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Per tercer curs consecutiu, la Covid-19 
està marcant el desenvolupament del 
curs 2021-22. La nostra revista conti-

nua amb la seva ferma voluntat de comparèixer 
davant dels nostres lectors coincidint amb la 
Diada de Sant Jordi. El curs 2019-20, vàrem 
mantenir la revista, només en el seu format te-
lemàtic, tot encapsulant-la del desenvolupa-
ment pandèmic. El curs 2020-21, pel contrari, 
vàrem situar la resiliència envers els seus efec-
tes en el centre del desenvolupament del curs. 
Per això, vàrem ubicar una reproducció, a es-
cala natural, de l’Esculapi d’Empúries al vestí-
bul del nostre centre i a totes les plantes, en 
fotografies emmarcades. Per a nosaltres, aques-

ta estàtua del déu guaridor de dones i homes, representà –representa encara– la nostra voluntat de superar les adver-
sitats 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 essers estimats. Finalment, aquest curs 2021-22 situàrem la 
represa de les activitats i la joia assenyada per la superació de la crisi pandèmica en el centre de les activitats d’aquest 
curs. Per això, vàrem substituir l’Esculapi per La dansa d’Henri Matisse en el vestíbul del centre. La dansa implica 
goig, però també ordre, record i respecte pel passat. Aquesta vinculació amb l’aprenentatge a partir de les vivències 
viscudes el representa la conservació de l’Esculapi. En efecte, no ha desaparegut; el conservam a la biblioteca.  

Fou una decisió arriscada en el seu moment. El primer trimestre va venir marcat encara pel confinament d’alum-
nat dels diversos grups de convivència estable del centre. El passat mes de gener es va caracteritzar per una expansió 
enorme de la variant Òmicron entre la nostra comunitat educativa. Aquestes dades ens varen fer gairebé repensar 
la decisió. Afortunadament, no ho vàrem fer. Les dades epidemiològiques del mes de febrer indiquen la reculada 
del virus. A més, l’arribada de la primavera, i la millora de dades que l’acompanya, convida a reivindicar la joia 
prudent que ha d’acompanyar la superació d’aquesta crisi sanitària. En venen d’altres, sens dubte. De moment, em-
però, celebrem amb mesura la finalització d’una etapa que recordarem la resta de les nostres vides.   

Per aquest motiu, en el centre de la revista d’enguany, hi situam les activitats de suport a l’activitat docent que, 
en moltes ocasions, gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) de l’Institut Pedraforca, hem pogut 
reprendre vigorosament. Després de dos cursos amb interrupció d’aquestes activitats que ens caracteritzaven, hem 
impulsat la seva represa. Consideram que aquesta altra forma d’aprenentatge in situ és necessària després de dos 
anys de reclusió forçada o mobilitat limitada. Només us n’oferim un recull perquè en seguiran moltes altres. Les 
podeu seguir gràcies a la nostra remodelada i actualitzada pàgina web i a les nostres vigoroses xarxes socials. Apro-
fitam per convidar-vos a seguir-nos quan, des de les acaballes del passat mes de febrer, hem superat amb escreix els 
900 followers. 

Aquesta mateixa voluntat de renovació lúdica de la tradició literària il·luminà fa 100 anys James Joyce amb el 
seu Ulysses, com ens recorden des del GEP en aquestes pàgines. El geni irlandès ens recordà que un dia de les 
nostres vides està ple de vicissituds.  Mereix ser contat, recordat. No té res a envejar a les ventures i desventures, al 
llarg dels anys, de l’heroi grec de l’Odissea homèrica.   

Per cloure aquestes línies, volem incloure el que dèiem l’any passat, que continua plenament vigent avui: «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».  

En poques paraules, «Avancem!», ancorats en una tradició de gairebé 50 anys, i ho fem «amb joia», com representa 
per a nosaltres La dansa d’Henri Matisse.  
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EDITORIAL

La dansa d’Henri Matisse, 1909.



El català, un desconegut a casa 
Mikel Gerrikabeitia, Departament de Llengua Catalana i Literatura  
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Joxean Artze (1939-2018), poeta, escriptor, músic i una de 
les icones de la literatura i llengua basca deia que «una 
llengua no es perd perquè qui no la coneix no l'aprèn, 

sinó perquè qui la coneix no la parla». Malauradament, aquesta 
teoria no només es pot aplicar en la lluita per la supervivència 
d’una llengua tan especial com l’euskera, sinó que podem dir 
també que és una de les principals causes de la davallada que 
ha patit l’ús del català durant els últims anys. 

L’Informe CAT 2021 presentat per la Plataforma per la 
Llengua mostra que «la subordinació lingüística és una actitud 
majoritària entre els catalanoparlants». Segons una enquesta 
realitzada la passada primavera del 2021 pel gabinet estadístic 
GESOP, a Catalunya 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de 
llengua quan algú els parla en castellà. Segons dades de gener 
del 2020, més de 4,5 milions de persones (32,4%) tenen el ca-
talà com a primera llengua, mig milió menys que el 2005.  

Encara són més preocupants les dades corresponents a la 
població adolescent. Segons una enquesta publicada pel Con-
sell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generali-
tat, un 57% dels alumnes de 4t d’ESO de Catalunya no parlen 
mai o gairebé mai el català amb els seus companys de classe i 
el 56% tampoc ho fan amb altres amics que no van a la mateixa 
escola. Aquestes xifres han augmentat cinc punts respecte a 
les enquestes de l’any 2013. 

Dades demolidores 
Preocupats per la situació de la llengua catalana, els alumnes 

del grup D de 4t de l’ESO de l’Institut Pedraforca han volgut 
conèixer de primera mà la percepció que tenen els estudiants 
del seu centre a través d’una enquesta en la que han participat 
cent alumnes repartits pels diferents cursos i cicles que s’im-
parteixen a l’institut.  

Que estiguem davant d’un centre educatiu en el que un 
98% de l’alumnat és nouvingut no treu que les dades obtingu-
des en l’enquesta siguin realment alarmants. El 76% de l’alum-
nat reconeix que no fa servir el català a la seva vida quotidiana 
o que ho fa de forma insignificant, mentre que només el 7% 
afirma que l’utilitza sovint. A més a més, un 33% dels alumnes 
enquestats opina que el català no és gens important en la seva 
formació personal, en front del 4% que el considera molt im-
portant. Aquest discurs s’accentua especialment en el primer 
curs de Batxillerat, on cap dels alumnes enquestats creu que el 
català sigui molt important a nivell personal. 

L’argument que més es repeteix entre els alumnes que 

tenen una percepció negativa del català és que no té cap in-
fluència a nivell internacional i que el castellà es fa servir molt 
més que el català en l’àmbit social. En aquest sentit, precisa-
ment són els alumnes castellanoparlants els que tenen un dis-
curs més pejoratiu cap al català. Resulta veritablement 
paradoxal que aquells alumnes que provenen d’arrels, cultures 
i llengües més allunyades siguin els que mostren una major em-
patia cap al català. De fet, la majoria dels alumnes de l’Institut 
Pedraforca que veuen aquesta llengua com una eina positiva i 
com una font de riquesa personal, tenen com a idioma natiu 
una llengua no romànica.  

Es torna a demostrar, per tant, que ens costa valorar i cui-
dar el que tenim més a tocar. Als entrevistadors els ha sorprès 
negativament la indiferència que han mostrat fins i tot aquells 
alumnes nascuts a Catalunya quan se’ls ha interrogat sobre el 
perill que hi ha  que en un futur el català pugui desaparèixer. 
Semblen, doncs, no identificar-se amb la seva pròpia llengua. 
És clar que ni les nostres arrels, ni la nostra ideologia, ni tan 
sols la nostra llengua nativa haurien de ser mai un condicionant 
negatiu a l’hora d’aprendre i fer servir qualsevol llengua, espe-
cialment quan es tracta de la llengua originària de la terra que 
t’acull. No obstant això, quan els propis parlants natius són els 
primers que no fomenten el seu patrimoni, no hi ha res a fer. 

Malauradament, al llarg de la història s’han utilitzat les llen-
gües com a armes identitàries destructives, però és inqüestio-
nable que al marge que puguem identificar-nos amb una forma 
de comunicar-nos, cap llengua fa mal a ningú, sinó més aviat 
tot el contrari. Una llengua tan sols ens alimenta de coneixe-
ments i ens enriqueix personal i culturalment.  

Una de les meves actuals alumnes em va preguntar el dia 
de la meva presentació què és el que pot motivar a ensenyar 
català a algú que pensa en una llengua tan diferent com l’eus-
kera i a més a més domina perfectament el castellà des de petit. 
La meva resposta va néixer directament des del cor: «És qües-
tió d’empatia. El català i l’euskera són dos llengües meravello-
ses que lluiten per sobreviure en un món globalitzat. Si, tot i 
les meves mancances lingüístiques, aconsegueixo que els alum-
nes sentin pel català una petita part del respecte i la passió que 
sento jo per la meva llengua nativa, hauré fet una petita con-
tribució al patrimoni que m’ha acollit. Li hauré retornat un 
trosset de tot el que em dona. L’altra aportació ja la faig dia 
rere dia en el meu àmbit personal: fer servir el català». Ja ho 
deia Joxean Artze: «Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek 
ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik». 
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L’oratòria,  
l’assignatura pendent dels currículums 
Montserrat Tudela i Penya 

Enquesta

Quan era estudiant de filologia clàssica a la Universitat 
de Barcelona, el primer dia de classe d’una assignatura 
titulada «Tragèdia grega», el professor va etzibar-nos 

«a l’escola només s’hauria d’ensenyar a escoltar, parlar, llegir i 
escriure». Ho va dir el Dr. Carles Miralles, catedràtic de grec, 
un humanista que feia de la llengua el seu compromís amb el 
món. Jo en sentir-ho als meus 20 anys vaig pensar «doncs sí que 
deixem l’escola justeta de nivell». Òbviament, no vaig dir res. I 
ens ho va repetir moltes vegades al llarg del curs. I jo sempre 
pensava el mateix. Fins que un dia vam treballar a classe la tra-
ducció d’un dels fragments més impactants de la literatura uni-
versal: Antígona plantant-se davant el seu pare Creont per una 
injustícia. De cop, em vaig adonar que tot l’univers dels humans 
gira al voltant de la paraula. L’ordre i el desordre del món gira 
al voltant de la paraula. Antígona dona sentit a la seva vida i la 
seva mort per la dignitat de les seves paraules. Què són les lleis 
a les quals planta cara Antígona sinó paraules? Com podem rao-
nar, comunicar-nos, entendre’ns sinó és amb paraules? Evident-
ment que hi ha altres maneres de comunicar-nos, però l’única 
que ens diferencia de la resta d’espècies és la paraula. Sí, l’escola 

només hauria d’ensenyar a escoltar, parlar, llegir i escriure. Sí, 
de l’escola hauríem de sortir sabent tenir cura de les paraules, a 
estimar-les, sabent fer un ús elegant i escaient dels mots. 

El primer que dic quan faig la unitat didàctica d’oratòria a 
l’assignatura de llatí és «l’oratòria ensenya a escoltar, parlar, llegir 
i escriure». I el que més sorprèn l’alumnat és incloure el verb 
«escoltar». «Ja en sabem d’escoltar», diuen. I torno a callar, com 
a la universitat. Ho han de descobrir. I no els faig llegir Antí-
gona, sinó que els poso l’exemple dels discursos de Brutus i 
Marc Antoni davant el cadàver ensangonat de Juli Cèsar. I 
veuen com una multitud exaltada canvia d’opinió en menys de 
dos minuts només per un discurs -el de Marc Antoni- construït  
a la perfecció i amb tots els elements d’oratòria. I l’alumnat re-
coneix que també ells han canviat d’opinió davant aquelles pa-
raules. I s’empipen amb ells mateixos. Perquè s’adonen del 
poder de la paraula. De la misèria i la grandesa del discurs, de 
la facilitat de manipular l’opinió de la gent. I, a poc a poc, men-
tre ens anem endinsant en la tècnica d’oratòria, van reconeixent 
situacions en les quals han estat motiu de manipulació. I sovint 
intervenen per explicar-ho. I s’adonen que es pot aprendre a 



escoltar, a identificar la voluntat de qui sap parlar. 
Però la realitat s’imposa també a l’aula. Amb vergonya re-

conec que dic moltes més vegades «calleu, si us plau», que no 
pas «parleu, si us plau». Però quan arribem a les sessions d’ora-
tòria, es produeix aquella màgia que algunes vegades es dona 
en la nostra professió docent, de veure com comparteixes amb 
l’alumnat el discurs, com tothom a l’aula és capaç de posar la 
paraula al bell mig de l’aula per esdevenir igual: escoltar i parlar, 
compartir la paraula per arribar a un acord o desacord raonat. 
«En-raonar» entre iguals. Compartir la paraula i els silencis, la 
llibertat de generar discursos o paraules. Sempre els recordo 
que quan comences a parlar ningú sap el que diràs, ni quins 
mots sortiran de la teva veu. El mateix que quan llegeixes, no 
saps què dirà la línia següent, si no hi arribes. I la màgia continua 
en veure com l’alumnat després de dominar el seu discurs volen 

desar-lo en la seva memòria. I com ho fan? Escrivint. Escrivint-
lo. O anotant frases o expressions que els han colpit, escoltades 
a la classe de la unitat didàctica d’oratòria. Sovint s’adonen que 
els manca vocabulari per expressar exactament el que volen dir. 
Que els manca la paraula precisa per comunicar allò que volen. 
Aleshores és quan els recomano la lectura lliure. «Escoltar, par-
lar, llegir i escriure», els recordo. 

Crec fermament que els currículums escolars haurien d’in-
cloure des de les etapes primerenques l’oratòria. L’alumnat, el 
futur ciutadà d’una societat democràtica, hauria de conèixer a 
la perfecció les parts d’un discurs, els tipus d’arguments i els 
seus efectes, el llenguatge no verbal, els recursos d’oratòria per 
poder desenvolupar la seva vida amb plenitud en una societat 
globalitzada que tendeix a la manipulació de masses a través 
dels mitjans de comunicació i publicitat omnipresent. Si bé és 
cert que la competència de l’expressió oral es treballa a moltes 
assignatures, i que es fan exposicions en moltes matèries, crec 
que el currículum actual té l’oratòria com a «assignatura pen-
dent». I la prova és que la manera en què s’expressa un alumne 
tant a l’aula com fora de l’aula és directament proporcional als 
seus resultats acadèmics. L’estudi rigorós de l’oratòria propor-
ciona confiança en un mateix, evitant la por a no saber expres-
sar-se, ajuda a gestionar emocions, i òbviament millora les 
habilitats socials. I a parer meu, el més important és que l’ora-
tòria desplega el pensament crític de l’alumnat fins a límits in-
sospitats. 

Per això crec que el currículum hauria d’incloure des de 
l’educació primària la tècnica d’empènyer  la paraula a sortir a 
la llum i revelar la veritat. La veritat de cada una de les persones 
que vivim en aquest lloc que hem batejat amb la paraula «món». 
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Sermó de Sant Pau a Atenes, de Raffaello Sanzio (1515)

J ames Joyce wanted his 40th birthday 
to be really special. His gift 
wouldn’t be a surprise, though. It 

would be his best book. He had worked 
on it for years and years. It had to be re-
leased  precisely on February 2nd, 1922. 
He believed it was absolutely personal, 
but had a universal appeal. He believed 
it would change the history of  English 
literature forever. This book was called 

Ulysses and was pu-
blished in Paris on 
a cold morning one 
hundred years ago. 

The date was 
important because 
it was his own 
“epiphany”. Joyce thought that the real  
truth of  a person or a thing was revealed 
in specific moments and then almost va-

nished. He had shown that objectively in 
The Dead, the last and best story of  Du-
bliners (1904), his book of  short stories. 

James Joyce’s Birthday Gift:  
A Book Called Ulysses  
GEP team 



In it, a husband realizes who his wife re-
ally is and how she really feels after a din-
ner party. This moment of   truth is just 
glimpsed at. As the story closes, the truth 
is  buried in snow: “His soul swooned 
slowly as he heard the snow falling 
faintly through the universe and faintly 
falling, like the descent of  their last end, 
upon all the living and the dead." (You 
might  be interested in watching Dubliners 
(1987), John Houston’s film based on 
Joyce’s short story). 

For his own subjective epiphany, he 
drew mainly from details his own life. 
Let’s start by the date. The book is set in 
Dublin on June 16th, 1904. The choice 
was deeply personal for Joyce. It was the 
date he met Nora Barnacle, the love of  
his life. Nora became the model for 
Molly, Leopold Bloom’s wife. Further-
more, many critics even think the ending 
of  the book refers to the successful, jo-
yous ending of  their first encounter. 
Molly’s stream of  consciousness mono-
logue closes the book. Joyce dissolves 
into Nora’s mind, whereas his character 
in The Dead was saddened by realizing he 
wasn’t even close to his wife’s inner 
mind. 

Let’s get back to the beginning. The 
book starts at Sandycove Martello 
Tower. Joyce had lived there for a few 
days, until he was evicted. In the book, 
Dedalus says he isn’t going back there 
that night. At present, it is a museum de-
voted to Joyce. This is just another tiny 
example where life and fiction are inter-
woven. The protagonists are very “dear” 
to him. Readers follow Leopold Bloom 
and Stephen Dedalus’ steps in the Irish 
capital from 08.00 am until 02.00 am the 
following morning. Bloom mirrors Et-
tore Schmitz, a Jewish writer from 
Trieste, whose famous penname was 
Italo Svevo. Joyce met him while he was 
teaching English for Berlitz school there 
and they became very good  friends. De-
dalus was Joyce himself. Joyce had al-

ready used this name for the protagonist 
of  his scarcely hidden account of  his 
awareness process in a Jesuit school: The 
Portrait of  an Artist as a Young Man (1916) 
was Joyce’s bildungsroman. In it, Deda-
lus had come to realise his call: he would 
become an artist. However, he had to 
leave his motherland to achieve his 
dream.  He had learnt every-thing the Je-
suits had to teach. Like his Greek name-

sake, he hoped he had grown wings, 
which would allow him to soar above the 
earth and fly over the English Channel 
into Europe. 

Unlike Stephen Dedalus, Joyce did 
leave Dublin and became an artist. He 
felt he had to be far away from his city 
to understand it fully and write about it. 
Joyce indeed left Ireland with Nora Bar-
nacle, and settled in Pula and Trieste (be-
fore the Great War), Zürich (during the 
Great War) and Paris (for twenty years 
after Erza Pound had invited him “to 
stay at his place for a week” in 1920)       
– and visited Venice and Rome, which he 
hated– while he was writing his master-
piece. As we have said, his book was pu-
blished while he was in his Exiles, as 
Joyce’s only play was called. Sylvia Bleach 

published Ulysses in Paris in 1922. She 
owned Shakespeare and Company then 
and believed in the Irish writer’s book. 
Joyce was the eldest of  the English-spea-
king authors who had flocked to Paris 
after the Great War, because of  its free 
atmosphere, artistic lifestyle and unex-
pensive housing and booze. Among 
many others, Ernest Hemingway, Francis 
Scott Fitzgerald, TS Eliot and Ezra 

Pound borrowed books from Sylvia’s 
Bleach’s bookstore and discussed litera-
ture (after eating and drinking gene-
rously) at Gertrude Stein’s premises. 
(You may read A Moveable Feast, publis-
hed in 1964, by Ernest Hemingway if  
you want to read a full account of  their 
roaring twenties’ lifestyle. If  you do, 
you’ll get to know how the phrase “lost 
generation” was coined). 

Ulysses can be read as Joyce’s fictional 
return to his city. Odysseus, like Joyce, 
did not return to his country for years. 
His adventures took him to foreign and 
distant lands. Joyce also visited faraway 
lands in his quest for knowledge, culture 
and wisdom. He travelled with Nora, 
though. His Penelope was not left be-
hind. However, Odysseus went back to 

INSTITUTPEDRAFORCA 7

EL PEDRAFORCA OPINA

James Joyce i la seva editora, Sylvia Beach 



his land, where he came to live peacefully 
with his beloved Penelope. Joyce, on the 
contrary, never quite returned to Ireland, 
just stayed there from time to time. He 
hated the turmoil in his island. In fact, 
he died in Zürich, where he had taken re-
fuge from Second World War, in 1941. 
He was buried and still lies there along-
side his wife Nora. 

Joyce’s protagonists’ sojourn is a de-
tailed one-day walk throughout the 
streets of  Dublin. In fact, it is such a de-
tailed account that many booklovers 
flock to Dublin for Bloomsday every June 
16th and follow his steps while reading 
his book and having kidneys for break-
fast. Even so, his characters’ trip is not 
only physical. Joyce dives into their inner 

minds and meandering thoughts. While 
Odysseus’ personality is scarcely changed 
during his trips, Joyce’s characters change 
their minds over and over again. As Eu-
gene O’Neill would say it is their “long 
day journey into the night”. In fact, Joyce 
followed his trip into the night with Fin-
negan’s Wake (1939), his last and almost 
unintelligible book. 

Four English-speaking men living in 
Paris in the 1920s brought literature in 
English into the twentieth century. 
James Joyce published his influential 
birthday gift in 1922. TS Eliot changed 
poetry forever with his The Waste Land 
the same year. In 1925, Francis Scott 
Fitzgerald wrote The Great Gatsby and 
Ernest Hemingway finally published 

The Sun Also Rises in 1926. 
 TS Eliot might have been thinking 

about them when he wrote his Four Quar-
tets (1947): 
“We shall not cease from exploration 
And the end of  all our exploring 
Will be to arrive where we started 
And know the place for the first time. 
Through the unknown, remembered gate 
When the last of  earth left to discover 
Is that which was the beginning; 
At the source of  the longest river 
The voice of  the hidden waterfall 
And the children in the apple-tree 
Not known, because not looked for 
But heard, half-heard, in the stillness 
Between two waves of  the sea”.
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Mitjançant el següent article, pretenem donar veu al 
PFI-PIP. A qui va adreçat? A què podem optar una 
vegada finalitzat? Què en pensen els protagonistes? 

Pretenem conscienciar la comunitat educativa i la societat en si, 
sobre el treball que es realitza dins d'aquest programa, ja no 
només la formació professional, sinó els processos i canvis per-
sonals que duen a terme l'alumnat que hi forma part, potenciant 
aspectes positius de cadascun i trencant les etiquetes que els 
han acompanyat durant alguns moments de les seves vides. 

A qui està adreçat? 
Aquest programa està adreçat a joves d'entre 16 i 21 anys 

que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO) i es volen continuar formant cap a la via de la 
formació professional. En el nostre cas, oferim l'oferta forma-
tiva de la família professional de Transport i manteniment de 
vehicles. 

Què obtenim en finalitzar? 
En finalitzar aquesta formació aconseguiràs, per una part, 

la Certificació amb l’acreditació de competències professionals. 
Acreditació d'unitats de competència (UC) del sistema de qua-
lificacions professionals, que et permet assolir un certificat pro-
fessional i la Certificació acadèmica que et permet: 

• Facilitats en la prova d’accés als CFGM. 
• Accés amb menys de divuit anys als centres d’adults per 

aconseguir el graduat d’educació secundària (GESO) 
• Reconeixement dels mòduls superats per a l’obtenció del 

títol professional bàsic de referència. 

Què en pensen els protagonistes? 
Des de l’institut Pedraforca considerem molt important que 

l'alumnat formi part d'aquest procés, sent ells els protagonistes 
en tot moment. Per aquest motiu, creiem necessari que es re-
flecteixin les seves veus i opinions, amb la finalitat de poder po-
tenciar aquells aspectes positius que tenim com a docents i 
aquells aspectes a millorar. De la mateixa manera, es pretén que 
l'alumnat potenciï l’esperit crític, sent lliures de reflexionar sobre 
el seu propi desenvolupament dins d’aquest programa de for-
mació i inserció (PFI) i provocant un aprenentatge significatiu 
i de tots per a tots, fomentant un sentiment de grup de docents 
i alumnat.  

Quan els preguntem sobre la seva experiència en el PFI, 
destaquen dos fets rellevants: l’aprenentatge basat en la pràctica 
real –en una primera fase al taller i més endavant a les pràctiques 
per conèixer de primera mà el món laboral– i, per altra banda, 
la personalització i tutorització en el procés d’aprenentatge, que 
permet en molts casos treballar les actituds. Aquestes actituds 

Sense etiquetes 
Alejandro Baena, PFI-PIP 



se centren en desenvolupar la personalitat: ser reflexiu, respon-
sable, autònom i crític. En aquest sentit, ells valoren poder par-
lar d’allò que els preocupa en aquesta etapa vital i dels mateixos 
neguits personals derivats de les diferents situacions personals. 

Les dinàmiques de relació realitzades a les hores de tutoria 
són també un element essencial, on es fomenta la cohesió grupal 
i es fomenta el sentiment de grup i família, sent això un element 
imprescindible i rellevant per aconseguir aquest aprenentatge 
significatiu del qual parlàvem al principi d’aquest punt.  

I ara escoltem què pensa el nostre alumnat: 
R. M.: «Al principi de curs estar en el PFI era una novetat 

per a mi, ja que m’havia d'adaptar a molts canvis, però ha sigut 
fàcil aquesta adaptació gràcies a l’ajuda dels companys i als i les 

docents. M’he sentit recolzat pel pro-
fessorat i els companys, ajudant-me 
en tot moment, i en l’àmbit personal 
hi ha aspectes que han canviat en mi 
i m’han fet adonar de moltes coses 
que abans no prestava atenció». 

D. S.: «Quan vaig entrar al PFI 
pensava que seria com l’ESO, tot ple 
d’exercicis teòrics, exàmens... però el 
dia d’avui considero que he pogut as-

solir els objectius i veure més enllà de les preocupacions». 
I.F.: «Tothom em deia que sortiria pitjor de com vaig entrar, 

però això no és veritat, ja que el PFI et dona la motivació de 
poder estudiar el que vols. Aquí em llevo al matí motivat perquè 
estaré al taller i faré allò que veritablement m’agrada». 

D.G.: «Jo vaig venir a l’institut amb la mentalitat de fer al-
guna cosa per no estar estancat en casa, sense fer res, i resulta 
que a poc a poc em va anar agradant. Al principi passava una 
mica del tema, però després vaig anar millorant la meva actitud, 
fent els treballs i implicat en la part acadèmica». 

En definitiva, el PFI és entès per ells com una formació pro-
fessionalitzadora que ofereix estratègies d’aprenentatge adap-
tades a les necessitats de l’alumnat.
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Ens omple d’alegria poder compartir amb vosaltres di-
ferents missatges que han preparat alguns alumnes de 
l’AIS de secundària de l’Hospitalet explicant diferents 

tallers que realitzem durant la setmana. Per a nosaltres és una 
gran satisfacció poder estar al seu costat veient tots els apre-
nentatges que fan al llarg del curs, dia rere dia, posant paraules 

a les emocions i podent crear vincles significatius. Llegim el que 
ens expliquen! 

Taller de Teatre, Iker D. 
«Es un momento donde hacemos un personaje cada alumno 

y lo interpretamos durante 15 minutos. Son historias que en las 
participan 4 personajes y tratamos varios temas. Nos gustaría 
que fueran más largas porque es muy divertido».  

L’assemblea, David P. 
«Proponemos cosas para hacer y nos ponemos todos de 

acuerdo. Tenemos un mini buzón donde allí ponemos propues-
tas, felicitaciones y quejas. Está en clase durante toda la semana 
para que no se nos olvide».  

Taller de Salut, Aitor G. G. 
«Un espacio donde viene una enfermera que se llama Alba 

y hablamos de alimentación, sexualidad y otros temas… Ahora 
pongo más atención a lo que como».  

Taller d’Habilitats, Ayrton Dos Santos. 
«Nos ayuda a controlar nuestras emociones y a contenernos 

a nosotros mismos. Lo hace Victoria, la psicóloga del AIS. Lo 
hacemos los jueves antes del patio. Una de las actividades que 
hacemos es explicar algunas de nuestras emociones, como la 
ira, y explicar cómo nos sentimos con esta emoción. A mí me 
gusta este taller porque Victoria lo hace con cariño». 

Els tallers de l’AIS 
Equip AIS



Potser aquest títol ens dona una imatge equivocada del 
que es vol explicar en aquest article, doncs no es donarà 
cap clau en negatiu sobre la manera de cercar feina 

del/la lector/a, sinó que és una aproximació a les tres errades 
més comuns que ens dificulten la cerca de feina. Millorant 
aquests tres aspectes, previs al procés de selecció, segurament 
millorarem les expectatives d’èxit a la nostra tasca. Comencem 
pel principi! 

El currículum 
La primera imatge que rep el/la tècnic/a de selecció de no-

saltres és el nostre currículum; per tant, és una eina que dona 
unes claus sobre qui som. Si el currículum no està ben dissenyat, 
té faltes d’ortografia, o pitjor, és una fotocòpia de mala qualitat, 
o una fotografia del nostre currículum, la impressió que tindrà 
la persona que faci la selecció serà d’un/a candidat/ta despreo-
cupat/da, desordenat/da, poc polit/da o que no té capacitat de 
crítica per trobar els errors de la seva eina de selecció. Cuidar 
aquests detalls, en canvi, dona bona imatge, i si a sobre tenim 
bon gust i trobem un disseny adequat a la nostra personalitat, 
aconseguirem destacar sobre la resta de candidatures i arribar 
amb més facilitat a la següent fase del procés. Per tant, podem 
accedir a pàgines com miprimerempleo, micvideal o cvmaker, o apli-
cacions com el Canva, per trobar una bona plantilla i dissenyar 
un currículum atractiu, vigilant especialment la correcció orto-
gràfica i les fotografies que no tinguin serietat, definició o bona 
llum. 

On cercar feina 
La següent qüestió afecta a les pàgines web que fem servir 

per cercar feina. Segons si busquem una primera feina o un lloc 
per millorar la feina actual, haurem de cercar amb estratègies 
diferents, i hem de tenir clar on podem trobar la feina més 
adient per a la nostra situació vital. Si la nostra cerca és per una 
primera feina, hem de començar per la base i obtenir experièn-
cia; per tant, buscarem una oferta de perfil baix on no només 
tindrem un sou (segurament baix) sinó que tindrem una expe-
riència que serà molt important per a la nostra carrera profes-
sional. Per cercar una primera feina en àmbits com infermeria, 
hostaleria, restauració, etc., han començat a sorgir unes aplica-
cions com Cornerjob o Jobtoday (aquesta segona més important) 
on trobarem aquest tipus d’oferta a prop de la nostra  ubicació. 

Si, per contra, ja tenim certa experiència i volem millorar la 
nostra situació, podem anar a les pàgines de perfil mitjà-alt com 
Infojobs (té pràcticament un monopoli d’ofertes dels perfils mit-

jans). Altres pàgines especialitzades ens poden servir, com Info-
residencies, per TCAI, i algunes altres especialitzades de diversos 
sectors,  com Animajobs, per animadors/es. 

Per últim, són molt importants les pàgines web de les em-
preses de referència del sector, així que si hi ha alguna empresa 
important que ens interessa, hem de fer arribar el nostre currí-
culum al seu departament de Recursos Humans, amb una carta 
de presentació que expliqui per què ens presentem i el lloc de 
feina que volem ocupar. S’ha d’enviar cada cert temps (cada tres 
mesos podem enviar una còpia del nostre currículum per fer-
nos veure sense ser insistents). Concreta molt bé quin tipus de 
feina vols trobar i utilitza els canals correctes. T’estalviarà molt 
de temps i decepcions. 

Com cercar feina 
L’última cosa a tenir en compte per posar en marxa el pro-

cés de selecció és qui som i què cerquem. Moltes persones 
tendeixen a dir que no hi ha feina al mercat o que no els tru-
quen de cap feina. La cerca de feina ha de ser una feina en si 
i ha de fer-se de manera sistemàtica. Cada dia a primera hora, 
les empreses pengen les seves ofertes al seu web i als webs de 
cerca de feina; per tant, a les 9:30 h del matí hem de començar 
a enviar els currículums per ser els primers i fer-nos visibles 
(a les primeres candidatures són trucades amb molta més pro-
babilitat). 

A més a més, hem de buscar feines adequades. Si acabem 
d’obtenir un títol, hem de cercar aquella oferta on busquin per-
sones sense experiència i no un lloc on cerquin professionals 
amb experiència dilatada. És essencial no enviar el currículum 
per a totes les ofertes, perquè la persona que fa la selecció aca-
barà per saber-ho i tendirà a descartar la teva candidatura cons-
tantment. Sigues selectiu/va en la cerca, i només envia el teu 
currículum a ofertes que busquin el teu perfil i la teva experièn-
cia, així afinaràs i milloraràs els resultats. 

Ànims i sort, que també és necessària! 
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Per què no trobo feina? 
Alonso Elbal Sánchez, professor de FOL



En els darrers anys, el preu de l’energia ha sofert un aug-
ment mai vist, a causa sobretot del cost del petroli i els 
seus derivats i del gas natural, matèries primes que no 

es troben al país. Com a usuaris no podem fer res per fer baixar 
el preu de l'energia, però sí que podem prendre mesures senzilles 
per baixar el nostre consum i, per tant, la nostra factura. Aquí 
posarem uns quants consells. Segur que alguns ja els coneixes i 
potser d’altres et sorprendran. 

1ª mesura: Tancar tots els llums o aparells que no s’hagin 
de fer servir en aquell moment. Això inclou tots aquells aparells 
que tenen leds com el televisor o els rellotges dels aparells de la 
cuina; durant la nit no els mira ningú. 

2ª mesura: Amb un controlador de potència (15€ aproxi-
madament) es pot comprovar quin és el consum real d’una casa, 
i potser es podria rebaixar la potència contractada, ja que molta 
gent, com que té por de quedar-se curt, demana  més que la que 
realment necessita o fa servir. 

3ª mesura: Amb els aparells com la rentadora, l’assecadora 
i el rentavaixelles s’ha de triar sempre el programa llarg, ja que 
s’estalvia per dos costats. D’una banda, perquè escalfar aigua 
elèctricament és molt car i amb programes curts les resistències 
treballen a plena potència per escalfar en poc temps (l’aigua s’es-
calfa a la mateixa temperatura tant si és un programa llarg com 
curt); per tant, tirem de més potència. Un bon símil seria el 
cotxe: es pot anar d’A a B ràpidament o lentament; si es trepitja 
l’accelerador es triga menys en arribar, però també consumeix 
més. S’estima que en aquest cas l’estalvi pot arribar a un 40%. I, 
d’altra banda, si escalfem poc a poc, allarguem la vida útil dels 
aparells perquè treballem  lluny dels límits dels components. Així 
estalviem en avaries. 

