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Ja som al mes de juny! Un altre cop! Veiem
passar els anys i les promocions ràpidament i
sense adonar-nos-en. Serà que em faig gran!
Però aquest final de curs no serà com els altres, ja que té un significat especial per a mi,
perquè després de quinze anys en la direcció
de l’institut, passo el relleu a l’Anna Álvarez.
Deixo la direcció, però no el Giola. Durant d’aquest anys, com a centre, hem recorregut un
llarg camí en què hi ha hagut encerts i errors,
com no podria ser d’una altra manera. Però
ha arribat el moment de plegar perquè penso
que calen nous tons, nous estils, noves maneres de fer, i cal donar pas a la generació següent.

Per tot plegat, vull agrair, en primer lloc, la
inspectora Carme Batlle que va confiar en la
meva capacitat de gestió i em va posar al capdavant del centre en uns moments no gaire
fàcils. En segon lloc, i molt especialment, a
totes les persones que han format part de
l’equip directiu i als professionals del centre,
que han cregut en mi, tot i que no sempre
han estat d’acord amb la meva manera de ser
o de fer. Som molts els qui creiem en l’ensenyament públic de qualitat amb l’objectiu clar
que el centre funcioni i els alumnes creixin
amb uns valors clars de respecte, diàleg, coneixement personal, etc. I per últim també
vull agrair als que no m’ho han posat fàcil, ja
que, tot i que ho he passat malament, m’han
ajudat a créixer com a directora i especialment com a persona. De vegades ha estat un
estímul per a continuar.
Estic molt orgullosa d’haver estat la directora
d’aquest centre perquè compta amb uns professionals amb talent, dedicació i una entrega
impressionat.

Al llarg d’aquests anys, en tot moment m’he
sentit acompanyada i recolzada tant per l’Associació de Mares i Pares com per l’Ajuntament, que han fet molt més del que era la
seva obligació per millorar i complimentar la
formació del jovent.
Vull demanar disculpes pels errors comesos,
que en són un quants. Per no ser prou bona,
per haver transmès les meves mancances. De
vegades he pensat que si ho hagués sabut fer
millor podria haver ...També he de dir que
alguns cops he patit per intentar que tot sortís bé, per no ferir a la gent, per fer la feina
ben feta.
Per acabar, m’agradaria destacar el fet que
aquest curs hem rebut diferents premis i reconeixements com a centre i alguns dels nostres alumnes a títol individual. També m’agradaria que el Giola continués essent un centre
obert, atent a noves propostes, compromès i
respectuós amb les persones i l’entorn.
Ja ho sabeu, però us vull recordar: podeu
comptar amb mi per qualsevol cosa que necessiteu. Moltes gràcies a tots per ser-hi.
Sílvia Genís Filbà
Directora
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Editorial

Personalment, estic molt contenta i satisfeta
d’haver-me pogut dedicar durant tant de
temps a la gestió i a l’ensenyament, feines
que m’agraden i on m’ho passo bé. A més a
més, m’han fet aprendre, pensar i millorar
com a persona cada dia. També penso que,
entre tots, hem sabut fer del centre un centre
viu, una organització que aprèn, ja que hem
fet de la reflexió i la millora una manera de
fer i de ser del Giola.

Sovint em trobo amb ex-alumnes dels quals
no recordo el nom o ni tant sols els reconec,
però em sorprèn, quan hi parlo, recordar el to
de veu o situacions concretes que hem viscut
plegats! Des que sóc directora, he fet ciències
a 1r d’ESO i aquest fet m’ha permès conèixerlos quan arriben al centre. Viuen al Giola un
moment molt especial perquè passen l’etapa
de l’adolescència que suposa deixar de ser
nens per a començar un projecte que els portarà cap a la vida adulta. Generació rere generació, he pogut comprovar com es van fent
grans i com van creixent com a persones. Sovint no ens agraden que els alumnes o els fills
ens ho qüestionen tot, que siguin crítics, però
penso que ho han de ser per poder canviar i
millorar aquest món.
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El passat mes d’octubre ens van visitar dues noies de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia per fer-nos una xerrada sobre aquests trastorns de la conducta alimentària.
Ens van explicar situacions en les quals les persones que pateixen aquestes
malalties poden arribar a morir. Vam realitzar uns exercicis d’autoestima per
conèixer com ens veiem nosaltres mateixos i ens van comentar les conseqüències negatives d’algunes dietes que ens poden causar problemes en el
nostre cos. També vam parlar de les coses que ens podrien passar si prenem
en excés proteïnes o alguna altra substància per agafar volum i musculatura.
La Laura, una de les noies, ens va explicar els casos que ella havia tractat i va
destacar que era horrible veure com pateixen persones tan properes.
Aquesta xerrada ens ha ajudat a ser més conscients de la gravetat de l’anorèxia i la bulímia. No és estrany que una persona del nostre entorn pateixi una
malaltia d’aquest tipus. Per això, si vols ajudar-la, pots contactar amb aquesta
associació trucant al 93 454 92 75 o enviant un correu electrònic a la següent
adreça: consulta@acab.org

Nairi Khosroyvan 3r ESO C
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ARTISTA: Maria Girabent
ESPAI EXPOSITIU: Mur / art
CONCEPTE: Lectura segona
INAUGURACIÓ: Dimecres 10 de febrer a les 18h a l’Institut Giola
TÍTOL: Petjades

Avui sabem que les petjades de la Maria
Girabent són senyals en forma de poemes
visuals...
Com diu el poeta:

Però hi ha una obra, Territori del 2015, que
destil·la, des de la seva grisor, una mena de
licor amargant que llaura un espai lunar
sense vida, amb petjades deixades per milers d’anys d’erosió i ja fossilitzades en formes capricioses. Aquest territori hostil que
mou el silenci i la solitud més aclaparadora
és travessat per una franja monolítica de
tonalitat blavosa, connectada des de l’exterior amb dues franges del mateix color, generant una mena de Z gegantina que recorda, potser, un passat millor.
Confirma, doncs, la nostra teoria de la recerca d’allò que és dual, de la contraposició,
de la diferència. Però, alhora, la Maria ens
diu que un altre món és possible que, malgrat tot, els contraris és necessiten per bastir una nova consciència creativa que ho
millori tot.
Contradient el poeta de l’inici, les PETJADES
de la Maria no se les endurà la ventada com
a les flors de l’ametller. Perduraran perquè
són matèria viva, matèria reflexiva i perquè
ja formen part d’aquell espai interior que
anomenem sensibilitat.

“Com la fina petjada de l’ocell de la neu,
Fonedissa petjada,
Com la flor d’ametller, la vida breu
Se l’enduu la ventada...”
Les petjades, com l’art, són, sobretot, estats
de l’ànima.
I és l’ànima de la Maria la que flueix pel cosmos dels seus planetes grisos , travessats i
separats pel mig per enigmàtiques formes
ectoplasmàtiques que indiquen la dualitat
del món.
La nostra artista cerca la realitat del Ying
Yang. La confluència dels contraris. La recerca de l’androgin.
En aquests 15 gravats, de diverses èpoques,
observem la lluita de l’artista per trobar un
camí expressiu. Des dels temes adolescents

César Alegre
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El diccionari diu que petjada és un senyal
que deixa el peu d’una persona o d’un animal a la terra per on ha passat.

(De vacances, Love, Petjades); reivindicatius
(Llibertat, Vida); de grafia orientalitzant
(Geisha) fins a l’univers, tant l’interior
(Cèl·lula) com l’exterior (Planetes, Lluna).

El pasado viernes 19 de febrero nos visitó Joaquim Marquès, periodista y profesor de la Universidad de Barcelona, para impartir una charla sobre periodismo que se enmarca en el programa La Premsa a les Escoles, de EDUCAIXA y el Colegio de Periodistas de Cataluña (CPC).
Fuimos a la biblioteca y allí nos puso una presentación relacionada con el periodismo que incluía diez preguntas a las que tuvimos que responder individualmente:
1.- ¿Cuáles son los temas sociales que me interesan?
2.- ¿Cómo se informaba antes la gente?
3.- ¿Cómo me informo yo habitualmente?
4.- ¿Quién nos informa?
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5.- ¿Todo aquello que nos dicen es cierto?
6.- ¿Tenemos derecho a recibir una información verídica?
7.- ¿Dónde están los límites?
8.- ¿Qué es el periodismo?
9.- ¿Cuáles son sus criterios?
10.- ¿A qué preguntas se debe dar respuesta?
A continuación, nos enseñó cómo se informaban nuestros abuelos hace años y como nos informamos hoy en día; recalcó la importancia de estar informados e insistió en la falta de veracidad de algunas informaciones. También nos explicó en qué consistía la profesión de periodista.
Finalmente, nos comentó que para elaborar una noticia deben responderse las 5W y nos propuso elaborar una noticia sobre algo que nos hubiera impactado.

Emma Francisco y Helena Clemente 3º ESO A
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El pasado viernes cuatro de marzo tuvimos el honor de contar con la presencia de una gran
escritora, Maite Carranza, que pudo hacer un hueco en su apretada agenda para hablarnos de
su libro Paraules Emmetzinades, lectura que habíamos trabajado en Lengua catalana.
La charla se centró principalmente en el maltrato de género. Empezó explicando un caso que
le había servido de inspiración para su libro: el de una chica adolescente que había estado secuestrada durante seis años en un sótano de dos metros cuadrados y cuya búsqueda hacía
tiempo que había sido suspendida. Este suceso, que escuchó en las noticias, le sorprendió mucho. En ese momento decidió que en su próxima novela trataría el maltrato de género.

Otra cosa que tenía clara era que quería escribir una novela para jóvenes, pero esto fue lo que
más le costó ya que ninguna editorial quería publicarla. Tuvo que presentarse a un concurso
de literatura y, al ganar, consiguió que publicaran su libro.
Finalmente, nos quiso concienciar de lo fácil que es ser manipuladas y maltratadas, física y
psicológicamente, y como detectar al maltratador en situaciones de aislamiento y humillación.

Montse Gil y Eva Molina 4º ESO B
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A continuación, explicó un segundo caso muy conocido: el de un padre que maltrató y violó a
una de sus dos hijas y, además, la mantuvo encerrada durante treinta años aproximadamente. El padre también maltrataba a su hija mayor y a su mujer. Cuando ésta cumplió los 18
años, se marchó de casa y no volvieron a saber más de ella. Para evitar que la menor hiciera lo
mismo, la encerró en el sótano de su propia casa sin que su madre se enterara y le hizo escribir una carta de despedida para no levantar sospechas. Durante esos 30 años de reclusión, la
violó y maltrató hasta el punto de llegar a tener 4 hijos con ella. El padre hacía ver que eran
los hijos de su hija mayor, que, al no poder mantenerlos, decidió mandarlos con los abuelos.
Cuando uno de estos niños se puso enfermo, los médicos sospecharon y abrieron una investigación. Finalmente, encontraron a la chica pero nunca se recuperó. Este caso hizo que Maite
decidiera centrar su novela en el maltrato de género entre padres e hijas.

Hem guanyat!
El passat 16 de març els alumnes de primer de batxillerat de l’àmbit tecnològic –el Frank Fernández, el Xavi Guimerans, el Guillem las Heras, l’Aleix Sainz-Rozas, el Marc Prat i l’Àlex Vargas
- juntament amb el seu professor de tecnologia, van participar en una competició de robots
organitzada per la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona. Només es van
presentar onze instituts d’arreu de Catalunya degut a la dificultat del repte que, finalment, van
guanyar els nostres alumnes.
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El concurs consistia en un joc: la presa i el caçador. Els equips van haver de programar el seu
robot amb els dos rols. A cada ronda un d’ells feia de caçador i l’altre de presa. A la següent,
s’invertien els papers. La finalitat del joc és que el caçador atrapi la presa en un temps limitat i
en una pista plena d’obstacles.

