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Marta Amat, Arnau Borjas, Àlex Brichs, Lucía Carmona, Marina del Valle, Berta Esteve, Maria Esteve, Romeu Esteve,
Damià Ferrando, Xesca Hill, Sara Mata, Joana Pintado, Paula Póvez, Pol Rifé, Laura Rojas, Kaoutar Tourassi, Gemma
Toral, Jordi-Joan Ventura i Anna Verge.
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La força
de les
paraules

R

amon Llull (1232-1316) fou un dels primers intel·
lectuals medievals que viatjà i disputà arreu d’Europa i la Mediterrània amb el convenciment que
els mots eren els més poderosos, imparables i efectius
de la seva ART, una ciència que aspirava a explicar totes
les ciències, un llenguatge universal al servei del coneixement racional.
En una època d’estretors teològiques com fou l’Edat
Mitjana, va ser l’apòstol del multipluralisme i de l’entesa entre pobles. Va concebre Europa i tot el Mediterrani, incloent-hi els musulmans i jueus, com un conjunt
de diversitats culturals i religioses que havia d’entendre’s dialogant. A tal efecte, va promoure les primeres
“ONGS” amb la creació d’escoles d’idiomes que formarien els missioners que havien de convèncer sense més
armes que la força de les paraules. Ell mateix, viatger
inqüestionable i apassionat, va arriscar diverses vegades la seva vida en pro d’uns ideals religiosos i culturals
inèdits a Europa.
La seva figura és senyera en altres aspectes: va proposar el llatí (llengua sàvia) com a llengua d’entesa entre nacions; fou un dels primers impulsors del diàleg
ecumènic amb les esglésies separades de Roma; va ser
pioner a utilitzar el català (llengua vulgar) com un mètode d’escriptura per a tractar des de les grans tesis
teològiques i filosòfiques fins a les ciències com el dret,
la medicina, l’astronomia, l’astrologia, la geometria, la
retòrica, la teoria política, la doctrina educativa, les ciències experimentals... i convertir-se, a més a més, en
el creador d’una prosa literària que encara ens és referencial avui dia.
Lluny de creure el contrari, la celebració del setè centenari de la mort de l’anomenat BEATUS ILLUMINATUS
ens anima a recordar qui va saber respectar la diversitat i pluralitat d’una Europa de les nacions que iniciava
un camí en comú i que necessitava pensadors i polítics
que entenguessin el seu missatge de pau i concòrdia.

Julià Poveda
Departament de llengua i literatura catalanes

Portes obertes

A

quest any el tema central de portes obertes
ha sigut “Un passeig per la Mediterrània”. Ha
tractat de Ramon Llull, un famós filòsof i poeta
i s’ha incorporat la dansa de l’edat mitjana. Pels alumnes aquest cop ha sigut més difícil degut a que s’ha
hagut de fer un vaixell humà fet amb una barreja de
colors. Per la nostra opinió ens sembla una idea creativa ja que també hi ha molts alumnes participants a
aquest acte. Els assajos han estat organitzats per les
professores, tot i que primer no vam ser capaços de
fer-ho correctament però a mesura que anàvem augmentant els assajos ho anàvem fent més correcte.