4ª mesura: L’aparell que més consumeix a casa és la nevera, 
ja que cada vegada que s’obre la porta marxa tot el fred i el 
motor es torna a engegar i a consumir energia. Per tant, fora bo 
obrir la porta el menys temps possible.  Com es pot reduir aquest 
temps? Primer: abans d’obrir la porta tenir molt clar el que es 
busca. Segon: cal ser ordenat en omplir la nevera, si sempre se 
segueix el mateix criteri, es troba de seguida allò que es busca. 

5ª mesura: Temperatura de confort: aquesta es situa sobre 
els 21º-23ºC. Pujar o baixar un grau la temperatura a l’hivern o 
a l’estiu té un cost aproximat del 7%.  És millor posar-se un jersei 
per abrigar-se que anar en màniga cura per casa. 

6ª mesura: Per mantenir la temperatura dins la casa, es 
poden segellar les portes o finestres amb tires autoadhesives o 
(molt més car) posar finestres amb doble vidre i trencament de 
pont tèrmic. A l’estiu els tendals impediran que el sol entri dins 

la casa i converteixi allà on incideix en un nou focus de calor, o 
baixar les persianes i tenir tancades i a les fosques les habitacions 
on incideixi el sol. Així s’estima que es pot abaixar la factura fins 
a un 25%. 

7ª mesura: Posant llums LED es pot estalviar fins a un 90% 
en el cost de la il·luminació. 

8ª mesura: Cal utilitzar els aparells com rentadora, asseca-
dora, i rentavaixelles a plena càrrega, i sempre que es pugui en 
horari econòmic. Per exemple, es passa de 7 rentades a 4 per set-
mana; estalvi d’aigua i llum d’un sol cop. 

9ª mesura: Endolls intel·ligents que es poden programar 
per posar en marxa els aparells en les hores de cada dia més fa-
vorables sense haver d’estar a sobre just en el moment. Són eco-
nòmics i aporten estalvi i flexibilitat, per exemple per a les 
rentadores o assecadores si no són programables. 

10ª mesura: Els electrodomèstics de baix consum, tot i que 
són més cars, també consumeixen menys i duren més (per exem-
ple les neveres passen de 10 a 12 anys). Si s’ha de renovar un 
aparell, potser val la pena invertir-hi una mica més. 

11ª mesura: Amb 15 minuts la casa es ventila, no cal tenir 
obert més temps i perdre calor per no res. Controlar el temps 
amb una alarma com la del mòbil ens pot ajudar. 

12ª mesura: Potser la més important de totes: es pot con-
sultar el preu horari de l’energia a la pàgina web 
https://www.omie.es/. Es publica sobre les 17 hores de cada 
dia. Això permet anticipar en quin moment planxar, o posar la 
rentadora. Només per mitja hora el salt econòmic pot ser con-
siderable, així com l’estalvi. Una aplicació útil pot estar combi-
nada amb el programador per carregar els mòbils a la nit; amb 
un parell d’hores segur que n’hi ha de sobres i, a més, s’allarga la 
vida de la bateria. 

No totes les mesures es poden aplicar com fora desitjable, 
però per poc que sigui, totes sumen una mica i tota ajuda sempre 
és benvinguda. 

Esperem que aquestes mesures siguin d’utilitat. 
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Mesures d’estalvi energètic 
Javi Martín, Departament de Matemàtiques



Els bacteris multiresistents a antibiòtics, coneguts 
també com a superbacteris o superbugs, fa temps que 
s’han convertit en un perill important per a la salut de 

l’ésser humà. 
Actualment causen la mort de 1,2 milions de persones a 

l’any i l’OMS calcula que, si no s’actua, el 2050 poden arribar a 
morir 10 milions de persones a causa d’infeccions per bacteris 
multiresistents. 

Què són els bacteris multiresistents 
Són bacteris que tenen la capacitat de resistir el tractament 

amb els antibiòtics més usats. Poden, per exemple, resistir el 
tractament amb cinc antibiòtics diferents. Resisteixen antibiòtics 
de tipus carbapenèmics i les cefalosporines de 3ª generació (els 
millors antibiòtics). Hi ha diferents mecanismes mitjançant els 
quals els bacteris resisteixen els antibiòtics, però el fet important 
és que un bacteri resistent pot transmetre la capacitat de resis-
tència a altres bacteris. 

Principals bacteris multiresistents 
El 2015 l’OMS va publicar una llista de superbacteris amb 

diferents prioritats de trobar nous antibiòtics: prioritat crítica 
(Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae-
ex. Echerichia coli-), prioritat elevada (Enterococcus faecium, Staphy-
lococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter spp, Salmonellae, 
Neisseria gonorrhoeae) i prioritat mitjana (Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae i Shigella spp.). 

 
Principals causes de la multiresistència 
als antibiòtics 
- Prescripció excessiva d’antibiòtics. 
- L’automedicació d’antibiòtics. 
- No seguir bé el tractament amb antibiòtic prescrit, per exem-

ple, interrompre massa aviat el tractament o no seguir bé la 
pauta prescrita. 

- Ús d’antibiòtics en animals i indústria agropecuària en general. 
A través del consum, els antibiòtics passen a l’ésser humà.  

- Mals hàbits d’higiene. 
- Les depuradores que fan servir bacteris per a degradar con-

taminants (depuradores amb tecnologia ambiental o ETB) 
són punts on es poden generar fàcilment bacteris multiresis-
tents perquè els mecanismes de supervivència als contami-
nants s’assemblen molt als de la resistència a antibiòtics. 

- Els centres sanitaris són ambients on fàcilment es poden pro-
pagar els bacteris multiresistents, a causa que els pacients, pel 
seu estat i per les tècniques que se’ls apliquen (intervencions 
quirúrgiques, sondatges, higiene, administració via intrave-
nosa, administració d’oxigen, etc.) estan més exposats.  
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L’amenaça dels bacteris multiresistents              
o superbacteris 
Marta Costa, Departament de Sanitàries 1 (CAI, DAS i Dietètica)

Helicobacter pylori

Pseudomonas aeruginosa 

Haemophilus influenzae

El 2050 poden arribar a morir 10 milions de 
persones a causa d’infeccions per bacteris 
multiresistents.



Què podem fer per a evitar la propagació 
de superbacteris?  
- Prendre antibiòtic només sota prescripció mèdica i seguir la 

pauta d’administració prescrita. No interrompre el tractament 
abans del temps establert en el tractament. Tenir en compte, 
a més, que els antibiòtics no serveixen per a tractar infeccions 
víriques o per fongs. 

- No llençar els antibiòtics que no s’estiguin fent servir i/o ca-
ducats a les escombraries i dur-los a  la farmàcia per al seu 
posterior tractament de residu farmacològic (SIGRE). 

- Cuinar bé els aliments per a eliminar-ne els bacteris multire-
sistents que hi pugui haver. 

- Procurar no consumir productes d’animals tractats amb anti-
biòtics. 

INSTITUTPEDRAFORCA 13

EL PEDRAFORCA OPINA

Aquest concepte de salut, que es va in
troduir l’any 2000, considera que la salut 
de l’ésser humà, els animals i el medi 
ambient estan connectades. Des d’a
questa perspectiva, molts problemes sa
nitaris que afecten a la salut humana, 

com zoonosis, contaminació o movi
ments de població, tenen un abordatge 
interdisciplinari (per exemple, de  met
ges, veterinaris o professionals del medi 
ambient). La lluita contra els superbac
teris és un exemple de com la salut dels 

humans està estretament lligada a la 
d’animals i medi ambient, perquè és un 
problema que cal afrontar actuant a ni
vell mediambiental, (residus, depurado
res, hospitals...) agropecuari i el mateix 
ésser humà.

La lluita contra els superbacteris i el concepte de One Health 

Crea els cors, un de blanc i  un de vermell Uneix-los Ja tens el teu símbol

Abans de començar a llegir l’article, si us plau, visualitza 
els següents casos: una persona va conduint una 
moto, però no s’ha posat casc; un muntanyenc està 

fent escalada sense portar arnés; un nen petit corre al voltant 
de la piscina i no va calçat adequadament. Pots esbrinar què 
tenen en comú aquests tres exemples? La resposta és que tots 
manquen de l’element que els pot donar seguretat i, com a con-
seqüència, la seva vida corre perill. Doncs, encara que et sor-
prengui, a l’hora d’alimentar-nos també hem d’anar amb molt 
de compte per no córrer cap risc. En aquest article, donarem 
alguns consells sobre seguretat alimentària per menjar peix, ma-
risc, fruites i hortalisses sense perills. Desmentirem algun fals 
mite sobre aquests aliments, veurem com no malbaratar-los, 

què és l’anisakis, i com netejar i rentar bé les fruites i hortalisses. 
Sense més dilació, comencem anant sota el mar.  

L’anisakis, l’enemic «invisible» 
Si no ets una persona que tingui gaire coneixement sobre el 

mar i la seva fauna, probablement aquest nom no et soni de res. 
Per això, és necessària  una breu explicació sobre què és l’anisa-
kis. En poques paraules, és un paràsit nemàtode, que vol dir 
que té forma de cuc rodó. Aquest pot parasitar a tots els peixos 
del mar, siguin salvatges o de piscifactoria, a alguns peixos d’ai-
gua dolça si migren a aigua salobre i, fins i tot, als cefalòpodes, 
(tot i que aquests últims no són hostes comuns). Normalment, 
està present en la cavitat abdominal del peix, enrotllat en espiral 

De la mà a la boca, ningú s’equivoca 
Oriol Roqué, Departament de Sanitàries 1 (CAI, DAS i Dietètica)
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i és de color blanc. Per aquesta raó, tenint en compte la dificultat 
per identificar-lo, diem que és «invisible» però no invencible.  

Abans de parlar de com combatre aquest paràsit, explicarem 
quines conseqüències té ingerir-ho. Si et menges un anisakis, pa-
tiràs una malaltia coneguda com anisakiosi, i els seus símptomes 
apareixeran entre la primera hora i la segona setmana. És comú 
que la parasitació es manifesti amb un formigueig al coll. A més, 
tingueu per segur que tindreu un bon mal de panxa acompanyat 
de diarrea, nàusees, vòmits i febre. En els casos més avançats 
de la infecció, les larves d’anisakis poden penetrar la paret del 
tracte digestiu i situar-se en la cavitat abdominal, utilitzant-te 
com si fossis un peix. 

Però no volem que deixis de menjar peix per culpa d’aquest 
article, així que, a continuació, et donarem alguns consells per 
vèncer aquest paràsit. La millor manera és eviscerar el peix i 
congelar-lo durant 5 dies, però si el nostre congelador no és su-
ficientment potent (que és el normal), podem comprar-lo con-
gelat. 

No malbaratis la fruita i les hortalisses 
El malbaratament d’aliments és un problema molt estès al 

segle XXI. No obstant, la bona notícia és que tu pots comba-
tre-ho des casa teva. En aquest apartat us explicarem algunes 
tècniques senzilles per no malbaratar la fruita ni les hortalisses.  

La lluita comença des del primer moment, és a dir, des del 
supermercat. Quan fem la compra, hem d’intentar agafar aque-
lles peces que no estiguin massa madures ni massa verdes. Ja a 
casa, al conservar els aliments, prova a refrigerar aquelles fruites 
i hortalisses que consumeixis durant la setmana per evitar el seu 
deteriorament. 

Però que passa si algunes es panseixen prèviament, si que-
den restes o si es sobrepassa el punt òptim de maduració? No 

tinguis por, estimat lector, perquè, a continuació, et donarem 
quatre consells molt útils  per fer front a aquestes situacions. 

Abans de llençar aquests productes els podem reutilitzar de 
la manera següent: 
● Verdures que s’han pansit: cremes, purés, salses o sofregits.  
● Remanents amb restes d’hortalisses cuites: croquetes, bu-

nyols, crestes, empanades, trinxats, truites. 
● Aigua de cocció de les verdures: sopes.  
● Fruites madures: sucs, batuts, melmelades, confitures, salses, 

pastissos, magdalenes, gelats, sorbets o granissats. 
Esperem que aquests punts t’ajudin a acabar amb el malba-

ratament de fruites i hortalisses. 

Falses creences 
Saps què és una falsa creença? És una idea 

equivocada sobre un tema en concret que s’ha 
tornat popular perquè les persones se l’han 
acabat creient. Existeixen falses creences rela-
cionades amb l’alimentació? Per descomptat. 
És molt probable que hagis escoltat alguna ve-
gada frases com «beu-te el suc, que perd les vi-
tamines» o «les pastanagues milloren la vista». 
A continuació, en desmentirem quatre:  

No té cap risc menjar mol·luscs crus o 

poc fets al vapor. En realitat, als  mol·luscs 
vius hi poden haver bacteris i virus que només 
es poden desactivar amb un tractament de tèr-
mic adequat... 

Tots els vegetals estan plens de plaguicides perillosos. 
Les quantitats residuals de pesticides tolerades per la Unió Eu-
ropea en els productes alimentaris són molt més baixes en re-
lació a les que podrien representar un perill per a la salut. No 
obstant, això no significa que no s’hagin de rentar abans de con-
sumir-los.  

La fruita s'ha de pelar. Tant les vitamines com els minerals 
i la fibra de les fruites es troben en la polpa i en la pell i si les 
pelem perdem una quantitat important d’aquests nutrients. Si 
no pateixes cap malaltia, només cal que les rentis. 

Els aliments frescos són tan naturals que els podem 

consumir sense cap precaució. Els aliments en estat natural 
poden tenir contaminants o microbis; per això, és important 
que seguim sempre les quatre normes d’higiene: netejar, separar, 
coure i refredar. 

Menjar amb seguretat és un joc ple de trampes, algunes són 
fàcils d’evitar i altres no ho són tant. Esperem que aquest article 
t’hagi ajudat a eliminar els anisakis, a no malbaratar la fruita i 
les hortalisses i a desmentir algunes falses creences sobre l’ali-
mentació.



Hi ha moltes creences sobre quin és el millor greix 
que hem d’utilitzar a l’hora de cuinar, ja sigui po-
sant-ne un rajolí a la paella per saltejar verdures, a 

l’hora de fregir unes bones patates o bé per posar-ne al forn 
quan fem unes galetes. Antigament s’havia dit que el millor per 
utilitzar era l’oli de gira-sol, perquè tenia un gust suau que no 
es notava en el fregit i tenia un preu econòmic. D’altra banda, 
també hi ha molts adeptes a l’oli de coco, per ser un greix satu-
rat. Gràcies a diversos estudis científics avui sabem quins són 
els millors greixos per a cuinar i tot seguit us ho desvetllarem! 

Primer de tot, val a dir que els aliments fregits (patates fre-
gides, hamburgueses…) no els hauríem de consumir de manera 
habitual si volem seguir una dieta saludable. No obstant, sí que 
és important que el dia que els consumim ho fem amb seny i, 
si pot ser, ens ho cuinem a casa amb el millor dels nostres olis.  

Per entendre el motiu pel qual uns greixos són millors que 
els altres hem d’entendre alguns conceptes bàsics, com ara la 
importància de la seva composició. Els greixos estan formats 

per uns compostos que s’anomenen àcids grassos i aquests, a 
la vegada, es classifiquen segons el grau d’insaturació. Això del 
grau d’insaturació és una característica química que té a veure 
amb el nombre d’enllaços dobles o triples que tenen aquests 
àcids grassos. Així doncs, diferenciem els següents tipus que es 
troben de manera natural:  
● àcids grassos saturats: com l’oli de coco, la mantega de 

porc, la mantega o l’oli de palma, i que són sòlids a tempe-
ratura ambient.  

● àcids grassos insaturats i poliinsaturats: oli d’oliva, oli 
de gira-sol, olis de llavors (de lli, de sèsam, de cànem), líquids 
a temperatura ambient.  
Segurament us sonin els greixos trans, però aquest tipus no 

es troben de manera natural als aliments i s’afegeixen en alguns 
productes processats. Per tant, no en parlarem perquè no els 
utilitzarem per cuinar.  

Ara que coneixem els greixos una mica més veurem com 
reaccionen quan s’escalfen. Quan posem un oli a la paella i 
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Els greixos a la cuina 
Quin oli és el millor per cuinar a altes temperatures? 
Oriol Roqué, Departament de Sanitàries 1 (CAI, DAS i Dietètica) 



n’augmentem la temperatura, aquest greix o oli s’oxida. I com 
més s’escalfa més s’oxida i es degrada. Aquest procés de degra-
dació, que té lloc de manera gradual a mesura que s’escalfa el 
greix, genera unes transformacions que fan que canviï la seva 
composició i produeix uns compostos que poden arribar a ser 
perjudicials per a la nostra salut tant de manera immediata com 
a llarg termini. Per exemple, quan mengem fora de casa, moltes 
persones es queixen que no se’ls acaba de posar bé el menjar. 
Això és degut a què els olis amb els que es fregeixen els aliments 
són de pitjor qualitat i estan utilitzats diverses vegades, oxidant-
se més.  

En els estudis on s’han comparat diferents greixos i la seva 
estabilitat a l’hora d’escalfar-se s’ha vist que, com més alt és el 
grau d’insaturació d’un oli, més inestable és. Per tant, els greixos 
saturats (mantega, coco, llard) serien més estables que els olis 
insaturats (oli d’oliva, de gira-sol, de soja). Això significa que 
els greixos saturats resisteixen durant més estona la seva com-
posició sense degradar-se. Val a dir que sempre hi ha un punt 
de degradació i que cap oli és estable 100%.  

No obstant, això no acaba aquí. S’ha observat que la tem-
peratura aproximada a la que es couen els aliments amb oli està 
al voltant de 180ºC, però l’oxidació d’aquests olis comença 
abans. Això vol dir que, per molt que fem servir mantega per 
cuinar, si deixem que s’escalfi molt se’ns oxidarà. Per això val 
la pena estar al cas quan cuinem i evitar que no fumegi ni posar 
el foc molt fort un cop ja està l’oli una mica calent. A més, es 
recomana no reutilitzar moltes vegades un oli on hi hem fregit, 
ni que sigui fosc, viscós ni que fumegi.  

Així doncs, quin és el millor oli per cuinar? A través de les 
mesures preses a l’hora d’avaluar els diferents graus d’oxidació 
dels diferents olis s’ha vist que, contràriament al que es pensava, 
l’oli de gira-sol és molt inestable a causa que és un àcid gras po-
liinsaturat. Així doncs, hauríem d’evitar cuinar amb ell. Tots 
aquests olis millor utilitzar-los en cru per amanir i no pas per a 
posar en una paella. I de la mateixa manera passa amb els altres 
olis de llavors.  

D’altra banda, l’oli de coco verge també té molt renom per 

ser un bon greix per cuinar. Però gràcies a aquests estudis on 
es mesurava l’oxidació dels greixos a diferents temperatures es 
va veure que l’oli de coco era estable als 120ºC però no als 
180ºC. Així doncs, caldrà anar amb cura per evitar que no s’es-
calfi gaire. Per exemple, si volem cuinar al forn, no cal que el 
posem a 220ºC, sinó que podem posar-lo a 170ºC i així evitem 
una major degradació d’aquests.  

Finalment, cal mencionar l’oli d’oliva verge, que malgrat que 
sigui monoinsaturat, s’ha observat que té una major resistència 
a l’escalfor en els processos de fregit, fins i tot major al de coco. 
És important que l’adquirim verge, que vol dir que no ha patit 
un procés de refinat, sinó que només ha estat extret l’oli de 
l’oliva de manera mecànica. A més, és un producte de la nostra 
terra i això el converteix en més sostenible per al medi ambient, 
ja que no requereix que el transportin de l’altra punta del planeta 
al nostre rebost, com passaria amb el de coco.  

En aquest sentit, serà millor per a la nostra salut si triem olis 
o greixos verges, ja que aquests sí que mostren diferències a 
l’hora de mostrar estabilitat. A major refinat dels olis major ra-
pidesa de degradació i oxidació. Com sabrem que és refinat o 
verge? Ens ho indicarà l’etiqueta, però val més que estem aten-
tes que moltes vegades els fabricants no ens posen la informa-
ció massa clara! 

Per finalitzar aquest article, cal remarcar que no existeix cap 
oli o greix que es mantingui intacte a l’hora de cuinar-lo, sempre 
hi haurà un punt de degradació quan aquest l’exposem a altes tem-
peratures. El millor oli per cuinar serà doncs el d’oliva verge extra, 
que té una bona composició: un alt contingut d'àcids grassos mo-
noinsaturats, baix contingut en poliinsaturats i una gran presència 
d’antioxidants, que el converteixen en més estable. A més, és l’oli 
més resistent comparant-lo amb els altres olis vegetals.  

Així doncs, no ens hem de posar les mans al cap ni agafar 
por a cuinar amb oli si un dia volem fer un fregit o un saltejat. 
Haurem de triar un bon oli i acompanyar-ho d’una dieta salu-
dable, rica en fruites, verdures, proteïnes i greixos de qualitat, 
així com moure’ns de manera habitual. El nostre sistema diges-
tiu i la nostra salut ens ho agrairà! 
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El dia 8 d’abril se celebra el dia 
mundial de la salut amb l’ob-
jectiu original de crear cons-

ciència sobre malalties mortals mundials 
i crear hàbits saludables en les persones. 
Com bé han après i reflexionat l’alumnat 

del Cicle Formatiu de Grau Mitjà en 
Cures Auxiliars d'Infermeria (CFGM en 
CAE) en l’abordatge del suport psicolò-

No deixis per a demà el que puguis cuidar avui. 
Cuida la teva salut! 
Professora Àfrica Motes i alumnat del CFGM en CAE (A i B)



gic al pacient, els éssers humans som és-
sers bio-psico-socials. Això fa que, neces-
sàriament, la salut no pugui considerar-se 
únicament com a absència de malaltia, 
sinó més aviat com un estat generalitzat 
de benestar en els diferents àmbits de la 
vida. 

Com a part de l’aprenentatge adquirit 
en diferents crèdits del Cicle, part de 
l’alumnat del mateix, en aquest cas 
l’alumnat que cursa el cicle en horari de 
matins, ha realitzat infografies d’educació 
sanitària abordant temes sobre els quals, 
com a joves i futurs professionals sanita-
ris, han considerat important i necessari 
aprofundir. Encara que han estat moltes 
les infografies que amb dedicació i esforç 
han treballat i exposat a classe, a conti-
nuació en mostrarem només algunes 
d'elles (triades també entre l’alumnat): 

Infografia 1: En la infografia de De-
nisse i Eva tenim l’abordatge de la Salut 
Mental des de l’estigma de les persones 
afectades amb malalties mentals a través 
de la conscienciació d’aquesta realitat que 
pateixen les persones afectades i alguns 
consells per trencar amb aquest estigma.   

Infografia 2: La infografia de Tatiana 
i Carlos tracta sobre els Trastorns de la 
Conducta Alimentària, tot incidint en els 
punts més rellevants des de l’òptica de 
l’educació sanitària; aborden des de la im-
portància de la prevenció en aquests tras-
torns, com la conscienciació de la seva 
existència, sobretot en població jove. 

Encara que aquestes són només dues 
infografies representatives, s’han realitzat 
un total de dinou infografies per part de 
l’alumnat que abordaven temes que afec-
ten la salut. Han  abordat, així, tant la 

promoció de la salut com la prevenció de 
determinades malalties, és a dir, la cons-
cienciació de la importància de cuidar la 
salut i millorar la qualitat de vida de les 
persones (que també és salut). 

I tot això sense deixar de costat la ne-
cessitat de conscienciar-nos i conscien-
ciar la població sobre com tractar, 
conviure i abordar la cura d’aquelles per-
sones amb una condició de vulnerabilitat 
afegida (com són les persones amb ma-
lalties de salut mental, persones amb ma-
lalties rares, persones amb el síndrome 
d’Asperger, etc.). 

I tu... Què faràs per la teva salut i per 
la dels altres? 

Pren consciència! La teva vida t’ho 
agrairà! 

I si ho necessites... demana ajuda o as-
sessorament per a aprendre a cuidar-(te). 
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Actualment, a Espanya, més de 44.000 persones moren 
a l’any per malalties cardiovasculars derivades d’una 
mala alimentació (i fins a 1,8 milions de persones 

moren a l'any al món per una patologia cardiovascular atribuïble 
al baix consum de fruites, i un milió més per un baix consum 
de vegetals i hortalisses). Es creu que fins al 90% de les morts 
per malalties cardiovasculars són evitables; això és degut a què 
la major part estan associades a l’estil i hàbits de vida. 

En la nostra vida diària, gràcies als avenços tecnològics i a 
la gran disponibilitat d’aliments que tenim al nostre abast, els 
menjars precuinats i les cadenes alimentàries tipus fast food han 
desenvolupat un paper molt important, gràcies a la seva capa-
citat resolutiva i d’estalvi de temps per a molts treballadors. De 
fet, fer-ho de forma satisfactòria i sense preocupacions sem-
blaria una opció perfecta, però no tot el que llueix és or. Ben al 
contrari: cal evitar o disminuir el consum d'aquests productes 
ultraprocessats, ja que molts d’ells contenen un alt aportació de 
sucres, sal i greixos poc saludables, com també reduir el màxim 
les visites a centres de restauració tipus fast food pel desequilibri 
nutricional que suposa. 

Per altra banda, el consumidor que vol cuinar pel seu 
compte tampoc ho té fàcil. Moltes vegades, el propi envàs on 
trobem el producte que es vol comprar conté alguna frase com: 
«Sense sucres afegits», «Light», «Sense oli de palma», etc. Però 
aquestes declaracions nutricionals, en alguns casos, no són obli-

gatòries o bé són redundants, i no deixen de 
ser una pura estratègia de màrqueting, una 
trampa i un «engany», donat que aquests ali-
ments poden contenir altres ingredients. Per 
exemple, en el cas de la declaració nutricional 
«sense sucres afegits», si l’aliment de base ja 
aporta sucres, el potencial consumidor pot 
pensar que és un aliment lliure d’aquests sacà-
rids, i la confusió ja està servida. 

Per altra banda, no cal deixar de costat, 
l’efecte negatiu que té la publicitat en la pro-
moció de molts productes, donat que en molts 
anuncis es promocionen aliments com cereals 
o brioixeria que contenen un excés de sodi, su-
cres simples i greixos saturats tipus trans i que 
no són gens bons per a la nostra salut.  

Arribats a aquest punt, caldria considerar la 
següent qüestió: què podríem fer per tal de prevenir les malalties 
cardiovasculars? La resposta és clara: mantenir una dieta sa-

ludable.  
En aquest sentit, cal considerar també que el tipus de cocció 

que s’aplica en el cuinat, així com els ingredients en què es com-
binen les nostres receptes, o bé llegir bé l’etiquetatge de tot el 
que comprem, poden ser unes bones opcions. Pel que fa a l’eti-
quetatge, cal incidir també en dades molt importants a tenir en 
compte i que s’hauria de buscar en aquest. El primer en el que 
ens hem de fixar és de quins ingredients conformen l’aliment, 
i és que els ingredients estan ordenats de forma decreixent, és 
a dir, el primer ingredient és el més abundant i l’últim el més 
escàs. I el segon paràmetre a estudiar és la composició nutri-
cional (proteïnes, fibra, lípids, hidrats de carboni...). 

Un dels nutrients importants a considerar en el desenvolu-
pament de malalties cardiovasculars són els greixos, compostos 
per molècules de triglicèrids, que es classifiquen principalment 
segons si presenten dobles enllaços a la seva cadena. Recordem 
que els greixos saturats són aquelles molècules de cadena llarga 
que no presenten doble enllaç i són sòlids a temperatura am-
bient. Principalment es troben als aliments d’origen animal 
(carns, embotits, làctics…) i en alguns vegetals com l’oli de 
palma i de coco.  

Una ingesta elevada i freqüent d’AG saturats provoca un in-
crement en els nivells de colesterol LDL (que és l’anomenat co-
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La importància de l’alimentació  
per tal de prevenir la nostra salut cardiovascular 
Sofia Andrade, Jessy Coca i Nicol Martínez, 2n de Dietètica



lesterol «dolent»), i en conseqüència incrementa el risc de patir 
malalties cardiovasculars.  

Són encara pitjor els àcids grassos trans degut al seu doble 
efecte: incrementen els nivells de colesterol LDL i disminueixen 
el colesterol HDL (l’anomenat colesterol «bo»). Aquests greixos 
es formen en un procés industrial conegut com hidrogenació. 

Aquestes molècules es troben principalment a aliments 
d’origen animal i sobretot a aliments processats. 

• Carns greixos  
• Embotits 
• Brioxeria i pastisseria industrial 
• Precuinats  
• Snacks (galetes, xips…) 
Dit tot això, és necessari també esmentar el paper que ju-

guen els sucres simples, ja que també juguen un rol molt im-
portant pel que fa al risc de patir malalties cardiovasculars. En 
el grup dels carbohidrats trobem els simples i els complexos. 
Els sucres simples son monosacàrids dins dels quals es troben 
la glucosa, la fructosa i la galactosa. Aquest sucres es poden tro-
bar naturalment en molts aliments, però també de forma indus-
trial i afegida. 

Els aliments amb un elevat contingut de sucre afegit nor-
malment s’associen a aliments amb característiques nutricionals 
poc saludables (sucs i begudes ensucrades, brioixeria, postres, 

gelats…) amb una aportació excessiu de kcal, de greixos poc sa-
ludables, pel que són aliments amb pocs beneficis nutricionals. 

Per altra banda, cal recordar també que la dieta mediterrània 
és altament beneficiosa per la regulació de la hipertensió arterial, 
com també pel manteniment dels nivells adequats de colesterol 
en sang, tot disminuint la inflamació de les cèl·lules dels vasos 
sanguinis. És la única dieta en l’actualitat de la que hi han evi-
dències científiques dels seus beneficis.  

Com a conclusió a l’hora de prevenir o tractar el desenvo-
lupament de malalties cardiovasculars recomanem seguir una 
dieta variada, equilibrada, saludable i completa, fixant-nos bé 
en el contingut de l’etiqueta dels aliments, sabent escollir bé les 
opcions si mengem fora, informant-nos sobre les diferents tèc-
niques de cocció, adaptant-nos als gustos, costums i hàbits de 
cadascú (en comptes de prohibir hem de limitar i substituir a 
poc a poc els hàbits alimentaris pocs saludables i així construir 
una millor qualitat de vida i reeducar-nos). A banda d’aquests 
consells, cal recordar i fomentar també els recursos que ens 
dona la dieta mediterrània i els seus efectes beneficiosos que 
pot tenir per a la nostra salut (veure enllaç): 

 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-

saludable/alimentacio/la_dieta_mediterrania/ 
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Els hàbits de vida saludables són estils de vida, de com-
portament, dels quals els més coneguts són els que 
tenen a veure amb l'alimentació, la higiene, l'activitat 

física, la protecció, els hàbits tòxics... però hi ha molts altres que 
estan relacionats amb actituds bàsiques necessàries per a la nos-
tra salut. 

Si bé en el nostre àmbit més proper (i també llunyà) els  hà-
bits poden ser ben diferents (a vegades condicionats pel nivell 
socio-ecònomic i cultural), l’important és portar-los a terme per 
cuidar-nos. Ara bé, que la falta de motivació o mandra no ens 
faci tirar-nos enrere! 

A continuació exposarem de manera resumida algunes pro-
postes i reflexions que ens poden ajudar a millorar el nostre 
estil de vida i de retruc la nostra salut:. 

Alcohol i tabac: L’alcohol és una droga molt consumida 
en el nostre país. Molta gent  en pren molt sovint, està molt 
normalitzat «culturalment» i això genera més dificultats. 

L’alcohol és molt perjudicial per al nostre organisme, cal 
tenir present que té moltes calories, interfereix en el somni, de-
grada l’aparença física, etc. Algunes preguntes que ens poden 
fer reflexionar respecte el seu consum són:  hem de preocupar-
nos? per què consumeixo alcohol? 

A continuació citarem alguns consells per tal de controlar 
el seu consum i ser conscients  que cal anar en mesura: 

• Substitueix les begudes alcohòliques de la teva despesa per 
altres sense alcohol.  

• Canvia les mesures dels gots i agafa’n de més petits, així 
reduiràs la quantitat.           

• Escull begudes fermentades.  
• Evita beure per beure. 
Per altra banda, val a dir també que el tabac —juntament 

amb l’alcohol— continua sent la principal causa de malaltia i 
mort evitable en el nostre país i també a escala mundial. 

Hi ha moltes raons per ser lliures del tabac: la teva salut (la 

Fonaments d'hàbits saludables 
Iker Torres i Kevin Vallejo, 2n de Dietètica



de les teves dents i pulmons!) la teva qualitat de vida, la salut 
dels que t’envolten (fumadors passius), la despesa que oca-
siona....  

Alguns consells per deixar de fumar:  
• Fixar-se una data i mantenir-la. 
• Notificar al teu entorn que deixaràs de fumar. 
• Llençar a les escombraries totes les caixes de cigarretes. 
• Redactar un llistat de tots els beneficis de deixar de fumar. 
Exercici físic: Aquest apartat és molt important a l’hora 

de fomentar una bona salut i uns bons hàbits. Realitzar exercici 
físic té molts beneficis: ajuda a controlar el pes, combat les afec-
cions i les malalties, millora l’estat d'ànim, augmenta l’energia,  
promou un millor somni etc. Per poc que puguis buscar mo-
ments per sortir a caminar o fer una mica d’exercici!!                   

L’Alimentació: Aquest apartat, juntament amb unes bones 
pautes d’exercici físic, poden ajudar també a implementar uns 
hàbits ben saludables. A continuació us exposem 10  consells 
per assolir uns patrons alimentaris saludables: 

• Començar el dia prenent un esmorzar equilibrat. 
• Fer 4-5 àpats diaris. 
• Beure entre 1,5-2 litres d’aigua al dia. 
• Consumir mínim 3 cops a la setmana llegums, ous, aus i 

peix (inclòs el peix blau). 
• Reduir la ingesta de carn vermella o riques en greix. 
• Controlar el consum d'aliments fregits, arrebossats o pre-

cuinats. 
• Evitar prendre begudes dolces( amb sucre, glucosa, saca-

rosa, fructosa, etc.). 
• La ingesta d’alcohol no és recomanable. 
• Menjar assegut, a poc a poc i mastegant bé els aliments. 
• 5 vegades al dia cal prendre vegetals, hortalisses, fruites... 
Entorn: L’entorn és un clar exemple d’ítem que pot afectar 

els nostres hàbits. Si creixem en una família on es cuida l’ali-
mentació amb cura, és molt difícil que els fills desenvolupin una 
mala conducta alimentària. Però si en el nostre entorn familiar 
es menja d’una manera desequilibrada, tenim més risc d’imitar 
aquests models. 