No va ser senzill, ja que els nostres companys van haver de treballar molt perquè fer pensar un
robot no és gens fàcil. Se’ls van presentar molts problemes i dificultats.
Aquesta exhibició estava destinada a atreure estudiants interessats en el camp de la intel·ligència artificial. El premi, un altre robot Lego Mindstorms EV3, va ser lliurat per l’organitzador de la competició: el Dr. Eloi Puertas i Prats, professor d’informàtica de la Facultat de Matemàtiques.

Nois, gràcies pel vostre esforç!

Fede Veguillas
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Els alumnes de 1r d’ESO de l'Institut Giola van assistir el passat 31 de març a la xerrada que
els féu Núria Vilanova, periodista i redactora del programa informatiu infantil Info K de TV3.
La Núria ens va explicar aspectes tan interessants com que aquest informatiu s'adreça a nois
i noies d'entre 8 i 14 anys, que s'intenta contextualitzar i detallar al màxim la informació donada i que a la Unió Europea només tres informatius s'adrecen a un públic tan jove.
Els alumnes van realitzar un seguit de preguntes prou interessants per a conèixer de manera
exhaustiva el funcionament de la redacció d'un informatiu.
La xerrada va ser tot un èxit i tothom va sortir ben engrescat tant amb l'ofici de periodista
com amb la necessitat d'estar ben informat de tot allò que succeeix en el nostre entorn.

Com cada any el Departament de Matemàtiques ha participat en diferents activitats que
organitza la Societat Catalana de Matemàtiques.
Per primera vegada tots els alumnes 1r, 2n d'ESO i 3r d'ESO es van presentar a les proves
Cangur organitzades el passat 7 d’abril. També hi van participar alguns alumnes de 4t d'ESO
i de 1r de Batxillerat, com ja és habitual.
La prova consisteix en contestar 30 preguntes en cinc quarts d'hora i consta de 10 preguntes de 3 punts, 10 preguntes més de 4 punts i les últimes 10 preguntes són de 5 punts. La
puntuació màxima és de 150 perquè es comença amb 30 punts.
En Daniel López i l'Àlex Úbeda, alumnes de 2n d’ESO, i en Martí de Muniategui, de primer
de batxillerat, han obtingut una puntuació que correspon al 5% d’alumnes amb millors resultats.

Enric Jiménez
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Pili Lozano

El passat dimarts passat 5 d’abril va venir al nostre institut l’Isam Alegre, el fill d'un del professors més estimats del nostre centre. L’Isam és un noi amb molta energia, vitalitat i positivitat, amb molta visió i intel·ligència emocional.
Ens va parlar sobre la normalitat i la normativitat. Aquests conceptes són molt propers a
nosaltres per l'edat, el temps en el que vivim i el constant bombardeig publicitari.
Em va agradar molt l'anunci que va posar com a exemple i la seva presentació digital. Des
del principi de la xerrada fins al final, vam estar molt atents, vam riure i vam aprendre un
missatge molt important que tots hauríem de saber i aplicar.
També ens va parlar sobre el bosc humit, que fa referència al nostre estat d’ànim i al nostre
interior, sobre què hem de fer diàriament per estar bé amb nosaltres mateixos. Cada dia
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hem de fer alguna cosa per mantenir el terra del nostre bosc humit i perquè tot funcioni
bé.
Per això, jo recomanaria que aquesta xerrada es convertís curs rere curs en una tradició.

Ha estat un privilegi i una sort conèixer l'Isam el qual em recorda molt el seu pare, en César Alegre, a qui també li estic molt agraït per tot el que he après d'ell i per el seu recolzament incondicional.

Edu Sánchez 4t ESO C
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Aquest any sí! De debò! Un treball de recerca de la matèria d’Educació Física havia estat premiat. I és interessant perquè en segons quins entorns llunyans “encaixats” es considera una
matèria menor. Quina nostàlgia d’aquell saber fer, quina enyorança d’aquells alumnes que
ens omplen i ens fan estimar la nostra feina. I dic això perquè els alumnes que han fet aquest
treball aquest curs els conec des de 2n d’ESO i, sigui com sigui, d’ells ja només recordo coses
bones. I és que a més, eren bons.
Aquest any m’ha tocat fer un petit discurs a la sala polivalent de l’Auditori de Llinars perquè
en Bernat Arellano, alumne nostre de 2n de Batxillerat, del qual jo era tutor, havia rebut un
reconeixement especial pel seu treball de recerca sobre el bàsquet. Quina guitza! Quins nervis des que en Guiu m’ho va comunicar! “I ara què diré! I si el discurs serà curt, si serà avorrit,

Al final, però, tot va sortir bé. El perquè és molt senzill. Només havia d’explicar les coses tal
com havien anat, així de fàcil. Havia d’explicar que en Bernat és un crack del bàsquet, que
m’ho havia posat molt fàcil, que havia fet molt bona feina i que tenim cert feeling des de
sempre. Si més no m’ho sembla a mi, jajaja! Havia d’explicar que l’havia ajudat la família, els
amics i amigues, els entrenadors i entrenadores i, encara que no ho sembli, els professors i
professores del Giola que l’han conegut. Havia d’explicar que, tot i que de vegades costi tirar
endavant en aquesta feina, tot i que no recordem tots els alumnes que hem conegut, tot i
que algú pensi que no pensem en ell o ella com a alumne o alumna... sempre parlem i parlarem dels “nostres alumnes”. Perquè de veritat són nostres.

Edu Cereza
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que si tal, que si qual...” No parava de donar-hi voltes.

Enguany el Departament de Llengua catalana i castellana va organitzar una jornada
literària i cultural que constava de dues parts. Per una banda, els alumnes van realitzar una gimcana lingüística formada per les següents proves: lectura de poemes
en veu alta, jeroglífics lingüísitics, password, el gran dictat, la frase maleïda, elaboració de roses amb material reciclat, elaboració de punts de llibre, traducció de l’inici del Quijote i del Llibre de les bèsties en llengües minoritzades, endevinalles i
“pasapabra”. Per una altra banda, els alumnes van assistir a l’Auditori de Llinars on
van gaudir de l’obra de teatre Ferits representada pels alumnes de 2n d’ESO.

Activitats Giola

GIMCANA LINGÜÍSTICA

OBRA DE TEATRE FERITS
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A més, des d’ambdues matèries es va proposar als alumnes de 1r i 4t d’ESO la següent activitat: bookfacefriday. Els alumnes havien de fusionar fotografies seves amb imatges de portades de llibres.
A continuació, us oferim una petita mostra:

Activitats Giola
Equip de redacció Revista Giola
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Aquest segon quadrimestre, a l’optativa “Viatge a un monestir” de 2n d’ESO, hem treballat
la vida dels monjos a l’Edat Mitjana. Hem vist com era la societat medieval, la importància
de l’Església en aquesta època històrica i com era la vida d’un monjo.
A partir de llegir els apunts que el professor ens ha passat, visualitzant documentals i fent
diverses activitats, ens hem posat a la pell d’un monjo d’aquella època.
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El professor ens va proposar un repte com a final d’optativa: resumir tot el que hem après
sobre el tema tractat en un joc de taula.
Un grup d’alumnes ha elaborat un “Cluedo” sobre la vida monàstica, de manera lúdica es
pot aprendre quines són les diverses estances d’un monestir. Un altre grup s’ha inventat el
joc “Un únic destí, el monestir” que consisteix en respondre preguntes i avançar per un tauler de camí al monestir, per entendre el procés que fa una persona que vol ser monjo. L’últim grup ha elaborat un tipus joc de l’oca on a cada casella s’ha de respondre preguntes sobre els temes treballats.
Per realitzar aquesta activitat, hem hagut de repassar tot el contingut de l’optativa, posar en
pràctica les nostres habilitats plàstiques i desenvolupar la nostra part imaginativa i creativa.
El resultat ha estat una sèrie de jocs de taula molt elaborats. Al mateix temps que ens ho
hem passat bé, hem après molt. Hem acabat l’optativa jugant a aquests jocs.

Jasmina Cortés, Nerea Garcia, Mireia Tramunt, Laura Pérez, Jorge Valdebenito,
Júlia Martínez, Carles Belmonte, Laura Rodríguez, Maria Olmedo i Josep Poch.
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Dissabte 11 de juny, l’Institut Giola va participar en la jornada de difusió de la ciència i la
tecnologia, que es va celebrar a Sant Celoni,
on participaven diferents escoles i instituts
de la zona del Baix Montseny.
Durant el matí es va desenvolupar la ROBOTSENY KIDS, vam participar tres equips
formats per alumnes de 2n d’ESO.

Durant la tarda dos equips de 4t d’ESO van
participar en la ROBOTSENY HIGH.
Equip1: Adrià Romero, Àlex Fernández, Aleix
Ramírez, David Pérez i Eric Muñoz.
Equip2: Lluís Guimerans, Noah Casanovas,
Oriol Escalona, Manel Toledo i Edu Palacios.

La tarda va ser més emocionant quan l’equip
format per l’Adrià, l’Àlex, l’Aleix i en David,
amb el seu SumoMcFede va aconseguir treure fora del tatami a Golliat, un
“superhipermegarobot”.
MOLTES FELICITATS, NOIS!!!
Tots tres equips van fer una molt bona feina.
Va ser un matí emocionant, divertit on els
alumnes es van implicar molt. L’Equip Robotgiol1 va aconseguir dos dels tres premis
possibles del concurs de Robòtica: Millor
Puntuació i Robot més fiable.
MOLTES FELICITATS!!!

Tot aquest projecte és el resultat del treball,
la implicació i la suma de moltes hores de
classe, així com de l’esforç dels alumnes participants i l’orientació de professors com ara
l’Ana Álvarez, la Montse Sans, la Carme Roldan, en Pere Villanueva,l’ Amparo Rubio i en
Fede Veguillas.
També volem agrair a les famílies, que ens
van acompanyat durant la jornada, el seu
suport. Ens van ajudar, animar i recolzar en
tot moment.
MOLTES GRÀCIES!!!

Amparo Rubio
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ROBOTGIOL1: Dani López, Carla Martín, Guille Díaz, Mireia Sánchez, Sergio Blanco. ROBOTGIOL2: Oriol Amadó, Carla Ruiz, Carla
Resalt, Pol Antón. I un equip participant a la
fira científica de MOBILITAT: Andrea Creix,
Adrià Estevam, Pol Àvila, Nora Vankova i Natàlia Moreno.
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El passat 16 de juny vam celebrar l’acte de graduació de 4t d’ESO i postobligatòria a l’Auditori de Llinars. Volem agrair la inestimable col·laboració de l’Ajuntament de Llinars i l’AMPA i el
treball i la dedicació dels tutors i tots els professors que hi van participar. A continuació, us
oferim una petita mostra dels millors moments.
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Activitats Giola

US DESITGEM MOLTA SORT!!!
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Enguany i després d’haver llegit el llibre La maternitat d’Elna de l’escriptora vallesana Assumpta
Montallà, els alumnes de 4t d’ESO vàrem visitar l’edifici de la Maternitat Suïssa d’Elna, el proppassat 4 de febrer. La història que s’explica en aquesta novel·la ens ha arribat ben endins ja que
la mateixa autora i la sortida a França ens l’han apropat d’una manera notable. Aquest llibre
tracta el tema de l’exili del bàndol republicà després de la derrota a la Guerra Civil espanyola, el
que es coneix com “La retirada”. A Espanya s’hi va imposar el general Franco i aquests exiliats
esperaven iniciar una nova vida amb l’arribada a França. Allà es van veure reclosos en un malson; la platja d’Argelers. Aquesta lectura, tal i com l’anomenen cadascun dels testimonis, ens
presenta un àngel. Àngel amb nom i cognom: Elisabeth Eidenbenz.
Aquesta excursió va tenir una precedència, era la segona part de la xerrada que ens va fer l’Assumpta a l’escola. Va saber captivar-nos amb el seu coneixement de primera mà, amb el seu
esperit justicier i les seves paraules.