Entrevista a Núria Plazas:
1. Ha sigut difícil organitzar els assajos?
- Som un equip format per vàries persones molt implicades. La Laura Salvador, la Montse Llaquet, l´Albert
Soler entre d´altres. Com que ja fa anys que organitzem aquest espectacle cada cop ens calen menys
assajos. La Laura i jo pensem l´espectacle i ella va
treballant totes les danses a les hores de música. Un
mes abans comencem els assajos al pati; la primera
setmana curs per curs, la segona per cicles, la tercera tota la primària i la darrera afegim els castellers,
el Centerí, els Gegants i els Capgrossos. La Montse
organitza tot el material i altres mestres redacten el
text que s´enregistra abans i escoltem per megafonia.
El resultat és fruit del treball de tots i totes.
2. Com se t’ha acudit la idea de fer balls tradicionals
per portes obertes?
- Abans fèiem un espectacle nou cada any i això suposava dedicar-hi encara més hores. Vam recuperar
els balls tradicionals que ja s´havien fet fa anys perquè
d´aquesta manera els alumnes durant la seva primària
aprendrien algunes danses pròpies de la cultura catalana. Tot i així cada any hi afegim un tema que ens permeti variar una mica i fer l’espectacle més amè, amb
músiques modernes i passos més nous.
3- Per què vàreu escollir Ramon Llull?
- Aquest any es commemoren els 700 anys de la mort
de Llull, un personatge molt important per la cultura
i la llengua catalana. Ha estat una mica difícil buscar
alguna relació entre Llull i el nostre espectacle. Finalment pensant en els viatges de Llull se’ns va acudir
la idea del vaixell que lligava molt bé amb el fet que
Llull va viatjar durant 30 anys pel Mediterrani. A més a
més amb la Laura vàrem buscar una música de l’Edat
Mitjana i vàrem inventar-nos uns passos inspirats en
aquesta època, que poguéssim ballar tots plegats.
Redactors:
Damià Ferrando, Lucía Carmona i Berta Esteve
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Redactors:
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Pol Rifé
Sara Mata
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Romeu Esteve
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O

nce upon a time in a far country called Scotland where lived a horrible carnivorous purple dragon who killed all the animals with its
unpleasant breath and then it ate all of them. All the people who
lived there were very scared and they didn’t know what they could do.
One day, the animals ran out and the dragon was still hungry, and the only
solution was eating the people who belong to that country. In order to
calm the dragon the inhabitants decided to organize a raffle that consisted
on choosing a person every day differently if the
person belonged to the high social status or not. So, the next
day, all the residents had a
meeting to decide who will
be the meal for the monster.
The raffle started and
everybody was nervous for
the occasion. It consisted
that the king of Scotland
decided to put all the names of the residents in a
big box and every day, in
the same hour, the king
took two papers

randomly in front of the people and
the two names would be the meal
for the dragon of that day. And for
that way, it was every day.
The town suffered a lot during the
month, until one day, when the raffle
started the first name which the king
took was the prince of Scotland.
When his father saw the name of his
loyal son started to cry. All the inhabitants were scared and very upset

and the most important thing was
that the people were very worried
about the future of their appreciated city. The moment arrived
and the prince was in
the cave of the horrible
dragon. He was very
scared and the animal
appeared behind to eat
him. When suddenly a
beautiful clever peasant
with, long and gold hair
appeared with an arrow.

The girl with her courage shot using
the arrow and that one went to
the heart of the dragon. Then the
monster fell of and dead, pouring
out its tear. From that delicate tear
began to grow a magic, pretty red
rose. When the prince saw that rose
and the beautiful peasant, he fell
in love and he collected the rose to
give to his love. He couldn’t resist to
the beautiful lady and he asked her if
she would marry him. She excitedly
for the moment said yes and she
kissed him.
They did a party to celebrate their
marriage. This lovely story became
the salvation of many people and
the reward about the girl, all the residents were happy forever and ever.
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Agenda cultural
Concerts
24/05/2016

Concert d’Adele

Palau Sant Jordi de Barcelona

Primavera Sound
Del 2 al 4 de juny
Parc del Fòrum, Barcelona

Teatre i dansa
22/05/2016

Don Joan

Teatre Cal Bolet,
Vilafranca del Penedès
Don Joan és, per tothom, la imatge del seductor, que decidirà enfrontar-se a les pors metafísiques
i defensarà a qualsevol preu la
llibertat de pensament.

L’ocell prodigiós

28-29/05/2016
		 Teatre del Liceu, Barcelona
		 Espectacle familiar amb titelles, actors i vídeos

Tallers de danses populars
d’arreu del món

Tots els divendres al vespre des del 13/05/2016 fins al 17/06/2016
Plaça del Rei a Barcelona
6

Fires i Exposicions
Exposició pintures mutants
de Fabián Marcaccio

Fins al 21 de maig
Galeria Joan Prats, Barcelona
Exposició d’obres contemporànies com impressions en 3D, pintures sobre cordes, animacions i art ambiental on l’autor ens intenta transmetre
la seva investigació sobre el significat de la família, grup o eixam de la
societat.

