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envolgudes i benvolguts,
Aquesta revista Metastasi d’estiu ens serveix com a mostra del més destacat del curs que deixem enrere i també com a inici del que hem de començar al setembre.

És per això que l’Editorial d’enguany té dues parts; en el meu cas es tracta de fer la presentació com
a nova directora de l’institut.
El primer que voldria remarcar és la motivació que em va portar a presentar-me per directora de
l'institut Jaume Vicens Vives. Es tracta del meu institut perquè hi vaig ser com a alumna cursant el
BUP i el COU, i també fa més de 15 anys que en sóc professora de música. A més a més, els meus tres
fills n’han estat alumnes. El meu lligam emocional amb el centre, per tant, és molt gran i tinc molt
present com era, com és i també cap a on m’agradaria que anés.
Com tots sabem, és un centre complex des de molts punts de vista: pel nombre d’alumnat i professorat, complexitat a nivell d’horaris degut als estudis de diürn i nocturn, complexitat pels diferents tipus d’ensenyament: ESO, Batxillerat LOMQE i Batxillerat Internacional i també, i molt especialment,
per la gran diversitat d’alumnat. Amb tot això, no podem oblidar la comunitat educativa, l’entorn i
també la història de la institució, que compta amb més de 175 anys.
Es tracta de saber gestionar amb la màxima eficàcia tots els elements i sempre comptant amb tot el
capital humà que hi està implicat. La nostra prioritat principal han de ser les persones i és per això
que ens proposem uns objectius per seguir millorant en els diferents àmbits: acadèmic, personal i
social de tot l’alumnat.
Treballarem per continuar tenint un centre amb igualtat d’oportunitats, que fomenta la integració i
el treball participatiu i col·laboratiu, que vetlla per un ensenyament inclusiu, laic i respectuós amb
la pluralitat de la nostra realitat social. Vetllarem, per tant, perquè hi hagi el màxim respecte per tots
els membres de la comunitat escolar, siguin quines siguin les seves creences religioses i polítiques,
els seus orígens culturals i lingüístics, el seu sexe o raça. Tindrem en compte la coeducació i la perspectiva de gènere, i procurarem una educació integral de l’alumnat, tenint especialment en compte
l’educació emocional.
No cal dir que, un dels pilars fonamentals per poder portar a terme tot això és el claustre de professorat, que procurarem implicar al màxim, sempre tenint present la seva satisfacció i motivació.
Igualment les famílies, que les volem involucrades i dinamitzadores del centre.
Ja per acabar, voldria fer un agraïment molt especial a l’equip directiu que ara ens passa el relleu.
Han procurat sempre que tota aquesta maquinària funcioni i han tingut el màxim respecte per tots
els que integrem aquesta gran comunitat que és el nostre estimat Institut Jaume Vicens Vives. Moltes
gràcies.
Bon estiu, ens tindreu a la vostra disposició.
Rosor Rabassedas i Pagès
Directora des del primer de juliol
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inal de curs. Final d'una etapa, també, i començament d'una de nova.
Com ha de ser, amb relleu de persones que estimen el centre, i que comencen amb il·lusió i ganes de participar activament a la vida de l'ins-

titut.

Aquest és el darrer número de la revista d'enguany i el meu últim editorial
també com a directora de l'institut Jaume Vicens Vives. La revista està plena
de vida: els nostres alumnes han treballat de valent i han participat en un
munt d'activitats que estic segura que els han ajudat a créixer i a ser més autònoms.
Ha estat un curs ple d'emocions, molta activitat i moltes reivindicacions,
també. Hem ensenyat, hem estudiat i hem posat moltes hores per aconseguir
arribar on volíem. Hem comprovat que tot necessita esforç i dedicació, i que
a vegades no es compleixen tots els nostres somnis. Malgrat això, hem après
que val la pena seguir i perseverar.
Hi ha hagut moments de tot. Hem tingut temps per riure, plorar, discutir i
negociar. No sempre ha estat fàcil perquè escoltar i mirar d'entendre les altres
persones, amb opinions i pensaments diferents, és cada vegada més difícil de
fer. La influència de «tertulians», «opinadors» i persones que només «alcen la
veu» és cada vegada més gran i tothom es veu amb cor de dir als altres què
han de fer. Els adolescents hi estan més exposats i és la nostra feina a l'institut
fer-los veure i entendre que sense evidències fermes, sense coneixement, no
avançarem. Més aviat anirem enrere, entossudits en les nostres idees i pensaments, sense fer cas de veus més experimentades i sàvies.
Cada vegada tinc més clar, després de molts anys a l'ensenyament i com a
membre d'un equip directiu, que hem de ser rigorosos amb la nostra feina