Sortides

Un cop a la casa vam estar en una sala on l’Assumpta va continuar la seva explicació. Com va
trobar la casa? Com va trobar l’Elisabeth? Com ho va fer l’Elisabeth? Qui li va proporcionar el
llistat de noms dels nens nascuts a la Maternitat? Com ha de dirigir-se una escriptora a tots
aquests testimonis? Perquè al cap i a la fi, qui era ella? I per què algú s’interessava ara? Per què
ara?
Aquesta excursió ha estat una manera de viatge iniciàtic ja que, per primera vegada, llegíem un
llibre basat en el testimoniatge fruit de la recerca d’una historiadora amb sort – l’Assumpta - i,
gràcies a l’atzar i la tenacitat, un conjunt de peces encaixaven a la perfecció i s’esdevenia l’obra.
Si vols formar part de la nostra experiència només has de llegir-te aquest llibre, aquest fragment d’història del teu país. Nosaltres et convidem.
L’Elisabeth Eidenbenz era la cinquena de sis germans. Als disset anys se n’anà de l’Espanya en
guerra. Deixa la casa de València on ajudava nens espanyols orfes del bàndol republicà, marxa a
Barcelona i emprèn el camí de retorn a Zurich amb les mans buides. Quan Ketter – un directiu

de la Creu Roja- es posà en contacte amb ella i li exposà els seus projectes d’ajuda, es dirigí a
França, als Pirineus, i decidí començar per Argelers amb la creació d’una maternitat a Elna que
permetés donar a llum a les moltes dones embarassades que vivien en precàries condicions als
camps de refugiats del Rosselló. L’Elisabeth era una noia suïssa amb la carrera de magisteri i la
seva manera de ser era molt suïssa també. Quan l’Assumpta es troba per primer cop amb l’Elisabeth, i l’Assumpta es dirigeix a fondre’s en una abraçada amb aquella dona que havia donat
tant pels altres, aquesta li diu amb un castellà perfecte “Yo solamente doy la mano”. Hem pogut
conèixer l’Elisabeth, l’Assumpta mentre li feia l’entrevista la va filmar i va afegir “Ara us la presentaré”. Després la cosa canviava. A casa seva, sobre la taula, té més de quatre-centes fotografies, de cada mare o grup de mares i de tots els nens i els noms, i el pes, fins i tot els que
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naixien amb misèria fisiològica, que transcrit per un metge seria “fred i gana”. A la Maternitat
cada habitació rebia el nom d’una ciutat espanyola, menys la de parts, aquesta era anomenada
“Marruecos” perquè les mares associaven la por de parir amb la que tenien a la guàrdia mora
de Franco.

A continuació vam ser destinats a la platja d’Argelers on hi havia els camps de concentració.
Després de tenir-la ben remirada vam fer un minut de silenci per totes aquelles persones que
ho van passar malament i morir allà mateix.

En acabar vam rememorar Antonio Machado, un poeta espanyol que va morir en l’agonia de
l’exili de la Guerra Civil Espanyola. Es dirigia a París quan va decidir quedar-se a Colliure on va
trobar allotjament en l’Hotel Bognol-Quintana. Va morir al cap de tres setmanes. El 22 de febrer de 1939, i tres dies després la seva mare, que estava disposada a viure el mateix que el
seu fill, amb 85 anys Ana Ruiz fou enterrada juntament amb el seu fill en el cementiri de la localitat.

Mentre anàvem de tornada a l’autocar vam resoldre la pregunta més important de totes.
Aquella pregunta que l’Assumpta havia decidir ometre i que volia que fos la pregunta final que
tanqués aquesta història. La pregunta era: Per què? Per què l’Elisabeth una persona que ho
tenia tot, que vivia en pau i a la qual aquesta guerra no li afectava, va fer tant per ajudar a gent
que no coneixia? Perquè sovint quan ens pregunten per qui donaríem la vida responem per la
gent que més estimem, com és la família, potser els amics... Però, per desconeguts? La resposta de l’Elisabeth va ser: “Perquè m’he adonat que quant més dónes, més reps”.

Ele-

na Agudo i Natàlia Bardina 4t ESO B
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El nostre últim destí a França va ser Colliure. On vam menjar i vam disposar d’una hora i mitja
per moure’ns pel poble.

El pasado día 18 de febrero los alumnos de 3º de ESO y un grupo de 1º de bachillerato fuimos a ver el musical Fang i Setge al Teatro Victoria de Barcelona.
La obra se basa en el asedio que la ciudad de Barcelona soportó en 1714. Es un conjunto de
historias entrelazadas entre sí que explican los acontecimientos más importantes de aquella
época. La representación duró dos horas y treinta y cinco minutos y estaba dividida en dos
partes, de una hora y cuarto cada una, con un descanso entre una y otra.

Sortides

Su estreno ha sido posible gracias a la participación de más de 50 personas entre actores,
técnicos, músicos… Constaba de un decorado muy original y estaba muy logrado, con efectos que conseguían que la actuación fuera más realista.

El musical nos pareció muy interesante porque explicaba la historia de nuestra ciudad, pero
al ser tan extenso al final se nos hizo un poco pesado. Aunque la obra tuviera una durada
bastante extensa, el contenido era interesante y consiguió entretener al público. Por esa
razón consideramos que es un musical recomendable que podéis disfrutar en el Teatro Victoria hasta el 27 de marzo

Gara Jiménez y Sandra Moreno 3º ESO
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Un dels continguts que hem treballat en el Projecte Xarxa ha estat el del parc d’atraccions.
Sempre m’han agradat les atraccions de fira. En aquest projecte, se suposa que treballo al
parc d’atraccions Mediterrània Parc i la direcció del parc m’envia, periòdicament, les feines
que he de fer.
En aquest itinerari he après què és la velocitat, què són les forces, quins són els casos particulars, com el pes o la força de fricció, i els diferents tipus d’energia. Hem realitzat totes les
tasques que ens ha proposat l’encarregat del parc: atendre la clientela, buscar la millor localització per a una nova atracció, proposar quina podria ser la nova atracció, explicar quins
són els principis que permeten el funcionament de la muntanya russa i la caiguda lliure i
també explicar que es pot fer amb les deixalles que es generen en un parc d’atraccions

Aquell dia va ser genial tant per als alumnes com per als professors!

Carla Martín 2n ESO B
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Quan vam finalitzar el projecte, el 8 de març, vam anar d'excursió al Tibidabo. Quan vam arribar, abans d'entrar al parc d'atraccions vam esmorzar un entrepà fora, ja que dins del parc
no es podia menjar. Minuts després van arribar uns monitors i ens van separar en grups, ens
van donar un dossier d'activitats i ens van explicar el que faríem. Quan vam entrar al parc,
cada grup es va dirigir a diferents atraccions ja que no podíem estar tots en una mateixa
atracció. Ens vam muntar en les següents atraccions: l’Hurakan, el Tibidabo Express, la muntanya russa, el Diavolo i els Crash Cars. Abans de pujar-hi ens van fer una explicació teòrica
de cada atracció per després poder fer les activitats.

Divendres 8 d’abril del 2016
Els nostres alumnes de 4t d’ESO van visitar la FIRA GUIA’T per veure els cicles que ofereixen
els instituts de titularitat pública i privada del Vallès Oriental. La Coordinació de 4t va escollir
un bon grapat d’alumnes, un total de 54, que ja han decidit seguir els seus estudis des dels
cicles formatius.
Aquest any hi havia 31 estands i molta informació per acabar d’engrescar els nois i noies de
la comarca. Vam assistir a dues xerrades d’orientació i experiències d’alumnes que van explicar les seves vicissituds a l’ESO i la importància de formar-se constantment.
Com sempre passa, quan els alumnes tornen cap a casa, els veus il·lusionats perquè ja han

Sortides

trobat algun cosa que els pot motivar de debò de cara al seu imminent futur.

César Alegre
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El passat 14 d’abril els alumnes de 1r de batxillerat vam fer una visita a l’antic mercat del Born
on actualment hi ha un museu on es poden veure restes de les cases que varen ser destruïdes
després de la Guerra de Successió per construir la Ciutadella.
La visita constava de dues parts. La primera la vam fer dins del centre cultural del Born on ens
van ensenyar mapes de la ciutat de Barcelona en aquells temps, vam veure un vídeo i ens vam
dividir en tres grups per a la segona part de la visita.
Aquesta segona part consistia en fer un petit passeig pel Born, mentre el guia ens anava explicant els trets importants d’aquest peculiar barri barceloní. Cada grup s’encarregava d’una època: abans de la Guerra de Successió, durant la Guerra de Successió i la postguerra.

La visita va finalitzar al parc de la Ciutadella, el qual va ser construït on abans hi era la Ciutadella construïda per Felip V per controlar Barcelona.

Andrea González Pons 1r Batxillerat
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A més, per fer la visita més didàctica cada un dels grups tenia un mapa on havia de senyalar els
punts més importants de la ciutat en aquella època i un llibret amb informació sobre l’etapa
corresponent.

L’onze de setembre de 1714 va ésser un dia fatídic per a Barcelona.

Sortides

Encara que aquell dia la guerra que durava ja
tretze anys no va acabar, si va ésser ratificada la
condemna de la Corona Aragonesa, executada
per uns Borbons violents, envejosos, centralistes,
absolutistes i intolerants.
Malgrat que la guerra no va acabar fins el 1715,
amb la capitulació mallorquina, les oportunitats
ja eren inexistents. Tot això, com no podia ser
d’altra manera, va comportar un genocidi cultural sense precedents. Catalunya i Ses Illes van
recuperar-se amb molts esforços i temps, amb
grans pèrdues emperò. València mai s’ha arribat
a recuperar del tot i, per altra part, Aragó no ha
tingut cap oportunitat. Sa llengua, abans parlada
a tot Aragó i a l’actual territori castellanoparlant
de València, actualment és només parlada per
onze mil persones, a pobles aïllats dels Pirineus,
on va poder sobreviure penosament.

Barcelona va patir les conseqüències de dues
grans guerres; la Guerra dels Segadors (16401651) i la Guerra de Successió (1706-1714), la
qual va provocar la desaparició de les institucions pròpies de Catalunya.
Però comencem pel principi, a finals del segle
XVII, Barcelona era una ciutat gremial, és a dir,
una ciutat amb un sistema econòmic basat en els
gremis i les confraries. Amb el temps havien anat
adquirint pes en el govern municipal i, per tant,
en aquesta època predominava la classe mitjana.
Ja feia mig segle des de la revolta popular
(Corpus de Sang) que va provocar la Guerra dels
Segadors, però la tranquil·litat amb la monarquia
hispànica no els va durar molt.
L’any 1700 va morir el rei Carles II sense descendència i això va provocar un conflicte que va originar la Guerra de Successió. Van intervenir diferents potències europees defensant Felip V o
l’Arxiduc Carles d’Àustria (posteriorment Carles
VI). A la península, Castella es va posar a favor de
Felip i la Corona d’Aragó va defensar en Carles.
Finalment, l’any 1705 va ser reconegut com a rei
el pretendent austríac amb el títol de Carles III, el
qual va establir la seva cort a Barcelona.