Activitats per als més petits
15/05/2016

Taller fades que no s’enfaden

MNAC, Barcelona
Taller de nens a partir de 4 anys que han de descobrir les
fades que s’amaguen dins les obres del museu i després
podran fer jocs i balls.

Circ Cric de Tortell Poltrona
Des del 27 de març fins al 26 de juny
Sant Esteve de Paulautordera

Redactores: Marina del Valle, Maria Esteve i Anna Verge
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Noves tecnologies
Entrevista a Gemma Martín
1. Quina és la finalitat d’ensenyar
als nens de parvulari amb les noves
tecnologies?
Els nens del parvulari són NADIUS
DIGITALS, ells han nascut dins un
entorn ple d’estímuls i vivències digitals i per això entenen i se senten
més motivats per qualsevol proposta mitjançant noves tecnologies: ordinador, tablet, correu electrònic,
programari concret, aplicacions infantils... Eines que faciliten i motiven
els aprenentatges.
2. Quins estris tecnològics utilitzeu?
-Catorze ordinadors personals connectats a la xarxa i en xarxa amb
l’ordinador que actua de servidor,
tauletes sensibles modalitat Touch
and pen, per treballar de manera individual.
-Pissarra Digital Interactiva i Smart Table per treballar a
nivell col·lectiu i cooperatiu.

3. Quantes hores a la setmana dediqueu a l’ensenyament amb els aparells tecnològics?
Tres hores setmanals a P-4 i quatre hores setmanals a P-5.
4. A partir de quin curs comenceu a fer servir aparells
tecnològics?
Des de P-4, perquè per qüestions horàries de la mestra i
d’ocupació de l’aula no es comença abans.
5. Quin tipus d’activitats realitzeu amb aquests aparells?
Totes les activitats coordinades i programades amb les
tutores que es realitzen a l’aula amb el paper i el llibre es
faran de manera adaptada a les eines digitals.
6. Ets l'única professora que imparteix aquesta assignatura?
Sí.
7. Quan es va decidir iniciar l’assignatura?
A l’any 2006.

Redactores:
Xesca Hill, Mireia Raventós i Mar Izquierdo
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8. Quina reacció tenen els nens en finalitzar aquesta
activitat?
Contents de realitzar la feina de manera divertida. Una
manera d’aprendre cadascú al seu ritme i al seu nivell de
manera divertida i motivadora.

Entrevista als nens de p-5
1. Per què us agrada tant anar a l’aula TIC?
Perquè treballem molt, juguem, fem dibuix lliure, aprenem molt i ens preparen per anar a primària.
2. Què preferiu, treballar a l’aula TIC o a la classe?
Preferim treballar a l’aula TIC perquè és més divertit.
3. Creieu que és important aprendre a fer servir les noves tecnologies per al vostre futur?
Sí que és important perquè tots els oficis tenen una relació amb la tecnologia.
4. Què preferiu, deu llibres que vosaltres trieu o un IPad?
Tots preferim un IPad.
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Ciència
Les dones
i la ciència

P

er què sempre que
sentim a parlar de
g r a n s d e s co bri ments científics només escoltem el nom d’homes?
És que les dones no s’han
dedicat a la investigació
igual que els homes? És
que no són igual de capaces que ells per a fer descobriments?
Aquestes són preguntes que un mateix podria
plantejar-se, però, per
sort, sabem que això realment no és així i que hi
ha hagut moltes dones
que han deixat la seva
petjada no només en el
món científic sinó que en
tots els diferents aspectes que constaten la nostra societat. En les línies
que segueixen apareixen
alguns exemples d’aquestes grans figures, però cal
dir que no són les úniques
i que n’hi ha moltes més i
encara avui dia nenes, noies, dones i àvies lluiten
per demostrar la seva força i la seva constància al
món sencer.

10

Marie Curie

F

ísica i química, pionera en l’estudi de la radioactivitat, i el
descobriment del poloni. Conjuntament amb el seu marit,
Pierre Curie, va descobrir el radi i el poloni, fent així un gran
avanç en l’àmbit de la radioactivitat, ja que aquest descobriment
va comportar un gran progrés a l’hora de tractar malalties com els
càncers i els tumors. En el seu honor avui en dia hi ha un element
de la taula periòdica anomenat Curi.
Va ser la primera dona inscrita en la Facultat de Ciències Matemàtiques i Naturals de la Universitat de la Sorbona, a París, l’any 1891.
Va ser la primera dona de la història en rebre un premi Nobel i
l’única persona en rebre dos premis Nobel en dues disciplines diferents (física i química).

