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EDITORIAL
Fa tot just un any, al voltant d’aquestes dates, ens trobàvem davant un futur incert. 
Ens confinaven als nostres domicilis, de manera indefinida i sense saber ben bé a 
què ens enfrontàvem i què podria ajudar-nos a fer córrer més ràpid les agulles del 
rellotge. 

Va ser durant aquells tres mesos quan la creativitat de la població es va disparar i 
van aflorar els talents més ocults de cadascú. Supervivència? Avorriment? Aprofitar 
el temps lliure que se’ns va presentar de cop i volta? Fos com fos, una multitud 
de nous cantants, dibuixants, ballarins i ballarines, cuiners i cuineres, esportistes o 
modistes van refugiar-se en la vessant més artística de la vida per poder mantenir un 
nivell d’equilibri i salut mental en una època tan complicada. 

I jo em pregunto: Per què unes disciplines que en certa manera ens han «salvat» 
d’un tancament de tres mesos són potser les considerades menys rellevants? Amb 
aquest número de la revista Lligams ens agradaria donar visibilitat a matèries com 
l’Art i la Música i destacar els beneficis que ens poden portar tant personal com 
acadèmicament.  

Treballar l’Art fomenta certs aspectes com ara la creativitat, la capacitat d’anàlisi, el 
coneixement de l’entorn i la sensibilitat dels alumnes: tots aquests, a més a més de 
portar profits dins de les seves àrees de treball, poden ser aplicables a la nostra vida 
quotidiana i contribuir al creixement i desenvolupament personal, encara més en les 
edats compreses dins l’etapa escolar.  

M’agradaria catalogar l’Art també com una eina que ens ajuda a veure més enllà, a 
pensar de manera abstracta, a deixar-nos fluir i deixar-nos ser i oblidar-nos, a estones, 
de la normativa i les pautes que poden marcar altres disciplines.  

El Col·legi Sant Josep promou la cultura i el coneixement des de l’inici, i ja que l’Art 
és essencial per seguir creant i acostant-nos a aquestes metes, volem donar-li el 
lloc que es mereix. Al cap i a la fi, començava aquesta editorial dient que l’Art ens va 
«salvar» d’una de les situacions més complicades que hem viscut, i volem continuar 
posant el nostre granet de sorra per reivindicar la seva importància tant dins com 
fora de les aules.

          Marta Cuscó Valls
               Cap del departament 
       d’Ed.Visual i plàstica, música i Ed.física
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La imaginació no té fi. Els alumnes 
de P1 experimenten amb el color 

blau. A través d’aquest taller 
es potencia la creativitat i la 

comprensió del món que envolta els 
infants, alhora que s’alimenta la seva 

curiositat i se’ls facilita l’emissió 
d’hipòtesis noves.

L’ART A EDUCACIÓ INFANTIL
3
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P2

Els alumnes de P2 (els conillets) 
van participar en un taller de fang. 

L’alumne havia de dur a terme 
l’activitat amb traç lliure i realitzar 

alguns motius que han estat 
redissenyats en blanc i negres per 

omplir-los de color viu dins del 
fang.



COL.LEGI SANT JOSEP 5

P3

La imaginació no té fi. Els alumnes 
de P3 han reproduït la neu amb 

pintura i pinzells. Ho han realitzat a 
sobre de cartolina negra i pinzells 

així han pogut veure l’efecte del 
blanc sobre fons negre. A través 

d’aquest taller es potencia la 
creativitat i la comprensió del món 
que envolta els infants, alhora que 
s’alimenta la seva curiositat i se’ls 
facilita l’emissió d’hipòtesis noves.
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P4

P5

Els alumnes de P4 han decorat 
una corbata amb adhesius a l’aula 

de R.T.A. 

Realment han quedat unes 
corbates de Carnaval molt 

divertides.
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P5
Els alumnes de P5 van 

experimentar amb una barreja de 
pintura i espuma i han pintat amb 

les mans per crear el seu 
propi dibuix.

 A part, els alumnes han decorat 
carotes de ROBOTS amb diferents 

tècniques proposades per un 
programa de dibuix  per ordinador 

a l’aula de R.T.A.
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Els alumnes de 1r de Primària han 
treballat a l’artista Joan Miró. Van 

analitzar les seves obres per veure 
quins colors i quines formes solia 

utilitzar i després ells van crear el seu 
propi Miró de manera col·lectiva.