i procurar que el nostre alumnat sigui participatiu i vegi la necessitat d'estudiar i «anar més enllà». El dia a dia és molt important, les classes són molt
importants i les activitats que es fan després de les classes també. Hi ha qui fa
esport, qui toca un instrument i qui simplement passeja o va a la biblioteca
a llegir. La curiositat porta a la motivació i a voler aprendre més. Tots hi hem
de contribuir.
Però no sempre tot surt bé. Soc molt conscient que a vegades es cometen
errors, però també soc realista quan dic que hem intentat fer el possible per
posar-hi remei. Disculpeu-nos si no ho hem fet millor.
Aquest és un adéu com a directora però no com a professora que soc d'anglès.
Continuaré aquí, ensenyant al meu institut, treballant amb les noies i nois
d'ESO i Batxillerat per intentar arribar més lluny d'on som ara. Ha valgut la
pena, han estat cinc anys de directora i set anys en un equip directiu. He intentat entendre tothom amb qui m'he relacionat: alumnat, professorat, personal no docent, famílies i Administració. No ha estat fàcil però tant el meu
equip com jo hem fet el que hem cregut que era millor pel centre. No sempre
l'hem encertat però podeu estar segurs que hem vetllat perquè cada dia fos
un dia millor.
Només em queda donar les gràcies. Gràcies Cristina, Magda, Rocio, Dani, Josep i Elisabet. Gràcies al professorat, alumnat, PAS i famílies. I donar la benvinguda més cordial al nou equip directiu, que comença aquest 1 de juliol.
Bon estiu
Ens veurem el setembre
Anna Masós
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Graduacions
GRADUACIÓ DE 2n DE BATXILLERAT,
Discurs de la directora

B

envingudes i benvinguts a la cloenda del curs i acte de graduació dels

això ha estat així i confiem que els vostres «alumnes» segueixin el vostre

alumnes de la promoció 2013-2019.

exemple.

Després d’aquests llargs mesos, per fi hem arribat allà on tothom

I n’hi ha hagut més, d'alumnes:

tenia ganes d'arribar: la fi del curs i del batxillerat. Alguns heu aguantat amb

1) Els persistents, que saben el que han de fer i sempre es recorden del que

paciència i d’altres us heu desesperat abans d’hora. Molts de vosaltres heu

hem dit (Queralt, Lydia, Eva, Ona, Gal·la, Rim, Marc, Sergi, Mariona, Sara,

treballat molt i ara esteu esperant la recompensa a tot l’esforç i constància.

Núria, Júlia, Txell...).

Arribarà!... Una mica més de paciència i ho enllestirem tot de seguida. Avui,
però, relaxeu-vos i gaudiu del moment i del que els vostres companys us

2) Els reivindicatius i els sindicalistes (Jan, Roger, Júlia, Paula, Lluís...). Hem

tenen preparat (creuem els dits, per si de cas!)

pogut parlar més d’una vegada però potser no tantes com hauríeu i hauria
volgut. Heu reivindicat i heu mogut molts altres alumnes a fer-ho (no sempre

Volíeu fer una gran graduació i segur que aquesta ho serà. Vàreu pensar en el

heu coincidit tots en les maneres, però sí en el fons de les qüestions). Ha

Teatre Municipal i altres espais de la ciutat per poder fer una gran celebració,

estat profitós i fàcil parlar amb vosaltres. Hem pogut «discutir» temes i idees,

però m’alegra (ens alegrem) que hàgiu retornat al nostre teatre, el teatre

i crec que sempre ha estat amb respecte per totes les parts.

Ignasi Bonnín, el vostre teatre, on uns quants de vosaltres hi heu passat
hores, muntant, desmuntant, arreglant i desarreglant llums, ordinador,

3) Els participatius, els que heu vingut a les Portes Obertes i els dies que

endreçant i desendreçant, i finalment ensenyant als alumnes d’ESO com

teníem algun acte i heu ajudat a explicar com es viu a l’institut i heu fet de

ho han de fer per sortir-se’n en aquest món de l’espectacle. I, arribats en

guies als alumnes novells: Lluna, Laura, Marc, Arnau i molts d’altres. Gràcies

aquest punt, he de donar les gràcies particularment a l’Arnau, l’Adam, en

per l’ajuda i l’entesa.

