat i encara es manté en peu.
Va ser construïda pel primer arquitecte i enginyer conegut de la
història de la humanitat. Aquest arquitecte que es considera el Leonardo da Vinci egipci és:
a) Imhotep.
b) Sinan.
c) Hiram Abif.

4 Casa automobilística que amb el pas dels anys ha mantingut
invariable l’estil, l’elegància i el prestigi. «The art of performance»
és el seu lema (motto) i és proveïdora de la Casa Reial Britànica
(House of Windsor) des de fa dècades:
a) Porsche.
b) Mercedes.
c) Jaguar.

PASSATEMPS
5 Per què ens fascina tant Egipte? Segons els experts i egiptòlegs de reconegut prestigi perquè som els seus descendents i seguim
repetint actualment alguns gestos egipcis sense saber-ho. Per exemple, quan portem flors a un difunt, reproduïm les seves ofrenes
florals: la paraula egípcia ang significava alhora vida i flor, i per això
donar flors equivalia a donar vida a l’Egipte faraònic. Els egipcis
adoraven les flors. En els seus temples conreaven flors i la més sagrada a l'Antic Egipte era:
a) La flor de lotus (The Lotus flower).
b) La peònia (The paeony).
c) El lliri de Nil (Lily of the Nile).

6 A Itàlia va néixer l’òpera a la fi de segle XVI. El seu origen és
a Florència en el cercle de la Camerata Fiorentina, formada per un
grup d’erudits florentins abduïts per la cultura de l’Antiga Grècia.
Al 1637 l’òpera va deixar de ser privada i exclusiva de l’aristocràcia
i les classes altes i va passar a ser pública. El primer teatre d’òpera
públic al món i on es va representar la primera òpera pública de la
història de la lírica va ser el teatre:
a) Teatre Massimo (Palermo).
b) Teatro di San Cassiano (Venècia).
c) Teatre Ariston (San Remo. Teatre on es celebra anualment el
Festival de la Canço italiana de San Remo des de 1951).

7 El vi que s’elabora avui en dia no és en absolut com es feia a
l’antiguitat. En aquells vells temps era licorós i decididament aromatitzat amb mel, most, mirra i fruites de divers tipus: prunes,
pomes, albercocs i peres. Aquests ingredients servien per fer-lo
més dolç i també antisèptic per evitar la proliferació de bacteris en
una època d’escassa higiene. Segons els experts enòlegs en l’actualitat hi ha una zona geogràfica (terroir) on se segueix produint el vi
com antigament. És l’únic vi del món que s’elabora i s’obté amb la
mateixa tècnica aconsellada pel poeta grec Esiodo.
a) Vi Brunello di Montalcino (Montalcino, La Toscana, Itàlia).
b) Vi Château Margaux (Bordeus, França).
c) Vi Moscato di Pantelleria. (Pantelleria, Sicília, Itàlia)

8 És el fundador i sant patró de la Formació Professional. La
festivitat es commemora en el seu honor el 31 de gener. Va ser canonitzat el 1934 i és un dels més prolífics preceptors de l’educació
al segle XIX. Sa santedat, el Sant Pare Francesc I, es refereix a
aquest egregi sant de la història amb les següents i textuals paraules:

«bravo prete questo». La traducció de l’italià més fidel i que més
s’adapta a aquest rellevant salesià i als seus temps és: «Aquest capellà, era un bon sacerdot»:
a) Sant Joan Bosco (San Giovanni Bosco).
b) Sant Antoni de Pàdua (Sant'Antonio di Padova).
c) Sant Benet de Núrsia (San Benedetto da Norcia).

9 L’arbre de Nadal més famós de món és un avet que tradicionalment es col·loca i s’encén durant totes les festes a la Plaça de
Trafalgar Square de Londres. Tots els anys des de 1947 és enviat
en vaixell a Anglaterra per un país immensament ric i potentat,
com a mostra d’agraïment per l'ajuda que la Gran Bretanya li va
prestar durant la Segona Guerra Mundial. Aquest privilegiat país
és propietari del fons d’inversió més gran de món posseït directament per un estat sobirà. Aquest regne que ostenta i a què pertany
un ingent patrimoni de milers de milions de dòlars és:
a) Suècia.
b) Noruega.
c) Dinamarca.