L’educació artística a Primària permet plantejar diferents llenguatges visuals, proporcionant a 
l’alumnat diferents formes d’expressar la realitat que els envolta, i no només a través de les paraules 
i els números. Això és important en una societat canviant on els entorns visuals són cada vegada més 
importants.
També proporciona diferents eines per trobar més d’una resposta als seus problemes de manera 
creativa i des de diferents perspectives. L’alumnat pren consciència que l’art els permet plasmar en 
una superfície imatges que es tornen realitat.

L’ART A EDUCACIÓ PRIMÀRIA
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Aquest curs a l’àrea de plàstica 
hem utilitzat diferents tècniques 

per a realitzar les nostres làmines. 
Vam fer una fil·loxera amb pintura 
pintant amb els dits, vam anar a 

la vinya a fer un dibuix al natural i 
pintant-lo amb la terra i les fulles 
de la vinya, també treballem els 

colors càlids i freds, treballem amb 
colors, retoladors, aquarel·les, ceres 
i ceres fregades, fem collages amb 
cartolines, utilitzem paper de seda.
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Els alumnes de 3r de primària per 
commemorar el DIA DE LA PAU, han 

realitzat el seu propi símbol de la pau 
utilitzant la tècnica del collage.
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Els alumnes de 4t de primària han 
estudiat a Picasso i a través de l’estudi 

de les seves obres han realitzat la 
seva pròpia versió simulant a l’artista.
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Els alumnes de 5è de primària han 
treballat els colors freds i càlids i han 

executat la seva pròpia obra d’art. 

També, a l’assignatura de religió han 
realitzat un mural col·laboratiu sobre 

“nosaltres decidim què fer”
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Els alumnes de 6è de primària han fet 
molts treballs on l’art és protagonista. 
Han creat animals fantàstics a través 

de la imaginació, han pintat còdols 
de riu, han fet pintures al natural i 

fins i tot han fet servir les mans per 
realitzar diferents acabats. 

La creativitat de cadascú es fa ben 
palesa en tots aquests treballs.

Van deixar volar la seva 
imaginació creant éssers 

fantàstics a partir de dos o tres 
animals, fins i tot els van posar 

un nom.

Sortida al parc de la 
Bòbila per fer un dibuix 

al natural d’algun 
dels seus racons més 

emblemàtics.

Seguint les estacions de 
l’any, van pintar uns arbres 

de tardor amb pintures i taps 
de suro.

Còdols de riu pintats per a 
regalar a algú amb 

un missatge.
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L’ART A EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Pinta La Marató a 1r ESO
Els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació La Marató de TV3, juntament 
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies varen convocar el 22è concurs “PINTA LA 
MARATÓ”, amb l’objectiu de fomentar la solidaritat i el coneixement dels joves sobre la pandèmia per 
la COVID-19. 

Els alumnes de 1r ESO del nostre Col·legi van participar en aquest concurs tot plasmant la seva 
particular visió sobre el tema d’enguany.