Martí i l’Aniol. Gràcies per ser-hi (encara que a vegades heu estat més aquí

Naturalment, totes aquestes anades i vingudes no haurien estat possibles

que a les classes!), per ajudar-nos, per donar-nos idees (sovint realistes i

sense la col·laboració i paciència del professorat, dels conserges i

algunes vegades utòpiques), per «criticar-nos positivament» i per fer realitat

administratives, de l'Alba i, molt especialment, dels tutors i tutores. I he

projectes que nosaltres soles no hauríem pogut portar a bon terme. Heu fet

de fer una menció especial a l'Anna i a en Carles, que sense la seva perícia

realitat allò que sempre es diu de «fer participar l’alumnat». Aquests anys

informàtica i la seva inacabable paciència no sé on faríem avui aquest acte.
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Gràcies a tot el professorat que heu tingut a l’ESO i al batxillerat, i moltes
gràcies a tots els tutors i tutores que us han tingut durant tota l’etapa. Avui
també en tenim uns quants entre nosaltres.
I tots aquests tutors i tutores han estat dirigits i recolzats per les coordinadores
de nivell. Moltes gràcies Gemma Ballarin, coordinadora de batxillerat, i
Sussi Roure, coordinadora de BI. Sense vosaltres, la meva feina i la de tot
l’equip directiu hauria estat molt més feixuga i sobretot «descoordinada». Els
alumnes ho sabran reconèixer, segur.
I em direu, aquí som molta més gent! Sí, les famílies, no me n’oblido. Heu
«patit» dos anys intensos però espero que també hi hagi hagut moments de
gaudi, moments on haureu vist que els vostres fills i filles es feien grans i
decidien fer més la seva. Ara en tenen l’oportunitat: ara han de decidir què
volen fer o no fer i han de ser ells qui prenguin la decisió. Com deia l’escriptor
Lewis Carroll «If you don’t know where you’re going, any road will get you
there».
Perquè, durant tots aquests cursos que heu passat al Jaume Vicens Vives, hem
procurat ensenyar-vos a ser més autònoms i a aprendre que, per fer les coses
ben fetes, es requereix molt d’esforç. I us heu preguntat moltes vegades «per
què he d’aprendre això, si no és útil?» Aquesta idea que el coneixement ha
de ser útil és molt generalitzada i és una idea que hem intentat desterrar del
vostre imaginari. Per què aprenem literatura i els versos d’Ausiàs March amb
aquell català tan aspre? Doncs, i cito literalment un altre professor d’institut,
«perquè és difícil». Potser no fareu servir per res els versos d’Ausiàs March,

però l’esforç per entendre’ls no és gaire diferent del que cal per entendre
qualsevol altre text complex que tracti temes que encara no ens resulten
familiars. Hem vingut a aprendre a aprendre. I aprendre demana esforç. No
ho oblideu!
Avui, però, posem-ho tot en «standby», deixem per una estona la filosofia,
les matemàtiques, l’anglès i disfrutem d’aquesta vetllada. Gràcies per ser-hi!
Per la meva part, i de l’equip directiu, només ens queda desitjar-vos el millor.
Tot el que hem cregut que havíem de fer ho hem fet, i si no hem pogut arribar
més lluny no és per falta de convicció o de motivació.
Nosaltres també estem arribant al final de la nostra etapa. De la mateixa
manera que vosaltres us gradueu, nosaltres també ho fem. A finals de juny
acaba el nostre mandat i podem dir molt orgulloses que «ho fem amb
vosaltres». Des d'aquí el meu agraïment al meu equip, que us ha donat
suport tots aquests anys: Magda, Cristina, Rocío, Dani.
Ara que us tenim tots aquí reunits, us volem desitjar sort i dir-vos «fins aviat».
Aquesta casa és la vostra i sempre que vulgueu o que ho necessiteu, aquí
estarem, nosaltres, el professorat, i tot l’equip directiu nou que començarà
el curs vinent.
Moltes gràcies! Una abraçada a tots!
Anna Masós
Directora de l’Institut Jaume Vicens Vives
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Graduacions
Blanc
Els que en saben diuen que els dos anys de Batxillerat són els més durs de la
vida d’un estudiant. Potser tenen raó, potser és el moment en què l’alumne
acaba el seu procés de maduració com a persona adulta, potser és el període
en el qual es carrega amb més feina aquells que solien passar-se les tardes
estirats al sofà o passejant per la Rambla.
Per això em va sobtar el que reflectien les cares dels meus companys el
dia de la graduació de la nostra promoció, el 24 de maig. Per una banda, el
cansament provocat per l’esforç de l’estudi era palpable, però uns somriures
tristos, uns ulls entelats i, fins i tot, algunes galtes humides em van desmuntar
totalment la idea de patiment que tanta gent associava a aquests dos cursos.
Potser s’equivocaven, els qui tant en sabien.
No puc evitar recordar una conversa que vaig tenir amb en Josep Pi abans
de començar el temible batxillerat. Em va dir alguna cosa de l’estil “és com
una punxadet:, quan l’acabeu us semblarà que ho heu somiat”. Quanta raó
que tenia!

rere curs marcant els alumnes. Espero, sincerament, haver tingut la sort de
deixar-los petja, jo també.
No em vull allargar, però la veritat és que el comiat a la que ha estat la
nostra família i casa nostra durant un temps que semblava que no s’havia
d’acabar mai és molt complicat. Una família que, per cert, funcionava sota
la impol·luta funció de l’equip directiu.
Potser és un altre text protocol·lari i mediocre d’un pobre alumne que no
sabia com exterioritzar el seu agraïment, però… de quines altres opcions
disposes quan no tens res més que quatre paraules per expressar tot el que
sents?
Potser, i només potser, els protocols serveixen per evitar quedar-se en blanc.
Arnau Lleixà i d’Ambrosio,
en representació dels nois i noies de 2n de Batxillerat

Sembla mentida com tots aquells records dels moments en què la pressió
dels exàmens i dels treballs ens ensorrava es van esfumant per donar pas a
aquell comentari del company del costat que va fer somriure el professor; a
aquella anècdota que ens van explicar a classe tement que s’escapés massa
del temari i que, en efecte, ho feia; a tots aquells moments dins de l’aula i
pels passadissos en què el riure va poder amb el cansament i amb l’obsessió
de la nota trimestral; sí, també a totes les gamberrades que vam fer. I és que
potser és veritat allò que “pesen més els records bons que els dolents”.
Possiblement no podrem agrair mai tot el que se’ns ha donat en aquesta
etapa. Pensareu: “Per què ho hem d’agrair? És la seva feina, no?”. I quina
feina! Nosaltres marxarem marcats pels professors que hem tingut al llarg
d’aquests dos anys (i alguns durant tota l’ESO) mentre ells continuen curs