10 Fa 84 anys (18 d’agost de 1936) van assassinar a Granada el
poeta universal de la Generació del 27 Federico Garcia Lorca, autor
del Romancero gitano i Poeta a Nova York, entusiasta admirador de la
poesia japonesa, en concret dels haikus, i un dels pocs autors espanyols traduïts al japonès. L’any 2008, quan la seva neboda, Laura
Garcia Lorca, es trobava, en una recepció, al Japó, l’emperador del
Japó, acompanyat del rei d’Espanya, li va fer una gran i silenciosa
reverència i li va transmetre el següent missatge: «Per sobre d’emperadors i reis, estan els poetes». Aquestes paraules les va pronunciar Sa Majestat Imperial Akihito, el 125è emperador del Japó,
titular de la dinastia més antiga del món i del tron imperial anomenat:
a) Tron del Crisantem (The Chrysanthemum Throne).
b) Tron del Paó (The Peacock Throne)
c) Tron d’Horus (The Horus Throne).

11 Endómino que utilitzaven els antics grecs. El primer registre
d’aquest terme data del període homèric. És el vocable amb què
es coneix l’espai geogràfic, valors, llengua i cultura que conformen
la civilització grega. Actualment s’utilitza aquesta denominació
per referir-se a la República Hel·lènica comunament anomenada
Grècia.
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tain: Poirot’s Last Case), en la qual la «Dama del Crim» narra la mort
del cèlebre detectiu belga Hèrcules Poirot, va succeir un fet francament insòlit per a un personatge literari. El diari més influent
dels Estats Units va dedicar una necrològica in memoriam a l’investigador en primera pàgina. És el diari per excel·lència dels Estats
Units anomenat amb gran afecte i estima pels americans «La Dama
Gris» (The Gray Lady):

la benvinguda Constantin Txernenko, president del Soviet Suprem,
i el veterà mandatari comunista Andrei Gromiko. L’encaixada de
mans entre el monarca espanyol Joan Carles I i el president soviètic
va ser un dels més prolongats del seu regnat. Aquella nit del 10 de
maig va tenir lloc al Kremlin, antiga residència dels tsars, el sopar
de gala servida en una vaixella amb l’escut de la URSS i cristalleria
de Bohèmia sobre unes exuberants estovalles de fil. El menú va
ser curosament escollit: llagosta i caviar rus, sopa de peix a la Suzdal,
cranc Reial de Kamchatka, filet de xurra, perdiu farcida de foie i vi
del Caucas. Per postres, juntament amb el gelat de crema, es va servir conyac d’Armènia, el preferit de Sir Winston Churchill com resava l’etiqueta de l’ampolla. I per útim, el brindis no va ser amb
xampany sinó amb:

a) The New York Times.
b) The Times.
c) The Brussels Times.

a) Trockenbeerenauslese.
b) Vodka.
c) Chartreuse.

13 La pandèmia va obligar a suprimir tots els cultes a França, i
tots els oficis de Pasqua eren a porta tancada i es transmetien per
Ràdio Notre Dame. Però l’arquebisbe de París, Michel Aupetit, va
fer una excepció, i el 9 d’abril de l’any 2020, Dijous Sant, va treure
la custòdia d’or al peristil de l’església situada al turó de Montmartre
per oficiar un funeral per les víctimes de la pandèmia amb l’església
buida i només la presència de l’única feligresa admesa, l’alcaldessa
socialista de París, Anne Hidalgo, vestida de negre rigorós i amb
mascareta negra a la cara. El prelat va pregar i va implorar per totes
les víctimes, va prendre la custòdia, i després d’elevar a la part alta
aquesta joia sagrada, va baixar les escales del temple expiatori, i
enmig de les càmeres de la premsa internacional allà concentrada,
i abans de sentir-se l’himne eucarístic Tantum ergo Sacramentum, va
beneir la ciutat, França i el món en solemne silenci des de la majestuosa basílica de pedra blanca, romànica i bizantina, la construcció de la qual està inspirada en les basíliques de Sant Marc de
Venècia i Santa Sofia d'Istanbul:

15 Quan Pedro Sánchez i els membres del seu consell de ministres van prendre possessió dels seus càrrecs al gener de l’any 2020,
va ser la primera vegada des del març de 1945 que a Europa hi ha
hagut una monarquia amb un govern integrat per comunistes. Per
aquells temps el rei Miguel de Romania va aconseguir conviure
amb el govern comunista de Petru Groza només 34 mesos. Va ser
l’última monarquia europea que va tenir ministres comunistes, fins
que finalment el sobirà va haver d’abdicar encanonat amb una pistola pel secretari general del Partit Comunista de Romania. I el 30
de desembre de 1947, els comunistes van enviar el monarca a l’exili
d’on només va tornar després de l’afusellament operístic el dia de
Nadal, en el qual un escamot d’execució compost per 80 tiradors
van cosir a trets amb més de 190 bales en cada cos, a la dona i al
mandatari comunista:

a) La Pitia.
b) La Theodokos.
c) L’Hèl·lade.

12 Quan el 1975 Agatha Christie va publicar la novel·la Teló (Cur-

a) Església de Saint Germain des Prés. (L’església més antiga de
París).
b) Catedral de Notre Dame (Catedral de París).
c) Basílica del Sacré Coeur.

14 El 9 de febrer de 1977 el govern d’Espanya va resoldre restablir relacions diplomàtiques amb la Unió Soviètica. Va ser una
data històrica i també ho va ser la del 10 de maig de 1984 quan a
les 15 hores de Moscou, Ses Majestats els Reis d’Espanya posaven
els peus a l’aeroport d’Ontovo de la capital soviètica. Els va donar
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a) Slobodan Milosevic.
b) Nicolae Ceausescu.
c) Mariscal Tito.

16 La missió de la Guàrdia Reial Britànica (Queen’s Guards) és
la lleialtat i defensa de Sa Graciosa Majestat la Reina d’Anglaterra.
La Guàrdia Reial procedeix marcialment en el canvi de guàrdia tots
els matins davant el Palau de Buckingham i després roman hores
amb la mirada fixa sense moure una pestanya. El seu uniforme cerimonial és un símbol genuïnament britànic que consisteix en una
jaqueta vermella i una prominent gorra militar (bearskin cap) de color
negre de mig metre d’alçada i més de mig quilo de pes que es confecciona amb la pell sencera d’un animal ferotge:
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a) Un ós baribal de Canada.
b) Una guineu de Canada.
c) Una marta cibelina de Sibèria.

17 A Egipte tots els motius són bons per servir cafè, els egipcis
ho anomenen ahwa. L’egipci que no ofereix una tassa de cafè als
seus visitants tot i que es tracti només d’una visita de cinc minuts
en una botiga, en un basar, un despatx o una casa particular, falta
a les tradicionals normes que regeixen l’ancestral i arrelada hospitalitat egípcia. El cafè es prepara masbut (mitjanament ensucrat), siyada (molt dolç), sada (sense sucre) i arriha (amb una mica de sucre).
En realitat, mai se sap com estarà el cafè, ja que el que per un és
arriha per a un altre és masbut. Però el cafè no és la beguda nacional
d’Egipte perquè la beguda nacional de la República Àrab d’Egipte
és:
a) El karkadé (Te elaborat amb la flor d’hibiscus que es pren profusament a Egipte per a mitigar les temperatures extremes de
país).
b) La cervesa (Beguda inventada a l’Antic Egipte).
c) El te negre (Que els egipcis anomenen shay).

18 L’òpera Adriana Lecouvreur pertany a Francesco Cilea; Don
Giovanni a Wolfgang Amadeus Mozart; Carmen a Georges Bizet;
Ernani a Giuseppe Verdi; La Wally a Alfredo Catalani; Lulu a Alban
Berg; Norma a Vincenzo Bellini; Roberto Devereux a Gaetano Donizetti; Werther a Jules Massenet i Tosca a Giacomo Puccini. En totes
aquestes excepcionals òperes, la protagonista (prima donna) i el protagonista (primo uomo) comparteixen el mateix i exacte tràgic final
que és:

president de la República italiana es va negar a residir al Palazzo
Quirinale i va viure sempre fins a la seva mort en unes golfes de
50 metres quadrats a Piazza di Trevi al centre de Roma, on era visitat pel rei Joan Carles I d’Espanya amb el qual mantenia una
excel·lent amistat. Ítem més: des de casa seva, situada davant de la
Fontana di Trevi, va ser el primer cap d’Estat que va trucar per telèfon al rei d’Espanya al Palau de la Zarzuela (Madrid) per expressar-li el seu suport en la tràgica nit de el 23 de febrer de 1981 mentre
trontollava la democràcia a Espanya.
a) Sandro Pertini.
b) Alcide de Gasperi.
c) Aldo Moro.