1r ESO C

1r ESO B
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1r ESO A

1r ESO A
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Project a 1r ESO
L’assignatura de Project és l’espai ideal per combinar disciplines. Dita matèria treballa aspectes 
d’assignatures com: Anglès, Naturals, Història, Geografia o Plàstica. L’objectiu és aprendre des d’una 
perspectiva més global i els alumnes de 1r d’ESO així ho han demostrat. Cada trimestre es centren en 
un tema – A Superhero’s Life, A Space Mission i Magic Book –  i creen un dossier on la creativitat hi juga 
un gran paper. Entre les diferents tasques que realitzen es troben les següents: elaborar les portades 
per cadascun d’aquests dossiers, dibuixar còmics, crear l’skyline d’una ciutat fent ús de l’aquarel·la, 
dissenyar logos o construir un coet.
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Zoòtrop a 2n ESO
En aquest projecte l’alumnat de 2n d’ESO va construir un zoòtrop, utilitzant alguns materials reciclats 
i components d’electrònica.
Per al moviment, van utilitzar un servo de rotació continua, un potenciòmetre per regular la velocitat i 
un polsador, tot controlat per la placa base d’Arduino i programat amb Bitbloq.
El zoòtrop és una joguina creada a meitats del segle XIX, que consta d’un tambor giratori en el qual es 
col·loca una tira amb dibuixos. Al girar el tambor es crea la il·lusió òptica de moviment dels dibuixos. 
Va ser una inspiració per als inicis del cinema, també basats en la successió d’imatges que expliquen 
una història.
En el seu projecte l’alumnat va dissenyar diferents curts d’animació. Van experimentar amb la velocitat 
de gir i van veure com afectava a la percepció de les imatges. Havien de tenir en compte el nombre 
de vinyetes per dibuixar la seva petita història i també que els dibuixos no podien ser molt complexes 
perquè si no es perden certs detalls.
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El dia de la Dona a 3r ESO
Els alumnes de 3r d’ESO també volen reivindicar el DIA DE LA DONA. És per això, que fent ús de la seva 
vessant artística, han creat aquests cartells per commemorar la vida i l’obra d’algunes de les dones 
més importants al llarg de la història. 
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Autoretrat a 4t ESO
Dins l’assignatura d’història de l’art de 4t ESO s’ha fet un projecte sobre el retrat. Ha consistit en diferents 
activitats que han permès als alumnes entendre la importància d’aquest gènere dins la història de l’art 
i veure com ha anat evolucionant al llarg del temps, des de l’antic Egipte fins a l’actualitat, en funció de 
les necessitats de cada època i del seu context històric. S’han analitzat en profunditat algunes obres 
clau de cada període i els alumnes han preparat unes exposicions orals utilitzant l’aplicació thinglink 
que els ha permès explicar a la resta de companys els trets destacats d’un retrat que havien escollit. 
Per acabar cadascun d’ells ha realitzat el seu propi autorretrat, amb el material, la tècnica i el suport 
que han volgut.
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Cristina Duran - 4 ESO C

Xavier Arias
4 ESO C

Ferran Domenech
4 ESO C

Queralt Domingo
4 ESO C

Judith Rius
4 ESO C

Foix Bargalló
4 ESO C

Paula Arias
4 ESO D
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L’ART A BATXILLERAT
Realitat augmentada
Els alumnes de 1r de Batxillerat treballen i milloren la seva visió i capacitat espaial a través de la Realitat 
Augmentada. La capacitat espaial és una part de la intel·ligència humana que es pot desenvolupar i 
millorar mitjançant el seu entrenament. Tenir un bon nivell de capacitat espaial pot ser clau en moltes 
professions tant de l’àmbit tecnològic, científic com artístic. En aquest cas, la Realitat Augmentada 
permet introduir a l’aula una tecnologia innovadora i a la vegada és atractiva per als alumnes. En 
aquest cas permet visualitzar un gran nombre de figures virtuals i al mateix temps permet manipular-
les per poder-les visualitzar des de qualsevol punt de vista i resoldre diferents problemes que es 
puguin plantejar.
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Concurs de Calendaris
Els alumnes de Primer i Segon de Batxillerat han participat en un concurs de calendaris organitzats 
per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Aquests cartells s’han realitzat dins l’assignatura de Cultura Audiovisual, amb el programa que 
s’ensenya en el currículum de l’assignatura.

xxx
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Carles Maurel - El referent de l’art
En Carles Maurel va ser professor del Col·legi Sant Josep des del 1984 fins al 2008, i hem volgut 
aprofitar aquesta edició de la revista Lligams centrada en l’art per fer un petit homenatge al professor 
que durant 24 anys va estar influenciant a moltes generacions d’estudiants, tot introduint-les en el 
món de l’art. 
Artista de prestigi, ens va anar delectant a l’escola amb les decoracions de les orles dels estudiants, 
així com amb postals nadalenques i detalls per l’equip docent i directiu, de les quals en mostrem una 
petita representació. 
A continuació ell mateix ens parla dels seus records a l’escola i del repte que li va suposar:

24
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Carles Maurel - El referent de l’art
Any 2000

Any 2001

Any 2004

26
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Any 2005

Any 1994

Any 1999

27
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“L’ART DE SER”

Sabem que els nostres fills i filles són com són i malgrat tot, ens costa acceptar-los. Ben 
intencionadament procurem influenciar perquè pensin el que considerem positiu, perquè 
facin les conductes que volem i perquè siguin com volem que siguin. Però cadascú va sent 
el que pot, de manera singular, única i irrepetible. Sense adonar-nos-en deixem poc espai 
perquè desenvolupin l’art de ser, l’art d’equivocar-se, l’art de conèixer-se a sí mateixos, i en 
definitiva, l’art de viure. 
Imaginem que cadascú pogués fer de la seva vida una obra d’art, que fos bella, útil, bona, i 
que a més, fos digna de ser contemplada. Totes les vides voldrien desenvolupar-se feliçment, 
en harmonia a les pròpies capacitats i talents, i al servei dels altres. Això seria ideal. Es pot 
pensar que els ideals no són reals, sinó utopies massa llunyanes. Però cal pensar que els 
ideals són el nostre referent per projectar-nos i millorar, l’horitzó que guia la nostra acció i 
que conscients que mai arriba a fer-se completament, no per això deixem d’observar-lo. 