Descans: De sempre se’ns ha dit que hem de dormir 8 
hores diàries per tenir un correcte estil de vida i per reposar 
tota l’energia durant el llarg del dia. Tot això és conegut, però 
aprofundirem una mica. Quan privem el nostre cos d’un des-
cans correcte es produeixen diverses alteracions a nivell hor-
monal. La leptina i la grelina són unes hormones encarregades 
de regular la gana. La grelina estimula la gana, en canvi, la lep-
tina s’encarrega de disminuir-la. Quan no descansem prou, els 
nivells de leptina disminueixen, en canvi els de grelina augmen-
ten fent que les persones que no descansen prou, siguin més 
propenses (a llarg termini) a patir sobrepès o obesitat, ja que 
acabaran fent ingestes més abundants. És a dir, s’acaba produint 
un augment del teixit adipós a causa de l'augment de la gana. 

Finalment, esmentar que portar a terme el foment d’aquests 
hàbits, ens pot ajudar a fer un canvi important en la nostra salut. 
També volem recordar que per qualsevol dubte és molt recoma-
nable buscar l’assessorament d’especialistes en l’àmbit de salut. 
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La demanda dels pares 
Els experts i l’experiència confirmen que incentivar bons 

hàbits alimentaris des de petits ajuda a crear patrons de nutrició 
sostenibles. En aquest sentit, se suggereix ensenyar als nens a 
menjar de manera saludable, per evitar l’adquisició de mals hà-
bits alimentaris, durant l'adolescència i la maduresa. 

La tasca d’ensenyar hàbits d’alimentació no és senzilla; 
aquesta requereix la participació activa de tot l’entorn familiar 
perquè el nen/nena se senti motivat. Cal educar sobre l’elecció 
dels millors aliments i gaudir-ne la ingesta, perquè els infants i 
adolescents sentin empatia per la nutrició saludable. 

Us proposem unes pautes de com canviar aquests mals hà-
bits generalitzats que són freqüents a la societat actual, i de la 
qual els joves adquireixen conductes inadequades.  

Segons aquest article* relacionat amb els esmorzars:  
  1. L’aliment més habitual és la llet (78%)  
  2. Seguit de les galetes (39%) 
  3. Saboritzants com cafè, cacau o xocolata (33%) 
  4. Cereals (21%) 
  5. Pa o torrades (20 %) 

 
  6. Pastisseria (12,3%) 
  7. Fruita fresca o en suc (8,4%) 
  8. Ous (6,4%) 
  9. Iogurt, formatge o altres lactis (5,1%) 
10. Batuts lactis (3,9 %) 

    11. Sucs envasats (3,6%). 

Esmorzars i mig matí 
A continuació donem una petita guia dels aliments més re-

comanables per al correcte desenvolupament dels nens i ado-
lescents: 

• Una o dues peces de fruita fresca i bastonets de pa integral. 
• Un grapat de fruita seca crua o torrada (nous, ametlles, 

avellanes, etc.) 
• Pa amb tomàquet, entrepà de formatge, de truita, d’hum-

mus, etc. 
• Un iogurt o un got de llet amb musli. 
• Macedònia de fruita fresca amb iogurt. 
• Batut de fruita (llet i trossos de fruita fresca) amb fruita seca. 
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Esmorzem bé? Algunes propostes 
Hamna Raza i Ana Ramírez Diago, 2n del CFGS de Dietètica

Exemple 
esmorzar PRIMERA HORA MIG MATÍ

Dilluns Llet amb flocs de blat de moro Un plàtan i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, 
ametlles, etc.)

Dimarts Bol de iogurt amb daus de poma i musli Entrepà de truita (ben cuita)

Dimecres Pa integral amb rodanxes de tomàquet i oli d’oliva 
verge

Mandarines i un grapat de fruita seca (nous, avellanes, 
ametlles, etc.)

Dijous Macedònia de fruita fresca amb fruita seca picada 
(avellanes, nous, ametlles, etc.) Entrepà d'humus amb escalivada

Divendres Pa integral de llavors amb tomàquet i formatge     
tendre

Una pera i un grapat de fruita dessecada (panses, 
orellanes, prunes seques, etc.)

Dissabte Iogurt natural amb arròs inflat i panses Meló (fruita del temps)
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Dinars i sopars 
A continuació posarem un 

menú per a una setmana per-
què els pares agafin idees de 
com alimentar correctament 
els seus fills; està enfocat per 
els nens amb una edat de 10 
anys endavant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Substitueix… 
 
Conseqüències de no tenir hàbits 
saludables correctes 

Quan no s’ensenya a menjar de manera saludable du-
rant la infància, encara és més difícil entendre la impor-
tància de l’educació nutricional en l’adolescència. Els 
adolescents, per un tema hormonal s’inclinen per ali-
ments amb un valor nutricional alt en sucres i farines re-
finades, amb la qual cosa fan malbé la seva salut, de 
vegades, de forma irreversible. 

Alguns estudis assenyalen que els nivells d’ansietat es 
disparen durant l’adolescència i, en general, els joves dre-
nen la seva angoixa menjant sucres refinats i greixos sa-
turats, la qual cosa genera un cercle viciós, ja que el 
consum de menjar ferralla o aliments altament processats 
incrementa els índexs de depressió. 

Conseqüències de tenir hàbits  
saludables correctes 

A mesura que envellim, el metabolisme baixa i ens 
hem de cuidar molt més, per la qual cosa començar com 
més aviat millor a modificar els nostres hàbits ens donarà 
qualitat de vida. Totes les persones, especialment quan 
entren en una edat determinada, poden beneficiar-se 
molt d’un canvi en el manteniment corporal. 
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Aquestes són unes de les raons de pes per les quals guanyar 
múscul i no acumular greix des de joves és beneficiós per a la 
gent gran: 

 
• Reducció del risc d’osteoporosi (en dones). 
• Manté la pell, les dents i els ulls saludables. 
• Recolza els músculs. 
• Ajuda a assolir i mantenir un pes saludable. 

• Enforteix els ossos. 
• Recolza el desenvolupament del cervell. 
• Recolza el creixement saludable. 
• Estimula la immunitat. 
• Ajuda el sistema digestiu a funcionar. 
És molt recomanable dur a la pràctica els consells que us 

hem donat, i instaurar-los en la nostra manera d’alimentar-nos. 
Notareu la diferència i gaudireu dels beneficis saludables! 
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¿Sabías que la ganadería genera tantos gases de efecto 
invernadero como todos los coches, trenes, barcos 
y aviones juntos? El problema es el consumo exa-

gerado de derivados animales de la ganadería industrial. España 
es el primer país europeo que consume más carne por persona 
al año.  

 
Los principales problemas de la ganadería industrial son: 

Que daña a la salud. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha clasificado a la carne procesada como «carcinógena 
para los humanos» y la carne roja como «probablemente carci-
nógena para los humanos». 

Contribuye al cambio climático. La ganadería es respon-
sable de la emisión del 14,5% de los Gases de Efecto Inverna-
dero tanto como todos los coches, trenes, barcos y aviones 
juntos. Especialmente el metano y el óxido nitroso, dos gases 
de efecto invernadero mucho más potentes que el CO2. 

Monopoliza la tierra cultivable. 75%-80% de la superficie 
agrícola es destinada a la ganadería, no conseguiremos salvar 
los bosques y frenar la pérdida de biodiversidad a menos que 
frenemos la expansión de la ganadería industrial. 

Merma la biodiversidad. En el mundo existen más de 
30.000 especies vegetales comestibles pero cada vez centramos 
más nuestra alimentación y la de los animales en cuatro: trigo, 
soja, maíz y arroz. No podemos permitirnos seguir perdiendo 
biodiversidad, por eso tenemos que cambiar el modo de pro-
ducir y consumir carne. 

Envenena el agua. Purines, antibióticos, fertilizantes y pla-
guicidas contaminan los acuíferos llegando a provocar «zonas 
muertas» en los océanos 

Favorece un sistema de producción de grandes capi-

tales. La producción de carne y otros derivados animales con-
centra el poder de mercado en unas pocas manos, en 
detrimento de las pequeñas comunidades agrícolas.  

Olvida el bienestar animal. Las empresas se encargan de 

Relación del consumo de carne  
y el cambio climático 
Fiorella Ricci, 2n de CFGS de Dietètica

El 
14,5% 

de las emisiones 
de Gases de Efecto 

Invernadero a 
nivel mundial   

proceden             
directamente de la 

ganadería.

El 
80% 
de la                    

deforestación de 
la Amazonia se 

atribuye a la       
actividad             
ganadera.

Con casi 
2.000           

toneladas, 
España es el país 

de la UE con 
mayor consumo 

de antibióticos en 
los animales     

productores de  
alimentos.



concentrar la importancia en alimentar y sacrificar a los anima-
les lo más rápidamente posible y bajo cualquier condición para 
maximizar los beneficios y se olvidan del bienestar del animal 
que es muy importante ya que se puede  contraer enfermedades 
y ser un peligro para la seguridad alimentaria.  

Las soluciones podrían ser: 
• La reducción drástica de la producción y consumo de carne. 
• Una dieta baja en proteína animal. 
• Que predominen los alimentos de origen vegetal, ecológicos 

y locales. 
Si el consumo alimenticio de España volviera a los patrones 

de la dieta mediterránea de antaño, las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas a la producción de alimentos ba-
jaran un 72%; el uso de tierras agrícolas se reduciría un 58%; el 

consumo de energía disminuiría un 52% y el de agua un 33%. 

Consejos para reducir el consumo de 
carne 

• Cuando comas carnes, reduce las porciones: come vegetales 
con carne (NO carne con vegetales). 

• Crea tu menú, planifica cuantas veces a la semana comerás 
alimentos de origen animal así no te excedes. 

• Consume más alimentos ecológicos. 
• En los catering del colegio y algún buffet libre exija una dieta 

menos cárnica.  
• Infórmate de alimentos ricos en proteína vegetal, investiga 

mejores maneras de alimentarse y difunde tu conocimiento a 
los demás. 
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Bajo mi punto de vista, el reducir el con
sumo de carne no solo es beneficioso 
para el medio ambiente sino también 
para nosotros a nivel nutricional. En refe

rencia al mito de que dejar de comer pro
ductos animales es malo para la salud, 
está demostrado que algunos vegetales 
no solo contienen proteína de alto valor 

biológico sino también muchos beneficios 
en micronutrientes como fitoesteroles, 
minerales y fibra que nos ayudan a com
batir enfermedades como las dislipemias.

Opinión personal 

La nutrició esportiva és una branca de la nutrició 
que se centra en les persones que practiquen di-
ferents tipus d’esport i de diferents intensitats. 

L’objectiu de la nutrició esportiva és cobrir totes les eta-
pes de l’esport en qüestió, per exemple l’entrenament, la 
competició, el descans i la recuperació. 

La nutrició és un dels factors més importants en l’esport, ja 
que està relacionada directament amb el esportista en qüestió. 
La dieta dels esportistes se centra en tres objectius: aportar 
energia, aportar els nutrients necessaris per la recuperació mus-
cular, i mantenir i regular el metabolisme corporal. 

Els hidrats de carboni són la principal font d’energia del 
nostre cos. Aquesta es transforma en glucosa i posteriorment 
en ATP (molècula d’intercanvi d’energia) que finalment s’uti-
litzarà per fer els exercicis.  Això és fonamental per tenir un ren-
diment alt en qualsevol disciplina. S’han de consumir aquests 
hidrats de carboni en forma de midó, és a dir, aliments com la 
patata, arròs, cereals, etc. Seran perfectes per aconseguir un bon 
rendiment de l’esportista. Aquesta és la principal font d’energia 
que s’ha d’utilitzar, evitant els sucres lliures present en brioixe-
ria, gelats, llaminadures, etc. 

Com s’ha dit abans, s’han de consumir aliments rics en hi-
drats de carboni complexos. Dins d’aquests ens trobem amb 
els cereals, tubercles, llegums i alguns làctics. Aquest grup d’ali-
ments és el que s’ha de consumir per obtenir energia i per ob-
tenir el màxim rendiment. 

Les proteïnes ajuden a la recuperació muscular; gràcies a les 
seves funcions estructurals, reparen teixits i ajuden a la genera-
ció de massa muscular. Per a un esportista, les dietes hiperpro-
teiques són la clau per a aconseguir un rendiment excel·lent en 
l’esport que practica, a part dels seus beneficis en quant a recu-
peració muscular. Els aliments rics en proteïna són les carns, 
làctics, ous i llegums. S’han de prioritzar les carns de tall magres, 
ja que són les que aporten més proteïnes i molt poc greix. 
Aquesta aportació de proteïnes és fonamental per a la recupe-
ració i regeneració de massa muscular. 

Nutrició i esport 
Alejandro Córdova, Xavier Endara i Bryan Flores



Els lípids també són un macronutrient important en el rendi-
ment de l’esportista, ja que actua com a reserva d’energia en si-
tuacions extremes de resistència. També juga un paper fonamental 
en el nostre metabolisme, ja que actua con a regulador hormonal. 
Les hormones esteroides estan fetes de colesterol (lípid) i ajuden 
als esportistes en el seu creixement fisiològic i, per tant, esportiu. 
Però, com en els hidrats de carboni, s’han de evitar certs tipus de 
lípids com els saturats i els trans. Aquests se solen trobar en ali-
ments ultraprocessats i embotits, per aquesta raó a l’esportista no 
li interessa consumir aquest tipus de greixos. Podem trobar aquest 
tipus de macronutrients en aliments com l’oli d’oliva, preferible-
ment oli d’oliva verge extra, làctics, fruits secs i alguns peixos 

(blaus). Aquest aliments són rics en àcids grassos monoinsaturats 
i poliinsaturats que ajuden al nostre cos a obtenir el rendiment 
òptim i reserves d'energia segons la disciplina que s’està practicant.  

També és important el consum de vitamines i minerals. A 
vegades els esportistes principiants s’obliden de la importància 
dels micronutrients en un estil de vida esportiu, ja que qualsevol 
dèficit pot ser molt problemàtic per a la salut. I, per últim, però 
no menys important, la fibra. La fibra ajuda a «segrestar» els lí-
pids i impedeix que entrin a l’organisme; amés, ajuda a regular 
la nostra digestió. 

En conclusió, independentment de l’esport que es faci, una 
bona nutrició es fonamental per a ser un bon esportista.  
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Should We Become Vegetarians?
We asked 2n Batxillerat students whether they thought be-

coming vegetarians was a good option, or not. These are some 
of  their answers.  

Should We Become Vegetarians? 
Arshdeep Kaur, 2n Batxillerat B 

Vegetarianism is a healthy eating habit. In many developed 
countries, vegetarianism is now a way of  life. The                     
number of  vegetarians is growing like an 
avalanche. Many people follow a vegeta-
rian diet in an effort to improve their 
health. The health-related benefits of  
vegetarian diets are well-documented. 
But there are downsides to this type 
of  eating style, too. 

The biggest problem vegetarians face 
is the imbalance of  various nutrients. Some 
essential nutrients, such as vitamins B12 and 
B2, calcium, and iron, aren’t available in many 
plant-based foods. Vegetarians can obtain the right 
amount of  nutrients as long as food intake is planned pro-
perly. Going vegetarian can be tricky. Reading labels on food 
products that are gelatine-free is always time-consuming. Furt-
hermore, dining out, where your meal choices may get limited, 
can be considered a great challenge. 

In a nutshell, people should eat a plant-based diet with a re-
duction in meat consumption. By doing this, we would protect 
animals from extinction and lower the risks of  diseases at the 
same time. 

Is Being Vegetarian A Good Way Forward? 
Jhonattan Brandon Molina, 2n Batxillerat B 

Being vegetarian can sound healthy, but this way of  alimen-
tation has advantages and disadvantages. 

First, the proteins in the meat, which is the contrary of  ve-
getables, are higher quality than proteins in plants. Besides, the 
iron from meat is more easily absorbed than the iron from 
plants. Aside from this, vitamin B12 exists, which helps in 

maintaining the brain, and is found only 
in animal protein. Another disadvan-

tage of  vegetables is that they taste 
worse than meat. 

Second, it is true that meat has 
better proteins and vitamins, but it is 
also true that vegetables help us de-

crease the risk of, among others, obesity, 
diabetes and heart diseases. Apart from 

this, going on this way of  life gives people 
more longevity. 

To summarize everything that has been said so far, 
being vegetarian is a good way forward, but eating meat 

helps us more with our brains. 

Why Vegetarianism Isn’t The Best Option 
Bryan Villafuerte, 2n Batxillerat B 

Nowadays, vegetarianism is increasing its appeal, and some 
people are rethinking if  meat is necessary for humans, or not. 
This has created a debate about the necessity of  eating animal 



products. In my opinion, vegetarians are wrong because we 
need meat to survive and have wellbeing. 

Firstly, meat contains a lot of  protein and this is present in 
all the organs in our body. These organs are made basically of  
protein. This nutrient makes us gain muscle, and for a lot of  
people this is an advantage, because with more muscle you can 
look better. 

Secondly, a lot of  people survive thanks to the money that 
their farms provide them. If  people stop eating meat and ani-
mal products, they would lose their profits because nobody 
would buy his or her products. 

In conclusion, I think that meat is the best for humans, but 
this doesn't mean that it has no negative points. However, I 
think that it has more advantages than disadvantages and that’s 
why I prefer it. 

Vegetarianism - A Fad Or A Philosophy? 
Carla Fernández Andújar, 2n Batxillerat B 

We all know someone who is a vegetarian. Each one does 
it for different reasons, but this action changes your way of  li-
ving life. We may think it's a fad, but there are more reasons 
than that not to eat meat. 

Firstly, if  you reduce meat consumption, you lower the pos-
sibility of  suffering from obesity, heart disease or diabetes. 
These diseases are very relevant today. It is scientifically proven 
that, with this change, your life will be better. 

Secondly, raising animals causes many problems. 30% of  
the world's land is used for this purpose. Besides, animals live 
in poor conditions. They suffer a lot, they don't eat well and 

they are sad. We don't like being badly treated, neither do ani-
mals. We must not allow that. 

In conclusion, vegetarians not only follow a trend, but live 
life differently. They look out for the welfare of  animals and to 
change the planet into a better world.  

Vegetarianism As A Way of Life 
Karol Micolta, 2n Batxillerat B 

Definitely, being a vegetarian is an incredible mission, but it 
also has its disadvantages which aren’t usually mentioned and will 
be explained below. 

On the one hand, I want to say that when you become a ve-
getarian you have to overcome certain levels. One is to be a 
vegan, which means that you don’t consume any other product 

of  animal origin. Whether they are 
eggs, fish, milk, wool or leather gar-
ments. Furthermore, vegetarianism, is 
more than a diet. It involves not only 
a concern for health, but also perso-
nal and religious convictions. Being 
vegan is a lifestyle that involves more 
than just not eating meat products. 

Becoming a vegetarian is a mis-
sion as I said before, but if  it were 
achieved it would be positive since we 
would be benefiting the planet by re-
ducing the consumption of  animals. 
Studies say that being a vegetarian re-
duces obesity, heart disease, and dia-
betes. It also improves vision and high 
blood pressure. However, there are 
also negative data, such as, our body 
needs some vitamins, substances that 

animal meat give us. Even though adapted foods already exist, it 
is not the same. It induces a deficit of  vitamin B12, which essen-
tial for neuronal development, and a lack of  vitamin Y, which is 
very important for calcium absorption. I can deduce that if  con-
tributions to the planet were made, such as, consuming meat, ve-
getables and making more varied meals on certain days, we would 
be contributing, but without damaging our health and without 
depriving ourselves of  the pleasure of  consuming this protein 
that we like so much. 

To sum up, the fewer proportions of  meat we eat, the better 
quality we will provide for the planet. Even so, it shouldn’t be an 
obligation, but people’s free contribution, which should be adap-
ted to what they feel their most accurate level of  consumption 
of  animal products ought to be. 
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Meat: The Essentials Of Food 
Mariam Roukdi Roukdi, 2n Batxillerat B 

Whether people should stop eating meat and become 
vegetarians, or not, has been a matter of  discussion for a 
long time. In my opinion, it would be an incomplete diet, 
because the nutrients in meat are very important for human 
health. 

First of  all, both vegetarianism and the consumption of  
meat have their positive effects. On the one hand, vegeta-
rianism decreases the risk of  having diseases, such as dia-
betes, and stops animal suffering and death. 

On the other hand, the quality of  nutrients and food 
that comes from animals, are higher than those which can 
be found in plants. Furthermore, meat provides a livelihood 
for millions of  people who raise animals. 

In conclusion, even if  vegetarianism has good measures, 
they are not enough compared to the benefits that meat 
production brings to the world as a whole and, in particular, 
for the survival of  a high number of  people who breed 
cattle. 

Vegetarianism Is Not For Everybody 
Mustabshera Attaullah, 2n Batxillerat B 

Vegetarianism is becoming more and more popular for 
many people, particularly because of  the harm that some peo-
ple believe meat can cause to their bodies. However, I strongly 
believe that it is not necessary for everybody to be a vegeta-
rian. 

Vegetarians believe that meat is unhealthy because of  the 
diseases it has been connected with. There has been much re-
search to suggest that red meat is particularly bad, for example, 
and that consumption should be limited to eating it just a few 
times a week to avoid such serious illnesses as cancer. Meats 
can also be high in saturated fats. For this reason, they have 
been linked to health problems, such as, cardiovascular disease 
and diabetes. 

The first reason is that meat is a rich source of  protein 
which helps build muscles and bones. Vegetarians often have 
to take supplements to get all the essential vitamins and mine-
rals. Finally, it may be the case that too much meat is harmful, 
but we can easily limit the amount we have, without having to 
cut it out from our diet completely. 

To sum up, I do not agree that everyone should turn to a 
vegetarian diet, but we should lower the amount of  red meat 
we consume to have a healthier lifestyle and have a balanced 
diet of  meat and vegetables. 

Vegetarianism Is Not The Answer 
Zacaria Benmouhoub, 2n Batxillerat B 

We should not become vegetarians for many reasons. 
To begin with, the meat of  different types of  animals gives 

us a lot of  protein and this helps us grow. Being a vegetarian 
only prevents you from eating some foods. On the contrary, I 
think it is better to have a healthy diet with different types of  
food, than to follow a strict diet, which doesn’t let you eat meat 
or other foods. 

In addition, most people like meat and I think it would be 
a positive action if  we do not reject any food when they invite 
us for a meal. It is good to be a vegetarian if  you are going to 
work out to lose weight or gain muscle, but on some occasions 
our body needs protein, which comes in the meat section. 

Finally in general, I think that people are vegetarians be-
cause they like to choose a different way of  life, not because 
they really need to go on a diet or have poor health. 

Should We Become Vegetarians? 
Prerana Rijal, 2nd of Batxillerat B 

Currently, living as a vegetarian has become trendy. And it will 
be preferable if  everyone in the world becomes veggie. However, 
in my opinion, this is quite impossible to achieve. 

Many people think living vegetarian can help you maintain your 
health issues in check and also to be healthy. But will this really work? 

Fundamentally, being veggie can take the edge off  from blood 
pressure, heart disease, diabetes, or obesity. 

Vegetarians live longer on average and become ill less often. 
If  we all start eating meat, we would not be able to feed half  the 
world’s population. To raise animals for food will cover 30% of  
the world’s land. If  we start eating vegetables, animals will have a 
long and comfortable life. More than 50 billion farm animals 
worldwide are raised in factory farms. 

Half  the population of  the world thinks having meat can 
cause diseases. The animals are injected with antibodies to boost 
their bodies, which can be a source of  cancer among the youth. 
It can also cause to gain weight and lead to heart disease and cho-
lesterol. But it contains vitamin B12, which maintain brain func-
tions, proteins, and other growth factors that are necessary for 
growth and immunity. 

To sum up, I strongly believe that it is not necessary for every-
body to be a vegetarian, but that the best way to live a long and 
healthy life is to adapt to vegetarians’ lifestyle. By so doing, you 
would have a lower risk of  being sick. It can also help the world 
preserve natural supplies and cut down pollution generated by 
animal farming. 
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Actualment, la indústria de les 
Nail Art belluguen en el món 
milions d’euros. El que ha sigut 

una pràctica o cura cosmètica general-
ment reservada a les nostres mares i iaies 
per ocasions especials o un símbol d’es-
tatus s’ha transformat avui dia en una 
pràctica molt habitual sense distinció de 
gènere, classe social o edat. 

L’art de la construcció d’ungles artifi-
cials i les decoracions tenen en aquest 
sector un ventall de possibilitats laborals 
per a les alumnes del CFGM d’Estètica. 
Aquesta moda, amb la seva infinita 
gamma de variants, ha contribuït en el 
món de l’espectacle: artistes com ara Ro-
salia o influencers, atletes, estrelles de la 
cançó o del cinema, persones públiques i 
no públiques que llueixen  impactants un-
gles esculpides i decorades que són un 
mirall a imitar. 

Si donem una ullada al passat, al llarg 
de la història de la humanitat la decoració 
d'aquests annexos cutanis ha marcat i ha 
deixat la seva empremta per les genera-
cions futures. A l'antic Egipte tenir les 
ungles llargues era sinònim de saviesa i 
tenir la possibilitat de contactar amb 
algun Déu. Tan sols la gent noble tenia 
les ungles llargues (els esclaus curtes); 

com més acolorit era el color de la deco-
ració, més estatus social. 

Cleòpatra acostumava a maquillar-se 
les ungles amb alquena a base de pig-
ments naturals de tons foscos. També 
existia el costum de portar les ungles mo-
delades amb paper d’arròs per enfortir-
les i protegir-les. A Roma, els costums 
eren molt semblants a Egipte. A la Xina, 
com a Egipte, les ungles llargues eren dis-
tintiu de l’aristocràcia i les lluïen tant les 
dones com els homes. Les maquillaven 
amb làmines d’or i plata i també amb co-
lors vermell i negre. 

Si tornem molt més a prop, a la 
França del segle XVII només els homes 
es maquillaven les ungles amb colors cri-
daners i es deixaven l’ungla del dit petit 
més llarga.  

Als anys cinquanta es va començar a 

normalitzar entre la població portar les 
ungles llargues i maquillades de color ver-
mell. 

Les ungles acríliques com les conei-
xem a hores d’ara es van descobrir de 
forma accidental a la dècada dels cin-
quanta per un dentista que es deia Frede-
rick Slack, qui es va trencar una ungla i va 
experimentar amb productes químics 
dentals per poder crear-ne una d’artificial 
i reparar la que es va trencar. 

A finals dels anys setanta, el Dr. Stuart 
Nordstrom va inventar els cosmètics pro-
fessionals (líquid monòmer i els polímers 
que utilitzem per esculpir les ungles acrí-
liques). 

Amb el temps s’han desenvolupat i es 
continuen desenvolupant innumerables 
tècniques i materials millorant el mercat 
d’un dels negocis més populars i rendibles. 
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Un tomb pel Nail Art 
Maria Casas, professora del Departament d’Imatge personal

Tots sabem el difícil que ha estat i continua sent en 
aquest temps de Covid poder distreure la ment, en 
aquest dia a dia tan apurat que portem. Des de l’Institut 

Pedraforca som conscients de tot l’esforç que està fent el nostre 
alumnat, així com les famílies i tota la comunitat educativa. Per 
això, des del cicle d’Imatge personal apostem per la cura perso-
nal: tractaments estètics a l’abast de tothom per sortir una mica 
de la nostra monotonia, deixar-nos anar amb una música rela-

xada i el contacte de les bones mans dels nostres futurs i futures 
esteticistes. Serveis de neteges i tractaments facials i corporals, 
massatges, manicures, pedicures…, tot un ventall de serveis per 
dedicar-te una estona a tu mateix/a, un moment de desconnexió 
que no només afavoreix al nostre cos pels múltiples beneficis 
que aporten els tractaments, sinó també a la nostra ment. 

Avui us parlarem d’un d’ells: el tractament de Xocolateràpia 
de la casa comercial de Noyle’s. En concret, de xocolata blanca 

Desconnectar en pandèmia és possible 
Jèsica García, Departament d'Imatge personal



i cirera. Aquest tractament convida el cos a la relaxació i al be-
nestar. Consta d'un peeling de sucre que es treballa per alliberar 
les cèl·lules mortes de la pell. A continuació es treballa amb un 
embolcall de xocolata blanca i cirera i, finalment, es fa un mas-
satge que aporta una profunda nutrició, gràcies als antioxidants 
provinents de la cirera, que actua contra els radicals lliures pre-
venint l’envelliment cutani. 

Amb aquest tractament, la pell se sent més còmoda, recupera 
la seva elasticitat, està radiant i sedosa. Les seves textures i aro-
mes envoltants aporten relaxació i sensació de benestar.  

Volem aprofitar per agrair a la casa comercial de Noyle’s la 
seva participació amb el seu taller demostratiu aquest curs 21-
22 per al nostre alumnat de primer i segon curs d'Estètica; va 
ser una jornada que ens va agradar molt. 

Ja coneixeu una mica més sobre els nostres serveis; ara toca 
trobar una estoneta per gaudir-los. Podeu fer reserva d’hora des 
del web del centre. Us hi esperem! 
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Les alumnes de primer curs del 
cicle formatiu de grau mitjà d’es-
tètica i bellesa han realitzat, durant 

aquest gener i febrer, un treball sobre els 
cànons de bellesa femenins al llarg de la 

història. Els cànons de bellesa són el con-
junt de característiques que una societat ha 
establert i considera com ideals, boniques 
o atractives. Al llarg de la història han anat 
variant i no són iguals ni comuns en les di-

ferents cultures del món.  A través d’una 
línia del temps i després de llegir diferents 
articles, les alumnes han creat la seva repre-
sentació històrica dels cànons de bellesa. 

Després han seguit aprofundint sobre 
els cànons de bellesa avui, i analitzant la in-
fluència que tenen la publicitat i les xarxes 
socials. La imatge personal ocupa un lloc 
molt important en els missatges publicita-
ris, i a les xarxes socials destinades al públic 
juvenil, en els quals predominen un cànon 
de bellesa estandarditzat, amb cossos joves, 
alts, prims i sense imperfeccions. El cos de 
la dona s’acostuma a representar com un 
objecte de consum, com a reclam, conver-
tint-se en un cos-objecte, mentre que el cos 
dels homes apareix representat en movi-
ment, amb caràcter desafiant, relacionat 
amb la naturalesa i molt sovint practicant 
algun esport. Relacionant-ho amb les xar-
xes socials i la publicitat, han investigat 
sobre el moviment Body Positive, moviment 
creat per a reivindicar l’acceptació d’aquells 
cossos que s’aparten dels cànons de bellesa 
estipulats. L’objectiu del moviment és jus-

Els cànons de bellesa al llarg de la història 
Mònica Mallén Montoliu, professora del CFGM d’Imatge personal



tament destruir els cànons de bellesa irreals 
i construir confiança i amor propi en ca-
dascú de nosaltres. 

Finalment, les alumnes han extret 
conclusions del treball, primer en petit 
grup i després tota la classe junta en 
forma de debat. Les alumnes han arribat 
a la conclusió que els cànons de bellesa 
són una construcció social i que les xarxes 
socials i la publicitat influeixen en la nos-

tra percepció de bellesa.  
Hem de tindre en compte que durant 

l’adolescència l’aparença física és molt im-
portant i les adolescents senten molt d’in-
terès per resultar atractives, essent 
essencial per a elles la roba, el maquillatge 
i la seva imatge a les xarxes socials. Les 
opinions dels membres del seu grup són 
determinants, i és per això que han de co-
nèixer el codi estètic imperant en cada mo-

ment. Actualment, les xarxes socials i els 
seus influencers normatius són els que mar-
quen aquests cànons i és necessari que es 
qüestionin quin ús en fan i fins on els in-
fluencia allò que veuen. És bo que tinguin 
eines per a ser crítiques amb allò que ens 
volen imposar, i puguin protegir-se dels 
efectes negatius que pot tindre cap a elles 
caure en la recerca continuada dels cànons 
de bellesa exigits. 
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Tots hem sentit a parlar alguna vegada sobre la tècnica 
perruquera del tractament de queratina, però... ho sabem 
tot? És el moment d’aclarir dubtes. Al Cicle de Perru-

queria i Cosmètica capil·lar realitzem aquesta tècnica dins el mòdul 
de Pentinats i Recollits. En farem una petita introducció: 

La queratina és una proteïna que està present a la pell, al cabell 
i a les ungles dels éssers humans. Està formada fer fileres d’ami-
noàcids i, a la seva estructura interna, aquests aminoàcids es troben 
enllaçats per ponts de diferents tipus. El trencament d’aquests ens 
permet realitzar canvis de forma temporal als cabells. 

El tractament de queratina es considera un canvi de forma 
temporal, i pot tenir una durada de 4 a 6 mesos depenent de l’es-
tat del cabell i de la cura que tinguem post tractament. Però no 
només s’utilitza com a tècnica de canvi de forma d’arrissat a llis: 
la queratina és també una proteïna que repara la fibra capil·lar, 
treu l’efecte frizz i aporta lluentor i moviment al cabell. 

En els inicis del tractament s’utilitzava el formol com un 
dels seus reactius reticulants, substància que es considerava can-
cerígena. Actualment, molts fabricants i cosmetòlegs han mi-
llorat molt la composició de les queratines, i cada cop els seus 
resultats són de millor qualitat. 

L’allisat de queratina 
No podem oblidar que el canvi de forma que es produeix 

és temporal i no permanent, ja que amb el temps el cabell re-
cuperarà la seva forma inicial poc a poc. 