20 Segons els experts, dels quatre únics retrats de dames que es
conserven actualment de Leonardo da Vinci, La dama amb un ermini
(La dama con l’ermellino) és la més bella de totes i també la més viatgera. S’ha exhibit a Varsòvia, Moscou, Washington, Malmö, Roma,
Milà, Florència, Berlín, Londres i Madrid. Aquest quadre va ser objecte de l’espoli del Tercer Reich a l’ésser requisat el 1939 per les
tropes nazis quan van envair Polònia, i no va ser retornat fins a
l’any 1946 al seu legítim propietari el príncep Adam Karol Czartoryski, quan l’obra va ser rescatada per les tropes aliades al finalitzar la Segona Guerra Mundial. Des de la seva residència de Roma,
l’afable príncep Czartorysky, que curiosament va néixer a Sevilla,
va declarar a la premsa a l’ésser requerit respecte del valor crematístic del quadre: «Si es perd em moro. Aquest és el seu preu». Dit
això, només cal afegir que en aquesta obra mestra (capolavoro), la
dama leonardesca acaricia la petita bèstia salvatge i exòtica amb:
a) La mà esquerra.
b) La mà dreta.
c) Amb les dues mans.

a) El matrimoni putatiu.
b) La mort.
c) El matrimoni in articulo mortis.

21 Una tarda humida i càlida de l’any 1902, els visitants del

19 Amb una inestabilitat política permanent, Itàlia supera a vegades la intriga i l’embolic d’una comèdia absurda de l’inoblidable
romà Alberto Sordi. L’escriptor sicilià, Leonardo Sciascia, va arribar
a afirmar que «Itàlia és un país sense veritat». El veterà periodista,
Indro Montanelli, pregava als italians que anessin a votar la històrica
formació política demòcrata cristiana italiana amb el nas tapat (turiamoci il naso e votiamo). Però per sobre de tot, el polític més estimat
a Itàlia va ser un important defensor dels valors de la resistència i
un home d’Estat a qui Itàlia li deu tant. El polític més estimat i setè

Museu Egipci de la Plaça Tahrir del Caire s’havien detingut al primer pis del museu a contemplar la mòmia del faraó Ramsès II quan
.... tot d’una, de manera brusca i inesperada el braç esquerre de la
mòmia es va incorporar i amb l’impacte de la mà va trencar l’urna
de vidre que la cobria. Els visitants van sortir corrent i udolant, terroritzats davant el fet que un cadàver que portava enterrat més de
3.300 anys hagués «ressuscitat». El pànic es va apoderar de tots els
presents buscant la sortida frenèticament, i entre crits d’espant i
horror es van produir diversos intents d’infart. Els guardians egipcis
del museu van fugir espaordits cap a les portes de sortida, lluitant
per qui escaparia primer. Alguns van rodar escales avall i altres es
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van llançar de cap a través de les vidrieres dels finestrals del museu.
La medicina va explicar el fenomen: certs cadàvers acusen una gran
dilatació dels seus teixits a l’ésser sotmesos a un canvi brusc de
temperatura. La mòmia provenia de la Vall dels Reis (Valley of the
Kings), al desert de Tebes, on mai ha plogut, mentre que al museu
l’atmosfera és més suau, la qual cosa va provocar la contracció dels
tendons de l’extremitat de Ramsès II. De tots els esdeveniments
d’aquesta melodramàtica tarda han quedat constància a la novel·la
del multimilionari escriptor i best-seller d'EUA:
a) Els viatges de Gulliver (Gulliver’s Travels) de Jonathan Swift.
b) La volta a el món en vuitanta dies (Le Tour du monde en quatre-vingts
jours) de Jules Verne.
c) La vuelta al mundo de un novelista de Vicente Blasco Ibañez.