Però com aconseguim que els nostres fills vulguin fer de la seva vida una obra d’art? No 
ho sabem del cert, però podem pensar en les eines que els podem posar a l’abast perquè 
comencin a despertar la seva creativitat. Des de l’escola pensem que una eina que fa de 
pinzell essencial és l’exemple. Donar exemple és oferir un mirall no basat en cap teoria ni 
en cap discurs. Donar exemple és actuar correctament, mostrar que l’esforç és necessari, 
mostrar que després de la debilitat ve la fortalesa, que el respecte als altres és indiscutible, 
que no es poden satisfer tots els desitjos i que per aconseguir el que et proposes cal fermesa i 
determinació. Si nosaltres actuem així, ells ho interioritzaran. Un altre eina que els permetrà 
contemplar que la vida té múltiples colors és el pensament crític. Si els acostumem a pensar 
en el que volen i per què ho volen, en el que pensen i per què ho pensen, en el que fan i 
per què ho fan, s’acostumaran a analitzar la vida amb ulls flexibles, amb mirada oberta i 
podran fer mil barreges de colors per anar creant la seva pròpia tonalitat. Finalment volem 
anomenar una eina essencial per fer-se i refer-se, la tela que anirà omplint-se i corregint-se 
a cada pinzellada. Aquesta última eina és la perseverança, que permetrà que no es rendeixin 
mai i que no renunciïn a la seva pròpia creació, que somiïn i que avancin en els seus projectes 
de present i de futur. 

L’art de ser és l’art de deixar ser. Que siguin la música que els agradi, que facin el teatre 
sabent que els sabem impostors per una estona, que dirigeixin la pel·lícula de la seva vida, 
que experimentin amb bons materials, que ballin acompanyats del vostre compàs, que 
escriguin els seus diaris secrets, que esculpeixin les formes més originals i sobretot, que 
mostrin amb categoria el seu perfeccionament. 

Departament d’Orientació Psicopedagògica

Orientacio psicopedagogica
30
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LLIGAMS PER SEMPRE

Quin record guardes de l’escola? 

Guardo un gran record de l’escola. Vaig cursar-hi els 
quatre anys de l’ESO i els dos de batxillerat, i realment 
va ser un encert haver escollit el Col·legi Sant Josep. 
Només tinc que bones paraules de l’escola i sobretot 
dels professors, així com de la qualitat humana del 
grup d’alumnes i amics que érem i som. Allà on vaig 
dic ben content que vaig estudiar al Sant Josep.

Com veus que està evolucionant el món de 
l’educació avui dia? 

Crec que l’evolució del món de l’educació hauria 
d’anar en paral·lel al que demana la societat i 
malauradament no és així. Donat que l’accés al 
coneixement avui dia és total, directe i immediat, 
caldria que els mètodes educatius contemplin 
altres habilitats, com pot ser la intel·ligència 
emocional, convivència i valors, creativitat i 
innovació, etc.

Quin consell els donaries als alumnes de la 
nostra escola? 

Els diria que aprofitin les classes, que s’esforcin 
i gaudeixin aprenent i estudiant, que siguin 
conscients que estan construint el seu futur. 
Tenen totes les eines per poder ser el que vulguin 
i només depèn d’ells.

Creus que se l’hi dóna prou rellevància a les 
disciplines artístiques dins de la educació?  

Crec que cal veure l’art no només en una 
assignatura en concret, sinó com una capacitat 
per estar obert a realitzar qualsevol manifestació 
artística. L’art és a tot arreu.

Quina motivació et va portar a estudiar una 
carrera relacionada amb l’art i el disseny?  