Com s’aplica? 
1. Rentem el cabell amb el xampú pre-allisat, i deixem un temps 
d’exposició de 5 minuts. 
2. Protegim el client amb un protector de plàstic i les mans del 
perruquer amb guants. 
3. Treiem la humitat del cabell i realitzem 4 particions en 

tot el cabell. 
4. Preparem la quantitat  
adequada de queratina en un bol i preparem la paletina i la pinta. 
5. Apliquem la queratina ble a ble, començant per la nuca baixa, 
a 0,5 cm del cuir cabellut. 
6. Fem un massatge utilitzant el cosmètic amb les mans i pen-
tinem el cabell llis i aplanat des de l’arrel fins a les puntes. L’or-
dre d’execució serà: nuca baixa, nuca alta, laterals. 
7. Deixem un temps d’exposició de 20 minuts. 
8. Agafant el cabell amb cura, assequem amb raspall rodó dei-
xant el cabell llis, sense volum. 
9. Planxem els cabells, amb planxa de ceràmica a 220º, fent 5 
passades per cada ble. 
10. Esperarem que refredi el cabell. 
11. Eixuguem els cabells amb aigua tèbia i rentem el cabell amb 
un xampú post-allisat. 
12. Apliquem condicionant per tot el cabell, sense tocar les 
arrels, i eixuguem amb aigua abundant. 
13. Pentinem el cabell i l’assequem a l’aire. 
14. Valorem el resultat obtingut. 
15. Repassem l’assecat amb raspall rodó i planxa, si fos necessari. 

Recomanacions post tractament 
Quan s’ha realitzat un tractament de queratina, la forma del 

cabell s’ha quedat més llisa i ha perdut volum. Això dependrà 
molt del cabell i de la cura que tinguem posteriorment. 

Recomanem al nostre client que es compri un xampú sense 
fosfats i un condicionant post queratina si s’ha de rentar el ca-
bell a casa. 

Valorem els resultats 
Si s’ha realitzat bé la tècnica, el cabell es veurà amb un as-

pecte lluent, llis i sense encrespament. 

Tècnica del tractament de queratina 
Carmen Fernández, Departament d'Imatge Personal



A la passada edició de la revista 
vàrem parlar dels ERTO, els 
Expedients de Regulació Tem-

poral d’Ocupació. Es van revelar com 
una eina molt útil, cosa que encara ho és 
a dia d’avui per tractar de pal·liar una crisi 
sanitària i econòmica mai vista fins ales-
hores. A l’article d’enguany tractarem els 
ERO, que són els Expedients de Regula-
ció d’Ocupació amb els que es posa fi a 
la relació laboral, a diferència d’aquells en 
els que solament s'interrompia la presta-
ció laboral arran d'unes causes circums-
tancials. 

En el cas dels ERO, les causes que su-
posen l’extinció dels contractes tenen a 
veure amb situacions d’insolvència defi-
nitiva de l’empresa i impedeixen a aquesta 
reprendre les seves activitats; també són 
degudes a causes organitzatives i de pro-
ducció com pèrdues econòmiques durant 
més de tres trimestres consecutius, així 
com també la força major definitiva que 
impedeix, a diferència dels ERTO, conti-
nuar l’activitat de l’empresa.  

Aquesta figura jurídica es troba regu-
lada a l’article 51 de l'Estatut dels Treba-
lladors i té les següents característiques: 

El número de treballadors/es afec-
tats/des és del total de la plantilla: 10 tre-
balladors/es en empreses de fins a 100 
treballadors; el 10% en plantilles d’entre 
100 i 300 treballadors i 30 en plantilles de  
més de 300 empleats. 

Les causes són degudes, tal com hem 
dit anteriorment, a causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives, de producció i 
de força major. Les primeres, com hem 
esmentat, són  a causa de pèrdues econò-
miques o manca d'ingressos previstos du-
rant un determinat temps, tres trimestres 
consecutius en relació al mateix període 
de l’any anterior. Les causes tècniques es 
deuen a mètodes de treball del personal 
o a la forma d’organitzar la producció, i 
les productives quan es produeixen can-
vis en la demanda dels productes o ser-
veis que l’empresa pugui posar al mercat. 

Pel que fa als TRÀMITS per dur a 
terme aquest procediment, cal obrir un 

període de consultes amb els represen-
tants dels treballadors durant 30 dies si 
l'empresa té més de 50 treballadors i de 
només 15 dies si en té menys de 50. 

Aquestes consultes versaran sobre: 
causes motivadores de l'expedient i pos-
sibilitat de reduir o evitar els seus efectes. 

De tot aquest tràmit es dona coneixe-
ment a l'autoritat laboral. Aquest període 
de consultes pot acabar de la següent ma-
nera: 
a) Amb acord. En aquest cas es percep 

una indemnització de 20 dies per any 
treballat amb un límit de 12 mensuali-
tats, com a mínim. 

b) Sense acord.  En aquest cas s'han de 
comunicar els acomiadaments als re-
presentants i notificar-ho individual-
ment als treballadors per tal, si s’escau, 
d’interposar els recursos que contra 
aquesta mesura es puguin  instar  for-
malment davant del Jutjat del Social 
(antigues Magistratures del Treball)  o 
a la Sala del Social del Tribunal Supe-
rior de Justícia. 
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Actualitat jurídica                                                                                  

DURA LEX, SED LEX 
Els Expedients de Regulació d’Ocupació 
Manel González Ferrer, professor de FOL

Last week, I had the opportunity to meet and learn a few 
things about Lauren. 

On the one hand, Lauren is an intern English teacher who 
was born in 1993 in Portland, Oregon. At first, her goal was to 
become a psychologist. She studied psychology and internatio-
nal relations at Oregon State University, and completed a de-
gree. At the age of  twelve years old, she began to study Spanish. 

On the other hand, she loves Barcelona and European cul-
ture: its food, and architecture. She has realized European va-
riety: the magic of  each region that has its traditional festivals. 
She has travelled through many countries and cities, such as, 
Germany, Amsterdam, Seville and Bilbao. 

Meeting Lauren 
Karol Fernanda Micolta, 2n Batxillerat



Furthermore, she has visited Latin America. She discussed 
Argentina at some length, where she visited Buenos Aires and 
danced Tango. She also mentioned Ecuador.  

In addition, Lauren allowed us to know some differences 
between the USA and Spain. She pointed out that in Spain there 
is more slowness when it comes to paperwork. She summed 
up by saying that there is a more relaxed life here than in her 
country. 

She also mentioned that in the USA education is very similar 
to Spain. However, she commented on a negative aspect: the 
high cost of  university education. Apart from education, she 
said that private hospitals were very expensive. She also told us 
that there were few different cultural celebrations in her country. 

To sum up, I would like to thank Lauren for having shared 
a little of  her with us. We had a glimpse into her tastes, expe-
riences, and her current life in Spain. 
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Uno de los descubrimientos más importantes a nivel 
fisiológico que afecta a la educación de los niños es 
el de las neuronas espejo. Este tipo de neuronas 

hacen que los niños se comporten imitando lo que están viendo. 
Si una persona está alegre, transmite alegría. Si está triste, tris-
teza. Esto aún ocurre más en los niños. Cuando mamá o papá 
intentan calmar al bebé y están nerviosos, este no se calma. Si 
se sienten tranquilos, les resulta más fácil. Además del nivel 
emocional ocurre también en el conductual. La imitación es 
algo innato en el ser humano usado para el aprendizaje. 

Los padres han de tener en cuenta que se educa más con lo 
que se hace que con lo que se dice. Es importante que se tenga 
esto siempre presente, ya que el referente principal de los niños 
son los padres. En un segundo nivel están los profesores, en-
trenadores y cualquier otra persona que intervenga en la edu-
cación de los niños. Así como los ídolos, deportivos, musicales 
o de cualquier e otra índole, que ellos tengan. Nos gusta decir 
que los hijos siempre están vigilando y que todo lo que se haga 
está generando una conducta igual en ellos. Aun de pequeños. 
Algunas veces se piensa que ellos no se dan cuenta, pero están 

pendientes de todo. Por ello los padres han de procurar actuar 
y comportarse como quieren que lo hagan sus hijos. Si se va 
conduciendo y porque otro conductor o peatón cometa un 
error, se le grita o se le insulta. Si al ver un partido de fútbol en 
la tele se pone como un energúmeno o peor aún, cuando se va 
a ver el partido del hijo. Si se tiran papeles al suelo, etc. Es algo 
que luego van a repetir los hijos. ¿Cómo se puede pretender 
que un hijo hable con respeto, al padre o a otras personas, 
cuando en su partido de fútbol está viendo como este se está 
comportando en la grada?  

Lo mismo ocurre con los valores. La imitación es el mejor 
aprendizaje en estos. El ser una persona ordenada, dejando la 
ropa doblada o bien al llegar a casa la chaqueta en la percha, en 
vez de encima de la silla, hará que el niño también sea ordenado. 
Cosas como la puntualidad también son algo que ellos imitarán. 
No funciona el estar dando mensajes al niño de que haga ciertas 
cosas o que las haga de un modo concreto, cuando los padres 
no las están haciendo así. Además de que al niño se le envía un 
mensaje contradictorio, se está perdiendo autoridad. Al menos 
la autoridad moral que da el decir al niño que haga una acción 
de un modo concreto y es algo que ve hacerlo así también a los 
padres. Esto hará que el niño lo asimile mejor. Además apren-
derá otra cosa que es muy importante para su vida. El ser co-
herente. 

Es importante que los padres se esfuercen en intentar hacer 
las cosas del modo que quieren que las hagan los hijos. Entre 
padre y madre se pueden comentar las cosas que ven el uno del 
otro que pueden afectar en la educación del hijo. Procurar no 
tomárselo como un ataque y sí como algo a cambiar. Es muy 
importante que también estas conductas se cumplan por las dos 
partes si se quiere que el niño las aprenda. Si mamá y papá ac-
túan de forma diferente para el mismo caso, el niño se apuntará 
al que más fácil le sea y esto hará que lo que aprenda, quizá, no 
sea lo más adecuado o de la forma más adecuada. 

Por eso es bueno estar pendiente de que cuando se esté de-

La importancia de educar con el ejemplo 
Francisco Castaño, Departament d'Automoció



lante de los niños e intentar tener actitudes como se quiere que 
ellos las tengan. En estas también entran lo que se piense en 
cuanto a igualdad, respeto y trato a personas de distinta ideolo-
gía, raza o sexo. 

Recomendaciones para los padres 
• Es bueno detectar qué conductas no se quieren tener delante 

de los hijos. Hablarlo con el cónyuge para detectarlos e in-
cluso apuntarlos va a servir para tener presente el no volver a 
cometerlos. 

• El esforzarse para conseguir algo o bien ser disciplinado con 
las actitudes hará que los niños aprendan a incorporarlos en 
su vida. Es bueno reforzarlos con algún mensaje corto. 

• El machismo, racismo o intolerancia es algo que también ven 
los niños en las conductas de los adultos. Por ello los mensajes 
que los padres han de lanzar a los hijos, por supuesto han de 
ser de respeto y sobretodo respetando. 

• La colaboración por parte de todos los miembros de la familia 
en las tareas de la casa es fundamental para que los niños 
vayan adquiriendo responsabilidades, a razón de la edad. Así 
que mamá y papá han de colaborar en estas por igual y los 
niños se sumarán a ello. 

• Los hábitos en cuanto la salud, también es algo que aprenden 
los hijos. Si se hace deporte, se cuida la alimentación, se des-
cansa lo suficiente y se les transmite estos hábitos también 
serán adquiridos por ellos. 

• Tratar a las personas adecuadamente, sin gritos, menosprecios 
o malos modos. A los niños igual. Si se les grita a estos, seguro 
que responden del mismo modo. 

La actitud ante las cosas y la forma de estar delante de los 
niños es algo fundamental para que estos se comporten de una 
forma u otra. La alegría contagia alegría. Si en casa hay un buen 
ambiente, los niños están más felices y aprenden a transmitirlo 
a los demás. 
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Sabíeu que els escacs són un joc de 
taula reconegut com a esport pel 
Comitè Olímpic Internacional 

des del 1999? Els escacs, a més, presenten 
un munt d’avantatges interessants, tant 
per a grans com per a petits: tant se val 
l’edat que tingueu, és dels pocs esports 
que dones i homes de diferents edats 
poden arribar a competir en igualtat de 
condicions (Magus Carlsen, l’actual cam-
pió del món, va assolir el títol de Gran 
Mestre als 13 anys!).  

Així doncs, davant d’un tauler i, amb 
una mica d’entrenament, podem jugar 
tots en igualtat i exercir tot el nostre en-
giny en l’escaquer de 64 caselles. Psicò-
legs i pedagogs, a banda dels professionals 
dels escacs, han assenyalat els múltiples 
beneficis d’aquest esport. Quant a l’àmbit 
intel·lectual, el foment del raonament lo-
gicomatemàtic igualment fonamental en 
la resolució de qualsevol mena de con-
flicte de la vida quotidiana: augmenta la 
capacitat de concentració i atenció, la 
qual cosa converteix els escacs en una ac-

tivitat especialment recomanable per a 
alumnes amb hiperactivitat. En l’esforç 
que cal fer a l’hora de respondre la jugada 
de l’adversari, els escacs potencien, a més, 
els processos d’anàlisi i de síntesi, és a dir, 
s’exercita l’estudi obligat d’unes premis-
ses per a portar-hi solucions. Finalment, 
la imaginació i la creativitat es posen en 
funcionament en una mena d’intercanvi 
mental amb l’adversari, quan cal esbrinar 
l’estratègia del contrincant i elaborar-ne 
una de pròpia. Pel que fa a la personalitat, 
els escacs fomenten el control emocional, 
la capacitat d’organització, l’expressió 
verbal, la responsabilitat en la presa de 
decisions i, quan es va progressant en la 
seva pràctica, l’autoestima. 

Segons dades actualitzades de la Fe-
deració Catalana d’Escacs (escacs.cat), a 
Catalunya actualment hi ha inscrits uns 
224 Clubs d’Escacs amb més de 7000 ju-
gadors. Val a dir també que en els darrers 
mesos de pandèmia i, arran del fenomen 
de la sèrie Gambit de Dama, ha augmentat 
l’interès cap a aquest esport.  

Per a la vostra informació i interès, a 
Hospitalet de Llobregat hi ha 4 Clubs 
(podeu ampliar la informació al web de 
la Federació Catalana d’Escacs www.es-
cacs.cat): C.E Collblanc, C.E Hospitalet 
Bellvitge, C.E Jake i C.E Torreblanca. 

 
Ah! No volem tancar aquest article 

sense proposar-vos un repte: 

Sabríeu trobar el mat? Blanques ju-
guen i donen mat en dues jugades.  

Solució: Dg8+ Rg6 2. Af7# 

Els Escacs: molt més que un Joc de Taula 
Dani Añor, Departament de Sanitàries 1 (CAI, DAS i Dietètica)



Talking about Erasmus and where the word comes 
from is important to get into how it is developed and 
who it is aimed at. 

The acronym stands for Erasmus Program ("European 
Community Action Plan for the Mobility of  University Stu-
dents") is a student exchange program of  the European Union 
(EU) established in 1987. 

Erasmus+, or Erasmus Plus, is the new program that 
combines all the current EU schemes for education, training, 
youth, and sport, which started in January 2014. 

Erasmus Program 
My name is Jose Daniel Restrepo Buenaventura and I am 

going to explain to you my experience during Erasmus Project. 
You have to meet some requirements to be able to opt. 

In this case, I was studying at Pedraforca institute to be a 
nursing assistant. It is a Vocational Education and Training 
(Grado Medio), which is highly demanded. Even more so now 
with the situation during the pandemic. By the way, it was hard 
learning as much as possible under the circumstances. 

During the visit of  the Erasmus coordinator in our class, 
I became quite interested. They gave us information on how 
to apply, especially if  we had any knowledge of  a foreign 
language. 

Nursing Assistant Students,  
Institut Pedraforca 

At first, the idea of  going to Finland was considered, I was, 
in fact, with some English lessons, which Institut Pedraforca 
offered me for the certification exam here in Spain, just in case 
I went to Finland. However, in the end, it was not possible to 
establish a partnership. Luckily, I understand both English and 
French, so I finally got the opportunity to go to France. 

If  you do not have a very high level of  languages, Erasmus 
will accompany you during your internship with a completely 
free course, where they teach you and evaluate you during your 
stay. 

To have this chance, you must pass some interviews, where 
they ask you for an updated Curriculum Vitae made on the Eu-

ropass platform, and speak in the foreign language you know 
and answer a few questions. 

Erasmus+ also demands having a correct academic record, 
because the Erasmus project wants integration in many acade-
mic aspects during your studies or internships. They explain 
everything in detail to you: how the sponsorship works, the city 
where you are going to do your internship or and how to get in 
contact with the coordinators. 

You must consider that you are hired by a company in the 
country and they demand a series of  requirements that you 
must meet; one of  them is a full insurance policy because, as a 
nursing assistant, you will have contact with patients and it must 
protect the user, the employee and students. 

Erasmus+ places a lot of  emphasis on ecological transpor-
tation, respecting the environment. If  you do it with platforms 
like Bla Bla Car, it is much better because they take care of  
promoting your trip to the country and they also offer an inte-
resting budget that you can use for your food, maintenance, 
and stay. 

You also have to take into account that Erasmus+ wants in-
tegration. Because of  this, if  you settle with a family, it is much 
better. It is important to know many things about the culture 
of  the country you are visiting. Apart from learning, this project 
is also about getting to know where you are. So, you must be 
open to trying the gastronomy, understanding the way of  wor-
king, living and socializing in the country you are staying. 
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Erasmus In Another Country,  
The Complete Education 
José Daniel Restrepo Buenaventura 



Saint Etienne, A Wonderful City 
"Santé" is considered a university city. It has very good uni-

versities, and especially in the health field. Many students also 
go on Erasmus+ in other branches. It is a beautiful city, its 
transport is very good. It is famous for its Alps, which someti-
mes imply a cold climate. By the way, I had to go to my work 
placement in the snow. It was a unique experience. The people 
are very friendly. There is a very youthful atmosphere day and 
night. Even though during the pandemic we were confined ac-
cording to shifts, during the day I really enjoyed the Christmas 
season. 

Arrival In France And Getting Settled 
My intention was to comply with everything, to be a good 

ecological boy, to use a transport that does not pollute, to find 
a French family, but it was difficult for me, as the family I had 
found was very far from where I did the internship. 

The journey is easy to get to Saint Etienne. You leave Bar-
celona directly by bus, Bla Bla Car, or by plane. 
Once you arrive in Lyon, it takes you 40 minutes 
by flixbus to get to Saint Etienne. Meanwhile, you 
can see the mountains, the landscapes and the 
beautiful nature that France has.  

I finally found an accommodation, where I sta-
yed for a month. It was unexpensive and cozy. It 
was very close to the hospital, so I could walk there. 

Linguistic Experience 
At first, it was difficult to communicate in 

French. However, little by little, with the Erasmus+ 
courses I was able to manage. They helped me a 
lot. My aim was to speak French very fluently. Alt-
hough I had a basic level, these very complete 
courses were my salvation. I also made several friends from 
France, Colombia and Portugal, who helped me to practice a 
lot and who guided me a lot. If  you pay enough attention to 
things, practice frequently and try to write your new vocabulary 
down, you will get along just fine.  

In the Saint Etienne area, a few people do not speak English 
fluently, so it was quite important to understand French. 

School Practices at “Hôpital de Bellevue” 
The first day of  School practices, Christine, an Erasmus+ 

friend of  Institut Pedraforca, officially introduced me to the 
hospital. I was very grateful to her. 

In the “Le Dorlay” session, which corresponds to the name 
of  the river that meandered before us, they taught me everyt-
hing: the measures I had to take against the pandemic and, even 

more importantly, how to locate everything to be able to pro-
vide good support to patients. 

My stay lasted for a month. During this period of  time, I 
was going to meet many people and patients who were  in hos-
pital for a long while. 

I was able to establish very good communication with   
everyone. It is true that the language made this hard, but I could 
understand many words and structures.  

Meeting the patients was a unique experience. They had dif-
ferent needs, and thanks to this, I was able to learn a lot and 
help them. 

I collaborated with hygiene and food. I also contributed to 
mobilization and support. Together with the nursing team, I 
helped them with medication and organization of  everyone’s 
material. 

The team of  nurses and assistants were constantly looking 
out for me. They were very kind to me and, as I was in a state 
public health center, I was able to enjoy food and attention. I 

want to thank them for their kindness to me. I will never forget 
how they treated me. 

Thank You So Much 
I want to thank everyone who made this experience possi-

ble: Àgueda, Bernat, Amàlia, my teachers, my tutor Elizabeth, 
the Pedraforca Institute, and the Erasmus+ team. 

It is a great opportunity and I think that everyone should 
experience it. That is why it is important to learn languages and 
be constant with studying and learning. Who would have 
thought that everything would be so incredible, studying, tra-
veling, learning about Europe and other cultures. It is part of  
a very valid and future education.  

I hope you liked my essay.  
A big hug to all of  you and thanks again. 
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Pic by: Jose Daniel Restrepo, Saint Etienne, France. 



Smoking is a bad habit and it can have many adverse effects 
on the body.   

Smoking effects differ from a person to another person depen-
ding upon how many cigarettes they smoke and thus, the ex-
posure to the chemicals of  the cigarette. Smoking is not only a 
public health issue, but also it has a great financial cost on the 
nations. Until we stop smoking, more people will be addicted. 

Following are some disadvantages of  smoking: 

Lung Damage 
Smoking cigarettes affects lung health because a person 

breathes in not only nicotine but also a variety of  additional 
chemicals which can lead to lung cancer. 

Heart Disease 
Smoking cigarettes can damage the heart, blood vessels, and 

blood cells. 

The chemicals and tar in cigarettes can increase a person’s 
risk of  atherosclerosis, which is the buildup of  plaques in the 
blood vessels.  

Weakened Immune System 
Smoking cigarettes can weaken people’s immune systems, 

making them more susceptible to illness.  
It can also cause additional inflammation in the body. 

Risk Of Other Cancers 
In addition, smoking cigarettes can also contribute to other 

forms of  cancer like mouth cancer. 
We should avoid smoking at home because we spend 

most of  our time there and it affects the members of  our 
family.  

Making our home smoke free will protect our family and all 
of  us will enjoy a healthy life. 
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Tips For A Healthy Life: Don’t Smoke! 
Side Effects Of Smoking 
Izba Razaq, 1r Batxillerat A



Hi havia una vegada, en una ciutat del Japó, un noi a 
qui li encantava la tecnologia i l’esport. Es deia Jon 
i tenia 14 anys. Un dia finalment van crear 最 高 の 

バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ (La Realitat Virtual Suprema). 
Era un aparell al que t’acostaves, tancaves els ulls, te’l posaves 
al cap, l’encenies i deies Orposus Amaterusya i s’iniciava el joc 
que estava seleccionat. 

Un dia qualsevol en Jon tornava de l’institut, quan va arribar 
a casa es va adonar que estava buida va mirar pertot arreu 
menys a la seva cambra, quan hi va anar per deixar la motxilla 
que encara no s’havia tret, va encendre el llum i de sobte es va 
trobar una sorpresa, eren el seu pare i la seva mare. Ell es va 
sorprendre perquè no era el seu aniversari ni res per l’estil, no 
hi havia res a celebrar, però els seus pares li van donar un regal 
i li van dir que s’ho mereixia per les bones notes que havia tret. 
Va obrir el regal i era 最高 の バ ー チ ャ ル リ ア リ テ ィ 

(La Realitat Virtual Suprema). Ho va agrair als seus pares i ells 
li van dir que l’engegués i jugués una estona. A partir d’aquest 
dia va començar a jugar a un joc de rol d’espases i poc a poc el 
seu nivell de joc va anar millorant. També va començar a ser 
youtuber gravant com jugava i explicant com es feien algunes 
coses.  

El que no sabien els seus pares és que a partir d’aquest dia 
començaria la vida professional del seu fill, és a dir, va començar 
amb un torneig normalet on no guanyaves res, després d’això 
un club el va voler fitxar per a un equip d’aquest joc. El va ac-
ceptar. En Jon va guanyar molts tornejos i molts diners, en el 
major torneig de jocs de Japó va tenir la sort de participar i va 
arribar a guanyar 3,5 milions d’euros. Un dia li va venir de gust 
jugar en un altre diferent i li va passar una cosa inesperada. Ell 
i uns 40 milions de persones es van quedar tancats en aquest 
joc.  
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1r premi. Christian Castro (1r ESO B)  

El teu major somni es pot convertir  
en el teu pitjor malson 

Era la primera tarda de primavera, tothom estava al carrer 
amb els seus amics, família, parella… La Sandra no seria 

cap excepció, ella estava amb les seves amigues de camí a la 
platja. No hi anaven a banyar-se ni res, només a donar una volta.  

De camí van fer una petita parada a comprar algunes coses 
per menjar-se-les una vegada a la platja.  

Quan van arribar, el primer que van fer va ser començar a 
menjar; estaven mortes de gana. Aquell dia li tocava recollir a 
la Sandra, i així va ser… Quan estava a punt de llençar-ho tot a 
les escombraries es va trobar amb en Shoto, el noi que li agra-
dava des de ben petita. Mai s’havia atrevit ni a parlar-li, i menys 
mirar-lo a la cara. A ell, ella li sonava, així que la va saludar. Ella 
es va quedar quieta com una estàtua i de sobte li van caure totes 
les escombraries a sobre. Shoto no es podia quedar mirant, tenia 
la costum d’ajudar a les persones. Abans que ell arribés a aju-
dar-la ja li van saltar a sobre les seves amigues.  

Ja eren les 20.30 h. Era l’hora de tornar cap a casa. La Sandra 
no havia dit ni piu a les seves amigues sobre per què li havia 
caigut tot allò damunt, però de tornada a casa ho va començar 
a explicar. Les noies van escoltar-la atentament i van començar 
a fer plans per fer que la Sandra sigués feliç.  

Dilluns a primera hora –la Sandra se sabia l’horari d’aquell 

noi com si fos el seu propi, així que sabia perfectament que era 
dels nois que arribaven tard a clase– ella a propòsit es va quedar 
a esperar, i quan el va veure a prop de la porta, va aparèixer. Va 
intentar parlar amb ell, i hi va haver una mica de progrés. Així, 
cada dia, fins que un dia, ell va aparèixer amb una noia de la 
mà. Com era de costum, ella l’estava observant des de lluny, i 
quan el va veure de la mà amb aquella noia va donar mitja volta 
i va sortir corrents, no era capaç d’entrar a l’institut. El que ella 
no sabia era que ell també estava enamorat d’ella, i que aquella 
noia que agafava de la mà era només la seva germana petita.  

Ell va entrar a l’institut una mica preocupat, la noia que sem-
pre es trobava a l’entrada no hi era. Ho va deixar passar; tothom 
tenim un mal dia. A l’hora de la sortida, una de les amigues de 
la Sandra va començar a dir-li bogeries, fins i tot li va arribar a 
pegar. Era la seva millor amiga i sabia perfectament què era el 
que havia passat. Shoto era un noi intel·ligent i no va trigar en 
saber què passava.  

Al dia següent Shoto va arribar a l’escola súper aviat, només 
per declarar-se a la noia de la qual estava enamorat, no volia 
més malentesos. Al principi la Sandra l’estava ignorant, però ell 
portava una rosa a la mà acompanyat d’una caixa de bombons, 
tot just el dia de Sant Jordi. Allò només volia dir una cosa. 

1r premi. Majda Boulbourki (2n ESO C)  

El dia de primavera  
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2º premio. Jokairy de Oleo (1º ESO C) 

Sigue luchando 
Sigue luchando para conseguir algo,  
no te rindas, que aún puedes alcanzarlo. 
Sigue luchando y entierra tus miedos,  
libera tu alma con calma, sin pensar en el karma. 
«Sigue luchando» dijo alguna vez alguien,  
continúa el viaje,  
quítate el traje y arráncate el pelaje. 
Aunque el calor no esté caliente, 
Aunque la imaginación no fluya, 
Aunque la Luna no brille, 
Aunque el aire no respire. 
Tú sigue luchando, sigue intentándolo,  
sigue siendo tú mismo,  
sin pensar que te vas a caer en un abismo. 
Lucha con un guante de boxeo imaginario,  
porque la violencia puede hacer mucho daño. 
Cuando te digo que luches, es que lo sigas intentando,  
para seguir matando el deseo de complicarlo,  
en general, tú sigue luchando.

2n premi. Tiffany Abreu (2n ESO A)  

La lluna i les estrelles  

Aquest satèl·lit que il·lumina per tot arreu,  
que pocs astronautes han trepitjat,  
en el que molts infants han somiat estar,  
en el que tot es veu diferent.  
Aquest satèl·lit que sempre he admirat,  
que sempre he escoltat,  
moltes històries que he imaginat,  
que sempre em perseguien per la nit.  
La lluna té moltes amigues: les estrelles.  
Aquests astres que brillen,  
que semblen petits però que són enormes. 
Són les que fan dibuixos amb noms peculiars,  
que no es poden veure amb binoculars.  
Quan veig les estrelles sento que no estic a la terra,  
que estic surant en un mar negre ple d'astres magnífics,  
que tenen una història per contar.  
Uns sentiments que no poden comprovar els científics.  
Ningú em pot espantar ni molestar.  

2n premi. Jokairy de Oleo (1r ESO C)  

Sant Jordi  
La història de Sant Jordi vaig a contar  
i espero que us pugui agradar.  
Hi havia una vegada un drac que era molt escàs 
al poble va atacar i la princesa es va emportar.  
A una cova la va amagar  
i la princesa es va desanimar,  
quan el drac se l’anava a menjar,  
un cavaller va arribar i la va salvar.  
Una espasa li va clavar  
i del doll de sang que va derramar  
un roser molt actual va florir  
i la princesa li va agrair. 
El cavaller una rosa li va donar  
i per això cada 23 d’abril  
se li regala una rosa a la dona  
depenent de la zona, com a bona persona.  

1r premio. Neus Camila Sánchez Silvestre (1º ESO A) 

La rosa 
Por un jardín decidí descalza caminar, 
caminando y caminando me encontré con un rosal. 
Rosas muy hermosas, bellas y cariñosas 
me preguntaron si sobre ellas me podía sentar. 
Yo accedí sin dudar, no sabía lo que iba a pasar. 
Esas rosas, que se mostraron mansas y muy recias, 
se convirtieron en las más feroces bestias 
haciéndome presa de una jaula de espinas, 
me repetían día a día: 
“Yo te amo y tú también me amarás, 
mas si el sentimiento no es recíproco,  
posiblemente morirás”. 
Siendo años los que caminaban por mi faz, 
impidiendo ver el cielo soleado, 
se acabó cuando por fin sentí la paz 
al saber que esas rosas me habían matado.



1r premio. Lesly Duron (2º ESO A) 

La escritura 

Me llamo Lesly, tengo trece años, soy de Hon-
duras y llegué a España cuando tenía ocho, 

en el año 2016. 
Realmente nunca me interesó el tema de la es-

critura, nunca me atrajo escribir historias. Sin em-
bargo, mientras el tiempo iba transcurriendo, me iba 
dando cuenta de lo mucho que disfrutaba escri-
biendo anécdotas e historias sobre personajes ficti-
cios. Creo que es uno de mis pasatiempos favoritos 
hasta ahora, ya que me llevan a un lugar mágico e 
inexplicable. Durante la labor, puedo dejarme llevar 
por mi imaginación e incluso, a veces, me sumerjo 
en un mundo tan real, que imagino cómo sería la 
vida si las cosas que escribo se hicieran realidad. La 
escritura forma parte de mi vida porque me ayuda 
a expresar mis emociones y mis pensamientos.  

Me siento feliz por no haberla abandonado 
nunca, ya que gracias a ella mi caligrafía ha mejo-
rado bastante, y sobre todo es una gran oportunidad 
para mí y para mi futuro. Sin mi pasatiempo favo-
rito, estaría perdida. 

2º premio. Nadiia Stanko (2º ESO A) 

Mi persona favorita 

Hace dos años empecé a tener problemas con mi familia, ya que 
discutíamos con frecuencia. 

Fue en ese momento justo cuando conocí a una de las personas más 
importantes de mi vida. Fue un 23 de diciembre y desde ese momento 
todo cambió. Fue ahí cuando comenzó nuestra historia de amor. Cada 
día, nos íbamos conociendo más y más. Me ayudaba física y psicológica-
mente, porque por culpa de las peleas con mi madre me convertí en al-
guien mucho más rebelde y hacía cosas que eran peligrosas hasta el punto 
de poner en peligro mi propia vida. Gracias a esa persona me siento 
mejor y cada día voy mejorando. Esa persona es mi novio, mi pareja, mi 
confidente, mi compañero. 

A pesar de todo, él me inspira a estudiar y a seguir adelante. Recuerdo 
cuando un día cualquiera me dijo: «La vida es dura, pero tú eres mucho 
más fuerte que eso». Cuando pronunció esas palabras, entendí que tenía 
toda la razón y que no hay por qué sufrir por todo, que siempre hay que 
seguir adelante a pesar de las dificultades que se presenten. Me ayuda 
con los estudios, me apoya y me acompaña en todo; y siempre dice que, 
haga lo que haga, haré lo correcto mientras no sea peligroso para mí 
misma. 

Me ha inspirado hasta escribiendo este texto y, sinceramente, no sé 
qué haría sin él y tampoco sé dónde estaría. 
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1r premi. Pamela Rodriguez (3r ESO A)  

El teu record  
La teva pèrdua em va enfosquir,  
portant-me al més profund dels meus sentits.  
Els teus ulls reflectint,  
tot el que una vegada vas dir.  
Per què abandonar-me així?  
Somiàvem junts una vida sencera.  
Dos joves il·lusos sense idea.  
Dient tots dos de retrobar-nos  
en un futur enamorant-nos.  
Per què deixar-me així? 
El meu càstig he complit.  
Ja fa quasi tres anys del meu martiri.  
No creus que és suficient?  
Imaginar-te, no he sabut fer.  
Torturant-me amb el teu record,  
oblidant-me del teu cor.  
Volent saber com trencar,  
aquest llaç que ens uneix a tots dos. 

2n premi. Maahum Chaudhry (3r ESO A)  

Ets tu  
Et vaig conèixer aquell dia de foscor,  
quan pensava que tot ja era mort.  
Vas ensenyar-me a somriure,  
quan sentia que no valia la pena viure.  
Quan plorava perquè res tenia sentit,  
tu eres la lluna en les meves nits.  
Em vas mostrar el significat de l’amor,  
quan jo no sentia res més que dolor. 



1r premio. Muskan Yasar (3º ESO D) 

La adolescencia 

Lo siento, adolescencia, 
siento  haberte malgastado, 
perdón por cada día tirada en mi cama, 
perdón por cada viernes sin salir, 
disculpa por quedarme estudiando hasta las tres de la madrugada, 
y luego ahogarme en mis lágrimas por sacar tan solo un seis. 
 