Comiat de la coordinadora

B

envolguts alumnes de 4t d’ESO,

Deixem enrere una etapa llarga, una etapa d’emocions, de treball, una etapa complicada per a tots, que ens ha permès aprendre i anar avançant per la
vida. A alguns de vosaltres us he conegut de petits, a primer d’ESO, a d’altres us he tingut a tercer o a quart en plena efervescència personal. Us he vist
avançar, poc a poc, cap a l’inici de l’edat adulta. Encara us queda camí per recórrer però al final s’hi arriba. Com a coordinadora no us puc negar que m’heu
donat feina! Però ara que us deixo penso que, fins i tot, potser, us trobaré a faltar.
Que passeu tots un molt bon estiu i que tingueu molt d’èxit en els vostres estudis, la vostra feina i sobretot a nivell personal. Sigueu sempre honestos, responsables i bona gent!
Una abraçada.
Àngels Vallverdú
Coordinadora de 4t d’ESO
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GRADUACIÓ DE 4t D'ESO
Els de 4t ens graduem!

E

ls actes de graduació són un bon motiu per reconèixer la feina que s’ha
fet els darrers anys. També han de servir per retrobar-nos i compartir,
tots plegats i amb un enorme orgull, aquesta culminació d’etapa. Però
en realitat aquest acte, que va tenir lloc al nostre teatre el dia 20 de juny passat
i que vam anomenar “graduació” no va ser per celebrar la fi d’una etapa, sinó
per celebrar el començament d’una de nova, que ens emociona i ens fa por
a la vegada.
L’Helena Rutllant ens ho va deixar ben clar en el seu magnífic parlament,
quan ens va recordar que la nostra amistat sempre perdurarà. També ens
va recordar i ens va fer tornar a viure tots aquells sentiments que hem sentit
durant aquests llargs quatre anys: nostàlgia, alegria, tristesa, amor, desamor...
L’Anna Masós també ens va dedicar un discurs, en el qual s’acomiadava del
seu càrrec com a directora. Ben igual que nosaltres, ella també comença una
nova etapa i esperem que tot li vagi molt bé, i sobretot li donem mil gràcies
per tot el que ha fet per a nosaltres.
També cal destacar les diferents actuacions que hi va haver durant la
graduació: el Trio LaLaLa, format per l’Ignasi Carenys, l’Eduard Boades i en
Lluc Cabrera, ens va transmetre mil sentiments a través de la seva música,
i ens varen fer ballar, riure i fins i tot gairebé plorar quan varen tocar City of

Stars. La Yolanda Molina ens va deixar amb la boca oberta quan va recitar
Como quitar la adicción a una niña, i llavors ens va cantar Con las ganas. I,
per finalitzar, l’Andrea Makaire ens va sorprendre quan va cantar Zombie del
grup The Cranberries.
A part de les actuacions també vam tenir el nostre moment per fer-nos fotos
amb les nostres companyes i professores, unes fotos que portarem sempre
a sobre i que cada vegada que les mirem ens recordaran tots els moments
increïbles que hem viscut durant els anys de la secundària.
Finalment, en nom de totes les alumnes de 4t d’ESO m’agradaria donar les
gràcies a totes les professores que ens han acompanyat durant aquests anys,
sobretot a les nostres tutores de 4t —la Farners Brugués, la Rosa Panosa,
la Clàudia Barba i en Lluís Puig—, i a la nostra magnífica coordinadora,
Àngels Vallverdú. A totes les professores us volem donar les gràcies per la
vostra paciència, per aquells petits moments en els qual ens ho hem passar
superbé a les classes i per haver-nos ensenyat tantes coses durant aquests
anys. Gràcies.
Ivet Pujiula
4t ESO B
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Graduacions
La Júlia, una campiona
La nostra estudiant de 2n de Batxillerat B Júlia
Ibáñez Massa va obtenir la segona millor nota
de Catalunya de la part comuna de les Proves
d’Accés a la Universitat. Un impressionant
9,8!!!!! Per ella es veu que va ser una sorpresa;
per a l’equip de professors que hem tingut la
Júlia… no, en absolut. Rigorosa, treballadora,
constant, humil, observadora, aplicada, generosa…, un còctel de qualitats que han fet que
la Júlia aconseguís el repte de ser la gironina
amb la nota més alta a la temuda Selectivitat.
Un orgull per a tots els qui l’hem acompanyada.
Gràcies.
Cristina Juher
Professora de Llengua catalana i literatura

Perseverança i constància
Vaig obrir l'ordinador a poc a poc intentant retardar el moment tan temut, i amb els ulls mig
tancats i amb l'ai al cor vaig mirar la pantalla de
reüll. Quan vaig veure aquell número la meva
primera reacció va ser comprovar realment
que, de debò, era jo. Doncs… sí, era ben bé jo!
Tanmateix vaig tardar una estona a assimilar-ho.
La meva segona reacció va ser posar-me a saltar amunt i avall per casa boja d'alegria, i quan
els meus pares van veure aquell 9,8 també van
quedar estupefactes.
L'endemà quan em vaig despertar pensava que
potser tot havia estat un somni. Però quan el
mòbil va començar a bullir i a treure fum a causa de les trucades de la premsa, aleshores em
vaig assabentar que havia tret la segona millor
nota de Catalunya i la millor de Girona!
Després d'un any de perseverança i constància
tots els esforços han tingut la seva recompensa.
De mica en mica, sense angoixar-se ni posar-se
pressió a un mateix i amb l'ajuda i el suport de
professors, familiars i amics he aconseguit fer
un bon segon de Batxillerat. Sobretot penso que
he pogut realitzar una bona preparació per a la
Selectivitat gràcies a la planiﬁcació i a la feina
fetes durant tot el curs.
Finalment m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que m'han acompanyat durant
aquests anys, especialment a la meva família.
Júlia Ibañez Massa
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La sele del dret i del revés
Parlem amb Jan Rosa i Laura Rodríguez, alumnes de 2n de batxillerat social de l’institut