22 Entrant a França des de la Ligúria (Riviera Italiana), al traspassar la frontera italo-francesa, es troba la primera localitat de
França que dona inici a la Costa Blava. Aquesta particular població
dels Alps Maritims queda estratègicament situada entre el mar i les
muntanyes, i a mig camí entre la ciutat italiana de Ventimiglia i Mònaco. En aquesta preciosíssima ciutat de la Riviera Francesa es
troba el millor restaurant del món, el Mirazur, segons va dictaminar
el 2019 The World’s 50 Best Restaurants, on es pot degustar el seu
menú que sempre finalitza amb les exquisides mignardises de postres. Aquest apropiat lloc per relaxar-se, passejar i sentir la quinta
essència mediterrània és:
a) Juan-les-Pins.
b) Menton.
c) Toulon.

23 RIP Sir Sean Connery (Fountainbridge, Edimburg, Regne
Unit, 25 ago 1930 - Nasau, Bahames, Estats Units, 31 octubre
2020). L’últim dia d’octubre de l'any 2020 va morir, als 90 anys, Sir
Sean Connery un dels actors més famosos i estimats de l’escena
cinematogràfica internacional. El govern de Sa Graciosa Majestat
li va concedir el títol de cavaller de l’Imperi britànic en reconeixement del personatge de James Bond, que va capturar l’essència britànica i la va projectar cap al món. Va ser el James Bond més
estimat de sempre que va interpretar superbament les seves dots
de sensacional actor sota les ordres de directors consagrats com
Sidney Lumet, Alfred Hitchcock i John Huston, fins a arribar a la
seva obra mestra El nom de la rosa, film extret de l’homònima
novel·la històrica de misteri escrita pel semiòleg, erudit, docte, savi
i tità de la cultura:

70

INSTITUTPEDRAFORCA

a) Umberto Eco.
b) Thomas Mann (Premio Nobel de Literatura 1929).
c) Luigi Pirandello (Premio Nobel de Literatura 1934).

24 A Venècia el Carlton on The Gran Canal, és un d’aquells hotels antics (es va construir el 1887) que encara tenen el bon gust
d’imprimir en sofisticat paper bond quartilles i sobres de color
crema amb el nom de l’establiment escrit en stricta formal. També
en l’històric i mític Hotel Danielli es van trobar per primera vegada
la irrepetible diva del bel canto Maria Callas i el magnat grec Aristòtil
Onassis. Truman Capote, l’autor de Breakfast at Tiffany’s, deia sobre
la seva bellesa, que Venècia és com menjar-se de cop una caixa sencera de bombons de licor. I quan a una certa edat expressem la
nostra por que Venècia acabi negada per sempre, en realitat estem
conjurant una por més íntima, que és el pànic de no poder-hi tornar
perque la nostra pròpia salut ens ho impedeixi. La melanconia veneciana que ens ha inculcat el cinema, la literatura o la música, assoleix la seva màxima expressió en la profunda i introspectiva
composició musical La lúgubre góndola, del compositor:
a) Richard Wagner.
b) Gustav Mahler.
c) Franz Liszt.

25 A l’estiu de l’any 2020, un any després de la mort de l’escriptor Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 6 de setembre de 1925Roma 17 de juliol de al 2019), es va publicar la seva novel·la pòstuma. L’autor més estimat a Itàlia, que és recordat com una presència que encara emociona i sorprèn, la va escriure fa 15 anys
d’una tirada des de la seva residència romana al cèntric barri de
Prati on vivia, i la va lliurar el 2005 a la seva editorial de confiança
amb ordres estrictes sobre la seva custòdia i sota la condició que
no es publiqués fins que morís. El dia abans del vespre del primer
aniversari de la seva mort, es va poder adquirir aquesta anhelada
novel·la inèdita que posa fi a la mítica saga del comissari Montalbano i és l’últim cas que resol el simpàtic comissari. Camilleri, un
sicilià supersticiós, va signar un pacte amb el comissari, l’editorial
i el diable i es va complir. Un any després de la mort d’aquest escriptor únic i inimitable, es van respectar les seves últimes voluntats i el llibre va deixar d’estar a la caixa forta de l’editorial
palermitana Sellenio i va arribar a les llibreries. Aquesta insòlita i
particular última novel·la negra (giallo) de l’autor més llegit a Itàlia
i Europa és:
a) Riccardino.
b) Parla’m de tu. Carta a Matilda. (Ora dimmi di te. Lettera a Matilda).
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c) La temporada de caça. (La staggione della caccia).