Rosalind Franklin

Zaha Hadid

a ser la primera persona que, sense ella saber-ho, va fotografiar
l’estructura de l’ADN. Aquest
descobriment va permetre a
James Watson i Francis Crick,
dos homes que estaven investigant en aquesta àrea, deduir
l’estructura de doble hèlix de
l’ADN.
Aquest fet és important i moltes vegades en la història s’ha
passat per alt, donat que Franklin no es va endur els mèrits
del descobriment i no va poder arribar a rebre el Premi
Nobel degut a la seva mort
prematura provocada per un
càncer quatre anys abans.

a llicenciar-se en matemàtiques i més tard va
estudiar arquitectura a
Londres, va treballar a l’Office
for Metropolitan Architecture i
més endavant va establir el seu
propi estudi d’arquitectura. Un
any després va fer de professora on havia estudiat. Va morir
imprevistament d’un atac de
cor quan estava recuperant-se
d’una bronquitis. Alguns dels
edificis que ha dissenyat són el
Centre BMW (2005, Alemanya)
o Edifici sobre l’Ebre (2008, Saragossa).
Hem pensat que valia la pena
nombrar-la donat que la seva
mort va tenir lloc el 31 de març
d’aquest mateix any, i per tant
és un clar exemple que avui en
dia encara existeix la lluita de la
dona per demostrar que està
en la mateixa condició i igualtat
que l’home.

V

V

Ada Lovelace

F

illa legítima del poeta
Lord Byron, va ser la
primera programadora
de la història i, juntament amb
Charles Babbage, l’any 1837,
van crear en paper una màquina analítica capaç de resoldre
equacions diferencials.
L’any 1979, el Departament de
Defensa dels EUA va anomenar un llenguatge de programació com a ADA.

Redactors:
Laura Rojas, Arnau Borjas i Jordi-Joan Ventura
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Creativitat
Guanyadors del concurs literari
Sant Jordi 2016
Tercer de Primària
A 1r - Ona Medina Munné
		«La Lila i en Nilo i el món màgic»
2n - Keira Duran Roig
		«La Primavera no ha arribat!»
B 1r - Alba Martí Colet
		«L’aventura de l’Emma i l’Àlex»
2n - Anna Esteve Donaire «L’aniversari»
C 1r - TÀnia Onorato Romero
		«Hem d’arreglar la llegenda de Sant Jordi»
2n - Sònia Pérez Moruelo «Un somni fantàstic»
		

Quart de Primària:
A

1r - Ona Felip Casanovas «El drac dels llibres»
2n - Laia Rubí Gili «El que s’ha de fer per ser drac!»
B 1r - Elena Totosaus Garriga «Feu bondat»
2n - Leire Gómez Carugatti
		«La princesa i la seva millor amiga»
c 1r - LAIA VARNET BORJA «Sant Jordi i les seves pors»
2n- CLARA CARRASCO GONZALO
		«El drac que no treia foc»

Cinquè de Primària:
A

1r - ANNA ROSICH GARCÍA «Rebel.lió a la cuina»
2n - PAULA ROUSAUND CRISTÓBAL
		«Aventures dins d’un llibre»
B 1r - FOIX BARGALLÓ CALDERÓN
		«Un Sant Jordi del passat»
2n - ALEIX MATA PIÑOL
		«Sergi: un dimoni molt aventurer»
C 1r - PAULA CUENCA CRUCES
		«El meu admirador secret»
2n - CLÀUDIA MARTÍN ROBLES
		«1,2,3 un Sant Jordi al revés»

Sisè de Primària:

GRUP B1
Finalista: HUGO AHMED PERALTA «Veloziraptor»
Guanyador: JORDI REYES DOMÍNGUEZ «El dinosaurio»
CATEGORIA ANGLÈS
GRUP A1
Finalista: LAIA ALTISSEN PARERA «The tree and its leaves»
Guanyadora: NOA GIBERT ARAN «My life»
GRUP A2
Guanyadora: MÒNICA PENALVA RIQUELME «My diary»
GRUP A3
• Accèssit: LAIA GARRIDO CLAVER «I don’t like this»
• Finalista: CARLOTA BOSCH PORTILLO «serenade»
• Guanyador: ÀLEX GARCÍA PÉREZ «A world full of colours»

2n ESO
CATEGORIA CATALÀ/CASTELLÀ
GRUP A1
Finalistes: NAIARA ROCA CARRIÓN «M’agrada....»
MARIA FABREGAT FERNÁNDEZ
«Un massai de ojos azules»
Guanyadores: ESTER MORA BUENAVIDA
«Instrucciones de la vida»
PINA PINTADO MAGRANÉ «Pànic escènic»
GRUP A2
Accèssit: SARA CENTELLAS MEDINA «El Baile de la vida»
Kaoutar Touarssi
Finalistes: MARIA SEBASTIÀ MORÓN «El Trastevere»
JUDIT MALEST SABATÉ «Estimat diari»
Guanyadores: LÍDIA SANTIAGO GUERRERO
«Som humans»
ANNA HERRÁIZ SANTANA
«¿Derecha o izquierda? Mala decisión»

1r - NIL MIRET «Josep i la venjança del Drac»
2n - LUCÍA CARMONA «Pepa l’esportista»
B 1r - MARTA FRÍAS PÉREZ «L’àvia lladre»
2n - DÍDAC HIERRO SOTERAS
		«La màquina del temps»
C 1r - ORIANA SANDOVAL «Bons pensaments»
2n - CHANTAL SORO «El destí»

GRUP A3
Finalista: GERARD LÓPEZ SALESIO «Familias rotas»
Guanyadora: CLÀUDIA MARTÍN GARCIA
«Quan jo sigui gran»

1r ESO

GRUP A2 (2n ESO B)
Accèssit: ANNA HERRÁIZ SANTANA «First love»
Finalista: ELENA MORA BUENAVIDA «Poem for my mum»
Guanyadora + guanyador:
SARA CENTELLAS MEDINA «The Question»
XAVIER ALMIRALL CANALS «1 PEN, 1 STORY»

A

CATEGORIA CATALÀ - CASTELLÀ
GRUP A1
Accèssit: NOA GIBERT ARAN
«¿Es más importante el dinero que la felicidad?»
Finalista: MARTA PUIMEDON ESTEVE
«No et rendeixis, segueix endavant
Guanyadora: CARLA SEBASTIÀ MORÓN
«L’artista de Montmartre»
GRUP A2
Finalista: EUGÈNIA SANZ GARCÍA «Sonrisa de otoño»
Guanyadora: MIREIA BALAGUER MARTÍN
«Llum en la foscor»
GRUP A3
Accèssit: ELENA TAMARA BARBOSU
«Només un magnífic sentiment»
Finalista: ROMEU ESTEVE CASANOVAS
«Veintidós de junio del 2016 (antes del final)»
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Guanyador + guanyadora:
ÀLEX GARCÍA PÉREZ «La pluja de llibres»
VIOLETA GONZÁLEZ SEGURA «Tuve suerte»

CATEGORIA ANGLÈS
GRUP A1 (2n ESO A)
Guanyadora: PINA PINTADO MAGRANÉ «Gay»

3r ESO
CATEGORIA CATALÀ/CASTELLÀ
Accèssits: NÚRIA TOBELLA «La noia del grafit»
NÚRIA VALLS «Icones: Rosa- Sant Jordi- Drac»
NÀSTIA DOMÈNECH «Cara i dolça nit»
ANNA ALTISEN «Un amor infinit»
ALÍCIA BECK «El ciclo del arte»
Finalistes: MÍRIAM PÉREZ «Néixer per ser reina»
SÍLVIA MESTRE «¿Existe acaso?
Guanyadores: CARLA MIRALLES
«Religions: creences o divisions»
ALÍCIA BECK «Escritora en prácticas»