Pre-sele
Com et sents? Com estàs?
Jan: Ara mateix, a l’expectativa. Satisfet amb la feina feta i amb ganes de
fer-ho el millor possible.
Laura: Sempre hi ha nervis i un cert grau d’incertesa, perquè mai saps
exactament què et trobaràs. De tota manera, ho intento viure amb
tranquil·litat, deixant de banda els nervis, malgrat que sempre costa no
estressar-se.
Com ho has fet per preparar-te?
J: En aquests moments de tanta feina, la clau és organitzar-se bé.
Cadascú prepara la sele d’una manera diferent. Personalment, crec que
les classes de repàs que ofereix l’Institut van bastant bé, sobretot en les
assignatures que tenen una part pràctica més destacada.

Graduació dels alumnes
del sector Est

D

ivendres 7 de juny es va celebrar la festa de graduació de l'alumnat
del sector Est. Com cada any, l'acte va ser al centre cívic de VilaRoja i, després de diverses actuacions i parlaments, l'alumnat de 4t
d'ESO del sector i les direccions dels seus centres van rebre l'aplaudiment
de tot el públic assistent. Del nostre institut van ser-hi els alumnes
següents: Dúnia Bel Arbi, Nawfal El Boughlamy, Hanane El Haddouchi i
Kevin Moreno.
La festa va servir, també, per homenatjar la Nico, que es jubila després de
molts anys lluitant per l'escolarització dels nois i nois d'aquests barris.
Dani Bartomeu
Ccoordinador pedagògic

L: He decidit preparar els exàmens estudiant “per assignatures”, per tal
de no deixar temes a mig fer. Em reconforta molt anar deixant enllestida
la feina i donar els temes per tancats.

Post-sele
Com et sents? Com ho has viscut?
J: Ara mateix, esperant resultats. Tranquil i satisfet amb la feina feta,
però encara amoïnat en certa manera per la transcendència d’aquestes
proves.
L: Des del meu punt de vista, hi ha massa pressió al llarg del curs. És
veritat que probablement la sele és la prova més important que haguem
fet fins al moment, però amb el treball i la constància que exigeixen al
Vives pots treure molt bona nota.
Què te n’esperaves i què t’has trobat?
J: M’esperava un examen més difícil, quan realment resulta molt més
assequible del que et podies imaginar.
L: Sempre tens el neguit del “que et trobaràs”. En general, m’ha semblat
un examen no gaire difícil, semblant als dels altres anys, tot i que, per
exemple, la comprensió oral d’anglès era lleugerament més difícil.
Què li diries a la Laura o a en Jan pre-sele?
J: Que no es preocupi i que, sobretot, no es deixi portar pels nervis,
perquè et poden jugar una mala passada i no aporten res de bo.
L: Li agrairia immensament totes les hores que ha dedicat a preparar la
prova. Tot i això, també li diria que s’ho agafés amb més calma, que no
n’hi ha per tant.
Quins consells donaries a aquells que hauran de fer la sele l’any vinent?
J: És fonamental ser constant i perseverant al llarg de tot el batxillerat.
Amb això, ja tens molt de guanyat per poder treure una bona nota i
entrar a la carrera que vulguis. Tanmateix, crec que també és important
gaudir del temps lliure i viure aquests dos anys amb tranquil·litat.
L: En primer lloc, és important treballar durant tot el batxillerat i no
posar-se a estudiar el dia o setmana abans. De totes maneres, crec que
t’ho has d’agafar amb calma i cal treure’t la pressió de sobre.
Pau Sabrià
1r Batx A
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Activitats, sortides i
Aula d'acollida

amb la finalitat de promoure la lectura entre els
més joves.

torno budista, sense haver deixat mai de ser cristià.»

Representació teatral del conte

Des de l’aula d’acollida del nostre centre, vam
aprofitar la participació d’aquesta alumna en el
concurs per treballar a classe el llibre recomanat
en la seva categoria Kafka i la nina viatgera, de Jordi Sierra i Fabra.

«Jo no puc transformar el món, però em puc transformar a mi mateix.»

El Caçador

A

quest any, els alumnes de l’Aula d’Acollida
del nostre institut han tornat a participar en
el Projecte «Arrelarreu Contes» impulsat per l’entitat Òmnium Cultural en col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament. Es tracta d’una iniciativa en què els alumnes de les aules d’acollida
dels diferents instituts de secundària de Girona
i Salt expliquen contes de forma teatralitzada a
les biblioteques públiques dels seus municipis i
a les escoles de primària properes al seu institut.
Aquest és el quart any consecutiu que el Projecte
es du a terme.
En el cas de la nostra aula d’acollida, els alumnes
van representar el conte El caçador en tres sessions diferents: la primera, a la Sala de Lectura de
Girona Centre durant l’hora del conte el passat 11
de març, la segona, a la Plaça del Vi el dia de Sant
Jordi, i la tercera, a l’escola Annexa el 26 d’abril.