26 En anglès, els adjectius, sigui la quantitat que sigui, precedeixen el nom, i quan són més d’un, se succeeixen seguint una precisa
jerarquia. Una seqüència d’atributs s’expressen en el següent ordre:
judici, mesura, forma, edat, color, origen, matèria i finalitat. Per
exemple, per dir. «un petit, vell, deliciós ganivet francès de plata,
de color verd i forma rectangular, adequat per a petites talles», en
anglès resultaria un «lovely little rectangular old green french silver
whittling knife». A aquesta regla estilística s’adapten instintivament
totes les persones de llengua mare anglesa a les quals un ordre diferent i alterat usat per persones que desconeixen l’estricta teoria
de la llengua de Shakespeare, els sonaria certament:
a. Desentonat.
b. Démodé.
c. Cool.

27 El britànic «Eton Mess» té el seu origen en l’elitista Eton College on des del segle XIX tradicionalment se serveix, el 4 de juny,
en el partit anual de cricket, l’esport nacional d’Anglaterra, contra
els alumnes del Harrow School. L’Eton Mess és un òptim maridatge de nata i maduixes originari de les escoles britàniques mereixedores de l’excel·lència acadèmica i freqüentades per la crème de
la crème de l’alta societat britànica. En conseqüència, si a Anglaterra
en un restaurant demanem un «Eton Mess» ens serviran:
a) Unes postres (dessert).
b) Un aperitiu (hors d’oeuvre).
c) Una guarnició (garnish).

28 El 1964 el llegendari ballarí rus Rudolf Nureyev i la ballarina
britànica Margot Fonteyn després de la seva actuació El Llac dels
Cignes (ballet de Piotr Ilitx Txaikovski) a l’Òpera de Viena, van rebre
del públic un fragorós aplaudiment. Es va produir una infinita i interminable ovació a peu (standing ovation) i el teló de l’Òpera Estatal de Viena (Staatsoper) va pujar i baixar:
a) 9 vegades.
b) 19 vegades.
c) 89 vegades.

29 A l’Antic Egipte (Ancient Egypt) van regnar 30 dinasties.
L’última reina d’Egipte titular de la Corona d’Horus va ser Cleo-

patra VII de la dinastia dels Ptolomeus i última dinastia d’Egipte.
Un 12 d’agost de fa més de 2000 anys (en el 30 a. C) Cleopatra es
va tancar en una cambra privada per suïcidar-se i acabar amb la
seva vida plena de luxúria i tripijocs polítics. Quan va morir, la seva
fidel serventa Carmión li va ajustar la corona diademada sobre del
seu cabell recollit cap enrere amb un monyo sota el clatell. L’última
sobirana d’Egipte va expirar amb la corona cenyida sobre el seu
cap harmonitzada amb un regi pentinat d’origen helenístic propi
de segle I a.C anomenat:
a) «Estil Arriba España».
b) «Estil Pompadour».
c) «Estil Meló».

30 Campione d’Itàlia és una singularitat al tractar-se d’una localitat italiana ubicada territorialment a Suïssa. Però no és l’única particularitat política d’Itàlia, doncs dins de la Península itàlica es
troben situats la República de San Marino (Most Serene Republic
of San Marino) que és l’estat sobirà més antic del món i l’Estat Vaticà (Vatican City State) que és la monarquia absolutista més antiga
del món. I també a Itàlia està emplaçat l’únic estat del món sense
territori, excepte un parell d’edificis a Roma que gaudeixen del dret
d’extraterritorialitat, que són la seu del seu govern i les seves institucions que està en el número 68 de la Via dei Condotti al centre
de Roma; i la seva ambaixada davant la República italiana, que és
un misteriós palau envoltat de xiprers situat a l’històric i elegant
turó de l’Aventino (Collis Aventinus), que és un dels set turons on
es va fundar Roma. És un estat sense fronteres, té les seves pròpies
ambaixades, els seus propis segells, la seva moneda i el seu propi
passaport. Encara que atresora diversos segles d’existència i és una
de les institucions més antigues del món, és l’única nació sense territori i és l’únic estat sense país al món.
a) Ordre de Malta (Sovereign Order of Malta).
b) Comissió de Venècia (Venice commission).
c) Autoritat Palestina (Palestinian National Authority).
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