CATEGORIA ANGLÈS
Accèssits: CLÀUDIA FONT «Feel outside the box»
ALÍCIA BECK «George, the knight»
Guanyadora: MÍRIAM PÉREZ «Gender Violence»
ALÍCIA BECK «The real wonderland»

4t ESO
CATEGORIA CATALÀ/CASTELLÀ
Accèssits: ARNAU GONZÁLEZ «Un nen dels d’abans»
CARLA VEGA «Whake me up when september ends»
TATIANA SANDOVAL «Tal vez»
AINA DOMINGO «Vida»
CARLA VEGA «El trino del diablo»
Finalista: MARINA CANO «La vida és art»
Guanyadores: LARA MIRÓ «Culpable»
MARIA CALVO «Todo por una bestia»
DANIEL RUBIANO «El resto y yo»
CATEGORIA ANGLÈS
Accèssits: CARLA VEGA «Dear you»
LARA MIRÓ «Save you»
AIDA PAPIOL «Forgive me»
GERARD FUSTER «The Ireland Ghost»
Finalista: AINA DOMINGO «Handwritten»
Guanyadora: ANNA VERGE
«Sometimes holding on does more damage than letting go»

1r i 2n de Batxillerat
CATEGORIA CATALÀ/CASTELLÀ
Accèssits: ANDREA LLADÓ «Dolç estiu»
GINA FERNÁNDEZ «Engarjolat»
MARTA AMAT «Ensayo femenino»
PAULA CASSADÓ «Reflexiones de hoy»
JORDI VENTURA
		
«Esquema mental y principios fundamentales»
ALBA UBERNI «Diario de un grumete»
MARTA AMAT «Ella»
MARIA MESTRES
		
«Que de la felicitat creixin ales pròpies»
NIL LUJAN «La nostra lluita»
JÚLIA GUMÀ
		
«221B de Baker Street, Londres, Inglaterra»
ALEXANDRE CORTÉS «Cruce de sensaciones,
Finalistes: JORDI VENTURA «La batedora destructiva»
SERGI NAVARRO «Princesas sin corona»
MIREIA PUIG «Cruce de sensaciones»
Guanyadors: MAGDA ESCORÇA
«Viatge interestel·lar en el sol major»
MAGDA ESCORÇA «Desde mi humilde perspectiva»
NIL LUJAN «Für siria»
CATEGORIA ANGLÈS
Accèssits: ALBERT ARTIGAS «Della»
LAURA BUCH «The little dreamer»
MARIA MESTRES
«A make-believe world had fallen asleep»
JORDI VENTURA
«Com no perdre el dossier d’anglès i no morir en l’intent»
Finalista: ANNA SANTACANA «Back to its owner»
Guanyadora: ÓSCAR LAFUENTE
«The hand which was rocking the cradle»
Amb la col·laboració d’Adriana Cuadrado,
Júlia Grases, Sònia Martínez i Queralt Balsells

Recomanem...
Mustang
Deniz
Gamze Ergüven

R

ecomanem aquesta
pel·lícula perquè és
una crítica sobre el
tracte que es fa al gènere
femení en alguns països. Ens
mostra la història de cinc
germanes, obligades per
la seva àvia i el seu oncle a
contraure matrimoni en contra de la seva voluntat. La
pel·lícula mostra unes escenes molt impactants i realistes que
et fan posar en situació. Mustang ha estat guardonada amb
nombrosos premis.

Keith

A

Todd Kessler

Perdona si
te llamo amor
Federico Moccia

U

n home de 47 anys coincideix amb una noia
de 17 en un accident de
trànsit. Arran d’haver de pagar
l’assegurança, han de quedar
vàries vegades, en les quals
van descobrint que tenen sentiments en comú i s’enamoren.
Aquesta història tracta sobre
tots els problemes que han de superar junts i dels prejudicis de
la societat envers la diferència d’edat que els separa.

La sombra
del tiempo

quest llargmetratge independent és un reflex
de la societat juvenil
d’avui dia. Mostra els estereotips i com es poden trencar.
Aquest film et farà riure i plorar,
t’emocionarà i et farà veure la
sort que tens, les oportunitats
que et dóna la vida que altres
persones no tenen i et farà valorar la teva.