El dia del concurs, els diferents participants havien de llegir diferents fragments seguits del llibre.
Cadascun d’ells n’havia de llegir un en veu alta -el
que aleatòriament se li havia assignat- de manera
que jurat i espectadors van poder fruir amb les diverses lectures i es van poder fer una idea clara de
la història.
Al final, la Marilyn no va resultar guanyadora, però
tots plegats ens vam endur uns bons consells del
jurat: l’important no és córrer, no és fer una lectura ràpida, l’important és transmetre allò que un
llegeix, i fer que el públic gaudeixi i escolti embadalit mentre llegeixes.
Fina Bassó
Tutora de l’aula d’acollida

Fina Bassó
Tutora de l’aula d’acollida

L’aula d’acollida a Temps de Flors

A

quest any, els alumnes de l’aula d’acollida
hem tornat a participar a «Girona: Temps de
Flors» i ho hem fet juntament amb altres instituts
de Girona.

A

El passat 4 d’abril, una alumna de l’aula
d’acollida del nostre institut, Marilyn Valeria
Benítez Cruz, va participar en els quarts de final
del Gironès del XV Certamen Nacional Infantil i
Juvenil de Lectura en Veu alta en la categoria de
Timoners (alumnes d’aula d’acollida). En aquesta
ocasió, el teatre del nostre institut, Ignasi Bonnin,
va ser el local escollit per celebrar l’esdeveniment.
Aquest concurs de lectura en veu alta és una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana en collaboració amb el Departament d’Ensenyament

10

Aquest treball va estar exposat en el pati dels Serveis Educatius del Gironès i en vam fer la inauguració institucional el dilluns 13 de maig, amb
la participació dels diversos alumnes i tutors de
les aules d’acollida de Girona, membres del CRP,
així com també del director Territorial del Departament d’Ensenyament a Girona, el Sr. Martí Fonalleras. Tot plegat va estar amenitzat per les cançons de l’Àngel Daban, que ja ens ha acompanyat
en altres ocasions.
Alumnat de l’aula d’acollida

Aquesta experiència ha estat valorada molt positivament pels propis alumnes, ja que reconeixen
que els ha servit per millorar la seguretat en ells
mateixos, perdre la por a parlar en públic, estrènyer els lligams entre ells, fer amics amb alumnes
d’altres aules d’acollida i guanyar fluïdesa a l’hora
de parlar el català.

XV Certamen Nacional Infantil i Juvenil de lectura en veu alta

Aquest gran Mandala fet a partir de flor natural i
de soques decorades -que en forma d’espiral es
desplega des del punt central fins al cercle exterior- representa els nostres camins, els nostres
orígens, les nostres il·lusions, les nostres cultures,
que s’obren per “trobar-nos a la cruïlla” amb els
altres, amb les altres persones que, com nosaltres,
caminen per la vida.

En motiu de la commemoració de l'Any Panikkar,
hem fet d'aquest filòsof, científic i teòleg l'eix central del nostre projecte anomenat «Cruïlla de camins» amb l’objectiu de crear una obra col·lectiva
des del diàleg intercultural. Per aquest motiu, durant quinze dies les nostres aules d’acollida s’han
convertit en classes de filosofia i d’art. D’una banda, hem reflexionat sobre la vida i el pensament
d’aquesta figura i, de l’altra, hem pintat mandales
damunt de soques d’arbre per tal de crear un mandala gegant en col·laboració amb la resta d’aules
d’acollida. Les reflexions sorgides del pensament
de Panikkar s’han convertit en la font d’inspiració de les nostres creacions. En destaquem les següents:
«La finalitat de la vida és caminar.»
«Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i

i intercanvis
Expojove
Orientant el futur. 4t d’ESO a l’Expojove

E

l dia 5 d’abril, tots els alumnes de 4t, acompanyats de quatre professors, vam anar a l’Expojove, al
Palau de Fires de Girona. L’Expojove és una fira amb diferents estands en els quals diferents universitats i centres de cicles formatius orienten els joves en la presa de decisions de cara a la seva formació i
al seu futur laboral.
Quan vam arribar ens van fer una xerrada sobre els camins que podem triar després de l’ESO i a continuació vam disposar de temps lliure per anar a demanar informació sobre tot allò que ens interessés.
De les coses positives que remarcaria seria la llibertat que ens va deixar el professorat perquè ens informéssim del que volíem i també el fet que, en haver-hi tants instituts, ens vam poder barrejar i parlar amb
els altres nois i noies d’altres llocs.
Personalment, la idea m’atreia des d’un principi, ja que pensava que podria aclarir-me o mirar informació de sortides que no coneixia. I així va ser: vaig trobar coses molt interessants i m’he acabat decidint
gràcies a aquesta fira.
Visitar l’Expojove va ser una bona experiència, ja que ens ho vam passar molt bé i va ser interessant. L’Expojove pot ajudar molts adolescents que encara no saben què fer després de l’ESO a conèixer diverses
opcions per al seu futur.
Àlex Cañizares i Dària Santiago
4t ESO C

Sortides
Girona romana

D

urant el tercer trimestre, els alumnes de 1r d'ESO vam fer una gimcana
per descobrir restes de la Girona romana.