Des de ben petit que m’agrada pintar i dibuixar, de 
fet pintava qualsevol suport que tingues a mà i em 
fixava en tots els detalls. Tenint clar que això és 
el que m’agradava i se’m donava bé, vaig centrar 
i enfocar els estudis en treballar aquesta habilitat 
i talent per voler convertir la meva passió en la 
meva professió. I crec que aquest és el secret en 
qualsevol tipus de talent que tots tenim: detectar-
lo i treballar-lo quant abans. I l’educació, en 
això, hauria de tenir la capacitat d’adaptar-se i 
potenciar el millor de cada alumne.

De quina manera pot beneficiar a l’alumnat l’ús 
de les disciplines artístiques? 

Crec que pot aportar-li un plus de sensibilitat i 
creativitat aplicable a qualsevol àmbit de la vida, 
tant professional com personal. I cada cop és més 
rellevant en un món tan digital i tecnològic.

Laboralment, quin futur li veus al món de l’art? 
Quina diries que és la millor manera d’accedir-hi 
i tenir èxit? 

L’aparició de les noves tecnologies, formats i 
continguts que consumim ha propiciat que es 
requereixen de moltes professions artístiques, i 
això és positiu. Quant a la millor manera d’accedir-
hi i tenir èxit, crec que quan un es sent artista cal 
que trobi el seu estil, la seva personalitat i que 
ho reflecteixin les seves obres. Creure i estar 
convençut del que es fa és l’única manera d’estar 
content i satisfet amb un mateix, i això ja és un 
èxit. Perquè, què entenem com a èxit?

Sóc l’Oriol Gené, tinc 31 anys i vaig estudiar fins a segon 
de batxillerat al Col·legi Sant Josep. Sóc enginyer en disseny 
industrial i fundador de la meva pròpia empresa, una agència 
de disseny i comunicació. Em considero una persona creativa, 
inquieta i observadora. Busco configurar valors, dissenyar 
intencions i comunicar emocions.
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Quin record guardes de l’escola? 
Molt bon record! És on em vaig formar des de petit 
fins a abans d’anar a la universitat. A la universitat 
he agraït molt les experiències viscudes i guardo 
molt bon record de l’escola, dels professors i dels 
companys amb els que encara compartim amistat 
i anècdotes.

Com veus que està evolucionant el món laboral 
avui dia? 

A la universitat disposàvem d’algunes 
assignatures de caire profundament filosòfic i 
això ha influït en com veig que evoluciona el món 
laboral. Es planteja un entorn en el que si fem 
l’esforç de mirar endavant, ens donem compte 
que a nivell global fa falta qüestionar-nos a nivell 
social, ètic, econòmic i industrial. Crec que el 
model actual basat en la quantitat i en voler més 
del que realment és necessari en el dia a dia té un 
límit i s’ha anat portant massa a l’extrem, i això fa 
que tinguem un model que va en sentit oposat a 
mantenir els recursos i l’ètica. Crec que en el món 
laboral, la capacitat per transformar antigues 
competències en noves serà determinant.

Quin consell els donaries als alumnes de la 
nostra escola?

El consell seria aprendre a aprendre. És molt 
important seguir un mètode per a estudiar i 
aplicar-lo, mantenir un lloc d’estudi, horaris i 
pauses. Per exemple, jo des de l’escola em vaig 
establir algunes pautes i uns patrons d’estudi. 
D’aquesta forma, quan segueixes aquests patrons 
assimiles molt més contingut i aprofites molt més 
les hores d’estudi. Arribes a classe descansat i 
amb més seguretat. Per tant animaria a cadascú 
a buscar el seu patró d’estudi i seguir-lo.

Quins canvis vas trobar a la Universitat respecte 
el dia a dia a l’escola? 

Un canvi és que disposes de més autonomia i per 
tant, també tens més possibilitat de decidir en 

cada moment. 
Per altra banda, en el cas d’Enginyeria Mecànica, 
et trobaves amb exercicis o exàmens en els 
que se’t plantejaven preguntes a resoldre que 
no havies vist o estudiat directament, sinó que 
havies d’intentar resoldre pel teu compte o amb 
conceptes d’altres assignatures. En algunes 
assignatures, sobretot en els darrers cursos, 
podies disposar d’apunts, fórmules o llibres 
en els exàmens ja que no t’asseguraven saber 
resoldre’ls. Això fa que hagis d’estudiar d’una 
forma diferent basada en entendre els conceptes 
i unir el que vas aprenent en cada assignatura i no 
veure-ho com assignatures diferents.

Quina motivació et va portar a estudiar Enginyeria 
Mecànica?