Te tengo miedo, 
miedo porque pronto te marcharás,  
y habrás perdido el partido contra la depresión. 
1-0. Primero jugabas en casa, 
pero acabarás perdiendo y siendo el 
equipo de fuera, 
será la depresión la que  
se quedará y se llevará el oro. 
 
Me pides a gritos que te aproveche,  
pero no encuentro el valor. 
Te dejaré escapar sin antes conocerte. 
Te dejaré destrozarme sin ser consciente. 
Te dejaré quitar mi esencia, sin borrar mi sonrisa. 
Porque esa sonrisa, esa 
sonrisa no es sincera,  
no es real, 
es destructiva, 
es mi arma de doble filo. 
Aquella que puede  
hacerte creer que esté eufórica,  
y sin embargo, tener un 
trasfondo destructivo. 
 
La destrucción existe. 
Es la que me queda después de mi cobardía, 
después de dejarte ir, 
 tras tu inefable intención de instalarte  
en mi vida y formar parte de mí. 
Lo siento, siento mucho haberte dejado de lado. 
Pero, ¡eh!, si no es tarde para ti,  
ten coraje, 
y disfruta, adolescente. 

2º premio. Pamela Rodríguez (3º ESO A) 

Pobre ave 
Ella era un ave, 
enjaulada dentro de un mundo cuestionable, 
queriendo liberarse de sus cadenas, 
que la privaban de una vida plena. 
 
Ella solo quería ser, 
todo lo que en sus sueños lograba ver. 
Temiendo no volver, 
ilusamente intentó creer. 
Pobre ave, ella solo quería crecer. 
 
Entre mentiras y engaños, 
ella descubrió el bien querer. 
Enamorándose de alguien 
a quien no podía ver. 
 
Era tan obvia su angustia, 
que un día, quiso desaparecer. 
Luego de ser advertida 
que su gran amor no le podía corresponder. 
Anhelaba estar junto a aquel ser, 
al que ella creía tanto conocer. 
 
Fue tan clara su desesperación, 
que aquella marchita ave voló. 
Huyó de sus más grandes temores, 
adentrándose en un mundo lleno de colores. 
 
Ella al fin sintió 
el verdadero sentimiento de liberación. 
Y deseando permanecer en aquel lugar, 
hundió todo su cuerpo en el ancho mar. 
 
Pobre ave, ¿acaso deseaba marchar para jamás regresar? 
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1r premi. Priti Bhattarai (4t ESO C)  

Creença Ideal  

Bellesa, un art que el mateix déu  
es va penedir d'haver creat.  
Existència, una maniobra que cap  
ésser viu pot denegar.  
Imaginació, element únic  
i valuós d'un artista o pintor.  
Desig, llum que podria il·luminar  
en la plena foscor.  
Amor, és autèntic i pur fins que  
es torna indesitjable, incomplet i miserable.  
Mort, un antídot verinós que fins els nostres 
avantpassats no van poder resistir.  
Amistat, és irrompible com una promesa.  
La seva presència és bella i  
acolorida com l’arc de Sant Martí  
i és inseparable com un imant.  
Depressió, on la vida i la glòria  
es converteix desagradable i insofrible.  
Por, similar a una tempesta que pot destrossar  
les teves metes i el teu objectiu. 

 
El teu bell somriure  
com la meva poetessa precisa.  
Tu sempre vas ser la meva cançó preferida,  
fins que em vaig asseure davant el mirall  
i vaig veure el que realment sentia.  
Tu vas ser la primera persona que vaig estimar de veritat,  
la primera amb la que vaig trobar la felicitat.  
Et pensava cada nit  
intentant no fer-me il·lusions,  
perquè sabia que aquesta relació només era un fals amor,  
perquè sabia que aquesta relació només era una distracció.  

Tu eres el motiu de la meva vida i ara  
t'has convertit en la meva agonia.  
Amb tu els meus records enterrar vull  
Perquè, al cap i a la fi, tot va ser passatger.  
Només em queda dir que ho vaig donar tot per tu  
i que vas ser irreemplaçable per a mi.  
I em creguis o no,  
aquests versos te'ls dedico a tu. 
Acabo aquest poema  
amb un punt i a part  
a aquesta història que  
no va arribar enlloc.  
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1r premio. Abigail Santos (4º ESO D) 

Dolor 

El dolor es todo lo que escondemos detrás de una sonrisa fingida. 
Es el miedo y el temor oscuro que día a día nos atormenta.  
Es la incertidumbre que a cada segundo nos persigue. 
Es aquel amargo recuerdo de nuestra infancia que tratamos de olvidar, 
y no podemos. 
Es aquel adiós que nunca pudimos decir.  
Es aquella persona a la que tratamos de olvidar,  
pero cuyo recuerdo nos sigue invadiendo.  
Es ese sentimiento que nos obligan a esconder. 
Es el miedo a equivocarse, a no atreverse,  
sin saber que, precisamente, el equivocarse es parte del aprender.  
Es el arrepentimiento. 
Es el recuerdo de aquellas palabras violentas que nos siguen hiriendo.  
Es esa persona que nos hace mal, pero feliz, muy de vez en cuando. 
Es aferrarnos a ideas absurdas, como pensar que todo cambiará,  
que, con un poco de suerte, todo volverá a florecer,  
cuando sabemos perfectamente que todo ya se ha marchitado.  
¿Por qué ocultamos lo que sentimos?,  
¿por qué fingimos lo que no somos?, 
¿por qué no nos arriesgamos por lo que realmente queremos? 
¿Por miedo? ¿Por el daño y dolor que nos puede causar eso?  
DOLOR; DOLOR.  
No. 
No dejes que el miedo te invada y robe tus sueños. 
Así que sal, atrévete, arriésgate, disfruta, ama. 
SÉ FELIZ. 
Y nunca olvides sonreír, que esa es tu mejor arma. 

2n premi. Nicole Raza (4t ESO C)  

Tu… 



2º premio. Atiq Ahmed (4º ESO D) 

Sueños 

Tienes que soñar para estar vivo. 
Si no sueñas estás muerto. 
Tienes que soñar por tu vida. 
 
Para soñar solo tienes que cerrar los ojos 
y perderte en un mundo distinto. 
En la noche oscura con niebla y murciélagos 
sueña luz del paraíso y unicornios. 
 
Los enemigos más grandes del sueño 
son el miedo y la tristeza. 
Como el miedo que siente un niño sirio  
de que caiga una bomba en su dormitorio, 
y la tristeza que tiene una niña palestina  
de perder a sus padres. 
 
No les preocupa a cuántos 
soñadores están matando. 
Su miedo es que 
hay más soñadores que antes. 
Somos más soñadores que nunca. 
 
Tienes que soñar para vivir. 
Tienes que soñar para ser lo que quieres. 
Tienes que soñar para no fracasar. 
Tienes que soñar para crear un nuevo mundo.  
 
Crea un mundo donde cada uno 
pueda soñar libremente. 
Crea un mundo 
donde todos sean felices. 
 
Nuestra cabeza es como 
una mochila llena de libros de gramática. 
Al soñar, convertimos  
esos libros en cuentos 
 de aventuras, amor y miedo. 
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1r premi. Karol Fernanda Micolta (1r BTX B)  

A vegades 

A vegades ens precipitem,  
no persistim, abandonem.  
A vegades una paraula ens enfonsarà o ens portarà esperança.  
A vegades els dies grisos, es canviaran a blaus.  
A vegades, he dit moltes vegades, he pogut continuar.  

1r premio. Ángel Alejandro Orlando (1º Bachillerato B) 

La alegría del amor 

Amarga es esa sensación que por dentro quema 
De perderlo todo en un momento 
Esa luz que me acariciaba y calentaba  
Y ahora solo me golpea y maltrata. 
 
Antes mi deseo era tener un poder 
Ahora solo deseo poder tenerte. 
Eres feliz con otro que en verdad te quiere 
Y yo me miento al verlo y sonreír. 
Ves otros ojos y no son los míos 
Intentando olvidar lo que alguna vez fuimos, 
Ese recuerdo que por la noche nos invade. 
 
Intento llegar a casa y tumbarme 
Para en mis sueños encontrarte, 
Recordar esos momentos cuando solo éramos tú y yo 
Para intentar olvidar lo que ahora soy 
 
Yo perdido y desamparado  
Tú que me has evitado y olvidado. 
Intentando olvidar lo inevitable 
Que es ese amor inigualable 
Que tengo guardado en el corazón 
Ese que alguna vez te perteneció. 
 
Nunca esperes que te olvide 
Y nunca olvides que te espero. 
Tuve la suerte de haber estado contigo 
Y tú la desdicha de haberme conocido. 



2n premi. Mariam Roukdi (1r BTX B)  

A l’espera d’un nou futur  

Tant de bo pogués tornar a néixer,  
I així escollir de nou com vull créixer.  
Si pogués tornar amb aquesta mentalitat,  
potser m’aportaria molta més felicitat.  
Si tan sols pogués canviar alguns moments,  
Quan em feien mal mentre eren conscients...  
Segurament ara portaria només records positius,  
Buits d’odi i rancor a causa d’instants insignificatius. 
Al cap i a la fi això mai serà possible,  
Però estic a temps de construir un futur inoblidable,  
En el que el mals moments del passat siguin oblidats,  
I el present i futur siguin moments ben conservats. 
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2º premio. Yassine Sadiki (1º Bachillerato C) 

Elige, escoge, decide 

Sin obstáculos nadie avanza, 
sin el miedo no existiría la esperanza. 
En un delirio constante, de alcanzar esa comodidad 
de la que tú no sabes nada, pero te han dicho que te gustará. 
 
No decidir tu futuro, pensando en el pasado 
o condicionar tu presente por ese ansiado futuro, 
aunque desde ese punto lo veas todo oscuro 
cambia la perspectiva con la que ves el mundo,  
entonces lo verás todo aún más claro. 
 
No marcarte un objetivo es lo que tienes que hacer  
porque el día en el que llegues a él, 
no sabrás lo que hacer después, 
y entonces te preguntarás: ¿y ahora qué? 1r premio. Ismael Cabanes (2º Bachillerato A) 

El canto de la sirena 

Usaré tu melodía para navegar 
en el océano de mis llantos, 
surcaré las bravas aguas del mar  
con la fuerza de tus cantos; 
Pues tú eres música, la música  
que calma cualquier marea 
aunque esté tronando o cayéndose  
el cielo, con tan solo un susurro 
las delicadas  y hermosas ondas  
de tu voz apaciguan hasta a la  
más feroz fiera. 
Eres el faro que guía a los navíos  
perdidos en el manto de las olas. 
Eres la grácil sirena que al bailar 
maravilla a peces y pescadores  
con la majestuosidad de sus  
movimientos.    
No me importa si me arrastras  
hasta la orilla o hasta el fondo del mar, 
pues contigo estoy donde quiero estar, 
me siento seguro, aunque atravesemos  
remolinos o vendavales. 
Nunca más temeré ningún revés 
que la vida pueda darme,  
pues si estoy a tu lado  
todo mi temor se habrá esfumado. 

2º premio. Carola Belén Iza (CDE3 de TCAI D) 

Hasta luego 

Miré en el intenso océano 
infinita inmensidad de la nada, 
navego a la deriva. 
Dos tenues luceros como estrellas solitarias 
en el mortecino firmamento vuelven mi mirada. 
Me encuentro en delirio. 
Calma, en el horizonte me afano. 
El silencio, que hasta el momento frío murmullo 
era y guiaba mi rumbo, 
entre las orillas del Jordán se quebró. 
Suspiros tras suspiros, admiro 
su mirada parda, provocó 
en mí un sinfín de sensaciones como 
ecos que se escucha en oleada. 
No encuentro vocablo, 
pues me estremecí, reflejada en aquellos astros 
en los que me veía destellada, 
el pigmento de su mirar me contemplaba. 
El deseo de no titilar, por si me faltase su mira 
que de pronto tomaron el firmamento 
e invadieron mi corazón. 
Hasta arribar a mi querido amor.  



2º premio. Marleny Medina Batista  (2º Bachillerato B) 

A solas  
A veces necesito un tiempo a solas para saber  
dónde ir, y saber  
quién soy.  
Necesito un tiempo a solas,  
sin nadie, sin que me digas lo que  
tengo que hacer y lo que no debo  
hacer.  
Tus hipócritas palabras me han conducido 
a tomar esta decisión, a querer estar a solas, 
a ya no querer pertenecer a donde estoy,  
a querer marcharme y renunciar.  
Me haces daño, ya no des tu asquerosa  
opinión sobre mí, ¡para! 
Me estás tentando a querer estar a solas 
para siempre. Me miras, te burlas,  
me haces daño desde siempre.  
Estar a solas, sin dar explicaciones, sin  
Insultos, y para huir de ti. Mientras estoy  
a solas me doy cuenta de que ahora  
estoy mejor sin ti.  
Tus palabras aquel día me destrozaron. Y ya,  
por fin, aquella noche fría de febrero 
me fui… a estar a solas.  
Mientras me iba me sentía destrozada 
por el daño que le causé a mamá, pero  
ya no podía más. Tus insultos me  
destrozaban el alma.  
Perdón, mamá, pero tu estrella se fue adonde  
quería estar. A solas.  
Te observo desde lo más alto y veo cómo 
sufres, te odio. Has logrado lo que  
querías.  
Aquí a solas donde estoy, me siento  
bien. Ya no sufro, incluso cuido a  
mamá.  
No quería estar a solas, pero tú lo  
has causado. Todos los días tus  
insultos hacia mí me causaban daño.  
Tres meses que ya estoy a solas, y me siento bien,  
tranquila y sin tus asquerosos insultos.  
Veo que ya no puedes más, te ahogas,  
la culpabilidad te está deshaciendo la vida,  
te irritas, llora. Tomas decisiones que jamás  
hubieses pensado tomar.  
A solas, así quieres estar también,  
ya no puedes más.  
Bienvenida, ya estás aquí conmigo.  
Juntas las dos, a solas.  

1r premi. Óscar Álvarez (2n Dietètica) 

Tiempo al tiempo 
Solo resta decir 
que desdichado el tiempo, que si existe, 
por lo menos él sí es eterno. 
 
Desmentir 
que agujas de un reloj 
cosen cuerpos desgarrados. Que el pesar de un instante,  
nos corta en pedazos. 
 
Del fin nacerá una razón, 
que dejará entrever una intención, somnolienta y socavada, 
¿Esto eres tú? 
 
Suena lentamente una brisa en la ventana, melancólica melodía  
que anhela tener algo que perder,  
dulce el odio dice, dulce el querer. 
Y desde el principio, 
estás un poco más muerto, porque no llegas a vivo, 
pero sufres cada momento. 
 
Que desdichado el tiempo,  
que no perdona, 
pero tiene remordimiento. 
 
Que desdichado el tiempo,  
guardián del fin, 
desde el comienzo. 
 
La sangre gotea lentamente al compás de una canción  
que no canta nadie, oxidando un mundo, antes brillante. 
 
Sin sentido, ni noción, sin brújula, 
ni dirección. 
 
Atrapado en un concepto, como cárcel de pladur, 
perdiendo el norte, aun a falta del sur. 
 
Que desdicha, la del tiempo... Indeleble  
en su propio fundamento. En el eco que resuena, 
siempre oigo, en mi cabeza, “Tic, toc”. 
Como si algo 
me siguiera en la maleza. 
 
Ruego, mátame. 
Aunque duela, 
y sea lentamente, 
sostén mi puñal con fuerza, hasta que no quede, 
un para siempre. 
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L’alumnat de 4t d’ESO del curs 20-21 va tenir el gust 
de llegir una adaptació de l’Odissea d’Homer a la ma-
tèria de Català: Les aventures d’Ulisses. Després d’en-
dinsar-nos a les aigües del Mediterrani, escapar de les 
sirenes, viatjar fins a l’Hades, sobreviure a Escil·la i Ca-
ribdis, no caure en els paranys de la fetillera Circe i 
guanyar el combat contra els pretendents, vam poder 

transformar parts de la història en tires còmiques. Per 
grups, l’alumnat es va dedicar a adaptar cada capítol 
de la novel·la a còmic mitjançant l’aplicació Story-
boardthat. Us deixem una mostra de les vinyetes del 
primer capítol, «El saquejador de ciutats», elaborades 
per l’alumnat de 4t d’ESO B, perquè pugueu fer un tast 
de la nostra activitat.  
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Un còmic de l’Odissea 
Alberto Ferré, Departament de Llengua Catalana i Literatura



Abstract 
We did an experiment to compare the reaction between 

Coca-Cola with Mentos and Coca-Cola with bicarbonate. Our 
initial hypothesis was that when the bicarbonate comes into 
contact with Coca-Cola, it makes more foam than when we mix 
it with Mentos. 

Introducció 
Aquesta investigació tracta sobre les reaccions químiques.  
En primer lloc, vam realitzar un experiment tota la classe, 

que es basava en barrejar un Mentos amb 0,25 litres de Coca-
Cola. D’aquesta manera tots partíem de la  mateixa base. A par-
tir d'aquesta base ens vam plantejar una pregunta per al nostre 
experiment: Què passaria si en lloc de barrejar Mentos amb 
Coca-Cola ho féssim amb bicarbonat?  

Vam plantejar una hipòtesi per a aquesta pregunta, que deia 
que potser en entrar en contacte el bicarbonat amb la Coca-
Cola sortiria més escuma que si barregéssim Coca-Cola amb 
Mentos. 

El nostre objectiu era esbrinar si aquesta hipòtesi era certa 
o no.  

Materials i mètodes 
• Safata 
• Regla 
• Dispositiu per enregistrar 
Condició A                                 
• Coca-Cola 
• 1 Mentos 
Condició B 
• Coca-Cola 
• Una cullerada de bicarbonat 
• Proveta 
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Escrivim un article científic 
Martina Pujal i Montserrat Vizcarro, Departaments de Ciències i Llengua Catalana i Literatura

L’alumnat de 3r d’ESO A i C va escriure un article científic a partir 
d’una investigació que va dur a terme en grups cooperatius. 
L’activitat va estar plantejada des de les matèries de Biologia i 
Geologia i Català. A més, va rebre el suport de la d’Anglès per 
escriure l’Abstract. 
Els passos a seguir per dur a terme la investigació van ser els 
següents: 
1) Observar un fenomen. 
2) Formular una hipòtesi. 
3) Establir una hipòtesi inicial. 
4) Plantejar l’experiment i dur-lo a terme (i recollir les dades ob-
tingudes). 

5) Tractar les dades i escriure els resultats. 
6) Extreure conclusions. 
Els passos per redactar l’article científic van ser els següents: 
1) Planificar el procés d’escriptura a partir d’una guia. 
2) Fer un esborrany de l’escrit. 
3) Revisar l’escrit i esmenar-lo. 
4) Coavaluar la feina dels companys i companyes. 
5) Reescriure el text i penjar-lo a Google Classroom. 
 
A continuació us compartim un dels articles científics elaborats. 
En aquest cas, per les alumnes de 3r C Majda Boulbourki, Rihab 
El Khabbaz i Khamna Khan.

La reacció de la Coca-Cola amb bicarbonat  
és major que la de Coca-Cola amb Mentos

Figura 1. Imatge d’alguns dels  
materials emprats en la investigació 



Resultats 
Com es pot observar a les condicions A (Mentos) i B 

(bicarbonat), la Coca-Cola surt disparada cap a dalt.  
També es pot apreciar que el raig de la condició B ha 

estat més alt, amb 11 cm d'alçada; en canvi  el raig de la 
condició A només tenia 2 cm d’alçada.  

Com que el raig de la condició B, Coca-Cola i bicar-
bonat ha arribat més amunt, també ha sortit més Coca-
Cola; en concret, 300 ml, la qual cosa significa que han 
quedat a l’ampolla només 200 ml.  

En canvi a la condició A, han sortit 180 ml, i han que-
dat 320 ml a l'ampolla.  

El color de la Coca-Cola no ha canviat en cap de les 
dues condicions. Les reaccions de la condició A i la con-
dició B han estat molt semblants. 
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Experiment pas a pas: condició A 
1. Deixem una safata sobre la taula. 
2. Posem l’ampolla de Coca-Cola a la safata. 
3. Mesurem les dades de la Coca-Cola, com ara el volum, 

la massa… Amb el mòbil gravem com es troba per 
poder comparar millor les dades observades posterior-
ment. 

4. Llancem el Mentos a l’ampolla de Coca-Cola. 
5. Gravem el que passa una vegada llancem el Mentos per 

poder tornar a veure-ho més endavant. 
6. Preparem el regle per si surt un raig cap a dalt poder 

mesurar-lo. 
7. Aboquem l’excedent de Coca-Cola que hagi caigut a la 

safata a una proveta per poder mesurar la Coca-Cola 
que ha sortit de l’envàs. 

8. Mesurem el volum de la Coca-Cola que queda a l’am-
polla amb una proveta i veiem si ha canviat. 

9. Apuntem les noves dades per fer comparacions.

Experiment pas a pas: condició B 
1. Col·loquem  una safata sobre la taula. 
2. Deixem l'ampolla de Coca-Cola sobre la safata. 
3. Anotem les dades de la Coca-Cola; com ara el volum, 

la massa… Amb el mòbil gravem com està per poder 
comparar millor el color i altres coses en un futur. 

4. Llancem la cullerada de bicarbonat a l’ampolla de Coca-
Cola. 

5. Gravem la reacció per poder tornar a reproduir-la des-
prés i poder observar les dades obtingudes. 

6. Preparem el regle per si surt un raig cap a dalt poder 
mesurar-lo. 

7. Aboquem l’excedent de Coca-Cola que hagi caigut a la 
safata a una proveta per poder mesurar la Coca-Cola 
que ha sortit de l’envàs. 

8. Determinem el volum de la Coca-Cola que queda a 
l'ampolla amb una proveta, i veiem si ha canviat. 

9. Apuntem les noves dades per fer comparacions.

Figura 2. Gràfic on es mostra el volum inicial i final de la Coca-Cola en l’envàs 
en la condició A (Coca-Cola i Mentos) i la condició B (Coca-Cola i bicarbonat).

Els nostres resultats indiquen que al llençar bicarbo-
nat a la Coca-Cola es produeix una reacció més forta 
que amb els Mentos. Per aquesta raó, ha sortit més 
Coca-Cola de l’envàs. Podem confirmar, doncs, que 
la nostra hipòtesi ha sigut encertada. Com a futur ex-

periment, ens agradaria repetir el mateix procediment 
però amb una major quantitat de Coca-Cola en les 
dues condicions per poder veure si canvien els resul-
tats. Per altra part caldria fer altres experiments per 
investigar, a nivell molecular, què succeeix. 

Conclusió
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La Florida sota la lupa 
Un reportatge fotogràfic per contar el nostre barri i fer propostes de millora 
Stella Lo Sciuto, professora d’Educació Visual i Plàstica
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Perspectiva aèria
L’alumnat de 2n d'ESO B va aprendre una tècnica desco-
berta per Leonardo Da Vinci: la perspectiva aèria. Amb 
aquesta tècnica és possible donar la sensació de profun-
ditat a través de la degradació tonal del color. Segons l’ar-

tista toscà, com més lluny mirem, més s'esvaeixen els co-
lors i els contorns de les coses com a conseqüència d'una 
quantitat d'aire cada cop més gran que s'interposa entre 
l'observador i les coses.

Carla Estefanía Wininter Yongyi Wu Xia Maryem Mija

Keidy Melissa Cruz Khamn a Urouj Lesly Nahomy Duron

Cubisme 

Il·lusions òptiques

Els alumnes de 3r A i C han après a crear imatges d'acord 
amb els principis del cubisme: múltiples punts de vista, 

la descomposició d'objectes i l'ús del color desconnectat 
de la realitat.

Els alumnes de 2n B van experimentar com és possible crear efectes òptics  
il·lusoris mitjançant el dibuix i el clarobscur.

Il·lusió òptica d’un cub flotant Il·lusió òptica d’una escala Il·lusió òptica d’una esquerda



York (England) 
Alba Infante and Valentina Meléndez (3rd ESO C) 

York is a walled city in the Northeast of  England founded 
by the ancient Romans, in the 1st century BC. 

When it’s summer, the environment is fresh and soft, but it 
can also rain.  

Fall is usually windy, but you will be able to appreciate the 
many colours of  falling leaves. The winter in York isn’t cold, 
but the sky is generally cloudy, and rains are recurrent. And fi-
nally, in spring, the weather is fresh and dry. 

One of  the most amazing places you can visit in the city is 
the York Art Gallery. It is a public art gallery with a vast co-
llection of  paintings from the 14th century to contemporary 
prints, watercolours, drawings and ceramics. It was closed for 
a major redevelopment in 2013, and reopened in the summer 
of  2015. 

York is known for being the city where a special event  takes 
place every month. For example, suppose you want to celebrate 
Christmas early. In that case, you can go to the Christmas Mar-
ket, which takes place between the 18th of  November and the 
23rd of  December. Or maybe you want to celebrate New Year’s 
differently. Then you can join the city’s celebration of  the Chi-
nese New Year, from the 31st of  January to the 7th of  Fe-
bruary. 

Cambridge (England) 
Noor Iqbal and Rihab el Kabbaz (3rd ESO C) 

Cambridge is a fascinating city located in the East of  En-
gland, and home of  one of  the most famous Universities in the 
country. There are around 119.000 inhabitants. 

You can visit many tourist attractions, but today we are 
going to show you the three top places you can’t miss. 

The first one is The Fitzwilliam Museum, that holds a wide 
collection of  art and antiquities. In second place, we recom-
mend visiting some of  the many Colleges of  the University of  
Cambridge, such as King’s College and its famous Chapel. Last, 

you can take a boat or walk along the Cam River, which splits 
the city in half. There is also an amazing park, called Jesus 
Green, where you can relax or have a picnic. 

Besides visiting the monuments and Colleges, you can also 
go to some special events. One you cannot miss is the colorful 
Carnival, which usually takes place in mid-September. 

Belfast (Northern Ireland) 
Paola Franco (3rd ESO C) 

Belfast is the lovely capital of  Northern Ireland. With a po-
pulation of  around 343.000, it is a reasonably small city. I re-
commend visiting in summer, when the temperature tends to 
be more pleasant, because the winter can be quite cold and 
windy. One of  the ways to go there from Spain is by plane, 
which would not take a significant amount of  hours.  
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Find The Best Destination For Your Next Trip:  
United Kingdom 
Alexandra Lladó, English Department

The United Kingdom is among the top ten tourist destinations in the world. London alone received more than 19 mi-
llion visitors in 2016. But there is more to the UK than just its capital. The class of 3rd C would like to suggest some 
other destinations for a quick trip to the isles.



One of  the main attractions in Belfast is the Titanic Mu-
seum. You can learn the history and some curiosities of  the 
most well-known ship, including why almost two thirds of  its 
passengers died in the tragedy. Kids under the age of  5 have 
free entrance, 5 to 16 years old have a reduced fee of  8,50 £, 
and for visitors above that age, the price goes up to 19 £.  

I suggest you also visit the Harland and Wolff  shipyard, 
home of  the company responsible for building the Titanic. Du-
ring your visit, you can discover even more incredible things 
about the gigantic ship and its construction. 

Last, visiting Belfast’s City Hall would be one of  the most 
delightful experiences you could have during your trip. Built 
during the Victorian era, it is possibly the most beautiful and 
captivating building in the city. 

To sum up, Belfast is a perfect destination for a weekend 
away with your family.  

Edinburgh (Scotland) 
Harmanpreet Kaur (3rd ESO C) 

Edinburgh is the capital of  Scotland. Located on the 
country’s east coast, it is the second most popular city after Glas-
gow. J.K Rowling wrote some of  Harry Potter’s books in diffe-
rent cafés around the city, like “The Elephant House”, and took 
inspiration from the landscape for her characters and locations. 

Edinburgh is a charming city worth a visit at any time of  
the year. There are many touristic attractions, but we highly sug-
gest visiting the historic Edinburgh Castle. Located at the top 
of  a hill, you will have a stunning panoramic of  the whole city. 

We also recommend visiting The Royal Botanic Garden, a 
Scottish national treasure with a history dating back nearly 350 
years. The gardens contain more than 273.000 living plants re-
presenting around 13.000 different species. 

There are also  special events for children and families. The 
most famous is a 9-day festival that celebrates the best of  chil-
dren’s theater and dance from around the world. 

 

Other Destinations: Istanbul (Turkey) 
Ayesha Bilal and Isha Urouj, 3r ESO A 

Istanbul is the biggest city in Turkey. Formerly,  Istanbul 
was called Constantinople and  Byzantium in ancient times.  It 
is a cultural and historical city. There are many interesting places  
to visit there.  

Istanbul is a great city for families, teenagers and tourists to 
visit. It has many mosques, like Hagia Sophia and Suleymaniye 
Mosque but the best known is the Blue Mosque. 

The Blue Mosque is one of  the best known mosques in the 
world. Admission is free to anyone outside of  prayer hours. In 
Turkey  mosques are named after the founders of  their religion 
and we can find their tombs inside them. Apart from mosques, 
there are several museums in Istanbul and famous palaces too, 
like Topkapi Palace and Dolmabahce Palace. 

Istanbul is a wonderful city to visit and explore. Also, there 
are many restaurants with delicious Turkish and Arabic food. 

I recommend this city especially for  tourists. It is a super 
wonderful place to do different activities, like  visiting mosques 
or taking a wonderful cruise along the Bosphorous. 
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Other Destinations: Islamabad (Pakistan) 
Mah Noor Ahmad, 3r ESO A 

Islmabad is the  capital of  Pakistan, it is a very beautiful, big 
city and many tourists come every year to visit it . I love it! 

Islamabad is a great city to live and do tourism with the fa-
mily. It has many restaurants and many malls like the huge, ama-
zing Giga Mall. There are some amusement parks and some 
places where the children play cricket. 

My favorite place in Islamabad  is Faisal Mosque, it is really 
very beautiful. It is one of  the largest mosques in Asia and is well 
known in the Islamic world. There are other interesting places 
to visit in the city like the Pakistan monument museum, Daman-
e-koh,  the Margalla Hills, Saidpur village and the Rawal lake.  

Islamabad is an incredible and very beautiful city. I highly 
recommend you to visit it. 
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Se acercaban fechas navideñas y 
como todos los años, Michael 
estaba decorando su casa con 

luces de colores y otros adornos. De 
pronto, tocaron el timbre. Al abrir la 
puerta, Michael se quedó atónito al ver 
que el que se encontraba delante de él 
era su mejor amigo Scott.  

Scott se había mudado hacía ape-
nas unos días al acogedor pueblo de 
Barrow, para estudiar las auroras bo-
reales que se veían desde la playa. Mi-
chael le preguntó si lo quería ayudar a 
decorar, a lo que éste aceptó inmedia-
tamente. Y ahí estaban, un trabajador 
de supermercado y un científico de 29 
y 31 años respectivamente, decorando 
una casa algo alejada del pueblo.  

Al ser dos acabaron pronto, por lo 
que Michael invitó a Scott a pasar y 
tomar algo mientras veían una película. 
Mientras Michael hacía chocolate ca-
liente, Scott elegía qué ver. Una vez es-
tuvo todo listo, se sentaron a ver 
tranquilamente una película, ajenos a 

lo que les esperaba. De repente escu-
charon un estruendo proveniente del 
segundo piso, los dos se miraron fija-
mente con una clara expresión de 
miedo en sus rostros, y sin decir una 
sola palabra, subieron al segundo piso, 
dónde buscaron el origen de aquel es-
truendo. No les llevó mucho tiempo 
encontrarlo: la ventana, que tenía vistas 
al bosque, estaba totalmente destro-
zada. En ese momento se les heló la 
sangre, ya que se necesitaría mucha 
fuerza y un cuerpo anormalmente 
grande para poder romper esa ventana. 
Al principio intentaron buscarle lógica, 
pensando que algún grupo de rebeldes 
habían tirado piedras, pero eso no 
podía ser, ya que había sido un único 
ruido. De pronto se escuchó un rugido 
demasiado fuerte para ser de algún ani-
mal común del bosque, así que Michael 
decidió llamar a la policía, pero por al-
guna extraña razón no contestaban. Se 
escuchó un segundo rugido, mucho 
más fuerte que el anterior, por lo que 

esa «cosa» estaba más cerca. Los dos 
entraron en pánico y salieron co-
rriendo de la casa para dirigirse al cen-
tro del pueblo donde se hallaba la 
comisaría de la policía. Tan pronto 
como salieron, lo vieron: una bestia pa-
recida a un oso, con ojos de color rojo 
brillante, unos colmillos gigantes, una 
nariz bastante corta y unas patas ro-
bustas, con una altura aproximada de 
3 metros. 

Michael despierta en un hospital de 
Canadá, desorientado y con un terrible 
dolor en todo el cuerpo, y cuando in-
tenta moverse, se da cuenta de que le 
falta un brazo y las dos piernas. Al mo-
mento, un doctor aparece y le explica 
que ha sobrevivido de milagro, pero 
que su amigo no ha tenido la misma 
suerte. Hasta el día de hoy nadie sabe 
qué era aquel monstruo. 

Unas navidades horribles 
Cristhoper Chuba, 1r ESO A
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Nací un 18 de Septiembre de 
2019 en las Tierras del Ebro, 
allí crecí y me recolectaron 

como cualquier otro arroz. 
Según me decían, había tenido suerte 

de nacer en el Delta del Ebro, pues el 
arrozal en el que me crié es uno de los 
más reconocidos del mundo. 

Una vez maduré, tuve que pasar por 
varios procesos y selecciones. Fui lim-
piado y escogido cuidadosamente para 
obtener el mayor provecho de mí. Lo que 
me recuerda a mi futura tarea de nutrir, 
en la cual también será seleccionada lo 
mejor de mí y desechado lo innecesario. 

Al final, pasé todas las pruebas y me 
ofrecieron viajar a Barcelona para traba-
jar. Como es bien conocido, el objetivo 
de casi todo alimento es nutrir a un ser 
humano. Y yo me estaba acercando a 
cumplir mi propósito. 

Por fin en Barcelona, estuve un 
tiempo en una tienda de alimentos con 
otros arroces y otros productos. 

Y en varias semanas, un humano me 

contrató. Estaba muy emocionado y no 
podía esperar a ver a qué tarea me asig-
naría: Producción de Sushi, la mítica Pae-
lla, Arroz a la Cubana, si trabajaría en una 
sección vegetariana… Mi futuro no de-
pendía de mí, pero igualmente daría lo 
mejor de mí. 