Vam començar l'itinerari a la plaça Sant Domènec, on ens vam fixar en la
Torre Rufina. Allà el nostre professor ens va explicar quan es va fundar Girona, com era l’antiga ciutat i també que en aquest lloc hi havia una porta que
servia per creuar la muralla romana. Després vam continuar la nostra ruta
fins a Torre Gironella, que està a la part més alta de Girona. Vam veure la base
de la torre, una porta de muralla i una antiga cisterna d’aigua. En aquest lloc
ens van explicar la línia del temps de Roma i la llegenda de Ròmul i Rem. A
cada lloc on ens aturàvem ens fèiem una selfie.
Vam seguir per la baixada de la font del Bisbe i vam arribar fins a la plaça dels
Apòstols. Ens van explicar la llegenda de Gerió i també que al lloc on ara hi
ha la catedral hi havia un antic temple romà. I vam comptar les escales!
Quan vam passar pel portal de Sobreportes, ens van dir que era l’entrada
principal de la Gerunda romana. La via més important de comunicació que
passava per la ciutat era la Via Augusta, que anava des dels Pirineus fins a
Cadis.
Seguidament, vam anar al Museu Arqueològic, que està situat a Sant Pere de
Galligants. Hi havia moltes coses: un capitell d’estil dòric d’Empúries, uns
mil·liaris i un mosaic que no sabíem si representava el mite del fil d’Ariadna
o el de la poma d’or. A les sales de dalt, ens vam aturar en una vitrina que
guardava un mirall, unes nines per jugar, un collaret, una llàntia i molts altres objectes de la vida quotidiana de l’antiga Roma.
Abans de tornar a l’institut, vam entrar al Museu d’Història per veure el Mosaic del Circ. Ens va explicar que representa una competició de quàdrigues
i que es va fer al segle III dC. També ens vam aturar davant d’una maqueta
molt ben feta d’una antiga vila romana.
La gimcana ens va agradar molt. Vam aprendre
Basat en el text de l'alumna Carla Pagès
1r d'ESO C
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Activitats, sortides i
Ginebra, una ciutat encantadora

C

om cada any, a final de primer de Batxillerat els alumnes tenen l’oportunitat de fer un viatge a l’estranger. Aquest any, el destí escollit va ser
Ginebra, una petita i encantadora ciutat de Suïssa. Els alumnes del grup A
van anar-hi del 14 al 17 de juny, mentre que els del grup C van anar-hi del 15
al 18.
En general, l’experiència va ser molt enriquidora i plena de cultura: vam poder assistir a diverses xerrades, exposicions i visites, entre les quals l’accelerador de partícules del CERN, el Museu de la Creu Roja, la ONUG (Oficina de
les Nacions Unides a Ginebra), la ruta d’Aurora Bertrana i el Museu d’Història Natural de Ginebra. També vam poder gaudir de temps lliure per explorar
la ciutat, fer fotos, anar de compres i, fins i tot, alguns van banyar-se al llac
Léman (tot i la temperatura extremadament baixa de l’aigua).
Per als alumnes de 1r A, tot va començar la matinada del divendres 14. Havíem quedat a les tres a l’estació: alguns havien dormit unes quatre horetes,
mentre que d’altres vam optar per “empalmar” (cosa que després va sortir
cara, perquè vam arrossegar moltes hores de son durant tot el viatge). Adormits, vam agafar el vol de les sis per arribar allà a les vuit, i amb el transport públic (que, per cert, deixava a la RENFE en evidència) vàrem arribar al
Geneva Hostel. Pel matí vam fer una mica de turisme per la ciutat, visitant
el centre històric i perdent-nos pels carrers. De seguida vam poder experimentar allò de que “Ginebra és la quarta ciutat més cara del món”: molts
de nosaltres teníem greus problemes per dinar per menys de 20 CHF (que
equivalen a uns 18 euros) o per prendre un gelat sense arruinar-nos. Durant
la tarda vam fer una parada als bains deis Pâquis, on ens vam poder banyar
i prendre el sol, i fins i tot alguns companys es van animar a tocar un dels
molts pianos d’ús públic que hi havia a la vora del riu.
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El dia següent va començar molt d’hora: a les 9 teníem programada la visita
al CERN. Tot i que les xerrades van ser molt interessants, vam quedar-nos
amb les ganes de baixar a les instal·lacions reals, perquè no vam veure pràcticament res més enllà de vídeos, documentals i simulacions. En principi
teníem aquella tarda per anar de compres per la ciutat, però se’ns va espatllar el pla per culpa d’una sobtada i forta tempesta (amb calamarsa inclosa). En un tres i no res la ciutat va convertir-se en un autèntic caos: cotxes
i ambulàncies per tot arreu, transport públic saturat, gent corrents amunt i
avall... Tot i el cansament que portàvem a sobre, alguns vam aprofitar la nit
de dissabte per veure l’ambient de Ginebra a aquelles hores, que bàsicament
consistia en gent rica i elegant fent unes copes en bars d’allò més cars.
Diumenge vàrem anar a visitar el Museu Internacional de la Creu Roja, situat
just davant de les oficines de l’ONU. La visita va ser realment interessant, hi
havia testimonis virtuals que t’explicaven les seves històries, regals fets a la
Creu Roja per gent d’arreu del món, simulacions de desastres naturals, explicacions sobre el Genocidi de Ruanda o la Segona Guerra Mundial... Després
de dinar va començar la ruta d’Aurora Bertrana, que teòricament l’havíem
de preparar entre tots els alumnes. Hi ha qui va implicar-s’hi molt i van trobar-ho interessant, d’altres no tant... El que és segur és que no ens va quedar
cap racó de Ginebra per visitar. Un cop acabada la ruta (al parc des Bastions),
vam anar en transport públic fins a Carouge, un barri molt bonic i acolorit,
on vam poder fer un gelat i unes quantes fotos. Per acabar el dia, després
de sopar alguns vam anar al centre a fer un volt, i vam aprofitar per pujar a
la sínia (veient Ginebra de nit, que és preciosa, per cert) i acostar-nos al Jet
d’Eau, d’on vam sortir tots molls.
Per començar l’últim dia a Ginebra alguns vam sortir a córrer a primera hora,
descobrint, a la vora del riu, un petit parc infantil fet de pneumàtics, molt
original tot. Després d’esmorzar vam dirigir-nos a l’encreuament dels rius