Tota aquesta catàstrofe, més kafkiana que altra
cosa, va anar unida, com no, a una gran pèrdua
de vides humanes. Almenys, la major part van
ésser gavatxes, i no dels atacats.
I, el que provoca més rancúnia és que tot això fos
per interessos territorials i econòmics. Gran Bretanya, la gran traïdora, només per mencionar un
d’entre molts, va aconseguir el monopoli de l’esclavisme i va passar a ésser la primera potència
mundial a canvi de trair vilment a qui més la necessitava en aquell moment.
Resulta vomitiu que per culpa d’interessos d’altes esferes estrangeres, gent de peu fos assassinada, juntament amb la seva cultura, llengües i
llibertats. Ja ho deia Marx, que la història no és
més que una màscara per una guerra perpètua a
dos bàndols.
Martín de Muniategui 1r Batxillerat

El 1711 va morir sense descendència l’emperador austríac, germà de Carles III, que va marxar
cap a Viena per assumir la corona imperial.
Aquest fet no agradava ja que no era convenient
una unió de trons en una sola persona. Així es va
signar el tractat d’Utrecht (1713). Felip V va cedir
territoris i privilegis comercials sobretot als britànics.
A partir d’aquest tractat, Barcelona va quedar
ocupada per militars, burgesos i els sectors més
populars. Durant 13 mesos van resistir un setge
fins que la ciutat va ser pressa a l’assalt de l’11
de setembre de 1714.
Aquesta derrota va provocar moltes conseqüències per Catalunya, com el Decret de Nova Planta
(1716), la reconstrucció del castell de Montjuïc,
l’aixecament de la fortalesa militar de la Ciutadella, etc. Però Barcelona va començar a créixer i a
expandir-se gràcies al comerç amb Amèrica i als

nous processos industrials (Revolució Industrial).
La ciutat va anar creixent i reformant-se fins l’actualitat, sent un gran centre cultural i contemporani reconegut arreu del món.
Xavi Guimerans 1r Batxillerat
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Citius, altius, fortius!
Amb aquestes paraules, el 6 d’abril de 1896 el senyor Pierre de Coubertin va inaugurar els
primers Jocs Olímpics de l’Era Moderna a la ciutat d’Atenes.

Citius, altius, fortius!
El 13 de maig de 2016 en Raulikos inaugura els primers Jocs Olímpics del Giola a la pista d’atletisme de Sant Celoni.
Els alumnes de 1r d’ESO, organitzats en cinc federacions diferents, van participar en aquests
Jocs Olímpics de l’Era Giolina representant els cinc continents. A les proves atlètiques de la
primera jornada van seguir les competicions per equips del dia 27 de maig a les instal·lacions
de l’institut. Aquestes activitats esportives es van realitzar dins del marc del Projecte “Jocs
Olímpics”, tema que va inspirar les activitats del Projecte Xarxa de 1r d’ESO d’aquest tercer
trimestre de curs.

Sortides
Ana Álvarez
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Name: Christian Rodriguez

He told me a little and said that the 22th of July
they would be in a re-enactment in Fayon and if
wanted I could go there. Therefore, I thought
about the idea and finally I decided to go.

Place: Fayon (Zaragoza)

Giolins around the world

Experience: How I become a reenactor.
Let me first introduce myself. My name is Christian and I am studying C.A.S here at Institut
Giola. I would like to tell my experience as a
reenactor. First of all, I think it is important to
know that a reenactor is a person who participates in recreations of historical events.
Here I share my experience. Everything started
one day when I was driving. It was a normal day
when suddenly, an advertisement caught my
attention. In it, they were explaining that they
were making a movie about the Spanish civil war
and they needed people to appear on it. Once I
arrived home I couldn’t get that idea out of my
head, so I talked to my parents about that and
they agreed. Knowing me, it was a wonderful
idea.
Therefore, I started with all the papers and stuff.
Next day I received an e-mail telling me that
they would get me for shooting the movie. It
was really thrilling for me because I love 1930’s.
After a week or so they called me for the dressing test. There they gave me soldier clothing and
I had my hair cut to look like in that era. Besides,
they also gave me the shooting dates.

The second
day
of
shooting I latched on to a series of people that
were dressing different from us. The next day of
shooting in Torrebonica I went with my bicycle
and one of those well-dressed people addressed
to me asking for the bike. Then, I knew that that
was my opportunity to ask about reenactments.
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I put everything in my
suitcase I got the tent and the sleeping bag and
went to Fayon. I had 5 hours by train and then a
5km walk to get to the town. Once I arrived at
the camping I slept on the ground and it was
very uncomfortable. Next day I dressed like every day and I went to see the re-enactment. They
mistook me with a reenactor because I was
dressed like in the 1930’s, and because of that
they gave me free lunch and asked to me if I
wanted to join the battle and of course I said: “
yes”.

Now I can’t remember the number of reenactments that I have attended, this 22 of July
will make a year that I became an official reenactor. It’s a great experience.
Christian Rodriguez CAS

Name: Arnau Céspedes
Place: London (England)
Experience: working abroad

Arnau is a twenty-two-year-old boy who has been living in London for about 9 months. Before that, he
studied CAS at Institut Giola in Llinars. His experience is really interesting and this is the reason why he
has been asked to share his opinions for the school magazine.

Arnau: Great. It’s being the experience of my life.
Interviewer: What are you doing here?
Arnau: I’m working as a chef. You know I studied cooking in L’Escola d’Hoteleria I Turisme” of Girona.
After finishing I wanted to travel abroad to Kwait (because I have an acquaintance there) or to London,
but my mother advised me to study CAS to have the doors open in case I wanted to continue studying.
Interviewer: I remember that. Did you have previous working experience?
Arnau: Well, in fact I was at Celler de Can Roca for my vocational training and then I had a part-time
job at the restaurant “El Mosaic” in Cardedeu.
Interviewer: That’s a good background. Did you travel by yourself?
Arnau: I came with a friend. We had made a promise to ourselves…to travel abroad to improve our
English.
Interviewer: That is a great goal. Was it difficult to get a job in London?
Arnau: I guess it might be difficult as everywhere. However, I was so lucky that the second day I found
a job at a restaurant and I have been working there all this time. It took a bit longer for my friend to
get a job, but he is working, too.
Interviewer: What type of restaurant is it?
Arnau: It is a “Spanish Tapas Restaurant”. Its name is “Barrafina” and it is a franchise. That means that
there are two more only in London.
Interviewer: How curious!!! Is it successful?
Arnau: It is. There are queues of more than an hour to get a stool. I say “stool”, because there aren’t
any chairs or tables. Customers eat at the “bar” just like in a common Spanish bar…but stylish.
Interviewer: Can you find the typical Spanish “Tapas”?
Arnau: Not exactly. You can find some typical things. However, it is much more sophisticated. The
thing that customers value the most is the possibility to see and talk to the chef who is cooking your
food just in front of you.
Interviewer: That sounds expensive, too. Is it?
Arnau: Well, prices are not low but the food is first quality coming fresh from Spain… for example the
peas from Catalonia. I bet you have never eaten such quality food.
Interviewer: You sound passionate. Are you planning to stay here for a long time?
Arnau: I would like to experience my profession in different countries. I am too young to settle. The
truth is that I have good future outlooks… I will tell you ….
Interviewer: Good luck, then. How about your working mates?
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Interviewer: Good morning. How are things going in London?

Arnau: They are great people. They are fun to work with. Many of them are Catalan and there are
other Spanish ones. The common characteristic is that they are outstanding cooking experts. All of
them have an excellent command of English because we have to talk to customers and tell them
about the cooking process, the ingredients, the perfect wine-pairing…
Interviewer: Glad to hear you feel happy. One last question, would you recommend your experience
to other young people?
Arnau: I certainly consider I am living the best experience of my life. Therefore, I encourage young
people to travel and see the world to be able to understand it.

Giolins around the world

Interviewer: Thanks so much for your time. May your dreams come true.

Ar-

nau Céspedes

Name: Clàudia Pérez Martínez
Place: Bergen (Norway)
Experience: Erasmus
My name is Clàudia, and I finished my studies in the Institut Giola five years ago. After that, I studied
Economics in the Pompeu Fabra University (UPF), and nowadays I’m studying a master degree on Public Management.
Since I was a child I wanted to study at University and to take part in an Erasmus programme. Besides,
one of my dreams was to travel to Norway. What I couldn’t expect was to do both things together: to
participate in an Erasmus Programme in Bergen (Norway) from August to December 2014. Bergen is
the second city in Norway on extension and inhabitants’ number. However, it has a little more than
250.000 inhabitants, so it is a small city surrounded by a fjord and 7 mountains. The main touristic
attractions of the city are the Fish Market, Bryggen (some fisherman old houses), and the mount Floyen (one of the 7 mountains).
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I lived in a really big student housing for 5 months. I say “really big” because about 800 students from
all over the world were living there. On the Universitetet i Bergen I studied three different subjects in
English that were so different from the ones I could choose in UPF. One of the main reasons why I consider I learnt a lot was the debates I had with my colleagues, all from different countries and with different perspectives, talking about current topics that affect all over the world.
During my time in Bergen I met people from many different countries (among others: Italian, French,
German, Norwegian, Finish, American, Brazilian, and of course, Catalan and Spanish people) that made
that period one of the best experiences I have ever had.

These months living in a different country, with people from different places and with different cultures
from mine, had changed lot of things of my life. This experience modified the routine I had, made me
appreciate more what I have here, and also what I got there. I’m really happy to have had the chance
to live this experience, and I really recommend young people to dare to do it.
Clàudia Pérez Martínez
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Bergen is the rainiest city in Europe so it was sometimes a problem… I really missed the sun! At the beginning it was difficult to get used to the rainy days. But you have to get used to it, and to carry out all
the activities you had planned even if it rained! Another special thing from the north is that, gradually,
we were having less hours of daylight as winter was coming. When I arrived there in August we just had
four hours of darkness and when I left in December, there were no more than five hours of daylight! For
these reasons and also because we had less work from the University at the beginning, during the firsts
months we could plan many activities. Almost every week we hiked at least to one of the city’s mountains, and when it was possible, we tried to visit other places like the Hardanger Fjord, the Folgefonna
Glacier... also Trolltunga and Preikestolen, which are two of the most famous places from Norway. You
have to hike between 8 and 10 hours to get to Trolltunga (which means “the tongue of a Troll” in Norwegian), and 4 hours for Preikestolen (an impressive cliff over a fiord). But it’s something that, if you
have the chance, you should do! When you get at the top of both places, you get one of the best feelings you could wonder.

El Giola és una comunitat que hem anat formant entre tots, on cadascú hi ha posat el seu gra de sorra.
Però no sempre ha estat com el coneixeu avui dia, per això, sense abusar de nostàlgies, vull dedicar uns
moments als bons records.
Fa anys aquí només s’impartia formació professional (administratiu, electricitat i automoció). Ocupàvem
l’espai on avui dia és la biblioteca i els qui volien fer batxillerat, l’antic BUP, havien d’anar a Cardedeu.
Però en aquells moments ja es va fer un esforç per tirar endavant, mirar cap al futur i, finalment, es va
aconseguir el batxillerat.
Entremig es va veure que fóra bo tenir un nom i un logo. Per escollir el nom es van fer unes votacions que
partien del procés participatiu entre tots els alumnes i el logo es va escollir a partir de propostes diverses
essent guanyador el que tots coneixem de la Lucy Pérez
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El 9 de juliol de 1999 ens van donar les claus de l’institut que avui ocupem i aquell estiu va ser un estiu de
trasllats i de moltes gestions per temes d’acabats i finals de l’obra que no estaven ben resolts.
Després va venir la vocació o l’interès d’endreçar tota la feina, de documentar amb rigor i voluntat de millora el servei que donem a les famílies i als alumnes i es va començar el projecte de Qualitat. Avui som un
dels 14 centres de Catalunya que tenim el distintiu d’excel·lència, fet que implica un compromís que va
més enllà dels papers, vol dir que formem una comunitat que treballa en equip per oferir cada dia un millor servei, perquè hi creiem i ens hi comprometem.
Calamanda Vila

Una vez fui colaboradora en un blog y debo decir que fue genial, no tengo palabras para describir lo que
me hizo sentir pero era algo que me llenaba, de eso estoy segura.
Todo empezó el día en que en twitter vi que necesitaban un colaborador para un blog de series y, como
amante de estas, me animé a presentarme para el puesto. Hablé con mis padres y a ellos les pareció bien
porque saben que es algo que me encanta.
Me puse en contacto con el director y me explicó que necesitaban hacerme una entrevista. Tardaron dos
días en confirmarme si me aceptaban o no. Estaba realmente nerviosa y cuando me dijeron que sí, me
sentí como si me concedieran mi primer trabajo en la redacción de un periódico.
Más tarde, antes de publicar mi primer post, me hablaron de mi nuevo trabajo. Acordamos los días de
publicación con mis horas establecidas; a continuación, si subía de categoría, me dejarían incluso pases
vips para eventos de series. Y si el blog aumentaba de visitas mi colaboración comenzaría a ser remunerada.
Por desgracia, el blog cerró y a causa de ello se me ocurrió crear mi propio blog donde hablo de reseñas
de libros, series y películas.

http://gingergirlweb.blogspot.com.es/

María Hernández 3º ESO A
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“Nos ha sorprendido que la escuela esté vallada, que se hagan clases de agricultura y que tenga un huerto y gallinas”.
El pasado jueves 10 de marzo recibimos la
visita de varios alumnos del intercambio:
Reike, Ronja y Marc. Nos acompañaron durante la clase de Revista y decidimos realizarles una pequeña entrevista, con la ayuda
de Shalin, para que compartieran con nosotros sus primeras impresiones tras su llegada.
¿Qué tal está siendo vuestra estancia?