Jordi Serra i Fabra

Una aventura
extraordinària

La cúpula

A

Ken Kwapis

ls anys 80, un periodista
i una voluntària de Greenpeace es proposen
salvar a una família de balenes
grises que han quedat atrapades pel gel del Cercle Polar Àrtic. Per aconseguir-ho, han de
comptar amb la col·laboració
dels membres de la comunitat
Inuit, de les empreses petroleres i de l'exèrcit dels EUA.
Aquesta situació dóna lloc a què s’estableixi un tipus de treva,
només passatgera, en la Guerra Freda. Està basada en fets reals.

L

a Carmen i els seus fills vénen a Barcelona el 1949 per
reunir-se amb l’Antonio,
el pare de la família, els esperava després d’haver estat uns
quants anys treballant a la ciutat.
Animats per l’esperança d’una
vida millor, al llarg de la novel·la
descobrirem com hauran de superar problemes laborals, familiars, sentimentals i on es veurà com tots els somnis són difícls
d’aconseguir però no impossibles.

Stephen King

S

tephen King és un dels millors escriptors de misteri
del seu temps, amb llibres
com El Resplandor o Doctor
Sueño. Un bon dia d’octubre,
la petita localitat de Chester's
Mills (Maine) és aïllada de manera brusca del món exterior per
una barrera invisible i semipermeable d’origen desconegut.
La sobtada aparició provoca
una gran quantitat de morts i
ferits, i atrapa a l'excapità de l’Armada, Dale Barbara, el qual
pretenia abandonar la localitat.

Redactores: Joana Pintado i Marta Amat
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Esports
El ball Dansa

M

olta gent pensa que
el ball és un esport
però en realitat és un
art. Ballo des dels quatre anys i
m'encanta, és la millor manera
per expressar el que sents i per
desfogar-te. Quan ballo em
sento lliure i desconnecto de
tot el món.
El món del ball és molt extens
i, hi ha molta varietat d'estils
(contemporani, jazz, clàssic,
salsa...). Molts ballarins i ballarines han de marxar a altres
països a treballar perquè aquí
a Espanya és molt difícil treballar en el ball, encara que a Barcelona hi ha escoles de dansa
bastant prestigioses.
A la prehistòria ja s'utilitzava
el ball, era una altra manera
de comunicar-se a través dels
moviments corporals que feien
les persones. Però a poc a poc
al llarg de la història s'ha anat
perfeccionant i expandint.
Una de les coses que més
m’agrada del ball és que tothom ho pot fer, és un estil tan
lliure i personal que no existeixen dos iguals. La dansa va
lligada a la persona que la realitza, depèn de com et sentis
o de les emocions que vulguis
transmetre.
Clàudia Sànchez

H

ola, em dic Irene i faig 2 d'ESO. El meu hobby és el ballet, i m'agradaria molt explicar-vos què és el ballet i què significa per a mi.

Des de petita, la dansa ha estat com el meu refugi. Em passava
hores i hores ballant, jo sempre els ho deia als meus pares, fins que un
dia em van apuntar a una escola de dansa, on vaig cada dimarts i dijous.
El que més m’agrada del ballet és quan em pujo a les puntes, que es
com se li diu a anar amb sabatilles de punta i el que fa és que els peus
s'elevin sobre les sabatilles de puntes recolzant el pes de tot el cos sobre la punta. L'objectiu de les sabatilles de puntes és proporcionar una
aparença lleugera i estilitzada de la ballarina durant la representació.
Considero que la dansa en la meva vida és com la llibertat. Només els
que ballem sabem en realitat quina sensació sentim quan ballem. Per a
mi, la dansa ho és tot. Ballo quan estic feliç, quan estic trista, quan ballo
m'oblido de les coses, m'oblido del món i de tot el voltant. Així expresso
el que la dansa és per a mi!Irene Caballero

Gimnàstica

E

l grup de Gimnàstica Estètica Sènior del
Gimdans Vilafranca va tenir l'oportunitat de competir en la fase final a nivell
espanyol d'aquesta disciplina. Les components
del grup (Ariadna Bocchetto, Lídia Ocaña, Ariadna Via, Xènia Garcia, Sara Jiménez, Núria
Rubio i Mar Ros) van passar els dies 1, 2 i 3
d'abril a Benidorm (Alacant) per participar en
la competició i van obtenir una bona posició.
Lídia Ocaña