Mi estancia en la casa de la joven fue 
agradable. Se notaba que esta había traba-
jado con alimentos de todas las culturas y 
el olor a especia sólo hacía que aumentar 
mi deseo de comenzar a trabajar. 

Después de estar cinco días en espera 
a comenzar mi labor, por fin, fui elegido 
para una tarea. 

Primero conocí a mis compañeros de 
proyecto. Uno era un solomillo que venía 
de una vaca gallega. Y los otros unas 
setas, una cebolla y unas prunas catalanas. 

En realidad, mis nuevos amigos ya 
podían hacer un plato ellos solos llamado 
Fricandó, que es típico de Cataluña, pero 
mi jefa decidió añadirme a mí también. 

Después de que ellos fueran prepara-
dos y cocinados con amor, llegó mi 

turno. Me aliñaron con pimienta y por fin 
iba a empezar a trabajar. 

Del plato a la Boca. En la Boca, los 
dientes y la saliva hacen su función, mas-
ticándonos y humedeciéndonos a mí y a 
mis compañeros. Noté como la ptialina 
nos cubría a todos. La Amilasa salival 
rompía en varias piezas, a mí compañera 
la Ciruela. Entonces el grupo entero pa-
samos a ser un bol alimentario. Y fuimos 
tragados. 

Bajamos por un tubo parecido a un 
tobogán, Faringe, lo llaman. Más ade-
lante, nos encontramos en el Esófago 
donde tuvimos turbulencias por los mo-
vimientos peristálticos. 

Después, ya en el Estómago, noté que 
llegaba mi hora. Al principio me mareé 
mucho, no estaba acostumbrado a ese 
tipo de giros y movimientos. 

Me despedí de mis compañeros, nos 
íbamos a separar después de varios días 
trabajando juntos y todos queríamos 
cumplir nuestro objetivo con honor. 

A continuación, vi unos mecanismos 
muy complejos moverse y activar otros. 
La Histamina fue la primera en actuar, 
dio paso a las Células G, las cuales acti-
varon a las Células Parietales a través de 
la secreción de Gastrina. Luego, estas úl-
timas secretaron HCl. 

El HCl activó el Pepsinógeno convir-
tiéndolo en Pepsina. La Pepsina rompió, 
machacó y destruyó en mil pedazos hasta 
convertir a mi compañero el solomillo de 
carne de vaca gallega, previamente ma-
chacado a proteínas, en polipéptidos. 

Cuando ya no podía estar más divi-
dido su cuerpo, una tal Somatostatina 
llegó para parar el proceso de la Pepsina. 

Ahora el grupo nos llamábamos 
Quim. Se liberó la hormona Colecistoqui-
nina que empezó a controlar la salida del 
estómago y pasamos a través del Pílor. 

Vida y muerte: la historia de un arroz 
Erika Xue, 1r de CFGS de Laboratori clínic i biomèdic
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Posteriormente, nos dieron varias du-
chas con diferentes jugos. Los alcalinos 
salieron de la Ampolla de Vater, la Bilis y 
los pancreáticos del Duodeno, y el jugo 
intestinal de las Criptas de Liberkühn, las 
cuales estaban pringosas y sacaban moco. 
La Bilis se encargó de las grasas que pre-
sentaba la carne de mi amigo Solomillo. 

El Duodeno, me esparció a mí y a la 
Ciruela por encima  amilasa pancreática. 
Después, en el Intestino Delgado, final-
mente, la Ciruela y yo fuimos convertidos 
en glucosa, al fin éramos monosacáridos. 

Lo que quedaba de nosotros se lla-
maba Quil. Pasamos por el Yeyuno y a 

donde se absorbieron los nutrientes. Gra-
cias a las vellosidades intestinales que 
aportan esa gran superficie del Intestino 
nuestros nutrientes fueron totalmente 
aprovechados. 

Lo que por el momento no tuvo 
suerte de ser seleccionado para nutrir las 
células, pasó por la Válvula Ileocecal. 

En el Intestino Grueso, el agua de las 
Setas fue absorbida y las Vitaminas de mi 
amiga Ciruela fueron absorbidas con 
éxito gracias a la Microbiota intestinal. 

Y finalmente, la lenta y a veces dolo-
rosa muerte de los desechos, de las partes 
mías y de mis amigos que ya no eran úti-

les. Aquellas que sólo podían encontrar 
una nueva vida alimentando vegetales, 
hierbajos y productos de la tierra. No 
tengo duda de que tendrían un nuevo co-
mienzo, las Heces. 

Estas pasaron por el túnel de las Co-
lumnas de Morgagni, por los Esfínteres 
interno y externo anal, y fueron elimina-
das al exterior. 

Y esta es mi historia. Me alegra haber 
sido una aportación nutricional para la 
humanidad y haber contribuido a la  feli-
cidad de muchos. 

Atentamente,  
El Arroz 

El día que fui a la Luna 
Majda Boulbourki, 3º ESO C 

Lunes a primera hora de la mañana, estaba de camino 
al instituto. El día anterior no había dormido mucho 
por culpa de haber tenido que hacer un trabajo en 

grupo sola. 
Al empezar la primera hora de clase, sentí cómo me que-

daba absorta en mis pensamientos; miré hacia un lado y vi 
como mi entorno había cambiado en su totalidad: ya no estaba 
en mi clase, era un lugar con una gravedad muy baja, también 
había unos seres muy extraños, pero casualmente estaba con 
mi familia. Desde ese sitio se podía ver un astro muy parecido 
a la Tierra.  

Justo en aquel momento me di cuenta de que estaba en la 
Luna, disfrutando de un viaje familiar. Todo iba bien hasta 
que escuché un ruido muy fuerte: era mi profesora voceando 
que bajara de la Luna, regañándome por haberme quedado 
dormida en clase. 

Creació d’un plat 
Activitat realitzada per l’alumnat  
de la nostra cuina 
Fotografies de Paula Duran, de 1r de Dietètica 



Va entrar a l'oficina com cada dia. La secretària el va 
informar sobre tots els nous casos que havia d'inves-
tigar. Mario Ilka (Milka) es va fixar en un de molt 

interessant. 
Havia d’infiltrar-se en un edifici. Aquest tipus de 

cas no solia passar. Va preparar tots els seus ginys 
i es va disposar a entrar. Va entrar per la part de 
dalt. Hi va entrar per la porta i ja es va trobar la 
primera de les trampes: va ser totalment triturat 
per punxes i ofegat en un líquid, el qual semblava 
aigua però era més viscós. Formava part d’una massa 
junta. Després d’això, va caure a un pou on les parets s’anaven 
obrint per deixar passar i es tancaven per empènyer-ho cap a 
baix. Es va convertir ara en una massa líquida i va acabar a una 
cova. La cova estava plena d’una mena d’àcid. Va notar com 

tota la seva grassa i les seves proteïnes s’anaven desapareixent 
del seu cos. Després d’un gran temps, la cova es va obrir i va 

passar per un laberint on notava que la seva acidesa baixava. 
Anava perdent els seus nutrients. Ja no era un home, 

era partícules separades. Va notar com una part de 
les seves partícules s’absorbien, mentre que les al-
tres continuaven pel laberint. Del laberint, les par-
tícules van passar a un gran passadís. Aquestes 
partícules es van ajuntar amb altres i van formar 

una massa sòlida de color fosc. El passadís tenia 
guàrdies que segrestaven partícules. Hi havien unes co-

lumnes que posaven forma a la gran massa. Ara era allargada. 
Una gran porta rodona es va obrir i va deixar caure la massa a 
una fosa plena d’aigua. El pobre Mario no va sobreviure a 
aquesta experiència.  
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L’infiltrat 
Albert Garcia García, 1r de CFGS de Laboratori clínic i biomèdic

Jhovana Justiniano

Jose GarcíaRosa León

Fernanda Guevara

Tríptics del C4  
de Cicle de CAI 



 
 
 
 

 
Primers passos.                                      
Cicerones per a una ciutat acollidora 

Va ser cap al 2007 quan vàrem iniciar la nostra participació 
en un projecte que està perdurant en el temps, el projecte «Ci-
cerone». Va néixer amb l’objectiu principal d’acollir i acompan-
yar els i les joves del nostre Institut Pedraforca que acabaven 
d’arribar a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. Una ciutat aco-
llidora necessitava un projecte d’acollida del jovent nouvingut.  
Fer-ho des dels centres educatius de la ciutat, i en concret des 
del nostre institut Pedraforca, va ser una gran idea, que unificava 
l’acompanyament en aquests moments d’arribada a l’escola, 
sempre complicats, amb la presentació i inserció al barri. Un 
gran valor que des de bon començament va tenir el projecte Ci-
cerone és que els i les protagonistes d’aquesta rebuda, acollida 
i acompanyament van ser els mateixos joves, compartint entre 
ells i elles els seus coneixements i les seves experiències. 

Un grup d’alumnes de 2n d’ESO, voluntàriament, van co-
mençar a participar com a joves-guia, formant-se al llarg del 
primer trimestre del curs, en horari extraescolar, una vegada 
acabades les classes. La formació anava orientada a actuar po-
sitivament des del primer instant, orientant, informant i ajudant 
aquell alumnat nou que anava arribant al nostre centre. Els ci-
cerones, ja formats, començarien a actuar, donant a conèixer a 
tot l’alumnat nouvingut el nostre institut, el sistema educatiu 
català i el seu entorn, les nostres llengües i molt especialment 
el català, el barri de la Florida i els seus barris confrontants, amb 
els seus recursos i entitats. També anirien acompanyant, discreta 
i solidàriament entre iguals, el dol migratori que tot aquest alum-
nat nouvingut estava patint, així com tot allò que els resultava 
nou i desconegut. 

Per poder guiar amb qualitat tots aquests aspectes, com ja 
hem comentat, varen rebre una formació, planificada al llarg de 
6 o 7 sessions en les quals, rere una presentació personal del 
projecte, varen participar en sessions, entre d’altres, sobre els 
estereotips, els prejudicis –que tant distorsionen les nostres per-
cepcions de les persones i de la realitat–, la mediació com a eina 
fonamental de resolució de conflictes des de la llibertat, la pau, 
la confidencialitat i el diàleg, la comunicació, la migració i el dol 
migratori o la importància de la participació. Una vegada ad-
quirida la formació necessària, estaven preparats i preparades 
per convidar a participar plegats, i guiar en diverses activitats 
del centre i del barri, als nous companys i companyes. 

De manera molt especial es va posar en marxa el projecte 
de «parelles lingüístiques», que aquests primers cursos del pro-
jecte Cicerone es concretà amb l’alumnat nouvingut que es 
trobava estudiant a l’Aula d’Acollida de l’institut. El projecte 
de parelles lingüístiques pretenia ser una bona aportació a 
l’aprenentatge cooperatiu entre tota la comunitat educativa, 
amb la intenció de fer de la llengua catalana una eina viva de 
relació, d’ajuda a fomentar el coneixement mutu, les relacions 
afectives entre l’alumnat del centre, l’ús i el coneixement del 
català i la millora de l’actitud de respecte i interès vers els al-
tres. Així doncs, el projecte pretén, de manera molt especial, 
promoure la implicació de l’alumnat del centre en el procés 
d’integració, des de l’aprenentatge del català per part dels nois 
i noies d’origen estranger i de tots aquells i aquelles que, per 
circumstàncies personals diverses, presenten dificultats per ex-
pressar-se en català. 

Per a l’alumnat Cicerone, afavoreix la capacitat d’actuar com 
a agent integrador,  practicar l’ús del català, conèixer altres re-
alitats socials, històriques, geogràfiques i lingüístiques i poder 
establir contactes personals i afectius entre l’alumnat del propi 
centre i amb el d’altres centres de la ciutat per tal d’aconseguir 
una millora substancial en la cohesió social. 

Us oferim a continuació els testimonis de l’alumnat prota-
gonista de l’experiència Cicerone a l'institut Pedraforca: 
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El Projecte Cicerone  
a l'INS Pedraforca
Aquest article és un extracte de la contribució de l'Institut Pedraforca 
al llibre Ben (nou) Vingut. Bones pràctiques d'acollida a l'Hospitalet de 
Llobregat, que es presentà el dilluns 21 de març al Centre Cultural 
Tecla Sala. Una vegada més en l'edició de revista d'enguany, hi publi-
quem les nostres periòdiques contribucions a aquesta publicació.



Testimoni de la Danica Ira Suba Peralta, 
de 4t d’ESO 

Vam aprendre que Cicerone és una persona que guia els al-
tres cap a coses interessants, però sobretot cap a conèixer l’ins-
titut i el seu entorn. 

La majoria de nosaltres vam participar en aquest projecte 
perquè incloïa ajudar i relacionar-se amb la gent i experimentar 
coses noves a mesura que desenvolupem la nostra tasca de Ci-
cerones. Volem anar més enllà en la nostra formació i tractem 
d’experimentar moltes coses complementàries a l’educació es-
colar. També volíem tenir una bona experiència i provar coses 
noves. 

Hem mostrat a l’alumnat nou diferents llocs i entitats de la 
ciutat. Quan ho he fet han sigut bons moments d’interacció i 
orientació més enllà dels coneixements escolars. Vaig viure unes 
de les experiències més interessants de la meva etapa de l’ESO.  

I la nostra vivència va ser molt positiva i vam poder apren-
dre coses noves.  M’ha encantat poder guiar els més joves. 
També valoro que ser cicerone ens va fer ser més xerraires, i 
ara expliquem moltes coses als nostres companys més joves. 
Ens vam divertir molt donant el nostre temps, a més de saltar-
nos algunes classes. Va ser tot molt emocionant i vam poder 
explorar la ciutat fent excursions i coneixent més sobre el barri, 
a més de conèixer gent nova. 

Personalment, al meu entendre, va ser un dels millors mo-
ments que vaig passar en la meva formació al Pedraforca, no 
només per  anar d’excursió amb els meus companys, sinó per-
què, naturalment, ens vàrem arribar a conèixer molt millor entre 
nosaltres, sense oblidar els espais de l’Hospitalet que explorà-
vem profundament. Crec que vam fer una feina molt bona du-
rant tot aquest temps de Cicerone. 

Testimoni de la Mariam Roukdi,           
de 1r de Batxillerat 

Formar part del grup Cicerone va ser una experiència molt 
agradable, i una gran oportunitat per conèixer gent nova d’al-
tres escoles i altres alumnes del mateix Institut Pedraforca, a 
partir d’activitats i sortides.  

Primer ens vam relacionar entre nosaltres, els membres del 
grup Cicerone, ja que érem de diferents classes, i va ser molt 
entretingut ja que vam compartir informació sobre la nostra 
cultura, costums… i així ens vam ajudar per deixar la vergonya 
a part, i agafar-nos confiança com a nou equip que érem.  

El següent pas, i en la meva opinió, el més emocionant va 
ser acompanyar als de primer d’ESO a conèixer el barri, per-
què ens tenen a nosaltres per explicar-los cada un dels llocs 
visitats. També vam acompanyar-los a una sortida en la qual 
cadascú de nosaltres va formar un equip amb els altres alum-
nes, i havíem de completar un full ple d’activitats i enigmes, 
a partir del que es trobava al nostre entorn en aquell gran 
parc.  

A més d’acompanyar i guiar als de primer, també vam fer 
una sortida en la que vam conèixer altres membres Cicerone 
d’altres instituts. Vam tenir el plaer de dialogar i intercanviar 
opinions sobre com va ser el nostre treball en grup i els nos-
tres sentiments treballant junts... i com sempre vam gaudir 
d’activitats creatives entre tots, de manera que vam fer bons 
amics.  

En resum, ser membre del grup Cicerone va ser una de les 
millors experiències que vaig viure a l’ESO, i la veritat és que 
em vaig divertir molt i estic contenta d’haver-hi format part. 

 
Testimoni de Inaya Farooq, Mah Noor 
Fátima, Khushpreet Kaur i Muskan 
Yasar, de 3r d’ESO 

Recordem la nostra arribada a l’Institut Pedraforca. Ens 
vàrem sentir importants des de la nostra primera visita al nostre 
nou centre, en un nou país. 

Al principi, quan érem nouvinguts a l’Institut Pedraforca 
ens varen acollir els professors i professores d’ESO i el director. 
En varen introduir i explicar quina assignatura donava cada pro-
fessora i professor. 

Després d’un temps, vàrem fer una sortida amb els com-
panys i companyes de 2n d’ESO que formen part del Cice-
rone (una paraula italiana que s’utilitza per referir-se a una 
persona que explica i dóna informació a d’altres). Ens varen 
donar informació sobre els llocs on vàrem anar durant aquesta 
sortida i, més important, en acabat, ens havien ajudat i ens ha-
víem conegut. 
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En la nostra opinió, l’acompanyament per a alumnes nou-
vinguts és una bona idea. Fa que els alumnes se sentin més alli-
berats i còmodes amb el professorat i l’alumnat. Fa que et sentis 
part del centre i no tinguis por de parlar i expressar la teva opi-
nió amb llibertat. 

Creiem que, per això, dues de nosaltres estem fent de Cice-
rone per altres alumnes que s’han incorporat a l’Institut Pedra-
forca aquest curs. 

 
Testimoni de la Mireia Cruz,                 
integradora social de l'institut  

El projecte Cicerone és un projecte que, curs darrere curs, 
ha suposat una gran experiència-aprenentatge per als alumnes 
que s’hi presenten voluntaris, però també ho és per la resta 
d’alumnes que s’incorporen al centre i que en algun moment 
del curs, com pot ser la sortida de convivència del primer tri-
mestre, o la ruta per conèixer les diferents entitats 
del barri que ofereixen serveis per a joves, reben 
guia i orientació de la mà d’un alumne del seu 
centre, un alumne que ràpidament es converteix 
en un referent positiu dels alumnes de 1r d’ESO 
que inicien el seu camí a l’Institut i en moltes oca-
sions, també al nostre país. 

Com a Tècnica d’Integració Social, amb qui 
m’he coordinat per planificar i portar a terme les 
meves actuacions amb els alumnes Cicerone, ha 
sigut amb el coordinador pedagògic del centre, 
així mateix, coordinador de l’aplicació del pro-
jecte a l’Institut Pedraforca. 

La meva missió com a TIS amb el grup 
d’alumnes Cicerone s’ha centrat en dos objectius 
principals: l’acompanyament en el desenvolupa-
ment de les seves habilitats socials, a través de les 
activitats a les quals havien de participar, respec-
tant les seves diferències, fortaleses i interessos personals, i la 
coordinació dels alumnes en la participació a les esmentades 
activitats. L’activitat amb la qual debuten els alumnes Cicerone 
és la ruta per conèixer les diferents entitats del barri. Abans de 
realitzar la ruta amb els alumnes de 1r d’ESO, vaig organitzar 
tres trobades dedicades a la preparació de la informació, als as-
sajos en petit grup fent de guies i parlant en públic, a la utilit-
zació d’una comunicació efectiva, i a les estratègies per gestionar 
les pors, els nervis i l’autocontrol.  

Una altra activitat a la qual l’alumnat Cicerone ha jugat un 
paper essencial han sigut les Jornades de Portes Obertes pre-
sencials, que abans de la pandèmia fèiem al centre, participant 
molt activament de la seva organització amb accions com: 

donar la benvinguda a les famílies que arribaven al centre, orien-
tar-les cap a la biblioteca on té lloc la rebuda i presentació, fer 
de guies pel centre d’aquelles famílies que arribaven tard, etc. 
Gràcies als alumnes Cicerone, l’institut va poder oferir a les fa-
mílies un servei de cangur, perquè les persones que havien de 
venir amb infants petits els poguessin deixar en un espai pre-
parat i controlat amb diferents jocs i activitats, mentre els adults 
o l’alumnat de 6è de primària feien una visita més profitosa per 
l’Institut. Aquest servei esdevení tot un èxit, altament valorat 
per les famílies visitants i pels mateixos cicerones. 

I per acabar, destacar que tant a les visites guiades d’alumnat 
de 6è, com a la gravació del vídeo promocional del centre, en 
aquest curs de pandèmia, l’alumnat Cicerone ha estat l’element 
essencial i protagonista en la tasca de donar a conèixer el centre, 
posant en pràctica l’assoliment dels coneixements i habilitats 
desenvolupades a través d’aquesta experiència que els ha supo-
sat ser alumnes Cicerone. 

Per cloure 
Al llarg d’aquests anys, valorem l’alta incidència què està te-

nint ser Cicerone en l’alumnat. Volem destacar el caràcter alta-
ment motivador del projecte, la cabdal importància que té 
l’acompanyament en aquests primers moments a l’institut i al 
barri  i el saber ser acollidors i acollidores a l’Hospitalet de Llo-
bregat. Considerem fonamental la riquesa de viure la intercul-
turalitat, el valor de donar suport al col·lectiu de persones 
nouvingudes, de fomentar la participació dels i les joves en els 
seus ambients, i el caràcter formatiu del projecte, a la vegada 
que solidari i generós, creant una xarxa social de joves implicats 
amb les persones i el seu entorn. 
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Aquests ingredients han fet possible la creació d’un projecte 
que tot i tenir ja uns quants anys, segueix sent jove i continua 
funcionant, renovant-se i adaptant-se als canvis que afecten  la 
societat, el barri, l’institut. S’han iniciat altres projectes, però 
pocs han arribat a tenir l’èxit i volada del Cicerone. Doncs, com 
es diu en el futbol, equip que guanya no es canvia i segurament 
tindrem Cicerone al barri en els pròxims anys. Creiem que el 
repte del futur d’aquest projecte serà no fallar l’expectativa dels 

joves Cicerone, organitzant i dissenyant serveis a la comunitat 
útils que puguin respondre al desig altruista del jovent de con-
tribuir en la millora de la societat. El nostre repte pel futur és 
estar a l’alçada d’oferir aquests serveis que evitin el risc de causar 
una infrautilització d’aquest jovent, que tant ha d’aportar al 
futur de la nostra ciutat i del nostre país.  

El projecte Cicerone ha estat i continuarà essent un referent 
a la nostra ciutat! Som-hi! Contribueix-hi!
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Hi han col·laborat: Luis Manuel Alonso, David Arso, Simone Botteri, Mireia Cruz, Inaya Farooq, Mah Noor Fátima, Bernat Juan, 
Khushpreet Kaur, Mariam Roukdi, Danica Suba, Carol Torres i Muskan Yasar.

Aquest curs, tots junts hem dut a terme l’actualització 
del Llibre blanc de les llengües maternes de l’Institut Pedra-
forca, coincidint amb el Dia Internacional de la Llen-

gua Materna, declarat per la UNESCO el dia 21 de febrer.  
En aquest article us presentem les dades resultants de l’en-

questa en format Google Forms que vam enviar a la comunitat 
educativa del centre.  

Participants 
Vam recollir les aportacions de 348 persones; el 48,3 % co-

rresponen a alumnat de Cicles Formatius de grau mitjà, seguits 
d’un 16,4% d’alumnes de batxillerat i de 14,6% alumnat d’ESO. 

Llengües maternes 
Com ja s’esperava, tenim un gran percentatge de persones 

que tenen com a llengua materna el castellà, exactament un 
73,6% dels enquestats. Segueix el català amb un 7,5%. 

Les llengües maternes que es podien escollir a l’enquesta 
eren totes les que teníem censades a la primera edició del Llibre 
Blanc de les llengües maternes de l’Institut Pedraforca que es va fer el 
curs 2019-20: 

 
En  la fracció «altra llengua materna» trobem les llengües 

que fins ara no s’havien inclòs en el Llibre Blanc al no estar cen-
sades, per no estar presents o per no estar enquestades: Ar-

meni, Bambara, Tagalog, Urdú i Xinès. 
Aquestes llengües maternes s’inclouran com a opció en pro-

peres actualitzacions del Llibre blanc (a la Pregunta: Quina és la 
teva llengua materna?). 

Altres llengües parlades (no maternes) 
Nombroses persones de la nostra comunitat educativa par-

len altra/es llengua/es (a més de la seva llengua materna). Les 
més parlades són castellà, catalá i anglès. Però també hi ha entre 
nosaltres parlants d’alemany, amazic (berber), armeni, arab, 
coreà, francès, gallec, guaraní, hindi, italià, japonès, mandinga, 
marroquí, nepalí, panjabi, portuguès, pothwari, quetxua, rifeny, 
tagalo, turc i urdú. 

El Llibre blanc de les llengües maternes de l’Institut Pedraforca està 
disponible en format pdf  al web del nostre centre.  

Moltes gràcies a tothom per col·laborar en l’actualització 
del llibre! 

Actualització del Llibre blanc de les llengües 
maternes de l’Institut Pedraforca 
Grups Avancem i GEP



Pedraorquestra amb col·laboració amb l'EMMCA 
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Dinamitzem els patis 
Finançat pel PMOE 2021-22 de l’Ins-

titut Pedraforca, hem incorporat actua-
cions de dinamització de patis per a 
l’alumnat de l’ESO des del dia 10 de 
gener. En col·laboració amb l’entitat del 
barri JAPI, dues monitores col·laboren 
en el desenvolupament d’activitats durant 
les hores d’esbarjo de l’alumnat de tots 
els nivells educatius de l’ESO. Aquesta 
actuació abastarà fins la finalització 
d’aquest curs 2021-22.

 

Selecció d’activitats dins el centre, finançades 
pel Pla de Millora d’Oportunitats Educatives 
(PMOE) 2021-22 de l’Institut Pedraforca

La Pedraorquestra ha reprès els assaigs conjunts aquest 
2021/22 al nostre saló d’actes. Dilluns practiquen separa-

dament per instruments (contrabaixos, violins i violoncels)         

i divendres assaja tota l’orquestra conjuntament. 
Endavant amb la Pedraorquestra i els seus assaigs amb 

col·laboració amb l’EMMCA!



Us oferim un recull d’evidències de 
l’ampli ventall d’activitats ofertes a 
l’alumnat de l'ESO. 

Els esbarjos de l’Institut Pedraforca 
han canviat significativament aquest 
2022, amb iniciatives per a tots els gustos 
i interessos.  

No us podeu perdre la propera edició, 
quan les mascaretes hagin desaparegut 
dels patis dels centres educatius! 

Gràcies, PMOE! 

Fruitalovers 
Dintre de les activitats de dinamitza-

ció, trobem també el projecte Fruitalo-
vers, que fomenta la introducció de 
l’alimentació saludable entre l’alumnat del 
centre. Portem a terme aquesta activitat 
cada dimecres amb l’alumnat de 1r 
d’ESO. 

Dotació de material 
Gràcies al PMOE hem pogut adquirir 

exemplars de la lectura prescriptiva de 
Batxillerat, Tirant lo Blanc. Episodis amoro-
sos. L’alumnat ha pogut gaudir de la lec-
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Curs de català per a famílies 
Aquest curs 2021/22 oferim un curs de català per a famílies 

des del dilluns 4 d’octubre de 2021, gràcies a la participació del 
centre en el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE) 
i amb col·laboració amb l'entitat JAPI. 

Dins  d’aquest curs de català per a famílies de l’Institut Pe-
draforca el passat dilluns dia 14 de febrer de 2022 varen dur a 
terme una activitat especial. Varen practicar el català mentre vi-

sitaven les instal·lacions del CFGM de Perruqueria i varen ser 
ateses per l’alumnat d’aquest cicle. 

Oferim a l’Institut Pedraforca aquest curs de català gràcies 
a la participació del centre en el Pla de Millora d’Oportunitats 
Educatives (PMOE), i amb col·laboració amb l’entitat JAPI. 
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Selecció d'activitats amb famílies, finançades 
pel Pla de Millora d'Oportunitats Educatives 
(PMOE) 2021-22 de l'Institut Pedraforca

tura traslladant-se, per uns instants, a 
l’Edat Mitjana.  

I també gràcies al finançament del 
PMOE, els alumnes de 3r d’ESO B gau-
deixen d’un nou material per a les seves 
classes d’anglès. Thank you, PMOE! 

Perdem la por als exàmens! 
Finançat pel Pla de Millora d'Oportu-

nitats Educatives 2021-22 (PMOE) de 
l’institut Pedraforca, vam dur a terme, 
entre desembre de 2021 i gener de 2022, 
diferents tallers per a l’alumnat de batxi-
llerat sobre la por als exàmens i a fer pre-
sentacions en públic. 

Gràcies al PMOE continuarem ofe-
rint al llarg del curs tallers d’interès per a 

l’alumnat de postobligatòria de l’Institut 
Pedraforca, batxillerat i cicles formatius.



Curs d’informàtica per a famílies 
Des de l’11 d’octubre de 2021, i durant tot el curs 2021/22, 

oferim a l’Institut Pedraforca curos d’informàtica en català per 
a famílies, gràcies a la participació del centre en el Pla de Millora 
d'Oportunitats Educatives (PMOE) i amb col·laboració amb 
l’entitat JAPI. 

Zumba per a famílies 
A partir del dilluns dia 13 de setembre vàrem reprendre les 

classes de zumba gratuïtes per a famílies, finançades pel PMOE. 

Aquestes activitats varen tenir tant de ressò que en va in-
formar la l’Aula L’H  de la Televisió de l’Hospitalet el passat 27 
d’octubre de 2021. 

És una acció finançada gràcies al Pla de Millora d’Oportu-
nitats Educatives de l’Institut Pedraforca (PMOE) 2021/22, 
continuació de la iniciada en el PMOE 2020/21. 

Fem un te? 
Les famílies participants a l’espai familiar Fem un Te? es re-

troben aquest curs 2021/22 presencialment, ara que l’impacte 

de la pandèmia s’ha reduït i les condicions de presencialitat al 
centre ho permeten. El 30 de setembre va ser la primera sessió 
del curs 2021/22 de l’espai familiar Fem un Te?  

Fem un te?  És un espai que neix de la necessitat d’apropar 
les famílies del nostre alumnat a l’Institut Pedraforca i, així, pu-
guin sentir-se acompanyades en temes relacionats amb l’educa-
ció dels seus fills i filles, resoldre dubtes o compartir inquietuds, 
en un ambient de tranquil·litat i distès. L’activitat és els dijous, 
cada quinze dies, en horari de 18.30 h a 20 h.  

Qui hi vulgui participar, només ho ha de fer saber al tutor/a 
del seu fill/a i, des del centre, ens hi posarem en contacte. 

Us hi esperem! 

Espai Familiar 
El dimarts dia 19 d’octubre vàrem poder reprendre les xerra-

des de l’Espai Familiar, en format presencial, i finançades pel 
PMOE. Vàrem aprendre molt sobre les autocures per a famílies. 

Organitzem aquestes trobades per a famílies cada trimestre, 
tot creant un espai distès de conversa sobre temes d’interès per 
a aquest sector de la comunitat educativa de l’Institut Pedra-
forca.
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Colònies 2n d’ESO 
L’alumnat de 2n d’ESO va gaudir de tres dies inoblidables 

de colònies a Sant Esteve de Palautordera, gràcies al PMOE de 
l’Institut Pedraforca. Varen començar el dimecres dia 16 de fe-
brer i varen tornar  el divendres dia 18 de febrer. 

Gràcies, PMOE! 

Visita a l’exposició Human Bodies 
Sara Blancafort, Departaments de Sanitat 

Al llarg del primer trimestre del curs 2021/22, tot l’alumnat 
dels diversos cicles de les famílies de Sanitat (CFGM CAI, 
CFGM Farmàcia i parafarmàcia, CFGS Dietètica, CFGS Do-
cumentació i administració sanitàries, CFGS Laboratori clínic i 
biomèdic) i d’Imatge personal (CFGB Perruqueria i estètica, 
CFGM Estètica i bellesa, CFGM Perruqueria i cosmètica 
capil·lar) hem visitat l’exposició Human Bodies, situada al centre 
comercial Arenes de Barcelona.  

La visita ens ofereix un viatge apassionant per l’interior del 
cos humà, que permet conèixer tot allò que amaga la pell, grà-
cies als més de 150 òrgans, i 12 cossos humans reals, preservats 
mitjançant una tècnica científica anomenada plastinació. 
Aquesta tècnica consisteix en la substitució dels líquids corpo-
rals i del teixit adipós per un polímer, de manera que els cossos 
i òrgans es conserven en el temps, i mantenen la seva forma i 

característiques anatòmi-
ques i morfològiques. 

L’exposició s’estruc-
tura en vuit sales, que ens 
han permès poder enten-
dre millor el desenvolupa-
ment humà, els diversos 
aparells i sistemes que 
constitueixen el nostre cos 
(digestiu, nerviós, esquelè-
tic, circulatori...), i els pro-
cessos que hi tenen lloc 
(respiració, digestió...).  

INSTITUTPEDRAFORCA 65

SORTIDES

Selecció de sortides de suport a la tasca docent, 
finançades pel Pla de Millora d'Oportunitats Edu-
catives (PMOE) 2021-22 de l'Institut Pedraforca



La visita ha estat una experiència molt interessant, ja que ens 
ha permès  realitzar un viatge a l’interior del cos humà, veient 
els seus components en mida i forma reals, i també ens ha fet 

reflexionar sobre la importància de tenir cura del propi cos. 
Hem gaudit molt de la visita, que ha estat finançada gràcies 

al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives / PMOE-21/22. 
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On January 26th our class went 
to the CosmoCaixa museum. 
We arrived there around 9:45 

in the morning and a museum guide sho-
wed us around the place. She talked 
about Nicholas Tesla’s childhood, some 
of  his inventions and the reason why 
some of  them failed, like Tesla Tower. 
She also showed us a video about how 
the universe was created and many other 
interesting things about it. 

Afterwards, we went around the mu-

seum to have a look at various experi-
ments that you could find there and to in-
teract with them at the same time. The 
one that my classmates liked the most 
was a very big block of  ice that didn’t 
melt unless you touched it for a long 
amount of  time. There were many other 
experiments as well, such as one that 
made you spin by holding a spinning 
wheel at 45º, or another one where there 
were three balls on top of  each other 
(each one smaller than the one below) on 

a tall metal string so that, in case you 
dropped the three balls, the smallest one 
would reach very high. 

Lastly, we went to see the Aquarium 
where there were different types of  fish. 
There was even an alligator. Also, there 
were some smaller tanks where there was 
only an animal or many very small ones. 

Overall, it was a really fun experience 
for our class. We learnt different interes-
ting new things and we really enjoyed this 
school trip. 