Sempre m’ha motivat intentar entendre com 
funcionen les coses i sóc molt curiós. De petit 
estava molt atent a qualsevol muntatge i anar 
a un parc d’atraccions era una autèntica lliçó. 
M’entretenia a les cues mirant com funcionava cada 
atracció, els seus mecanismes, l’estructura... Era el 
que m’agradava i estudiar Enginyeria Mecànica era 
poder donar resposta a moltes preguntes que em 
feia de petit i fer-ne de noves. 

Com valores treballar per projectes a la Universitat?

Ho considero molt positiu i en puc estar molt 
satisfet ja que vaig tenir l’oportunitat de formar part 
d’un grup d’alumnes que, molt motivats i assumint 
molts riscos vam iniciar un projecte per a dissenyar 
i construir un monoplaça de competició per a poder 
participar a Formula Student, on hi participen 
universitats de tot el món, té lloc a diferents països 
i en la que l’equip i el monoplaça es posen a prova 
amb preguntes tècniques i empresarials, una dura 
inspecció tècnica i en la que si es supera aquesta 
inspecció es competeix amb el monoplaça en 
diferents proves en les que els pilots són membres 

Sóc el Nil Soler Mas, tinc 24 anys i he estudiat Enginyeria 
Mecànica i Màster en Direcció d’Empreses Industrials a l’Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). La universitat, el grau 
i el màster em permetien una combinació d’allò que m’agradava 
i complementar aquests estudis permetia una visió àmplia que 
agraeixo enormement.
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de l’equip.
Va ser molt complicat i amb moments de debilitat 
ja que no s’havia fet anteriorment, però es va poder 
realitzar el monoplaça a temps en el primer any, 
competir al Circuit de Montmeló i en el segon any 
vam poder anar a competir a Itàlia havent après del 
primer.
Gràcies a aquest projecte no només vam millorar 
en la comprensió de totes les assignatures, ja que 
les aplicàvem directament, sinó que per primera 
vegada, allò que havíem après a les aules ho 
portàvem a la realitat amb la responsabilitat de 
tenir a una persona de l’equip pilotant el monoplaça. 
I molt important, apreníem competències com el 
lideratge, la gestió de les persones, la comunicació, 
la planificació, convertir els errors en coneixement, 
i sobretot, el treball en equip. 
Aquesta experiència em va convèncer molt de la 
importància dels projectes per a desenvolupar-te 
més enllà de l’estrictament acadèmic.

Creus que se l’hi dóna prou rellevància a les 
disciplines artístiques dins de la educació?
 
L’art ha estat molt aïllat dins de l’educació. S’hauria 
d’impulsar perquè cultiva una forma de pensar 
diferent al que estem acostumats. Es van aïllar 

aquestes disciplines i en canvi, grans referents de 
ciència i enginyeria han estat relacionats amb la 
pintura, l’escultura o la música inclús com a mitjans 
per a difondre el que havien après o descobert.

Cap a on creus que s’hauria d’enfocar el món de 
l’educació avui dia?

Per una banda, opino que un model d’ensenyament 
pot ser molt discutit però ha de mantenir-se amb 
petites millores. Un model ha de servir de base 
però no es pot canviar tantes vegades com s’ha 
fet, canviant assignatures i temaris depenent de la 
ideologia. Ha de respectar-se el món de l’educació. 
I per altra banda, el món de l’educació està lligat 
a l’avanç de la tecnologia que hi ha. Fins ara s’ha 
format molt tècnicament i ha estat necessari per 
a tenir la tecnologia que tenim, però crec que ara 
per equilibrar caldrà formar en l’impacte, l’ètica i la 
sostenibilitat. 
Recordo que a la universitat ens van insistir del 
perill associat a l’ús de la tecnologia, i l’important és 
que el perill venia de nosaltres mateixos. Per això 
crec que la tecnologia pot avançar però la societat 
ha d’estar amb equilibri amb aquesta tecnologia i 
aquí és on el món de l’educació té la paraula.
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Quin record guardes de l’escola? 

Doncs de l’escola guardo molt bon record, des de 
les hores de pati amb els amics, fins a les classes 
amb els professors que ja havia conegut altres 
anys. Sobretot recordo amb especial emoció els 
moments en que una classe s’impartia en una 
aula especial com el taller, el laboratori, la sala 
d’informàtica o l’aula de música. L’escola per mi 
ha sigut com casa meva, des de ben petit he estat 
allà i sempre he rebut molt bon tracte per part de 
tothom, recordo sobre tot amb molta nostàlgia 
i molta alegria els moments de la sortida que 
sempre intentava allargar una mica més per 
aprofitar el temps amb els meus amics.