¿Qué conocíais de nuestro país?

¿Cuánto tiempo lleváis estudiando español?
Medio año. Nos gusta mucho. Casi 70 alumnos de los 180 hemos escogido esta lengua.
Con tres años empezamos a estudiar inglés.
¿Qué os ha sorprendido de nuestro instituto?

La “fideuà”, la botifarra blanca y negra, el
“fuet”, la paella, el cava, Barcelona, San
Juan, la Semana Santa sevillana, los
“castellers”, el sol y la playa.

Nos ha sorprendido que la escuela esté vallada, que se hagan clases de agricultura y
que tenga un huerto y gallinas.

¿Qué os ha impresionado más durante estos primeros días?

¡Sí, de vacaciones a Calella!

¿Os gustaría volver?

La simpatía de la gente y el ruido. ¡Aquí habláis muy alto!
¿Qué diferencias destacaríais entre nuestro
país y el vuestro?
En primer lugar, los horarios. La gente come
mucho más aquí y más tarde. Nosotros solemos comer a las 13h y cenamos a las 18h.
Nuestro horario escolar también varía: algunos días empezamos las clases a las 8 y las
acabamos a las 16h; en cambio, otros días
solo vamos al centro de 10 a 12h. En Alemania los chicos empiezan el instituto con diez
años. La Educación Secundaria Obligatoria

Equipo de redacción Revista Giola
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Muy agradable, nos está gustando. De momento, hemos visitado Gerona y nos ha gustado. No hemos pasado mucho tiempo en
casa de nuestros compañeros porque hemos pasado más tiempo con todo el grupo.
Llinars es un pueblo pequeño y muy bonito,
pero hace mucho frío por la mañana aunque
durante el día hace mucho calor.

comprende seis años y el Bachillerato, dos.
Otra diferencia que destacaríamos es que en
Alemania hay más normas que deben seguirse estrictamente, aquí no tanto. No podemos utilizar el móvil en clase y nadie lo
hace. En 4º de la ESO hay 180 alumnos y cada día nos dividimos de una manera diferente, nunca tenemos a los mismos compañeros, y podemos escoger las asignaturas. En
las clases de Bachillerato, por ejemplo, analizamos obras de autores famosos.

El passat dia dos d'abril L'Oriol Closa va rebre un premi PRJ per part del
Departament d'Empresa i Innovació de la Generalitat de Catalunya. Va ser
un reconeixement pel seu excel·lent treball de recerca: va dissenyar, construir i ens va fer un manual de muntatge i una impressora 3D a l'alçada de
les que podem trobar a botigues especialitzades.
Un excel·lent treball que posa en valor la feina que estem fent en el Departament de Tecnologia del
centre en matèria de robòtica, una feina que ens ha estat reconeguda amb molts premis. Com a tutor
estic molt satisfet, però és millor donar-li veu a l'Oriol i que ell mateix ens expliqui la seva experiència.
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Fede Veguillas

El treball de recerca, més conegut com TR (o TdR com en diuen els pixapins) és una part molt important de l’aprenentatge a batxillerat. No només perquè representa el 10% de la nota, sinó perquè t’ajuda a millorar en aspectes que no es tracten diàriament. És un repte, el de fer una recerca sobre algun
tema que t’interessi, el de poder millorar el món en el que vivim, encara que només sigui a petita escala, perquè els canvis no es fan de cop sinó de mica en mica.
Hi ha diverses etapes per les que s’ha de passar abans d’obtenir un bon resultat. La primera de totes
és decidir què vols i què pors fer. En el meu cas, la primera idea que vaig tenir va ser la de fer una rèplica d’una màquina Enigma (un aparell per codificar i descodificar missatges inventat per un alemany i
que es va utilitzar l’Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial). El problema era que un treball
de recerca és això, una recerca, i aquesta idea ja havia estat més que explotada. Finalment vaig decidir
construir i, sobretot millorar, una impressora 3D.
El TR a l’Institut Giola es comença a finals de primer de batxillerat i s’acaba el novembre moment en
què es lliura la memòria per fer-ne una presentació un mes més tard. Jo em vaig passar tot l’estiu treballant, ja em deien que les vacances entre primer i segon no eren vacances, sinó TR, i la veritat és que
en el meu cas va ser una cosa similar. Em vaig dedicar a construir de zero i a millorar una impressora
3D, amb materials comprats directament a Alemanya, després de discutir-ne el disseny. A més, vaig
crear un manual d’instruccions de la meva impressora per si algú més en volia fer una rèplica.
Finalment, tot i que m’havien dit que no m’ho deixés per al final, vaig fer la memòria, una recopilació
d’informació de tot el que havia fet. I amb la tradició de fer les coses a l’últim moment, he de confessar que la impressora no va funcionar com devia fins al vespre abans de la mateixa presentació. Per
això demano disculpes per la qualitat del vídeo ja que la càmera s’havia quedat sense bateria.
M’agradaria donar-vos només tres consells: el primer, que aprofiteu l’estiu; el segon, que treballeu fins
al final i el tercer, que no imprimiu el TR el dia abans o el mateix dia!
Oriol Closa
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“Creo que mi padre tiene una extraordinaria mano izquierda y solventa todos los conflictos con paciencia, empatía y sentido del humor. Yo intento hacer exactamente lo mismo”.
El pasado 5 de abril recibimos la visita de Isam
Alegre que, además de ser hijo de nuestro profesor César Alegre, es licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas por la UAB. Quiso compartir
con nosotros algunas de sus experiencias y
aprovechamos su visita para conocerlo un poco
más.

3.- ¿Podrías explicarnos en qué consiste ser
profesor universitario?

4.- ¿Hubieras preferido ejercer otra profesión?
¿Cuál?
1.- ¿Qué estudios has realizado?
Soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la UAB y actualmente estoy cursando
estudios de doctorado en la misma universidad.
2.- ¿Tuviste dudas en el momento de escogerlos?
En realidad no. Cuando tenía 14 años mi madre
me dijo que creía que estudiar publicidad sería
una buena idea y enseguida me pareció que
tenía razón. Recuerdo que me pasé los dos años
de estudios de bachillerato obsesionado con la
idea de tener la nota suficiente para entrar en la
universidad que quería. No obstante, hacia mi
tercer año de carrera empecé a tener muchísimas dudas y sentí que quizás me había equivocado. Cuando realicé mis primeras prácticas en
una agencia de publicidad descubrí que detestaba el trabajo de creativo publicitario y que no
soportaba la industria publicitaria en general.

Me dedico a dar clases y a componer e interpretar música, que son las dos cosas que más me
gusta hacer en el mundo. Seguramente podría
haber llegado a este mismo punto sin tener que
haber pasado por la dichosa publicidad, pero sin
duda soy enormemente feliz con las dos profesiones que ejerzo.
5.- Tu padre también se dedica a la enseñanza.
¿Te ha dado algún consejo?
Nunca directamente, pero su forma de entender la docencia siempre ha sido inspiradora. Mi
padre me ha contado cientos de anécdotas sobre lo que pasaba en clase, a veces situaciones
muy duras, pero nunca ha caído en el clásico
discurso, muy extendido en la profesión, de culpabilizar a los alumnos y/o al sistema. Creo que
mi padre tiene una extraordinaria mano izquierda y solventa todos los conflictos con paciencia,
empatía y sentido del humor. Yo intento hacer
exactamente lo mismo.
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Mi rango de acción es bastante limitado, pues
soy el profesor de prácticas, de modo que raramente imparto clases. Como profesor de prácticas de la asignatura de creatividad mi objetivo
consiste en que las alumnas descubran y confíen en su potencial creativo, que aprendan a
dar lo mejor de sí mismas y que acaben orgullosas de su propio trabajo y satisfechas con su
experiencia. Como profesor de prácticas tengo
menos alumnas, unas 30, lo cual me permite
conectar con muchas de ellas a un nivel más
profundo, conversar con ellas sobre asuntos
menos vinculados al marco de la asignatura y
más enfocados a su desarrollo personal y profesional.

6.- ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes
de ser hijo de un profesor?
La principal ventaja es que de pequeño nuestras vacaciones duraban dos meses que pasábamos siempre en la playa de Guardamar. Atesoro estos recuerdos como algunos de los más
felices de mi infancia. Y por supuesto, visitar
con él un museo o hablar de arte es delicioso.
No creo que tenga ningún inconveniente, pero
es muy duro para mí oírle hablar de lo que ocurre en las clases cuando siento que alguna situación le supera…
7.- ¿Cuáles son tus aficiones?
Meditar, correr y hablar sobre emociones.
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8.- ¿A qué lugares has viajado? ¿Has estado en
estos sitios por algún motivo especial?
He tenido la suerte de viajar mucho, en contextos muy diferentes. Podría destacar el año que
viví en Noruega como una etapa que forjó mi
carácter. También la segunda vez que realicé el
Camino de Santiago, donde logré desprenderme de una serie de creencias muy nocivas que
había arrastrado durante muchos años. Y por

último, no estaría de más mencionar la gira que
realicé por Europa con Obsidian Kingdom, una
de las aventuras más emocionantes que jamás
he vivido.
9.- ¿Por qué decidiste hablarnos sobre la normalidad y normatividad?
Porque creo que la cantidad de estímulos normativos que recibimos día a día es insalubre.
Constantemente recibimos una imagen muy
concreta sobre cómo debería ser nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro futuro, nuestros
amigos, nuestra diversión, nuestra pareja. A mí
no me importa demasiado porque he aprendido a ignorarlo y estoy muy a gusto en mi piel;
pero a vuestra edad, cuando estáis construyendo vuestra personalidad y estáis decidiendo
qué y quién queréis ser, esta cantidad de mensajes son una fuente terrible de insatisfacción e
inseguridad. Cuanto antes aprendáis a rechazar
las imposiciones normativas, menos tiempo
necesitaréis para desprenderos de la enorme
cantidad de creencias perniciosas que estas
implican.
Jessica Sibina 4t ESO B

Aquest curs els alumnes de 3r d’ESO hem iniciat un nou projecte anomenat servei comunitari. Aquest nou projecte consisteix en anar a les escoles del nostre municipi, les nostres
antigues escoles, principalment per ajudar els nens a aprendre a llegir.
En primer lloc, ens van assignar una escola i per grups havíem d’assistir al centre els dies
establerts. Quan arribàvem a l’escola, la directora ens acompanyava a l’aula d’informàtica,
on a cada ordinador hi havia un programa anomenat glifing amb el que els nens aprenen a
llegir de manera entretinguda i divertida. Hem comprovat que aquest programa és bastant
eficaç ja que, a més de passar-s’ho bé, els alumnes milloraven la seva lectura.
Abans de finalitzar el curs, tots els alumnes de tercer, dividits en grups, vam anar a acomiadar-nos dels nens amb una activitat diferent que consistia en la representació d’una obra
de teatre sobre un conte tradicional. Els nens van riure molt i nosaltres també. Esperem
que els alumnes que facin tercer l’any vinent puguin gaudir d'aquesta experiència de la mateixa manera que nosaltres.
Belén Arribas i Sara las Heras 3r ESO A
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Un dels continguts que els alumnes de 3r d’ESO han treballat aquest curs a la matèria de Llengua catalana ha estat els gèneres periodístics d’opinió. A continuació, us oferim una petita mostra de les entrevistes que van elaborar.