CosmoCaixa 
Amna Azhar, 2ESO B

La casa de Bernarda Alba 
Noor y Khamna, 3º ESO 

El  jueves día 13 de enero fuimos todos los de 3º de la ESO 
al centro católico de Sants a ver la obra de teatro La casa 

de Bernarda Alba. Salimos a las 8:45 am aproximadamente del 
instituto, cogimos el metro y llegamos sobre las 9:30 am. En-
tramos después de 10 minutos de espera, nos sentamos y co-

menzó el espectáculo: vimos 
una adaptación de la tragedia 
más famosa de Lorca. 

La obra trata de una 
mujer llamada Bernarda 
Alba. Tras la muerte de su 
segundo esposo, se recluye e 
impone un luto estricto du-

Sortides al teatre



rante ocho años a sus hijas; les prohíbe que salgan a la calle y la 
casa se convierte en el único espacio de convivencia. En aque-
llos tiempos hacían luto vistiendo de negro y 
privándose de total libertad. 

Angustias era la mayor y la única hija del 
primer marido que tuvo Bernarda y, debido a 
la herencia que le dejó su padre, atrae a un pre-
tendiente que quiere casarse con ella, Pepe el 
Romano. A la vez provoca celos a sus dos her-
manas, Adela y Martirio, porque ellas también 
estaban enamoradas de él. Adela y Pepe em-
piezan a ser amantes a escondidas de Angus-
tias. Las tres hermanas querían a Pepe porque 
él era la opción con la que podrían ser un poco 
más libres, aun así, pasarían del yugo de su 
madre al del marido. La madre se entera de la 
relación oculta entre Adela y Pepe. Bernarda, 
disgustada, termina  disparando a Pepe. Pero 
este se logra escapar. Adela, al oír el disparo, 
cree que su madre lo ha matado y, por eso termina suicidándose, 
ya que ella no podía ser libre y estaba loca por Pepe. Bernarda 
impuso a sus hijas que Adela se murió virgen y reclamó silencio, 
cuidando de este modo las posibles habladurías sobre su familia. 

Opinamos que La Casa de Bernarda Alba es una obra que 
nos hace reflexionar sobre lo duro que era la vida en mitad del 
siglo pasado en el sur de España, teniendo una libertad tan li-
mitada. Observando los hechos, valoramos la suerte que tene-
mos de vivir hoy en día en una sociedad más flexible y abierta 
de mente. Además, es una obra que pone de relevancia, una vez 
más, la diferencia existencial entre nacer hombre o mujer, 
siendo estas últimas las más perjudicadas en cuanto a poder de 
acción y decisión. Un ejemplo más de una sociedad construida 
sobre los cimientos patriarcales, tan complejos de derruir. 

Una función inolvidable 
Neus Camila, 2º ESO-A 

El viernes 23 de diciembre, el alumnado de 2º ESO fue a 
ver la obra de teatro titulada Mr. Bullying. Una obra que, 

por el título, se deduce que trata sobre el acoso escolar. Pero 
no adelantemos acontecimientos, primero hay que explicar 
cómo fue el trayecto de ida al teatro. 

El teatro al que teníamos que ir era el Sants Teatre. Como 
nos quedaba bastante lejos del instituto, tuvimos que ir primero 
al metro de Pubilla Cases y después ir hacia Plaza de Sants, 
donde esperamos durante unos minutos antes de entrar al lugar. 
Tras unos minutos de espera, entramos al teatro y después de 
acomodarnos cada uno con su grupo, empezó la función. 

Un silencio inmenso cubrió la sala en la que, no solo se en-
contraban alumnos y profesores del Pedraforca, también había 

otros institutos presentes. La obra empezó y las dos únicas ac-
trices que la representaban introdujeron a sus personajes: Laura 
y Marta. Dicha presentación fue muy dramática y teatral. 

La obra en sí se podría caracterizar por contar con un 
atrezzo bastante minimalista. Adiós a los fondos elaborados y 
a los cambios de escenas que se muestran en otras obras, a tra-
vés de su sencillez ha conseguido transmitir el mensaje ade-
cuado sin necesidad de un atrezzo recargado ni muy elaborado. 
Unas simples cajas de cartón y unos globos de colores consi-
guen recrear el ambiente que se requiere. Enfocándonos más 
su trama, Mr. Bullying trata sobre dos chicas adolescentes. Laura, 
una chica con carácter marcado que va a tercero de la ESO y 
Marta, una chica positiva y con energía, pero algo frágil y vul-
nerable. 

La historia nos da a conocer uno de los muchos casos de 
acoso escolar que se viven actualmente, utilizando el simbo-
lismo como clave para entender la verdadera profundidad del 
mensaje que nos quiere transmitir. 

La obra transcurrió correctamente y cuando acabó, hubo 
un tiempo de entre 15 a 20 minutos en los que el público pudo 
hacer preguntas a las actrices, sobre la obra o sobre su profe-
sión. Una vez finalizado el coloquio y satisfechos por la buena 
actuación que nos ofrecieron, el alumnado de 2º de ESO al-
morzamos en la Plaza de Sants, jugamos y disfrutamos del lugar 
hasta que llegó la hora de volver al instituto. 

Durante el trayecto de vuelta, todos nos dedicamos a co-
mentar la obra. Obviamente, cada uno tuvo sus pros y sus con-
tras, pero la percepción general por parte de 2º de ESO ha sido 
positiva, y la mayoría recomienda ver la obra. 
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Las aves 
Alejandro Bellido, 1º Bachillerato A 

El pasado viernes 15 de octubre, el alumnado de primero 
y segundo de bachillerato que cursamos latín y literatura 

universal fuimos a ver una obra al Teatre Joventut, una repre-
sentación que parodiaba una de las obras más premiadas de 

Aristófanes, un comediógrafo de renombre de la 
antigua Grecia.  

La obra en cuestión se titula Las aves y su argu-
mento explica cómo unos ciudadanos desencanta-
dos con la sociedad de Atenas deciden emanciparse 
en una comunidad formada por y para los pájaros 
en el aire. Supone una crítica, como es obvio, del 
estado ateniense del momento, aunque la obra, se 
representa situando la acción en la actualidad y ha-
ciendo uso del humor satírico y erótico. 

En mi opinión, la obra explica muy bien el tras-
fondo de la historia usando ese humor que hace 
que los espectadores, sobre todo los jóvenes, no 

pierdan el interés y que haya un derroche continuo de carcaja-
das. Esto, unido a que la forma de actuar de los intérpretes es 
sublime, hace que te sientas dentro de la historia. En cuanto al 
asunto técnico podría destacar negativamente el tema de la ilu-
minación, que en algunos momentos se vuelve muy deslum-
brante y llega a afectar al disfrute de la experiencia. 

En general creo que es una obra a la que recomendaría en-
carecidamente asistir porque no tiene ningún desperdicio.
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FP & EOI Together 

Els dimecres 9 i 23 de març i els dijous 10 i el 24 de 
març es van dur a terme les jornades FP & EOI To-
gether, on hi participen alumnes de l’Institut Pedra-

forca cada any. Afortunadament, aquestes jornades retornen al 
format presencial. 

Let’s learn English & have fun! 
Mind the GEP, please! 

 Programa FP&EOI



 

Aquesta visita constava de dues parts. La primera era 
una exposició al Saló del Tinell sobre les complexes 
interrelacions històriques entre proveïment alimen-

tari, ciutadania, salut, poder polític i sostenibilitat urbana.  
I la segona part va consistir en una visita guiada pels carrers 

de l’antic barri del Quarter del Mar, on se’ns va explicar com es 
distribuïa la ciutat al voltant de mercats i places medievals per 
abastir de menjar les cases. Ara parlarem de com va ser aquest 
curiós itinerari.  

Plaça del Rei, antic Corralet de Palau 

Laia 

Aquí va començar el nostre itinerari medieval. Tot just sor-
tint del MUHBA vam anar a parar a la plaça del Rei, antigament 
anomenada Lo Corralet de Palau. Aquí s’hi venia aviram per a 
les classes privilegiades: La Cort Reial.  

Antigament, en aquest espai hi havia dos edificis importants: 
la cuina de palau, on es rostien pollastres a diari, i la casa de la 
farina, que era on es pesava la farina per després assignar-li un 
preu. Però la farina no es venia aquí. Per parlar-nos del cereal, 
el producte més bàsic de l’alimentació occidental, vam anar cap 
a la Plaça del Blat, actual Plaça de l’Àngel.  

Plaça de l’Àngel, antiga Plaça del Blat 
Laia

 

El Consell de Cent tenia el monopoli d’aquest proveïment. 
En regulava el preu, augmentava si calia el del pa blanc per sub-
vencionar el negre, i a més en vigilava la qualitat. També el preu 
de la farina estava prefixat. Per l’Ajuntament tenir el control 
sobre el blat representava tenir el control sobre la ciutadania: 
Garantir la seva supervivència i evitar revoltes.  

Aquí, en aquesta petita plaça que era la Plaça del Blat, es 
venia tota la farina: la blanca i la negra. La negra o integral era 
pel poble menut, el que ara en diem la classe obrera. I la farina 
blanca i refinada era per a les classes altes. Per tant a l’hora 
d’anar a comprar al mercat ja hi havia una diferenciació social 
segons a quina parada et dirigissis.  

A l’època medieval no només es feia servir farina de blat. 
Tot i que aquesta era la principal, quan escassejava no es dub-
tava en barrejar-ne d’altres com de pèsol o cigró. En canvi altres 
farines com les d’ordi o sègol, eren considerades de més alt ni-
vell, per tant de més difícil accés. També els pans amb llevat 
eren cars o per dies especials.  

Un cop comprada la farina es duia a casa per fer la massa 
del pa, amb aigua i sense llevat, i després aquesta massa era duta 
als llocs on es fornejava.  
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Del mercat a la taula medieval 
Itinerari per l'antic barri Quarter del Mar 
Héctor Acedo, Sofia Andrade, Lorena Arias, Brian Flores  
i Laia Garcia-Die, 2n de Dietètica

Dijous 16 de desembre de 2021 el grup de segon de Dietètica de l’Institut  
Pedraforca vam anar a fer la visita guiada del MUHBA: Alimentar Barcelona: 
ciutat, proveïment i salut. 



Carrer Grunyí  
Sofia 

Quan vam arribar va començar parlant sobre la construcció 
d’aquests carrers degut a l’urbanisme medieval. Aquest és un 
urbanisme aleatori ja que les ciutats tenen un creixement força 
ràpid i no hi ha una estructura pública que marqui com s’ha de 
construir, per això se’n penedeixen de com s’han construït.  

Aquí hi havia alguns forns de pa on la gent que comprava 
el blat a la plaça del blat i feia la massa a casa el portava aquí 
per fornejar-ho en pa. Els forns estaven com a les parets dels 
carrers, és a dir, estava al costat de la taula del forner que estava 
al carrer. Llavors, ser forner era un privilegi reial (ofici de cate-
goria alta), perquè per una banda cobren diners i per altra per-
què per cada 10 pans que fornejaven, es quedaven 1, per tant 
així s’asseguraven de que es quedaven un pa a casa (l’hem d’ima-
ginar com un pa de pagès d’un quilo). Es fornejaven amb molt 
tipus de farines però el blat és el que més es consumeix i és el 
més barat, sobretot importat de Sicília.  

Santa Maria del Mar 
Sofia 

És una zona molt important, sobretot del proveïment de la 
ciutat. És una església que es construeix per donar poder a un 
barri que havia crescut degut al seu poder econòmic i comercial. 
La connexió marítima en aquest espai era molt important per-
què bàsicament els vaixells podien atracar a la platja de forma 
senzilla sense port, paraven a la sorra, i llavors això era com el 
port informal de Barcelona. Els productes del mar i salaó que 
venien d’ultramar o del Mediterrani arribaven per aquí.  

Hi havia elements importants com les fonts que es cons-
trueixen pel projecte del Consell de Cent i l’aigua forma part 
del sector alimentari i, sobretot, de la salut d’aquella època, per-
què es construeixen després de la gran crisi de salut que hi ha a 
Barcelona al segle XIV (crisi de la Pesta Negra), llavors aquestes 
fonts es situen en espais centrals neuràlgics de la ciutat. Per tant, 
la gent venia aquí a buscar aquesta aigua que s’utilitzava per la 
casa (neteja i cocció, com per exemple la de l’estofat ) i en canvi 
l’aigua de boca, de beure, s’anava a buscar a fonts privades i hi 
havia una privatització de l’aigua. Es consumia l’aigua en forma 
de sopes sense tall, olla barrejada, o vi.  

Les dones eren les que carregaven l’aigua cap a les cases 
però no podien treballar de manera retribuïda en treballs físics 
(però sí que havien de carregar amb 20 o més quilos d’aigua a 
més de fer més coses). Per tant, aquests espais de les fonts, eren 
zones de molta vida social, sobretot de dones joves (que encara 
no eren mares o que no estaven casades) i infants de 13-14 anys.  

L’església tenia i té el dret de recaptar impostos, a l’edat mit-
jana tenia el dret de recaptar el Delme, que vol dir el 10% , és a 
dir, que aquest percentatge dels impostos sempre anava per a 
la religió.  

El Fossar de les Moreres 
Brian 

En aquest lloc estaven situades les peixateries municipals, 
és a dir, que era l’únic lloc on es venia peix de forma legal. Les 
peixateries consistien en taules de fusta llargues sota un porxo 
(es feia servir per evitar que el sol fes malbé el peix). En aquesta 
època no es feia servir gel perquè aquest era un luxe i no es va 
començar a emprar com a tècnica de conservació fins el segle 
XVII.  

Les persones que venien el peix eren les dones dels pesca-
dors. La mida del peix marcava les diferències entre les classes 
socials d’aquella època. El peix més petit era per la gent del 
poble i els peixos més grans per les classes més privilegiades.  

Carrer del Malcuinat 
Brian 

En aquest carrer vivien els pesca-
dors amb les seves dones, que es que-
daven els peixos que no venien a les 

seves peixateries. En aquella època les cases eren molt petites i 
per això les cuines estaven a fora, a peu de carrer. També s’ubi-
caven fora com a mesura d’higiene, per evitar contaminar els 
aliments amb la brutícia de l’interior de les llars.  

Els peixos que estaven en mal estat, o a punt de fer-se 
malbé, es cuinaven durant molta estona a baixa temperatura ba-
rrejant-los amb altres aliments com podia ser llet vegetal o for-
matges, que servien per tapar l’olor i el gust de peix en mal estat. 
Hem de recordar que en aquella època no es consumia llet ani-
mal i les espècies estaven reservades per les classes altes.  
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Aquestes coccions de peix anomenades malcuinat eren per 
autoconsum, però també es podien comprar.  

Passeig del Born, antiga Plaça del Born 
Héctor 

A l’antiga Plaça del Born estava situat el mercat de fruites i 
verdures més important de Barcelona, tot i que no era l’únic. 
Per aquella època, com que estava a prop del mar, es concen-
trava gran part de l’arribada d’aquests productes perquè molta 
gent es reunia allà per comprar a les peixateries.  

D’on provenien aquestes fruites i verdures? Doncs no ho 
feien per mar, sinó que arribaven de tot el territori, però, prin-
cipalment, en carros des del barri que 
actualment coneixem com «el Raval». 
A diferència d’avui dia, aquest barri 
se’l coneixia amb el nom de «la zona 
de les hortes de Sant Pau». No tenia 
edificis de cap tipus i estava emmura-
llat per assegurar-se que, en cas d’atac, 
quedés protegides conservaven la pro-
ducció d’aquests horts. No va ser fins 
a la Revolució Industrial que les per-
sones es van començar a instal·lar per 
viure allà atès que van aprofitar aquella 
zona per construir fàbriques, com, per 
exemple, la Fàbrica Bonaplata on es va 
utilitzar al 1833 la primera màquina de 
vapor de la història de Barcelona. Per 
això es pot dir que el Raval, històrica-
ment, és un barri agrícola i industrial.  

El més important d’aquest mercat de fruites i verdures és 
que tot era de temporada, no trobaves pèsols al setembre, ni 
faves a l’agost. A més, l’estacionalitat marcava molt el calendari 
alimentari de les persones i això condicionava quan les persones 
menjaven més productes de temporada o de conserva, una mica 
com també passa avui dia. Entrant l’hivern és quan es consu-
mien cols, faves, bledes, carxofes i, al final de l’hivern, els pèsols, 
coneguts com «or verd». Quan ens acostem a la primavera, 
s’obre una mica més el ventall de productes frescos, però el que 
es consumia principalment entre març i la tardor era la carbassa.  

A l’època medieval, el consum de fruita estava mal vist ja 
que estava relacionat amb la pobresa i amb aliments que no ana-
ven bé per a la salut. Per què ocorria això? Perquè consideraven 
que tots aquells aliments que venien de sota terra, com les frui-
tes, la ceba, els alls, eren els que pitjor qualitat tenien. A més, 
com que aquestes no es poden conservar amb sal, que era el 
seu principal mètode per conservar els aliments, era un pro-

ducte que no els hi generava interès. Llavors, les fuites no eren 
un aliment que es consumís majoritàriament als sectors privile-
giats. No obstant, als de classe baixa si que es menjaven, de 
forma residual, pomes, pera, maduixes, que és un cultiu històric, 
cireres, melons, que s’introdueixen a través de les conquestes 
islàmiques del sud d’Espanya, síndries…  

El Mercat del Born 
Laia 

La nostra visita a la Barcelona de l’edat mitjana no va passar 
pel mercat del Born, però sí que se’ns va comentar que era 
l’equivalent al nostre Mercabarna actual.  

Placeta d'en Marcús, antic Hospital d'en 
Marcús 
Héctor 

Aquesta placeta i l’hospital reben aquest nom a partir d’una 
família molt adinerada de Barcelona: la família Marcús. A 
l’època medieval, les famílies que tenien diners solien fer dona-
cions a l’Església per construir «espais de beneficència», que vol 
dir de caritat. Aquests tenien dos objectius ben definits: o bé 
de temes de salut de gent que havien patit una malaltia i no s’ha-
vien recuperat com, per exemple, la lepra, que era molt comuna, 
o bé per temes de falta d’alimentació o d’habitatge. Solien estar 
gestionats per clergues, o sigui persones de la religió catòlica.  

L’hospital d’en Marcús era un d’aquests llocs on s’ajudava a 
persones d’escassos recursos oferint-los menjar calent, sopes de 
verdures, de peix i ous, acompanyades amb pa i llet. Aquesta ali-
mentació estava condicionada pel cànon de l’Església Catòlica. 
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En què consistia aquest cànon? Doncs bé, els catòlics no solien 
tenir unes restriccions alimentàries continuades durant tot l’any, 
sinó que ho feien per èpoques, com la Quaresma, que es una 
festivitat d’algunes religions cristianes situada després del Car-
naval on es prohibeix, per penitència, durant set setmanes el 
consum de carn, substituint-lo per peix o ous. Per això, un plat 
típic del Diumenge de Rams és el bacallà amb cigrons i ou.  

Aquestes tradicions han arribat fins als nostres dies i a mol-
tes escoles catòliques encara es prohibeix el consum de carn els 
divendres.  

No obstant, a Barcelona hi havia altres religions a part de la 
cristiana. La segona més popular després d’aquesta era la jueva, 
que tenia un cànon totalment diferent al mencionat abans. Ha-
vien de menjar Kosher que es un concepte que indica la forma 
de tractar i barrejar els aliments. Un exemple d’això seria que 
no poden combinar la carn de vedella amb productes làctics. A 
més, segons l’Antic Testament, que és la part de la Bíblia que co-
rrespon a les escriptures jueves, tampoc poden consumir ani-
mals que tinguin peülla com el porc atès que aquest animal 
sempre ha estat marcat com un focus de malalties. En temes 
de peixos, només poden menjar aquells que tinguin aletes i es-
cates i havien d’evitar el marisc i els crustacis perquè també és 
relacionaven amb la transmissió d’algunes malalties.  

L’islam, en canvi, no va tenir molta influència a Barcelona 
durant l’Edat Mitjana. Es calcula que formaven un 1% de la po-
blació total de la ciutat. Però, tot i que els islamistes també te-
nien les seves pròpies restriccions a l’hora de consumir aliments, 
a nivell de ciutat la religió que marcava el calendari d’alimentació 
era la cristiana.  

Plaça de Ramon Berenguer el Gran,  
antiga Plaça de l'Oli 
Laia 

Per últim vam arribar on antigament hi havia ubicada la 
Plaça de l’oli, anomenada així o també anomenada “La Placeta”, 
que és on ara hi ha la Plaça de Ramón Berenguer el Gran.  

La Plaça de l’Oli no era tant gran com és la plaça actual, sinó 
que era una placeta petita arrimada a la Capella de Santa Àgata. 
Aquí, com el seu nom indica, s’hi venia oli, que era vital per 

l’alimentació mediterrània. Des de l’època Romana l’oli formava 
part del que es deia la Triada Mediterrània, que consistia en: 
vinya, cereal i oli.  

L’oli a l’època medieval es feia servir per fer coccions. A vega-
des els estofats portaven molt d’oli perquè tapava sabors. El pa sec 
també es menjava amb oli, perquè era una manera d’amorosir-lo.  

Aquí també es venien ous, però aquests eren cars, en canvi 
les gallines eren barates. Llavors les famílies compraven gallines 
com a inversió. Així podien tenir ous a diari i quan la gallina es 
moria anava a parar al caldo.  

També es venien formatges, sobretot de cabra que era el que 
Barcelona tenia en abundància. Molt més que vaques o porcs. 
No com ara. I els formatges de més renom eren els de Mallorca, 
de cabra sempre. Aquests estaven separats en diferents taules se-
gons el seu origen.  

El raïm també es venia separat per taules a la zona de la Bo-
queria. Els de baixa qualitat com els d’Alella o el Maresme s’ubi-
caven a dalt de la rambla. I els de major qualitat com els del 
Penedès, el Priorat, la Conca de Barberà o el sud d’Espanya, es 
situaven més a baix de la rambla, per tant més a prop de la 
porta.  

I l’últim que es venia a la plaça de l’oli eren carns barates. Ta-
xades amb preus municipals. Les carnisseries eren similars a les 
peixateries: una taula de fusta amb l’animal a sobre. El client triava 
la peça de carn que volia i li tallaven al moment. La carn més cara, 
que era la d’au, es venia davant de la catedral.  

I així vam veure com els grans edificis municipals es van anar 
construint al voltant dels mercats i per tant l’alimentació medieval 
va ser el nucli de l’urbanisme de la Barcelona moderna.  
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Valoració final i conclusions 
Tots 
Ens ha semblat una excursió molt interessant, dinàmica, 
sobretot ens ha agradat molt la part exterior, de la visita 
de la ciutat. Pot ser a la part interior de l’exposició, dins 
dels museu, hauria estat bé un descans de 5-10 minuts 
perquè de vegades es feia molt pesat, i això produïa una 
falta de concentració també en el que estava explicant. No 
obstant això, el noi que ens feia de guia ho va explicar tot 
molt bé.  
Una de les coses que ens ha cridat l’atenció és que els més 
privilegiats sempre buscaven l’extravagància per demos-
trar poder, com per exemple, amb les robes o amb el men-
jar, en aquest cas, que menjaven dofins i altres peixos 
grans, aus, en els estris i la vaixella…  
Ha estat curiós també veure com la ciutat actual que és 
Barcelona s’ha anat urbanitzant al voltant dels nuclis ali-
mentaris de l’època medieval. I hem après paraules del ca-
talà que no solem fer servir com boc o tinell.



El dia 21 de febrer de cada any 
se celebra el Dia Internacional 
de la Llengua Materna. La 

UNESCO va triar aquesta data en memò-
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El gran dictat 
Grups Avancem i GEP

Aquest curs els alumnes de 4t d’ESO que reben suport 
SIEI finalitzen la seva etapa educativa per començar 
un altre itinerari formatiu. 

El curs 2018/2019 l’institut Pedraforca va se dotat amb el 
recurs SIEI (Suport Intensiu  a l'Educació Inclusiva). Són do-
tacions extraordinàries de professionals que s’incorporen a les 
plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per aten-
dre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho ne-
cessitin. 

Aquest recurs i la implicació del professorat ha fet possible 
que alumnes  amb necessitats educatives especials (NEE) pu-
guin fer la seva escolaritat en un centre ordinari. 

«L’escola inclusiva és aquella en la qual professorat i alumnat valoren 
i aprecien la diferència. És aquella en la que els i les alumnes, per diversos 
que siguin, aprenen i es desenvolupen junts fins al màxim de les seves pos-
sibilitats sense la necessitat que aquestes siguin les mateixes per a tots. Es 
tracta d’una escola de màxims i no de mínims comuns. Una escola on, en 
el marc d’un agrupament heterogeni i un currículum obert, cada alumne 
viu l’aprenentatge de manera personalitzada d’acord amb les seves neces-

sitats educatives. Fer possible una escola inclusiva passa per un disseny 
universal de l’aprenentatge que tingui en compte tots els infants. Per assolir 
una educació inclusiva també es necessita l’aplicació d’un conjunt d’estruc-
tures organitzatives, metodologies i estratègies que ho permetin». 

En aquest article volem recollir l’opinió dels alumnes que 
han  rebut aquest recurs. Com han viscut aquests anys i quin 
itinerari formatiu faran el curs vinent. També l’opinió dels pro-
fessors que han col·laborat en la seva formació i els que han 
organitzat les estructures perquè aquests alumnes participin 
amb èxit en les activitats del centre. 

Primera promoció d’alumnes del Pedraforca 
amb suport SIEI 
Equip SIEI



ria d’aquell dia del 1952 quan estudiants 
que es manifestaven en reconeixement de 
la seva llengua, el Bangla, com a una de 
les dues llengües nacionals del que era Pa-
kistan en aquell moment, van morir per 
trets de la policia de Dhaka, capital actual 
de Bangladesh. 

La UNESCO defineix la llengua ma-
terna com «la llengua de les primeres paraules 
i l’expressió del pensament individual, consti-
tueix el fonament biogràfic i cultural de cada per-
sona» (Irina Bokova). Per tant, és la 
llengua que forma part de la nostra iden-
titat, i en les comunitats educatives  —i a 
la societat en general— cal respectar les 
identitats individuals que en formen de 
col·lectives.  

Una característica que té el nostre 
centre és la riquesa lingüística. Enguany 
hem publicat la segona edició del Llibre 
blanc de les Llengües Maternes de l’Institut Pe-
draforca, i l’inventari inclou 36 llengües, 31 
de les quals són llengües maternes. Sí, les 
més de mil persones que formem la nos-

tra comunitat educativa coneixen 36 llen-
gües. I això és una xifra molt important. 
Per això, des de fa anys celebrem amb in-
tensitat el Dia Internacional de la Llengua 
Materna, perquè volem respectar totes les 
identitats que ens configuren com un 
centre acollidor i integrador en el marc 
d’una riquesa lingüística i cultural extraor-
dinària. 

Enguany, en el decurs de l’activitat 
formadora «Plurilingüisme en un centre», 
que vam dur a terme els grups Avancem 
i GEP, vam valorar diverses activitats per 
al 21 de febrer. I finalment vam idear «El 
gran dictat»: un dictat en català, castellà i 
anglès, les llengües que tot l’alumnat 
comparteix i que, per tant, esdevenen un 
punt de trobada. I també volíem que ho 
poguéssim fer tots al mateix moment. Un 
moment lingüístic que esdevingués un 
moment inclusiu, integrador i cohesiona-
dor de la nostra comunitat educativa.  

I ho vam fer. A les 9:30 h l’alumnat 
del matí i a les 15:30 h l’alumnat que 

cursa els seus estudis a la tarda, a totes les 
aules s’escoltaven els articles 2 i 13 de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
Tothom ha escoltat la mateixa veu que 
dictava en cada idioma uns articles de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 
En aquells trenta minuts, tothom s’en-
frontava al seu coneixement lingüístic i, 
alhora, recordava els drets iguals i inalie-
nables que tenim tots els membres de la 
família humana.  

Però també vam voler que «El gran 
dictat» servís per a cohesionar els grups-
classe internament. Per això, després de les 
correccions que es van fer a la mateixa 
aula, vam reconèixer amb un diploma per 
nivells els grups que havien fet menys fal-
tes d’ortografia en cada una de les llengües.  

La tècnica del dictat és molt antiga i 
habitual a les aules. El que no és habitual 
és que mil persones d’edats de 12 anys en 
amunt estiguin fent un dictat en les tres 
llengües que en cohesionen a trenta-sis. 
Doncs ho vam fer! 
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Postals guanyadores del concurs de Nadal 2021 

Bianca Valeria Paredes, 1r ESO C Neus Camila Sánchez, 2n ESO A Keidy Melissa Cruz, 3r ESA A Nuria García, 2n de Perruqueria



El 8 de març, en motiu del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora, vam portar a terme una celebra-
ció molt especial. Tothom va disposar d’una masca-

reta lila per lluir el nostre compromís amb el dia de les dones.  
També vam dur a terme una activitat organitzada pel grup 

de coeducació del centre. El tema d’enguany era la cançó Ay, 

Mamá, de Rigoberta Bandini. L’alumnat de l’ESO va treballar 
una sèrie d’activitats sobre la lletra de la cançó. A partir del vers 
«Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix», s’ha volgut 
reivindicar aquest esperit de lluita feminista exposant, juntament 
a una reproducció de l’obra del pintor francès, un tribut als pits 
en la història de l’art.  
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8M, Dia Internacional de la Dona Treballadora



El 9 de juny del 2021 ens visità al centre la Núria 
Marín, batllessa de l’Hospitalet de Llobregat. Hi 
va acudir, en aquesta ocasió, per tal de lliurar per-

sonalment el tercer premi de la XX edició de la Jornada de 
Poesia Jove a Michelle Padilla, alumna de 4t d’ESO.  

Aquesta XX edició de la Jornada de Poesia Jove de 
L’Hospitalet presentà novetats respecte a edicions anteriors 
pel que fa a la participació i l’exhibició dels poemes, que es 
van fer a través de la TV de l’Hospitalet, per poder adaptar 
la convocatòria a la situació sanitària actual. 

Dels vuit instituts que hi participaren (l’Eugeni d’Ors, 
Bellvitge, Europa, Bisbe Berenguer, Pedraforca, Torras i 
Bages, Rubió i Ors i Jaume Botey), la Michelle Padilla, re-
presentant del nostre centre, s’endugué el tercer premi amb 
el seu poema Me perdí, que podeu llegir tot seguit.  

Enhorabona, Michelle! 
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Michelle Padilla guanya el 3r premi  
de la Jornada de Poesia Jove

Me perdí 
 
Yo, mi yo, no tengo paz. No hay amor, no soy capaz  
de superar. Tengo miedo, miedo a caer, a no saber, 
a no creer, a no querer. 
 
Estoy vacía, sin sentimientos, como la negra noche, 
sin comprensión, como media población, sin imaginación, como… como... 
Me pierdo, me pierdo y no siento. Y hay temor, hay dolor. 
 
No sé si siento, no sé si estoy, me perdí ¿me fui? 
Y sin querer, te encontré. Pensé en ser feliz, 
ridícula de mí, y, sin saber, me quemé. 
 
Me perdí, por no pensar en mí, por quererte tanto  
a ti. Ya no hay nada, solo veo oscuridad, tan intensa  
y llena de maldad, que me consume, sin más. 
 
¿Estoy bien o estoy mal? Ya ni yo lo sé. 
Tengo color, tengo frío, todo esto es un lío. 
Si te lo preguntas, estoy bien, eso es lo que hay que creer. 
 
Luna brillante llena de amor, pero… ¿también de dolor? 
Ella y yo somos una, me desvanezco  
con el sol 
y resplandezco en la penumbra. 
 
Ya no sé qué pensar, ¿será que estoy en paz, 
o es mi vida la que se va? 
Para… para ya no sufrir más. 
 
¿Es temor o es valor, es maldad o es bondad,  
y si es muerte, sin más? 
Es que ya no soy capaz… 
 
No soy capaz de crecer, capaz de ser. 
Quiero estar bien, ser feliz como los girasoles en el jardín, 
pero, no sé si ese será mi final. 
 
Estoy hundida, ahogada de este día, de esta vida. 
Quiero reír, comer, correr, crecer, avanzar,  
vivir, resucitar. 
Quiero ser feliz. 
Seré feliz. 

Michelle Padilla, en format telemàtic, durant la XX Jornada de 
Poesia Jove.

Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet, ens visita al Pedraforca 
per lliurar un obsequi a la Michelle Padilla.
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La notícia de la conquesta del cim de l’Everest, situada a 
la serralada de l’Himàlaia a 8.850 metres d’altitud, va tenir lloc 
per primera vegada a la història de la humanitat el 29 de maig 
de 1953 per l’expedició anglesa composta per l’explorador i fi-
lantrop Edmund Hillary i el xerpa nepalès Tenzing Norgay. I 
després de convertir-se en els primers alpinistes a assolir amb 
èxit la cimera de l’Everest, la muntanya més alta de la superfície 
del planeta Terra, van tornar vius a Londres el 2 de juny, prò-
piament el dia de la coronació de: 
a) Sa Graciosa Majestat la Reina d'Anglaterra Isabel II (Her 

Most Gracious Majesty Queen Elizabeth II). 
b) La regna Victòria del Regne Unit. Regna de Gran Bretanya i 

Irlanda i Emperadriu de l’Índia. (Her Majesty Victoria, by the 
Grace of  God, of  the United Kingdom of  Great Britain and 
Ireland, Queen Defender of  the faith, Empress of  India).  

c) Maria I Tudor, La Reina Sagnant (Mary I Tudor, Bloody 
Mary). La primera dona que va ocupar el tron a Anglaterra. 
 

Al passaport italià, a les pàgines senars, hi ha representats 
el paviment de la plaça i el rosetó de la portentosa catedral gò-
tica d’Orvieto (Úmbria) al costat d’altres obres mestres del su-
perb patrimoni artístic italià. I a les pàgines parells apareix la 
pavimentació de l’emblemàtica plaça de Roma considerada el 
centre del món. La plaça i el seu particular paviment, al centre 
de la qual es troba la imponent estàtua eqüestre de bronze de 
l’emperador filòsof  Marco Aurelio, va ser projectada per Miquel 
Àngel. En aquesta plaça es troba el Palazzo dei Conservatori 
(seu dels Museus Capitolins), on va tenir lloc la signatura de 
l’històric Tractat de Roma de 1957 (Treaty of  Rome) que va 

instituir la Comunitat Econòmica Europea, punt de partida de 
la Unió Europea i de la pau i la prosperitat d’Europa. El gran 
impacte que produeix aquest espai queda subratllat per la de-
coració trapezoïdal del paviment d’aquesta plaça romana que 
Miquel Àngel va dissenyar per recordar-nos que aquest lloc és 
el centre del món per sempre més: 
a) Piazza della Bocca della Verità. 
b) Piazza del Campidoglio. 
c) Piazza San Pietro. 