Com veus que està evolucionant el món de 
l’educació avui dia? 

Bé, avui dia hem de tenir en compte  que estem 
vivint temps difícils per a l’educació, és molt difícil 
gestionar i impartir les metodologies  que  es 
duien a terme fa un any i a la vegada respectar 
les restriccions.  S’ha de tenir en compte que 
l’ensenyament presencial és essencial,  d’aquesta 
manera és molt més fàcil  adquirir coneixement, 
qüestionar dubtes i per part del professor 
mantenir una interacció amb l’alumnat. Tot i així, 
tots ens hem vist obligats a digitalitzar-nos en 
aquest àmbit i veig que se li està donant molta 
importància a aconseguir aquesta interacció i 
contacte de manera online.  Per altra banda, també 
estic veient que se li dóna molta més importància 
als resultats pràctics i a l’aprenentatge a llarg 
termini que no pas a reflectir un coneixement 
adquirit en un moment concret, I això és un molt 
bon punt el qual ajudarà molt als estudiants en els 
seus futurs estudis.

Quin consell donaries als alumnes de la nostra 
escola?

No atabalar-se, tenir paciència i dedicar-hi el 
temps necessari a cada cosa. Les bases que dóna 
l’escola són molt importants un cop vols començar 

a encaminar els teus estudis professionals. M’he 
trobat en molts casos en que alumnes estan molt 
atabalats perquè no saben què volen fer amb 
el seu futur i jo sempre els hi he dit el mateix 
“No tinguis pressa, aprofita tot el coneixement 
que rebis i va dir que hi ha especial atenció en 
allò que et resulti més fàcil o t’agradi més. Tot 
aprenentatge que obtinguis, per poc que sigui, són 
ajudes pel teu futur, ja siguin més portes obertes 
o coneixements que no hauràs d’adquirir perquè 
ja saps”. Jo fins a l’últim moment no he sabut 
quin camí prendre en la meva vida, fins que vaig 
pensar en el que realment m’agradava, m’hi vaig 
encaminar, i tot i semblar que havia de començar 
de zero, la base amb la que vaig sortir del Sant 
Josep em va ajudar molt i facilitar molts camins. 
En resum, no tancar-se en voler trobar un camí ja 
i assegurar-se d’aprofitar cada moment viscut a 
l’escola.

Quins canvis vas trobar a la Universitat respecte 
el dia a dia a l’escola? 

La universitat és un món apart, ningú et diu què 
has de fer ni què has de deixar de fer per tant 
és molt important que tu portis un bon ritme de 
vida i siguis organitzat. Al començament és molt 
complicat però quan fiques la pota més d’una 
vegada ràpid aprens quin és el ritme que has de 
portar. És molt diferent a l’escola, perquè l’escola 
et donen una base molt àmplia per tindre els 
coneixements necessaris, en canvi, un cop tries 
la teva carrera universitària saps que t’estàs 
dedicant al que realment vols. És molt gran la 
diferència entre quan estudies una matèria per 
obligació i quan estudies una matèria que tu has 
escollit perquè t’apassiona, mentre que per una 
part és necessari repassar per recordar-ho, per 
l’altra part ho recordes automàticament i tu mateix 
inverteixes el teu temps lliure en practicar i voler 
esbrinar més sobre el que has après aquell dia 
a classe, més que com estudi es veu com el que 
faries per distreure’t quan arribes a casa després 
d’un dia de classe. Per això vull donar molta 
importància en sortir de l’institut amb els màxims 

Sóc el Sergi Palau Nebot, tinc  21 anys i he cursat una carrera 
de 3 anys dedicada al disseny, animació i art digital al Centre de la 
Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM), UPC. M’he especialitzat en el 
món de l’edició audiovisual, creació i animació d’elements 3D i 2D, i 
tot el procés des de que obtens una idea fins que la crees dins un món 
virtual. Des de petit m’ha apassionat sempre el món dels videojocs i el 
món audiovisual.
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coneixements possibles per poder escollir la 
carrera que vols realitzar, és molt important la 
diferència entre estudiar algo perquè no hi ha 
hagut més opció i en que t’ensenyin i adquireixis 
coneixements dallò que realment vols saber. A 
part de l’ensenyament la vida universitaria és 
molt diferent, coneixes i t’envoltes de gent que té 
els mateixos gustos que tu, sempre hi ha plans 
a fer per desconnectar de les classes, sempre hi 
ha activitats per conèixer gent nova, i jo he acabat 
la universitat amb ganes de seguir-hi assistint. 
Sempre ho recordaré com un canvi molt important 
en la meva vida, com un lloc on jo m’he obligat a 
créixer i com una experiència que repetiria sens 
dubte.