“Si coneixes els teus talents, tens un tresor per tota la teva vida”
La Rosa Oliveras és psicòloga i coach i es dedica a
orientar les persones en els aspectes generals de
la seva vida i en els aspectes professionals. Ella
ha treballat molts anys en el món de l’empresa i
en aquests moments està organitzant uns tallers
amb el nom de “Taller Talent” dirigit a joves.

Per què creus que els joves necessiten un taller
per conèixer el seu talent?
Perquè moltes vegades no sabem reconèixer els
nostres talents. Quan una cosa ens resulta fàcil la
donem per suposada, i no sabem reconèixer tot
el valor que té i com en podem treure profit, i
com es relaciona això amb uns estudis i una futura feina. I saber-ho és la diferència entre triar una
opció que et faci feliç o un més “del montón” que
viuen resignats o amargats. Com més abans te
n’adones, millor serà el teu futur.

Sé que organitzes un “Taller Talent”, em pots
explicar què és?
És una jornada per a descobrir la informació més
important a l’hora de prendre decisions acadèmiques i professionals. Es faran exercicis i dinàmiques pràctiques dirigides a millorar l’autoconeixement, per a conèixer més els propis talents,
característiques personals i punts forts a posar en
valor.
O sigui, l’objectiu és conèixer el seu propi talent? O va més enllà?
Sí, conèixer més coses sobre el propi talent, ampliar la perspectiva sobre com es veuen des de
fora les teves fortaleses i com es poden utilitzar
per poder triar un camí que faci feliç i doni resultats i satisfaccions.
Quan parles de talent, què vols dir?
Estàs en la teva zona de talent quan allò que estàs fent t'apassiona i t'omple d'energia. Quan ets
tu mateix i estàs “en la teva salsa”. Quan estàs en
ella et tornes més decidit i entregat amb allò que
t'apassiona. Experimentes una sensació plena de
llibertat i autenticitat.

No suficient. Aniríem molt millor si visquéssim
d’acord amb els propis talents. En el món de
l’empresa encara hi ha molts que pensen que
tota persona pot ser bona en qualsevol cosa si
s’ho proposa i que la manera d’aconseguir-ho és
corregir les pròpies debilitats. Crec que és un error. Cada persona té una combinació única de
talents i és aquesta la via de l’èxit.
Dius que el taller va dirigit a joves. De quines
edats?
Va dirigit a joves estudiants de 4rt d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i universitaris. Més que l’edat, el que és important és que estiguin motivats
i interessats per conèixer-se més i tenir el millor
futur possible.
Digue’m els aspectes pràctics del taller: on i
quan es farà el proper? Quan dura? Quantes
persones s’hi poden apuntar?
El proper el farem a l’Institut de Sant Celoni, la
data encara està per confirmar. El taller comença
a les 10 del matí i dura fins a les 6 de la tarda.
Està obert fins a 15 persones.

Pau Maqueda 3r ESO A
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Creus que a les escoles i les feines s’aprofita
prou el talent de la gent?

“Però crec que el teatre amateur es mantindrà. L’afició al teatre no és el fet de
l’obra que es fa, és el fet de les persones que fan l’obra”.
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En Tomàs Nogueres és l’actual jutge de pau de
Llinars del Vallès i director del Casal Parroquial.
Encara que no s’ha dedicat plenament al món de
l’escena, la seva vida sempre ha estat relacionada
amb el teatre. Aquesta afició li venia de família i
amb només 7 dies de vida ja va sortir a l’escenari
com a nen Jesús a la representació de “Els pastorets”. Actualment, amb 72 anys, segueix en el
món del teatre amateur intentant passar l’afició
pel teatre als joves de Llinars.

Quan vas començar en el món del teatre?
Vaig començar el 26 de desembre de 1944 fent
de nen Jesús a “Els pastorets”. El meu pare s’encarregava del Casal Parroquial i, en néixer el 18
de desembre, vaig ser perfecte per al paper. Des
d’aquell moment hi ha hagut temporades que
actuava, altres que dirigia o altres en què no feia
res.
Què significa per a tu el teatre?
Durant tota la meva vida ha estat una “vàlvula
d’escapament”. Mentre treballava a la botiga,
quan de vegades estava neguitós i angoixat perquè no sortien els comptes, anava a assajar al
casal i em relaxava durant una bona estona.
T’hagués agradat viure com actor?
Crec que no. Una vegada Ventura Pons, director
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del documental “La ciutat cremada”, volia fer una
pel·lícula sobre la història de Catalunya i em va
demanar com a documentalista. A partir d’allà
podia haver treballat a la televisió com actor,
però vaig decidir quedar-me a la meva botiga ja
que era molt més estable que no pas viure de
l’actuació.
Alguna vegada has abandonat el teatre?
Durant uns 18 anys vaig deixar-ho completament
perquè necessitava guanyar diners. El meu pare
havia caigut malalt i necessitava un tractament
que el portaven des dels Estats Units i era molt
car. Per poder pagar-ho passava dia i nit a la botiga. No em penedeixo d’aquesta parada perquè,
gràcies a tot l’esforç, el meu pare va poder viure
18 anys més del que els metges li havien dit.
Quan i per què vas passar d’actuar a dirigir?
Durant els 18 anys que jo no hi vaig estar, el casal
va seguir funcionant a càrrec del meu cosí fins
que ell ho va deixar i el casal es va tancar. El capellà que hi havia en aquell moment, mossèn
Jaume Abril, va demanar-nos a mi i a un amic que
tornéssim i el reobríssim. Així vam fer-ho, però a
l’hora d’escollir qui seria el director vam haver de
fer un sorteig perquè ningú volia. Va sortir el meu
nom. Des d’aquell moment no em van deixar tornar a sortir a escena i jo, encantat, vaig dirigir.
Quins grups dirigeixes actualment?
Ara dirigeixo els més petits, entre 7 i 11 anys, i
una noia de 14 anys del grup juvenil.
Què sents com a director quan s’estrena una
obra que has estat assajant durant mesos?
Una satisfacció molt gran. Ara fins i tot més perquè hi tinc implicades netes i familiars propers.
Sents una gran satisfacció quan veus que s’han
reunit tantes persones per fer una sola cosa.

Algun dels nois/es que has dirigit ha arribat
lluny en el món del teatre?
Encara no hi ha ningú que hagi arribat molt
lluny, però hi ha dos o tres que estan estudiant a
l’Institut del Teatre. L’actual regidora de l’Auditori de Llinars també va començar al casal i altres van seguir en el món de les arts escèniques.
Quan acabis de dirigir, t’agradaria buscar algun
substitut?
Crec que jo ja he posat el meu granet de sorra a
la vida de totes aquelles persones que van començar al casal i que, encara que no s’hi dediquin professionalment, han avançat a nivells
superiors. Tot i així m’agradaria que algú seguís
per tal que el teatre no desaparegués del poble.

Quan vas a veure una obra de teatre, pots gaudir-la tranquil·lament o t’és impossible no fixarte en tots els detalls?
Jo intento gaudir i intento veure-ho sense buscar masses pessigolles, però és indiscutible que
en haver-te mogut una mica en aquest món,
encara que intentis evitar-ho, inconscientment
estàs intentant buscar els errors.

Creus que avui en dia és més difícil trobar gent
que vulgui iniciar-se en el món del teatre?
Sí, però bé, cada època té les seves dificultats.
Abans teníem molts joves disposats a fer teatre i
no podíem agafar-los tots perquè no teníem
suficient material. Ara que hi ha material per fer
el que calgui, resulta impossible arribar a fer una
obra de cinc personatges. El que passa és que
ara els joves teniu masses activitats. Hi ha gent
disposada, però no disponible. Quan un grup de
joves vol començar a fer teatre, moltes vegades
no s’acaba fent perquè no hi ha cap dia que tots
el tinguin lliure.
Quin creus que és l’estat del teatre actualment?
Crec que ara està en un nivell molt bo. En primer lloc, perquè el teatre amateur cada vegada
té més medis per fer una obra. En segon lloc, ara
hi ha molta gent que estudia interpretació, cada
any surten unes fornades de joves molt preparats. Abans qui començava en el món del teatre
havia de començar des de baix, fent d’arbre o
controlant el teló. Fixa’t en una cosa, abans a la
televisió només hi havia sèries estrangeres. Avui
en dia hi ha un munt de sèries espanyoles plenes d’actors nacionals. Lògicament, hi ha coses
que han empitjorat, com els impostos de cultura, però en general ha millorat molt.

Sandra Moreno 3r ESO B

En el món del teatre es crea una competitivitat
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Actualment sembla que cada vegada s’aprecia
menys el teatre. La gent prefereix la televisió o
el cinema. Creus que això afecta als petits
grups de teatre amateur?
Sí que afecta, però et diré una cosa, el món
avança. Abans era impensable poder estar assegut al sofà de casa i estar mirant la tele un rigoletto. Però crec que el teatre amateur es mantindrà. L’afició al teatre no és el fet de l’obra que
es fa, és el fet de les persones que fan l’obra
perquè aquelles persones tenen la valentia de
fer una cosa que comporta molts esforços només per tal de complaure el públic. Aquest és
l’esperit verdader de l’amor del teatre amateur
i, per molt que avancin les coses, aquest esperit
no es trenca.

o l’objectiu és només fer gaudir el públic?
Hi ha una part de competència, però hi ha dues
formes de fer teatre: grups que es dediquen a
fer-ho perfecte i participar en mil concursos i
altres grups que volen divertir-se i exposar el
que han estat treballant durant mesos i fer que
el públic s’ho passi bé amb l’actuació.

“La feina ha de ser vocacional”
La Mònica Domènech actualment és educadora
social i treballa com a tal però té diverses titulacions que li han permès treballar en diferents tipus
de feines i tenir experiències diverses al llarg de la
seva vida.

Si, he treballat amb malalts mentals fent d’auxiliar de tutela. També fent reforç escolar i reeducació a nens i joves (fins i tot vaig obrir un centre
durant un temps).
Abans hem dit que tenies altres titulacions. Quines?
Sóc tècnica en Llar d’infants, treballadora familiar, tècnica sociosanitària i em falta un curs per
acabar els estudis de Psicoanàlisi.
Quina feina t’ha agradat més?

En quin sector de l’educació social estàs treballant?
Actualment, estic treballant en dues residències
d’avis del Vallès Oriental.

Opinió

Per què en dues?
Perquè la ràtio d’hores de l’educadora social en
aquest àmbit és només de 10 hores setmanals, i
els tècnics hem de tenir més d’una feina per poder tenir un sou digne.
Creus que amb 20 hores setmanals tens prou
tenint en compte que la jornada normal és de 40
hores setmanals?
No, però com que vaig decidir tenir fills em vaig
proposar passar el màxim de temps amb ells si
m’ho podia permetre i així és que fer poques hores em va bé.
Què fa una educadora social com tu?
Procuro mantenir el nivell cognitiu, psicosocial,
creatiu... de la gent gran mitjançant activitats que
els estimulin en aquestes àrees.