 
El triomf  dels aliats a la Segona Guerra Mundial va ser 

possible amb l’entrada dels Estats Units i la Unió Soviètica, la 
qual cosa va canviar definitivament el curs de la guerra. La re-
sistència soviètica i la maquinària industrial i militar nord-ame-
ricana van fer que la balança de la contesa s’inclinés a favor dels 
aliats. Segons el prestigiós historiador i analista britànic Richard 
James Overy (Londres, 1947), tot i que va ser el desembarcament 
a Normandia (6 de juny de 1944) el que va conduir a la victòria 
final i l’alliberament dels territoris de l’Europa occidental ocupats 
pels nazis, la guerra no va quedar resolta i finalitzada simplement 
per la superioritat dels recursos aliats, sinó que va ser decidida-
ment possible per la capacitat combativa dels soldats. El 19 de 
juliol de 1943, Roma va ser bombardejada per més de 500 avions 
aliats, i en un d’ells, un B-17 anomenat Delta Rebel nº2, prestava 
servei com a metrallador el divo que en aquella època tenia 42 
anys: 
a) Clark Gable. 
b) Frank Sinatra. 
c) Elvis Presley. 

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

2

3
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La premsa va preguntar a Maria Callas quan ja estava reti-
rada dels escenaris, qui era la soprano que a parer seu podia suc-
ceir-la. La Divina (The Divine One) va respondre: «Only Caballé 
(Només Caballé)». El dia que la Caballé va morir a Barcelona, el 
6 d’octubre del 2018, totes les emissores de ràdio italianes van 
transmetre aquell dia in memoriam de la soprano l’ària «O cieli az-
zurri» de l’exòtica òpera Aida de Verdi. Riccardo Muti (Nàpols, 
1941) va lamentar enormement la pèrdua d’aquesta gran diva. 
També Muti va sorprendre el món amb aflicció i tristesa en 
anunciar l’estiu del 2021 al diari milanès Corriere della Sera el se-
güent: «Sono stanco della vita (M’he cansat de la vida)». Riccardo 
Muti, el director d’orquestra més gran del món, una llegenda 
viva, considerat l’hereu d’Arturo Toscanini, va afegir a l’acreditat 
periodista Aldo Cazzullo del Corriere: «Perquè és un món en què 
ja no em reconec i com que no puc esperar que el món s’adapti 
a mi, prefereixo apartar-me del camí. Com a Falstaff: tot declina». 
Falstaff és la darrera de les grans òperes bufes italianes i és la da-
rrera òpera que va compondre: 
a) Antonio Vivaldi. 
b) Giacomo Puccini. 
c) Giuseppe Verdi. 

 
No hi ha país al món amb més presència a Roma que Es-

panya. És difícil no ensopegar amb una pedra al centre històric 
(centro storico) de la capital italiana que no pertanyi a Espanya. Per 
exemple, potser molts turistes que s’acosten a prendre un gelat 
a la plaça més internacional i segons els romans més bella del 
món, la Piazza Navona, desconeguin que tots els edificis amb 
tots els locals, negocis, apartaments i pisos que es troben sobre 
els metres que té de llarg aquesta històrica plaça pertanyen a Es-
panya, pròpiament a una fundació canònica controlada per un 
dels homes més influents i poderós de Roma, l’ambaixador d’Es-
panya davant la Santa Seu, el diplomàtic que des de l’ambaixada 
més antiga del món (Palazzo Monaldeschi) comunica a l’Estat Es-
panyol amb Sa Santedat i controla aquest cotitzat imperi immo-
biliari de la capital del cristianisme. Aquest enorme patrimoni 
romà pertany a una institució eclesiàstica d’origen medieval 
que actualment és una cotitzadíssima potència immobiliària 
anomenada: 
a) Obra Pia. 
b) Gran Priorat de Roma (Gran Priorato di Roma). 
c) SPQR (Senatus Populusque Romanus). 

 
Orient Mitjà (Middle East). Muntanya de la Calavera. És 

migdia. Tres creus. Segons relaten els evangelistes a les Sagrades 
Escriptures (Mateu 27,38; Marc 16,27; Lluc 23,33 i Joan 19,18), 
a Jesús el crucificaren entre dos bandolers. A prop o lluny, sol-
dats, escribes, fariseus, sicaris, sanedrites, transeünts curiosos, 

xusma burleta i morbosa i diverses dones, fidels i encarinyades 
amb l’ajusticiat. I només hi havia un dels seus deixebles, el més 
jove, Joan el de Zebedeu, Joan àlies El Tro. I plantada dreta al 
costat de la creu de Jesús hi havia la seva mare (Joan 19,25). 
L’execució i mort de Jesucrist va tenir lloc després d’una llarga 
processó per l’actual Via Dolorosa de Jerusalem. En aplicació 
de la màxima condemna segons la llei penal romana, Jesucrist 
va ser penjat a la creu a la Muntanya de la Calavera o Calvari. I 
en arameu, la  llengua d’aquells temps i que parlava Jesucrist,  
s’anomena: 
a) Muntanya de les Oliveres. 
b) Muntanya del Golgotha. 
c) Hort de Getsemaní. 

 
Maalesh és una paraula que es pronuncia milions de vegades 

al dia a Egipte, contínuament i en tot moment. Maalesh significa 
«no és greu», «no importa», «no passa res». És una expressió que 
manifesta una manera de ser i de viure. És una paraula que ser-
veix per a qualsevol situació, n’hi ha prou per si mateixa. Maalesh 
indica la relativitat de tot, i també té certa influència religiosa: 
res del que passa aquí a baix, és veritablement important. El sen-
tit de la paraula pot variar segons els esdeveniments. Maalesh pot 
significar que un perdona algú o que està intentant tranquil·lit-
zar-lo: «Vinga, deixa-ho estar». Pot servir tant per donar coratge, 
consol, i també per treure ferro a un assumpte. L’accepció més 
habitual de maalesh és sempre «no és greu», «no importa», «no 
passa res». Maalesh reuneix aquesta barreja de desencís, fatalisme 
i resignació que caracteritza els egipcis: «Què li farem, les coses 
són així». Un s’encongeix d’espatlles, tot esperant que la tem-
pesta passi. Però també és la quinta essència de la flexibilitat 
oriental: un signe de tolerància i de saviesa, testimoni esplèndid 
de civilització i cultura. Maalesh és el títol que porta una de les 
seves obres publicada el 1949, on exposa amb una mirada per-
sonal i poètica la seva  llarga estada a Egipte i Orient Mitjà, el 
polifacètic, mundà i diletant  escriptor francès: 
a) Gustave Flaubert. 
b) Julio Verne. 
c) Jean Cocteau. 

 
El consum del vi és una tradició arrelada a la cultura ju-

deocristiana. Segons el Codi de Dret Canònic (cànon 924), per 
celebrar la missa catòlica és obligatori fer servir vi natural, del 
fruit de la vinya i no alterat. Segons l’Antic Testament (Gènesi 
9,20-21), el primer que va cultivar la vinya i va elaborar vi va ser 
el patriarca: 
a) Noé. 
b) Abraham. 
c) Isaac. 

4

5

7

8
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El kilt és un símbol de la identitat i l’herència nacional es-
cocesa i irlandesa. És la peça més representativa d’Escòcia i d’Ir-
landa. Consisteix en una faldilla que forma part de la roba 
tradicional masculina i s’utilitza per a les grans cerimònies. 
Poden veure’s també homes amb kilt a celebracions rellevants, 
als jocs de les Terres Altes (Highlands) i de les Terres Baixes 
(Lowlands) d’Escòcia i d’altres esdeveniments similars. El kilt té 
el seu origen al segle XVI i és confeccionat amb una caracterís-
tica tela d’elegants quadres escocesos de diversos colors i dis-
senys identificativa dels diferents clans (Scottish Clan). És la tela 
intrínsecament inseparable a la singular idiosincràsia d’aquests 
bellíssims territoris anomenada:   
a) Madràs. 
b) Tartan. 
c) Tweed. 

 
El museu del Castell de Peralada a Girona ocupa un antic 

convent de l’ordre dels carmelites del segle XIV. És molt grati-
ficant visitar aquest lloc declarat patrimoni històric i passejar 
pels seus extensos jardins de més de 33.000 metres quadrats, 
on hi ha més de 150 varietats de plantes i arbres. La biblioteca 
del Museu és un paradís per als bibliòfils ja que en els seus fons 
compta amb més de 100.000 volums, alguns d’ells veritables 
joies bibliogràfiques: 195 incunables, 1.200 pergamins i les 1.000 
notables edicions diferents de l’obra universal: 
a) Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. 
b) Història dels grecs (Storia dei greci) d’Indro Montanelli. 
c) Memòries d’Adrià (Mémoires d’Hadrien) de Marguerite Your-

cenar. 
 

Jurista que va ser el gran conspirador del desmuntatge ju-
rídic i polític del franquisme, que va fer possible la Transició 
espanyola i el restabliment de la democràcia a Espanya. Aquest 
jurisconsult va ser l’ordidor i pensador d’una operació acurada-
ment premeditada que va ser la tòria del canvi de règim ano-
menada «de la llei a la llei». És el veritable estratega del procés 
de transició de la dictadura del general Franco a la democràcia. 
Va ser el cervell de la Transició espanyola. Va fer possible el 
canvi de la dictadura a la democràcia; va designar a Adolfo Suá-
rez com a president del Primer Govern de la democràcia a Es-
panya; va inventar la Llei per a la Reforma Política que fou la 
clau per obrir pas a  la transició democràtica, i va convèncer el 
règim franquista perquè es fes el harakiri a les encara Corts fran-
quistes amb un Rei (Sa Majestat Juan Carlos I d’Espanya) que 
el dia de la seva proclamació (22 de novembre de 1975) havia 
jurat per Déu i sobre Els Sants Evangelis acatar les set lleis fo-
namentals destinades a perpetuar el franquisme: 
a) Jordi Solé Tura (Pare de la Constitució Espanyola de 1978), 

(Mollet del Vallès, Barcelona, 23 de maig de 1930 - Barce-
lona, 4 de desembre de 2009).  

b) Nicolás Cotoner y Cotoner, marquès de Mondéjar (Palma de 
Mallorca,19 de octubre de 1905 - Madrid,  6 de marzo de 1996). 

c) Torcuato Fernández- Miranda  Hevia, duc de Fernández-Mi-
randa (Gijón, 10 de novembre de 1915 - Londres, 19 de juny 
de 1980).  

 
Buckingham Palace, la residència oficial dels sobirans an-

glesos a Londres, es troba a l’històric districte financer més im-
portant del món. En aquest lloc, les transaccions financeres que 
diàriament s’efectuen consisteixen en la compra i la venda de 
la tercera part de tots els diners del planeta. És el districte lon-
dinenc anomenat : 
a) The City (City of  London). 
b) Belgrave. 
c) Chelsea. 
 

Des de fa segles una arrelada i tenebrosa llegenda assegura 
que si algun dia la Torre de Londres (Tower of  London) perd els 
seus corbs o volen lluny, la Corona britànica caurà i la Gran 
Bretanya amb ella (If  the ravens leave the Tower, the kingdom will 
fall). Custodiada sempre per sis corbs salvatges negres i pels 
guardians cerimonials (Beefeaters), a la Torre de Londres estan 
dipositades les joies de la Corona britànica, considerada la 
col·lecció de joies més valuosa del món. Al joier hi ha un dia-
mant de 108 quirats que és un dels més grans del món, i el seu 
nom en llengua persa significa «Muntanya de llum». Va pertàn-
yer a governants hindús, perses, mongols, sikh i britànics, els 
quals van lluitar amargament per ell i va ser pres com a trofeu 
de guerra una vegada i una altra. Finalment, la Companyia Bri-
tànica de les Índies Orientals (East India Trading Company), la 
més poderosa corporació de la història del món que ostentava 
el monopoli dels negocis amb tot orient, el va lliurar a la Corona 
britànica quan la reina Victòria d’Anglaterra va ser proclamada 
emperadriu de l’Índia el 1877. Des de llavors aquest diamant 
forma part del joier de la Corona britànica i és usat exclusiva-
ment per dones perquè és portador d’infortuni si el porta un 
home. La maledicció actua només amb els homes, tots aquells 
que han lluït aquesta joia o bé han perdut el tron o bé han patit 
terribles desgràcies. És la joia de la Corona britànica anome-
nada: 
a) Tiara Kokoshnik (The Russian Kokoshnik Tiara). 
b) Diamant Cullinan (The Cullinan Diamond). 
c) Diamant Koh-i-Noor (The Koh-i-Noor Diamond). 

 
L’egípcia Oum Kalthoum anomenada «El-Sett» (La 

Dama), La veu d’Egipte,  L’astre d’Orient i La Quarta Piràmide, és 
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la diva incontestable de la música àrab. El general Charles de 
Gaulle, el rei Faruk, Salvador Dalí i Maria Callas l’adoraven. Se-
gons Omar Sharif: «A Orient un dia sense Oum Kalthoum és 
com un dia gris» («In the Orient a day without Oum Kalthoum is like 
a day without colour»). Quan la ràdio nacional egípcia retransmetia 
a tots els països àrabs els primers dijous de cada mes els seus 
concerts, milions d’àrabs s’enganxaven als aparells de ràdio per 
escoltar el recital mensual de «El-Sett» i els carrers quedaven 
buits. Oum Kalthoum va arribar al gran públic al 1935 i des 
d’aleshores aquesta Maria Callas àrab d’origen humil que viat-
java a lloms de ruc, a partir de llavors es desplaçaria sempre en 
Cadillac. Aquesta Montserrat Caballé egípcia  va ser un instru-
ment clau del soft power del rais àrab, Gamal Abdel Nasser, en-
vers l’exhortació del panarabisme i la unitat de tots els àrabs. 
Va ser una diva (Diva of  Arab Music) única, gran, irrepetible, 
amb un imponent pentinat, un vestit fins als peus i luxoses joies, 
cantava prement un mocador de seda a la mà esquerra, i inter-
pretava llargues cançons sense perdre el seu torrent de veu em-
briagadora i penetrant sense deixar mai d’extasiar el públic. 
Actualment  la seva música s’escolta a tot el món àrab i la seva 
veu  ressona als carrers del Caire barrejada amb el soroll del 
trànsit i la crida a l’oració. Fins el dia d’avui, encara el primer 
dijous de cada mes a les 10 pm, totes les emissores de ràdio 
egípcies emeten només la seva música, i si prenem un taxi al 
Caire, hi ha una molt alta probabilitat que el taxista estigui es-
coltant les seves melodies. Al seu funeral van assistir més de 
quatre milions d’egipcis. Va ser enterrada amb honors de Cap 
d’Estat al Caire i la seva mort el 3 de febrer de 1975 a l’Hospital 
Militar Maadi al Caire va provocar: 
a) Una guerra civil. 
b) Suïcidis i histèria col·lectiva. 
c) Un cop d’Estat. 

 
El Casino de Venècia (Casinò di Venezia) situat al Palazzo 

Ca’Vendramin  Calergi, al Gran Canal, inaugurat el 1945, és la 
casa de joc més antiga del món, on actualment hi treballen més 
de 400 persones, venecianes la majoria.  La meitat dels ingressos 
anuals passen directament a l’Ajuntament de Venècia (Comune 
di Venezia). I encara que el Casino sempre guanya, aquesta cir-
cumstància no ha fet efecte en el client, que pensa sempre que 
serà l’elegit, el que guanyarà una fortuna. Per accedir al palazzo 
cal pagar una considerable quantitat d’euros que són diners ben 
emprats  perquè ens permet visitar un dels palaus més fascinants 
de la ciutat. El primer que crida l’atenció quan entres al palau és 
la vista dels balcons sobre el Gran Canal i la façana del superb 
Palazzo Belloni-Battaglia, situat al districte de Santa Creu (sestiere 
di Santa Croce), l’únic barri a Venecia que poden circular cotxes. 
Als salons del primer pis es practiquen els jocs elegants: chemin de 

fer, ruleta o blackjack. A l’ambient d’aquests salons decorats amb 
sumptuositat barroca, es respira una fe que comprèn i accepta la 
seva pròpia futilitat. Les taules, igual que a les pel·lícules de James 
Bond, estan entapissades de feltre verd i els crupiers vesteixen 
esmòquing, i en un país on abunden els homes atractius, la ma-
joria impressionen per la sòbria elegància de la seva indumentària 
i del seu port. Al bellíssim Palazzo Ca’Vendramin Calergi va viure, 
va morir i va compondre l’òpera Tristan i Isolda, l’òpera més emo-
cional de la història de la lírica, el compositor alemany: 
a) Johannes Brahms. 
b) Richard Wagner. 
c) Richard Strauss. 

 
La tomba de l’històric Red Rum, un cavall que als anys se-

tanta a Anglaterra va vèncer tres edicions de la prestigiosa carrera 
d’obstacles Grand National (va ser el primer i fins ara inigualat), 
es troba davant la meta del recorregut de la competició. La carrera 
d’obstacles Grand National se celebra anualment un dissabte a 
la tarda a principis del mes d’abril. És la competició en què es 
donen cita els millors cavalls i genets del món, la més rància aris-
tocràcia anglesa i Sa Graciosa Majestat la reina d’Anglaterra. És 
la competició eqüestre més important de totes les que se celebran 
al Regne Unit, i té lloc a l’hipòdrom de la ciutat de Liverpool, 
anomenat: 
a) Aintree. 
b) Ascot. 
c) Epsom Downs. 

 
A França la meravellosa Tour de Beurre (Torre de Man-

tega), rep aquest nom perquè segons la tradició les obres per a la 
seva construcció van ser costejades  amb els diners que els fidels 
pagaven per obtenir les indulgències eclesiàstiques que els con-
cedia el permís per poder menjar mantega durant el període 
d’abstinència de la Quaresma. La Tour de Beurre és una de les 
torres de la Catedral de La Nostra-Senyora (Catedral de Notre-
Dame), la encantadora catedral asimètrica més alta de França i 
font d’inspiració del pintor impressionista Claude Monet. L’artista 
francès la va pintar en una col·lecció de trenta  diferents llenços 
(huile sur toile) que reflecteixen en moltes tonalitats de colors els 
efectes de la llum en les pedres d’aquesta basílica medieval segons 
les hores del dia, les estacions de l’any, la climatologia, l’atmosfera 
i decisivament l’instant efímer, subtil i místic que mai més es tor-
narà a repetir. La Catedral de Notre-Dame amb la seva primorosa 
Tour de Beurre es troba  al centre de la  interessant  i suggestiva 
capital de la Normandia a la vora del riu Sena anomenada:   
a) Nantes. 
b) Sèvres. 
c) Rouen. 

15

16

17



INSTITUTPEDRAFORCA 81

PASSATEMPS

Secció concreta on està ubicat i es pot admirar L’escola 
d’Atenes, l’obra mestra (capolavoro) de l’artista renaixentista Ra-
fael Sanzio que juntament amb Leonardo da Vinci i Miguel 
Àngel va ser un dels tres grans pintors del Cinquecento italià i  
de la història de l’art. És una sala concreta situada al segon pis 
del Palau Apostòlic del Vaticà on es troben les quatre Estades 
Vaticanes anomenades Estades de Rafael (Stanze di Raffaelo) 
decorades per Rafael Sanzio : 
a) Capella Sixtina (Cappella Sistina). 
b) Estada de la Signatura (Stanza della Segnatura). 
c) Sala dels Misteris (Sala dei Misteri). 

 
El 14 de maig de 1948 va finalitzar legalment el mandat 

britànic a  Palestina, i aquell històric dia a les quatre en punt de 
la tarda David Ben Gurion (el futur primer Cap del Govern 
d’Israel) va proclamar oficialment el naixement de l’Estat d’Is-
rael al Museu d’Art de Tel-aviv, al número 16 del Bulevar Roths-
child. La declaració de l’establiment d’un Estat per als jueus a 
Terra Santa (Eretz Israel) va ser una cerimònia sense ostentació, 
en un modest saló del museu, sota un gran retrat del fundador 
del sionisme flanquejat per dues llargues banderes de l’Estat 
d’Israel de color blanc i blau amb l’Estrella de David o Segell 
de Salomó, símbol del judaisme. El fundador del sionisme i el 
Pare de l’Estat d’Israel és: 
a) Theodor Herzl. 
b) Simon Wiesenthal. 
c) Lionel de Rothschild, baró de Rothschild (Primer membre 

jueu de la Cambra dels Comuns, House of  Commons, del 
Regne Unit). 
 

El 17 de maig del 1798 el jove general Napoleó Bonaparte 
(Ajaccio, França, 15 d’agost de 1769-Longwood House, St. He-
lena Island, 5 de maig de 1821) va iniciar la Campanya d’Egipte, 
una expedició militar fonamental per al naixement de l’Egipto-
logia (Moltes gràcies des d’aquí, Napoleó!). A partir de la Cam-
panya napoleònica a Egipte, el món va tenir la convicció que 
cap altra civilització va ser capaç de deixar tantes meravelles. El 
moment de glòria de l’expedició napoleònica va ser el desco-
briment, el 15 de juliol del 1799 a càrrec del capità de l’exèrcit 
francès Pierre-François Bouchard, de la Pedra de Rosetta 
(Museu Britànic) a la ciutat egípcia de Rosetta (Rashid, en àrab), 
sobre la qual apareix un mateix text gravat en tres diferentes  
escriptures: jeroglífic, demòtic i grec, i va permetre a l’insigne 
egiptòleg francès Jean-François Champollion interpretar els je-
roglífics egipcis. Definitivament, El Gran Cors, l’estadista  Na-
poleó Bonaparte va ser l’iniciador de l’Egiptomania 
(Egyptomanya); Jean-Françoise Champollion és el Pare de l’Egip-
tologia (Egyptology), va aconseguir desxifrar la ininteligible es-

criptura jeroglífica i va obtenir la primera càtedra d’egiptologia 
del món a la històrica Universitat de la Sorbona (Université de 
Paris). I el diplomàtic i erudit considerat el primer egiptòleg 
d’Espanya és: 
a) Torcuato Luca de Tena Brunet, marquès de Luca de Tena 

(Madrid, 9 de juny de 1923 - Ibidem, 1 de juny de 1999). 
b) Eduardo Toda Güell (Reus, 9 de gener de 1855 - Tarragona, 

26 d’abril de 1941). 
c) Salvador de Madariaga Rojo ( La Corunya, 23 de juliol de 

1886 - Muralt, Suïssa, 14 de desembre de 1978). 
 

Els incondicionals de l’automobilisme coneixeran bé el 
títol d’una antiga pel·lícula la trama de la qual és la història de 
la rivalitat entre els grans pilots de Fórmula 1, el carismàtic 
James Hunt i el perfeccionista Niki Lauda. Concretament al 
llarg de la temporada de 1976, en la qual el llegendari campió 
austríac va patir un greu i impactant accident al circuit de Nür-
burgring al Gran Premi d’Alemanya, en què va ser devorat per 
les flames dins del seu Ferrari quan només havien transcorregut 
dues voltes de la cursa. El pilot suís Clay Regazzoni és inter-
pretat per l’actor Pierfrancesco Favino, mentre que el pilot italià 
Alex Zanardi apareix en un cameo com a cronista radiofònic al 
Gran Prix de Monza (Itàlia), el mític circuit italià  dels grans pi-
lots d’automobilisme, catedral mundial del motor i del Fórmula 
1 en què Lauda va tornar a les carreres després del perillós i 
sever accident. El títol del film és: 
a) Push. 
b) Crash. 
c) Rush. 

 
Un advocat anglès va obrir la defensa del cas davant el tri-

bunal britànic amb les següents altisonants paraules: «Senyors 
magistrats, aquest episodi va succeir a l’ombra de l’antiga Ate-
nes…». El delicte en qüestió va ser una baralla tumultuosa que 
va tenir lloc en un vulgar i comú establiment britànic de peix 
fregit amb patates cruixents (fish and chips) anomenat L’Acròpolis. 
Després d’aquesta grandiloqüent coartada (alibi) utilitzada pel 
lletrat com a al·legat jurídic per aconseguir l’absolució del seu 
patrocinat, cal recordar que a l’Acròpolis d’Atenes hi ha el Par-
tenó, el gran emblema de la Grècia clàssica. Va ser aixecat al 
segle V a.C (Segle de Pericles) en honor a la deessa Atenea pro-
tectora de la ciutat d’Atenes i és un dels èxits que defineixen la 
humanitat. Ítem més: la majoria dels frisos, els marbres, les es-
tàtues i les escultures decoratives d’aquest monument ecumènic 
van ser arrencats i estrets amb mètodes poc ortodoxos i final-
ment van ser espoliats. I malgrat que el Govern hel·lè porta 
porfiant infructuosament mitjançant la via contenciosa, la po-
lítica i la diplomàtica des del segle passat per la seva devolució 
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a Grècia, fins  a l’actualitat es troben consolidats al si d’una de 
les col·leccions més extraordinàries del planeta i necessàries per 
entendre el món amb una perspectiva completa. Aquesta ex-
cepcional col·lecció  és propietat de:  
a) El  Comte de Sandwich (John Montagu, Fourth Earl of  

Sandwich). 
b) El Museu Britànic (The British Museum). 
c) El Comte d’Elgin. Lord Elgin (Thomas Bruce, 7th Earl of  

Elgin). 
 

El blanc és el color del cèlebre Quadrat sobre fons blanc ex-
posat a Moscou el 1918 del pintor Kazimir Malévich, creador 
del suprematisme i que actualment es troba al MoMa de Nova 
York. El color rosa shocking és el popular color ideat als anys 
trenta per Elsa Schiaparelli, una de les creadores de moda més 
importants de la història. Blau és el color que va il·luminar 
l’Empire State Building a Nova York quan va morir Frank Si-
natra, en homenatge als llegendaris ulls blaus de l’actor i cantant. 
Gris és el color de les samarretes (T-shirt) que utilitza habitual-
ment Mark Zuckerberg, un dels fundadors de Facebook. I el 
color representatiu de la prestigiosa joieria Tiffany és el color 
escollit pel fundador Charles Lewis Tiffany per a la portada del 
primer catàleg de joies (1845) i successius fins a l’actualitat. És 
el color dels ous de la merla americana (Turdus Migratorius) que 
són de color : 
a) Blau. 
b) Vermell. 
c) Verd. 

 
Considerat un tabloide popular, va ser fundat l’any 1874. 

És la publicació en paper amb més difusió al món, amb deu 
milions de còpies i dues publicacions diàries. És venut en dues 
edicions, una matutina i una altra vespertina. Actualment és el 
periòdic de major distribució al món. És el diari : 
a) Al-Ahram (El Caire,Egipte). 
b) New York Times (Nova York, EUA). 
c) Yomiuri Shimbun (Tòquio, Japó). 

 
«El brindis ballant un vals» («Libiamo ne’ lieti calici») és el 

sublim brindis (brindisi) més alegre i prodigiós de la història de 
la lírica. És una ària que pertany a l’acte primer de l’òpera que 
figura entre els drames més apreciats a tot el món. Aquesta 
òpera que es va estrenar el 1853 al Teatre La Fenice de Venècia 
ens transmet que sempre val la pena beure d’un glop aquesta 
copa plena de melodies inoblidables i un ritme dramàtic sim-
plement perfecte. És l’òpera que va immortalitzar Giuseppe 
Verdi, un dels compositors més importants de tots els temps: 
a) La Traviata. 

b) Un ball de màscares (Un ballo in maschera). 
c) Rigoletto. 

 
El llatí és la base de la civilització que va construir Europa, 

i en llatí pròpiament estan escrits els secrets de la nostra iden-
titat. Marguerite Yourcenar ho puntualitza amb la següent re-
flexió: «La vida està molt més en el passat que en el present». 
Ítem més: A la cerimònia del Premi Nobel també hi és present 
el llatí. Les medalles dels premis de Física i Química, Medicina 
i Literatura porten gravats el bust d’Alfred Nobel amb l’any del 
seu naixement en números llatins i al revers de la medalla es lle-
geix  la inscripció llatina: «Inventas vitam juvat excoluisse per artes» 
(Els qui van ennoblir la vida descobrint les arts), que és el vers 663 
del sisè cant de l’obra L’Eneida de Virgili, una de les obres més 
importants de la literatura clàssica. L’Eneida és un poema èpic 
per glorificar Roma que va ser encarregat al poeta llatí Virgili 
pel primer emperador de l’Imperi Romà: 
a) Octavi August. 
b) Septimi Sever. 
c) Tito. 

 
TEFAT és l’acrònim de The European Fine Art Fair. És la 

fira d’art i les antiguitats més prestigiosa i influent del món. Està 
considerada la fira més important del món. TEFAT és una fira 
de joies, disseny, antiguitats i art que reuneix obres d’art clàssic 
i d’avantguarda del segle XX. Aquesta fira concentra a  tot el 
món de l’art, els millors marchands d’art, els experts, els crítics 
d’art, els galeristes i els grans col·leccionistes principalment eu-
ropeus i internacionals. En TEFAT es materialitzen i s’acom-
pleixen els acords, les decisions i les transaccions d’art més 
selectes i valuoses del món. TEFAT se celebra anualment en-
galanada i embellida amb les emblemàtiques tulipes a la sofisti-
cada i antiga ciutat de: 
a) Maastricht (Holanda). 
b) Bath (Anglaterra). 
c) Limoges (França). 

 
L’actual govern filocomunista d’Espanya, l’únic del món 

amb una monarquia, va ordenar l’1 d’agost del 2021 a Jaime Al-
fonsín Alfonso (Lugo 1956), Cap de la Casa del Rei que comu-
niqués a Sa Majestat el rei Juan Carlos I que abandonés el Palau 
de la Zarzuela (Madrid) i Espanya. Com a resultat d’aquesta exi-
gència, el 3 d’agost, a les 10 hores del matí, s’enlairava de l’ae-
roport de Vigo un jet privat, un Global 6500 de Bombardier 
amb matrícula 9HVBIG de la companyia TAG Aviation, amb 
destinació a Abu Dhabi (Emirats Àrabs), portava cinc passat-
gers, el monarca i quatre escortes. Els 6.038 quilòmetres que 
separen Espanya del seu destí es van fer en 7 hores i 13 minuts 
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inclosa una parada tècnica de mitja hora al Caire, capital 
d’Egipte, per proveir combustible. En arribar a l’aeroport Al 
Bateen d’ús exclusiu per a vols privats, un helicòpter l’estava es-
perant per traslladar-lo al luxós hotel Emirates Palace, un dels 
més cars del planeta. En aquell moment començava el deste-
rrament. A les 20 hores del vespre del 14 d’abril de 1931, el seu 
avi el rei Alfonso XIII L’Africà després d’afirmar: «No vull que 
per mi es vessi una sola gota de sang» també va haver de fugir 
precipitadament d’Espanya on ja no tornaria viu perquè va 
morir a l’exili a Roma el 1941. Es va desplaçar conduint el seu 
cotxe esportiu d’alta gamma fins a Cartagena on va embarcar 
al vaixell Príncipe Alfonso fins a Marsella. El monarca que acabava 
de perdre el tron i el país, quan va desembarcar a Marsella 
només tenia una obsessió, una única preocupació i necessitat 
peremptòria gastronòmica. Alfonso XIII, un home frívol, el 
primer dia de l’exili, amb l’ajuda del director de l’hotel on s’allot-
java i del seu majordom el duc de Miranda, va reeixir sortir per 
la porta de servei defugint la gran quantitat de periodistes que 
l’esperaven a l’entrada de l’hotel, per dirigir-se al restaurant del 
Port Vell (Vieux Port) de Marsella i satisfer la seva ànsia d’assa-
borir el suculent plat tradicional de la ciutat més antiga de 
França: 
a) Boeuf  Bourguignon. 
b) Le Cassoulet. 
c) Soupe Bouillabaisse. 

 
Indubtablement Rússia al costat dels Estats Units són els 

països més importants del món. Rússia és un estat de 22,4 mi-
lions de quilòmetres quadrats que podia contenir, entre el Bàltic 
i el Pacífic, més de 44 Espanyes. Un país de races i pobles de 
matisos variats que parlen més de 100 idiomes, a part d’haver 
estat i ser un interlocutor necessari en tots els problemes mun-
dials i tots els conflictes internacionals. No obstant, Rússia no 
és l’estat amb el major nombre de fusos horaris, on se’n poden 
comptar 11, sinó que és França. Efectivament, considerant tots 
els col·lectius, els departaments i les regions d’ultramar, els re-
llotges dels francesos estan regulats per 12 horaris diferents. 
Amb una curiositat, doncs entre els habitants de París i els 
10.000 habitants de les Illes Marqueses, les manetes del rellotge 
retrocedeixen 10 hores i mitja. Les illes Marqueses (Îles Mar-
quises) pertanyen a la : 
a) Àfrica Occidental Francesa (Afrique Occidentale Française). 
b) Antilles franceses (Antilles françaises). 
c) Polinèsia francesa (Polynésie française). 

 
Les Torres del Silenci (Towers of  Silence) és un ritual funerari 

mil·lenari de tradició zoroàstrica a Iran. Les Torres del Silenci 
anomenades Dakhma són l’escenari d’una tradició de més de 

3000 anys d’antiguitat. Són edificacions sagrades pròpies de la 
religió zoroàstrica on a la part superior de la torre de cim pla, 
després d’una misteriosa i enigmàtica processó funerària es di-
positen a la intempèrie els cossos nus dels difunts. Els cadàvers 
són portats a les Torres del Silenci on la seva carn és consumida 
pel sol, el vent, els voltors i els corbs del desert. Als anys setanta 
aquesta pràctica va ser prohibida a Iran, encara que els ritus es 
van  continuar professant de forma clandestina. En l’actualitat 
existeixen Torres del Silenci on persisteix i s’executa aquesta an-
tiquíssima i apocalíptica cerimònia amb els morts, a  les vetustes 
i remotes  ciutats de Yazd i Kerman a Iran i a la ciutat de: 
a) Bombai (Índia). 
b) Kuala Lumpur (Malàsia). 
c) Sapporo (Japó). 
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1 A 6 B 11 C 16 A 21 C 26 A

2 B 7 C 12 A 17 C 22 B 27 A

3 A 8 A 13 C 18 B 23 A 28 C

4 C 9 B 14 B 19 A 24 C 29 C

5 A 10 A 15 B 20 B 25 A 30 A

SOLUCIONARI