Quina importància dones als idiomes dins el món 
de l’educació?

Els idiomes són molt importants,  ho he descobert 
sobre tot a la universitat quan algun profesional en 
la matèria que estàvem impartint ens venia a fer 
una masterclass,  ningú aprendrà un idioma per 
tu, tothom aprèn el seu idioma i si tu vols adquirir 
coneixement d’aquella persona és important que 
tu siguis el responsable en entendre’l,  és molt 
important moure’s per saber més i veure diferents 
maneres de treballar.  A part,  en el meu cas,  
utilitzat una gran varietat de programes  digitals 
i tenir coneixement de l’anglès m’ha facilitat molt  
l’aprenentatge.  Tenir un bon nivell d’anglès és de 
vital importància ja que la majoria d’informació 
que es pot obtenir està en anglès,  a part, tenir una  
bona base en qualsevol idioma és molt important 
ja que facilitarà molt la comunicació i ajudarà 
apropar-te a més gent.

Quina motivació et va portar a estudiar el Grau 
en Disseny i Desenvolupament de Videojocs?

Durant el període d’ESO i sobretot batxillerat,  
sempre havia dubtat sobre quins estudis seguir,  
vaig cursar assignatures tant científiques com 
socials i va ser a segon de batxillerat quan veia 
molt propera l’entrada a la universitat que em 
vaig centrar i  decidir quin àmbit escollir.  Pensant, 
recordava  que les assignatures que millor se’n 
donaven i més gaudia eren dibuix tècnic i plàstica,  
vaig veure que  el meu camí a triar era l’artístic.  
Vaig tenir la gran sort que el mateix any que 
havia de triar la meva carrera en va sortir una 
de nova dedicada als videojocs i la creació d’art 
digital. Tot i amb una mica de por, m’hi vaig tirar 
de cap al veure que podia compaginar  els estudis 
amb el meu passatemps preferit.  Des de ben 
petit sempre hi havia dedicat molt de temps als 
videojocs,  em fixava molt en la jugabilitat, la part 
artística, sempre buscava trobar algun error dins 

del joc,  en general m’apassionava veure com 
podia controlar un personatge dins d’un món  
virtual. 

El món dels videojocs, i sobretot ara, està en 
constant creixement i quan vaig veure la gran 
quantitat de sortides que tenia no ho vaig dubtar, 
sabia que com més gaudiria els meus anys 
d’universitat seria dedicant-los a això.  A mesura 
que m’anava informant, veia les assignatures, 
projectes i sortides, més segur estava de que era 
al que em volia dedicar. 

De quina manera pot beneficiar a l’alumnat l’ús 
de les disciplines artístiques?

Quan parlem de disciplina artística al que ens ve 
a la ment és un dibuixant, ha sigut un cop m’he 
trobat dins la carrera que he vist la gran quantitat 
de sortides professionals que té un artista. En el 
meu cas l’art és digital i encara que no ho sembli 
avui dia es fa servir moltíssim, un artista també 
és qui grava vídeos, qui els edita, qui s’encarrega 
de dur a terme una sessió fotogràfica, qui crea 
models 3D ja sigui per anuncis o per a videojocs, 
qui s’encarrega d’incorporar elements fantàstics 
dins les pel·lícules... El món del Disseny, la moda, 
el món multimèdia, la televisió, està ple d’artistes, 
quan veus les notícies i apareix un text animat a la 
part inferior esquerra de la televisió amb el nom  
de la notícia o del periodista, això estat dissenyat i 
creat per un artista digital.  No ens hem de tancar 
dins la idea de que un artista és un actor de teatre, 
un cantant o un pintor,  a dia d’avui hi ha una gran 
varietat de disciplines que comprenen els artistes 
les quals estan en constant innovació i cada 
vegada presents en més àmbits.
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