M’agrada molt treballar amb tot tipus de gent i
no tinc cap feina que m’agradi més que cap altra,
de fet espero seguir descobrint més àmbits amb
més feines.
Creus que la teva professió és fàcil i que tothom
pot fer-la?
No, com ja he dit s’ha de tenir molta paciència,
empatia, creativitat i ser molt organitzada. És una
feina que ha de ser vocacional, si no mai no es
farà bé. És una feina molt complicada ja que es
tracta amb persones que porten a sobre problemes, disgustos, frustracions que sovint paguen
amb nosaltres, amb un alt estrès psicològic per
part nostra. Treballar amb avis també és difícil, ja
que cada dia tens la mort molt present.
Sembla que m’estiguis parlant de diverses professions alhora, no és així?
Sí, hem de ser psicòlegs, professors, animadors...
Et sens orgullosa de fer la teva feina?

Quins tipus d’activitats?

Sí, sobretot quan veig que els avis estan bé i recuperen l’alegria gràcies al que faig.

Manualitats, tests psicològics, organització de
festes i sortides, fitxes cognitives, etc.

Quins consells donaries als que volen estudiar
educació social?

T’agrada la teva feina?

Que val la pena, que sigui vocacional, perquè com
he dit és molt difícil, i que estiguin disposats a
patir.

Molt, tot i que moltes vegades és molt estressant
ja que s’ha de tenir molta paciència i mà esquerra
quan treballes amb persones.
La relació amb els companys/es és bona?
Jo procuro portar-me bé amb tothom, però la
veritat és que quan treballes amb un equip de
persones on hi ha jerarquies sempre hi poden
haver malentesos.
Has treballat en algun altre àmbit de l’educació
social?

38

I t’agradaria dedicar-te a una altra feina diferent?
Sí, m’encantaria ser professora.
Per què?
Durant el temps que vaig tenir el centre de reforç
em vaig adonar que tenia traça i m’agradava
molt.
Paula López 3r ESO C

“Quan saps fer una cosa i creus que la fas bé, és satisfactori poder compartir-la”
En Joan Antoni és president del Club d’Escacs de
Llinars.

Jo crec que unes 15 hores a la setmana, més o
menys.
I t’ajuda algú en aquesta tasca?
Si, hi ha més persones implicades. En aquest moment hi ha sis persones més a la Junta Directiva.
I la teva família què opina de tanta dedicació?
Al principi a la meva dona no li agradava massa,
però quan els meus fills van començar a jugar, ella
es va implicar.
El president o els membres de la junta, cobren un
sou?
No, és completament altruista.
Quins beneficis tenen, doncs?

Fa 11 anys, des de que es va crear.
Això vol dir que ets fundador del club. Què et va
fer venir aquesta idea?
Sempre m’han agradat els escacs. Abans jugava a
Cardedeu i amb uns altres companys, que vivien a
Llinars del Vallès, vam decidir obrir un club enfocat a la formació de nens i nenes.
Des de quan ets jugador?
Des que tenia 14 anys, fa 38 anys. Vaig començar
jugant però ja de jovenet m’agradava molt fer de
monitor i quan vaig començar la universitat a Barcelona, em vaig vincular a un equip d’elit on vaig
poder iniciar un projecte molt engrescador de formació d’escacs base. Quan vaig acabar la universitat, vaig tornar a jugar a Cardedeu i vaig traslladar
les meves experiències a la formació de joves.
Què implica ser el president d’un club?

Són beneficis morals i socials. Quan saps fer una
cosa i creus que la fas bé, és satisfactori poder
compartir-la i fer que molts nens i nenes puguin
jugar a escacs. Fer la feina ben feta, no requereix
que te la paguin. De fet, no significa que puguis fer
-la millor; si no li poses sentiment, segur que no
surt bé.
T’has plantejat alguna vegada deixar-ho?
Si, vàries vegades però dóna més satisfaccions que
no pas perjudicis.
Has aconseguit el que et vas plantejar en fundar
el club?
Gairebé... Volíem que viure en un poble com Llinars no fos un inconvenient perquè qualsevol nen
o nena pogués arribar a aprendre, entrenar sense
limitacions tècniques ni econòmiques per arribar a
disputar un mundial. Hem aconseguit que una
jugadora i un jugador disputessin un europeu però
encara hem hagut de renunciar a un mundial per
qüestions econòmiques.

La responsabilitat d’intentar fer les coses bé, representar el club davant d’altres organitzacions i
administracions així com en els diferents tornejos
oficials a Catalunya, Espanya i, fins i tot, a Europa.

Pau Martín 3r ESO C

Quantes hores li dediques a la setmana?
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Des de quan ets president del Club d’Escacs Llinars?

“És un viatge per amants de la natura”
Hola, sóc en F. Joaquim Garcia, tinc 48 anys i
sóc de Barcelona, però actualment visc a Llinars del Vallès. Vaig començar a fer muntanyisme quan tenia 15 anys en el club excursionista de Gràcia i allà va ser on va néixer el
meu amor per la muntanya.

del transsiberià, que durava dos dies i mig,
fins a la ciutat de Bernaül. Allà ens vam quedar un dia que vam aprofitar per contractar
els guies russos que eren amics d’una amiga
nostra; també vam aconseguir provisions. A
partir d’allà vam fer un viatge de cinc hores
en cotxe. Vam recórrer uns 300km per una
carretera de terra fins a un poble molt petit.
I d’allà vam fer un recorregut que formava
part del viatge de dos dies i mig amb una
mena da catamarà baixant per un riu siberià.

Opinió

Aquest viatge és dur, has d’estar disposat...
Tot això formava part de l’aventura pròpiament.
Però quants dies vau necessitar per fer tot
el viatge?
Quin ha estat el teu viatge preferit o en el
que més has gaudit?
Potser el viatge que més vaig gaudir va ser a
les muntanyes de l’Altai siberià.

En total, amb l’estada a Moscou, l’aproximació al transsiberià i el retorn, que vam fer
amb una línia interior d’avió des de Bernaül
fins a Moscou, vam estar unes tres setmanes.

On es troben exactament?
Són unes muntanyes situades al que ara és
una frontera entre Rússia, Kazakhstan, Mongòlia i Xina. Són unes muntanyes bastant
grans que formen una mena de contraforts
de l’Himàlaia.
Sembla un lloc de difícil accés, com hi podem arribar?
Sí, és un lloc molt difícil d’accedir fins i tot
per als propis russos. Crec que no existeix
cap vol directe i el mètode que vam utilitzar
aleshores, l’any 1997, va ser viatjar de Barcelona a Moscou. Allà vam optar per fer la ruta
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Sibèria

Per tant, finalment, la valoració del viatge
seria positiva?
La valoració va ser molt positiva perquè
érem un grup de quatre catalans i vam fer un
viatge acompanyats de tres russos que ens
van dur per aquelles contrades i cal destacar
molt positivament que aquelles muntanyes
encara són salvatges. Són muntanyes habitades per l’ós bru i el tigre de les neus. També
hi viuen indis altaics que tenen arbres Xaman, per tant són cultures ancestrals molt
lligades amb la natura.
Tu recomanaries aquest viatge?

No us va fer por continuar sabent que aquella nit va ser el cavall, però la següent podíeu ser vosaltres?
No, perquè és una ruta freqüentada per alguns excursionistes russos, però si vas amb
compte els ossos no acostumen a atacar les
persones.
Ara mateix, canviant de tema, on t’agradaria viatjar?
Possiblement a les muntanyes dels Andes
bolivians.
A algun cim en concret?

També depèn del tipus de persona, no?
És un viatge per a tots aquells amants de la
natura. Sempre fora de les rutes turístiques
comercialitzades. És un viatge dur perquè
s’ha d’estar acostumat a cuinar-se el menjar
amb un foc improvisat amb llenyes de la
muntanya, per tant les condicions són una
mica dures. Repeteixo, només per amants
de la natura.

No sé si algun dia el podré fer perquè és un
viatge complicat, donades les circumstàncies
familiars actuals. Però m’hagués agradat pujar una muntanya que el meu pare havia pujat de jove: el Haina-Poto-Si, un cim de gairebé 6.000 metres situat als Andes, Bolívia.
Moltes gràcies per aquesta entrevista. Ha
estat un plaer.

Tens alguna anècdota que t’agradaria explicar sobre aquest viatge?
Bé, nosaltres utilitzàvem un cavall per carregar coses, ja que havíem de carregar molts
quilos. Llavors una de les nits, el cavall va
escapar-se per culpa d’un ós que va aparèixer. Nosaltres no el vam sentir perquè dormíem; però l’endemà al matí vam trobar
unes marques i el soc de les provisions trencat possiblement per les urpes de l’os que
buscava menjar.

Akkem-belukha
Ferran Garcia 3r ESO C

I no vau trobar l’ós ni el cavall?
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Sí, sempre i quan estiguis amb una persona
que conegui molt bé el terreny perquè si no
és així, anar sol per aquestes regions és pràcticament impossible.

El cavall el vam trobar al poblat, un dels guies va haver de tornar a buscar-lo. L’ós no el
vam veure, però les marques eren evidents:
amb total seguretat sabíem que havia estat
un ós.

“Recordo el dia que van matar en Salvador Puig Antich. El meu pare i jo anàvem
amb cotxe i ens vam assabentar que l’havien matat”.
L’Antonio Font Roure va néixer a Mataró l’11 de
setembre de 1934. Ha viscut molts anys a Mataró
i ara viu a Granollers. Ha treballat de viatjant,
igual que el seu pare. Es va casar amb 20 anys i va
tenir una filla. Més tard es va divorciar. Ara que ja
és jubilat fa tot el que pot. Li encanta passejar,
però la seva passió és conduir, sempre que pot
agafa el cotxe i se’n va a la muntanya.

Opinió

Actualment
tothom estudia, però com va ser la seva educació?
Jo vaig tenir força sort. Vaig anar a l’escola quan
era molt petit, no recordo l’edat exacta, i vaig
estudiar fins als 15 anys. En aquells temps estudiar fins als 15 anys ja era una mica estrany. Vaig
deixar d’estudiar perquè no tenia facilitat. Llavors, vaig començar a treballar de mecànic.
Abans la situació material era diferent, és a dir,
les cases, la roba, el menjar... Com era?
Jo vivia a Mataró a “Les cases barates” que no
eren barates. El meu pare tenia un bon treball i a
casa no va faltar gairebé res. El meu pare era viatjant, també jugava a la borsa. Era molt llest i va
ser qui va ensenyar a tota la gestoria de Mataró a
fer la feina. A casa menjar no va faltar. Algun cop
vaig anar a la Creu Roja. Hi havia molta gent que
hi anava a demanar-ne. Les monges, que s’havien
de treure les seves vestimentes, donaven menjar
a la gent. Pel que fa a roba, cal dir que gairebé
tothom portava espardenyes. Les persones que
portaven un altre tipus de sabata volia dir que
tenien molts diners.
I que em pot dir de la situació política? Com es
vivia en aquells temps?
A casa, el meu pare era més de dretes que d’esquerres. Tot i això, no era clar de quin partit era.
El meu pare sempre deia: “El dia que falti Franco
ja veureu!” Jo era d’esquerres i a casa ens barallàvem. Recordo el dia que van matar en Salvador
Puig Antich. El meu pare i jo anàvem amb cotxe i
ens vam assabentar que l’havien matat. Jo vaig
cridar: “ Mira el que han fet ara els maleïts de
Franco!” Un policia em va sentir, però es va portar bé i va abaixar el cap. Ara, quan vam baixar
del cotxe mon pare em va pegar i em va dir:
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“Algun dia ens mataran per culpa teva!” Quan era
jove vaig unir-me als boys scouts de Mataró. Fèiem reunions als soterranis de Sant Josep. Aquest
grup era d’esquerres i tots defensaven els drets
dels catalans.
I respecte a la religió, era obligatori anar a missa
o resar?
A mi no m’agradava gens anar a missa. Quan feia
la mili, que era obligatòria, cada dia festiu hi havíem d’anar i si no hi anaves et ficaven al calabós.
Jo sempre intentava escapar-me. Tenia fet un
amagatall i els deia als meus companys que quan
passessin llista diguessin el meu nom. Alguns cops
va funcionar, però un dia em van enxampar i em
van ficar al calabós. A casa també eren força religiosos, però jo no. La meva mare sempre em deia: “Nostro senyor té un bastó que pega i no fa
remor”.
Què es feia en el temps lliure: anaven al cine,
jugaven...?
Doncs sí, jo anava al cine quan era jovenet. També anàvem al ball que eren força diferents de les
discoteques que hi ha ara. Però això que es diu
que ara els joves no saben el que i abans sí, és
mentida. En aquell temps et podies allunyar del
poble o amagar-te i fer el que volguessis. No estaves sempre controlat. La gent també jugava a cartes, sobretot els meus companys de la mili, però a
mi no m’agradava, jo llegia.
Tens algun moment de la teva vida que creguis
que mai oblidaràs?
A mi sempre m’han agradat les motos, des de
petit que en portava. Clar, jo quan era molt jovenet portava motos, però eren petitones. Una vegada un home afí al règim franquista, en veure
que sabia anar amb moto, em va portar una moto
gran, era d’Alemanya i em va dir que la provés. Jo
mai havia anat amb una moto d’aquelles dimensions. La vaig engegar i llavors no podia parar-la.
No parava de fer tombarelles i d’anar molt de
pressa. L’home em va dir que no s’havien de fer
exhibicions i, quan va veure’m fer aquelles coses
tant estranyes, pensava que jo estava fent una
exhibició perquè en sabia molt. Aleshores em van
dir que havia de fer d’escorta de Franco. Els vaig
dir que no, que no ho faria mai. I em van amenaçar dient-me que em ficarien a la presó. Al final
vaig aconseguir marxar i que em deixessin en
pau.
Emma Tarrats 3r ESO C