Escacs

P

er a mi, els escacs són una disciplina que
t’ensenya a tenir paciència, a fixar-te bé, a
saber perdre, i a saber guanyar, però sobretot t’ensenya a concentrar-te. A mi, els escacs
m’agraden perquè em fan pensar en més d’una
manera per poder guanyar.
Joan Solé
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De tot una mica
Song Contest

A

Gimcana 2016

C

ada any a l’escola es celebra una gimcana
el dia de sant Josep pels alumnes de 3r i
4t d’ESO i 1r de Batxillerat, però aquest
any els alumnes de 4t no han pogut participar ja
que estaven de colònies a Cantàbria. Aquesta és
organitzada pels alumnes de 2n de batxillerat on
preparen una sèrie de reptes, proves, etc. per als
seus companys
Cada classe es va dividir en dos grans grups de 15
persones cadascun aproximadament i van haver
de triar una disfressa del tema que els professors
havien triat, aquest any eren, Les tribus humanes.
Cada una d’elles s'ha d'inventar un ball amb una
de les cançons que els professors els hi proposen. Guanya un grup per classe i aquest reben un
premi.
Els guanyadors d’aquest any han sigut: 3r d’ESO i
1r de Batxillerat.

questa és una activitat que
van fer els alumnes de 1r i 2n
d’ESO per la diada de Sant
Josep. És un projecte conjunt entre
les assignatures d’anglès i música i
es basa en un treball en grup on s’ha
d’escollir una cançó, la lletra de la
qual s’ha de canviar i realitzar-ne un
videoclip; Tot en anglès. Amb una
planificació adequada, els alumnes
disposen d’unes sessions determinades per poder realitzar aquest projecte a l’escola.
Finalment, vam celebrar Sant Josep a la sala d’actes amb la final del SaintJoseph English Song Contest, on es van projectar tots els vídeos presentats i aquests en van ser els guanyadors:
1r d’ESO THE BEST VIDEO: BLACK SHADOW (1r ESO B)
THE BEST LYRICS: THE THOUGHTS (1r ESO A)
THE BEST MESSAGE: EL GRUPILLU (1r ESO A)
THE BEST VOICE: THE 13 HAPPY FACES (1r ESO A)
2n d’ESO THE BEST VIDEO: THE PRESIDENT (2n ESO C)
THE BEST COREOGRAPHY: PINK LADIES (2n ESO B)
THE BEST LYRICS: WARRIOR WOMEN (2n ESO B)
THE MOST ORIGINAL: THE PRESIDENT (2n ESO C)
THE BEST VOICE: 8 MISTAKES (2n ESO C)

Redactors: Kaoutar Tourassi i Gemma Toral

Bojos per l'Economia

L

a Fundació Catalunya - La Pedrera cada any organitza diferents programes destinats a joves del país amb ganes d'aprendre i experimentar nous
coneixements. Un d'aquests cursos és l'anomenat Bojos per la Ciència.
Enguany he pogut participar en una de les branques, Bojos per l'Economia.
Després de sol·licitar l'admissió, vaig estar seleccionada per a formar part dels
alumnes que configuraríem el grup del 2016.
El curs ha durat 8 sessions, les quals tenien lloc cada dissabte durant els mesos de gener i febrer a la universitat Pompeu Fabra. A cadascuna d'aquestes
classes tractàvem un àmbit diferent sobre diverses vessants de l'economia,
així doncs, per a cada sessió teníem el plaer de comptar amb un ponent expert en el tema en qüestió.
Alguns dels àmbits que hem estudiat han estat: les bombolles financeres,
l'atur a l'economia espanyola, l'economia com a eina geoestratègica en les guerres, o la felicitat que ens pot arribar a
proporcionar l'economia.
El passat divendres 15 d'abril vàrem assistir a l'acte de colenda del programa, on l'exconseller Mas-Colell va fer-nos un
petit tast d'una de les seves classes de postgrau universitari.
Mariona Lara Miralles. 2n Batxillerat C
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