LLIBRES SOBRE L’HORTA
Ara ja fa un cert temps vaig recomanar en el nostre bloc del Departament de Ciències el
llibre d’en Jordi Puig Roca: L’hort del segon origen. Un llibre de divulgació, extens i bàsic en
la biblioteca de qualsevol persona que treballi en horts ecològics. Bàsic perquè no tan sols
ens parla de com plantar i tenir cura de plantes i arbres, sinó també de quines espècies són
millor. És un llibre molt útil per als horticultors ecològics de Catalunya, ja que ens parla de
les moltes varietats d’hortalisses i arbres fruiters que hi ha a Catalunya, on es poden trobar
i quan s’han de plantar.

Faig aquesta introducció per parlar-vos de dos llibres, de pretensions més modestes que el
llibre d’en Jordi Puig, però molt importants pel tipus de públic al qual van dirigits. Si el llibre
de Jordi Puig va destinat a persones interessades en el món de l’horticultura i amb uns
certs coneixements, els dos llibres en qüestió s’adrecen al món escolar. I això és important
perquè és a l’escola on tenim el planter dels nous artífexs d’un món més just i curós amb el
medi ambient. Són els infants d’avui els que hauran de lluitar per un món millor i, per tant,
són els qui hem de dotar de coneixements, actituds i valors.
En els dos llibres ha col·laborat la Marta Gimeno, una de les professores del cicle agrari del
nostre centre. A més, també és la persona amb qui imparteixo la matèria d’hort ecològic
als alumnes de 2n d’ESO (i gairebé a tot l’institut perquè tothom hi passa a donar un cop
d’ull o ajudar de tant en tant).
La Marta no és una neòfita en el tema. Si tafanegeu per internet podeu trobar la següent
informació:
Viajera incansable, Marta es ingeniera agrónoma. Premiada por Bancaja con el proyecto
“Construcción de un Huerto de ocio en Meliana”. Máster en gestión y promoción para el
desarrollo local.
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La divulgació, però, no està a l’abast de tothom. Divulgar no és copiar i enganxar d’altres
llibres. Divulgar es posar en llenguatge assequible allò que un sap. En general la bona divulgació, com és el cas d’en Jordi Puig, significa fer senzill tot allò que a una persona li ha portat anys d’investigació, de recerca, de treball. Divulgar no significa “rebaixar el nivell”, al
contrari, significa fer-ho assequible a tothom mantenint “el nivell”. Per tant, vol dir que la
qualitat del divulgat ha de ser excel·lent ja que va adreçada a un públic no entès. Això implica tenir cura del que es parla, com es tracta, de no fomentar errors conceptuals, de que
les imatges no indueixin a cap error. És a dir, comporta més feina que un article per a especialistes perquè ja coneixen el tema tractat i moltes coses es donen per suposades. Sempre
he insistit que els llibres de text de divulgació han de ser rigorosos perquè molta gent que
no és especialista en el tema els interpreta com si fossin “paraula de Déu”.

Profesora de “Sembra en Saó” ha impartido clases de huertos ecológicos y jardinería sostenible en diferentes centros de Valencia. Técnica del centro de estudios rurales y agricultura internacional (CERAI). Coordinadora de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo (AECID). Ha participado en numerosas jornadas y cursos entorno a la cooperación,
jardinería y agricultura ecológica.

Opinió

A la Marta, nascuda a Museros el segle passat i filla de llauradors, sempre li va agradar anar
al camp a ajudar els seus pares. Quan va arribar l’hora d’estudiar a la universitat va haver de
deixar el seu poble i va marxar cap al sud, a Oriola, i des d’aleshores no ha parat de conèixer
persones i viure a altres ciutats com Tolosa, Còrdova, Barcelona i, ara, Llinars del Vallès. Actualment és professora d’un cicle d’Agropecuàries allí, a l’institut del poble, on capacita els futurs llauradors en el conreu d’hortalisses i fruiters i en la cria d’animals, tot des d’una vessant
agroecològica i sociocràtica.
Del resultat de tota aquesta experiència neixen els dos llibres que ha publicat i que són bàsics
per a la biblioteca d’un centre on es treballi l’hort escolar pel rigor i la facilitat de lectura.
Ambdós aporten moltes idees per poder fer un projecte d’hort a l’escola. Els títols dels dos
llibres són per ordre d'aparició: L'hortet a l'escola i Les aromàtiques a l'escola. Les seves ressenyes es poden trobar a:
http://dolcarevolucio.cat/botiga/es/libros/2714-l-hortet-a-l-escola-llibre-.html
http://www.eixamedicions.com/index.php?module=llibre&id=673.

Espero que els gaudiu i us serveixen per treballar per un món millor.

Ferran Claudín
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Arriba Sant Joan, a l’ambient ja es respira la màgia del solstici d’estiu.
L’olor a pólvora, el crepitar de la fusta que crema, l’aroma de coques de gustos ben diversos
i la frescor del cava donen la benvinguda a l’estiu.
El curs d’enguany finalitza i la primera fornada d’Agropecuaris/es ja és una realitat.
Com en una recepta antiga i casolana hem barrejat aquells ingredients que tenim a l’abast
de les nostres mans: coneixements, eines, llavors, planters i tot ho hem amorosit amb
il·lusió i ganes de fer.
I .... Voilà!
Hem de reconèixer que no són coques de pastisser, ni tan sols que hagin sortit del mateix
motlle. Cadascuna d’aquestes persones té la seva pròpia personalitat i la seva idiosincràsia,
tenen les seves singulars maneres de fer. Més que un grup heterogeni, sembla un conjunt
d’unitats que han coincidit en el temps i en l’espai.

Esperem, i creiem, que se’n sortiran. Més o menys com ho ha fet tothom.
Benvinguts i benvingudes al món real.

Departament d’Agropecuària
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Amb l’inici de l’estiu, finalitzen el cicle i se’ls hi obre un nou horitzó. Hauran de sortir a guanyar-se les garrofes, hauran de bregar en mil batalles quotidianes, en llocs, de vegades, força hostils.

¿Qué son los seres humanos?
¿Tan solo sentimientos maniatados?
¿O quizás personas sin un rumbo fijo, que miran
el amanecer, que corren para no perder el atardecer?
Los seres humanos somos especiales. A veces,
nos quedamos contemplando el agua correr por
el grifo cerrado e intentamos huir por el desagüe
taponado.

Nos aferramos a personas, cosas, momentos…
Sin embargo, la vida transcurre y por ese motivo,
quizás, vayamos en busca de la felicidad. Quizás,
esa búsqueda se trate de la historia que escribimos con los pequeños detalles.
Así que dejemos estallar ‘’el qué dirán” para empezar a reproducir los momentos, a pausar los
recuerdos, a detener el dolor y a regresar a la
felicidad, donde los sueños enfrascados jamás
desaparecerán.

Gingergirl
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Racó creatiu

A veces, lo que más deseamos nunca se cumple
y, a veces, lo que menos esperamos que suceda
ocurre.

No recordo si ja n’hem parlat altres vegades ja que és un tema recurrent que apareix curs rere curs, amb alumnes diferents i tracta temes i espais variats. No para. Per aquest mateix motiu us hi torno a apropar, humilment, és clar.

Racó creatiu

El treball dels murals s’està convertint, i de fet s’ha de convertir, en un signe d’identitat. Per
què? Perquè els murals seran realitzats per alumnes que ara hi són però marxaran i per altres
nous que vindran. Perquè seran vistos per ulls d’avui i de demà. Perquè al llarg de les estacions, al llarg del dia i la nit, al llarg del temps... seguiran aquí. Són un vestigi de qui érem, de
qui som i de qui serem.
Tots tenim una qualitat o una altra. D’aquesta manera, hem tingut alumnes molt creatius
que ens han ajudat a fer aquests murals. Però no parlem en passat només, nooo! Ara, a 2n i
4t d’ESO tenim una molt bona collita d’alumnes que saben fer molt bé les coses quan es tracta de crear dins del món del dibuix i la pintura. Ara estem enllestint projectes iniciats pels
nostres ancestres: un mural a l’hort i un mural itinerant que vestirà diferents espais de l’institut. Aquest mural itinerant serà una auca gegantina on el tema tractar serà ser estudiant o no
(ja m’enteneu), estar al costat del nostre estimat Giola o no, ser adolescent toca nassos o
no... Sempre amb bon humor, és clar. Aquesta auca gegantina es farà amb material reciclat
de les banderoles de nadal.
A veure si ho aconseguim!

Edu Cereza
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Racó creatiu
Sara Hernández 4t ESO A
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Racó creatiu

Christian Fernández 3r ESO B

Jessica Sibina 4t ESO B
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Racó creatiu
Edu Cereza
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Volem agrair la col·laboració dels següents professors i alumnes:


Cèsar Alegre, Isam Alegre, Ana Álvarez, Edu Cereza, Ferran Claudin, Sílvia Genís, Enric Jiménez, Pili Lozano, Manel Lledó, Eli Martínez, Mary Moreno, Carme Pallarès, Josep Poch, Mònica Roselló, Amparo Rubio, Montse Sans, Fede Veguillas, Calamanda Vila.



Elena Agudo, Ada Álvaro, Belén Arribas, Natàlia Bardina, Carolina Campos, Arnau Céspedes, Oriol Closa, Elena Criado, Ferran

Heras, Maria Hernández, Sara Hernández, Gara Jiménez, Nairi
Khosroyvan, Paula López, Pau Maqueda, Carla Martín, Pau Martín, Eva Molina, Sandra Moreno, Martín de Muniategui, Clàudia
Pérez, Christian Rodríguez, Edu Sánchez, Jessica Sibina, Emma
Tarrats.
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Agraïments

Garcia, Montse Gil, Andrea González, Xavi Guimerans, Sara las

OFERTA FORMATIVA







ESO
Batxillerat
Curs d’Accés CFPS
Estudis professionals
 CFPM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques Dual
 CFPM Gestió Administrativa
 CFPM Producció Agropecuària Dual
 CFPS Administració i Finances Dual
Assessorament en FP i reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant
l’experiència laboral o en activitats socials

Institut GIOLA
c) Tulipa s n, 08450 Llinars del Vallès
Telèfon: 93 841 28 66; E-mail: institutgiola@xtec.cat
@institutgiola Web: http://institutgiola.cat
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