i intercanvis
Árve i Ródano on, tot i la calor, no ens vam poder banyar... Llavors vam tornar al centre i vam pujar a la catedral, per fer fotos i gaudir de les seves vistes.
Després de dinar per allà a prop, vam anar visitar les Oficines de les Nacions
Unides. La xerrada va deixar molt a desitjar, sincerament, però és que no
disposàvem de més d’una hora si no volíem perdre l’avió. En sortir, vam anar

ràpid fins a l’aeroport i, després d’algun ensurt per la pèrdua d’uns bitllets,
vam poder embarcar i tornar a casa. Finalment, esgotats, vam arribar a Girona cap a quarts de dotze del dilluns.
Júlia Martínez
1r Batx A

HP CodeWars 2019 a Houston (24 febrer - 4 març de 2019)

L

’HP CodeWars és un concurs de programació que l’empresa HP organitza de forma anual a totes les seves seus mundials. Consisteix a resoldre
una sèrie de problemes mitjançant programació. Els equips estan formats
per tres persones i únicament disposen d’un ordinador per poder programar, cosa que obliga tot l’equip a distribuir-se les tasques de programació i
de resolució de problemes, els quals, un cop resolts, s’envien internament a
una web on en comproven el resultat i si és correcte n’atorga una puntuació.
D’aquesta manera, HP aconsegueix fomentar la programació i la resolució
de problemes als alumnes que estan als instituts. La primera edició es va
celebrar el 1998 a la seu central de la companyia HP a Houston, Texas.
El passat 3 de març de 2018 dos equips de l’INS Jaume Vicens varen participar a l’HP CodeWars Barcelona, a la seu que l’empresa té a Sant Cugat del
Vallès. El resultat va ser molt bo: els equips van quedar en primera i segona
posició d’un total de 108 equips vinguts d’arreu de Catalunya. El premi que
va rebre l’equip guanyador va ser poder participar a l’edició americana de
l’HP CodeWars l’any vinent a Houston. Els integrants d’aquest equip van ser
Vinyet Costa Garcia, Xavier Povill Clarós i Sergi Soler Arrufat, alumnes becats
CiMs-CELLEX i estudiants de Batxillerat Internacional del nostre institut,
que van tenir la gran oportunitat de visitar les instal·lacions de la NASA, la
seu de l’empresa HP i el museu d’Història Natural de Houston i d’assistir a
un rodeo al Houston Livestock Show and Rodeo. Una experiència per a tota
la vida.
Albert Falgueras Xarbau
Professor de matermàtiques i acompanyant dels alumnes a Houston
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Activitats, sortides i
Viatge
V
iatge final
nal d
d'etapa
'etapa 4t d'ESO a Madrid. Dietari de viatge
14 de maig

16 de maig

No he pogut dormir en tota la nit pels nervis. A les 6 del matí ja tothom estava
despert i preparat, entusiasmats pel que podríem considerar el nostre comiat
d’etapa. A les 7 del matí, havent arribat tots a l’estació i fet el recompte, hem
agafat el bus amb destinació Madrid. Les primeres dues hores, entre que uns
parlen i altres criden, han passat ràpidament. Llavors, hem parat per esmorzar i després he dormit fins a l’hora de dinar. Una parada d’hora i mitja i les
últimes hores del viatge, que no ha estat tan etern com em pensava.

Avui ens hem aixecat a les 8:30 després d’una nit molt més tranquil·la que
l’anterior. Hem esmorzat i hem agafat el bus sense perdre més temps per anar
al monestir del Escorial, una residència històrica de la família reial espanyola. Ha sigut molt interessant veure la construcció i escoltar l’explicació amb
emoció de la guia.

Hem arribat a Madrid. Allà, els professors han guiat la visita pel centre de la
ciutat, passant pel Congreso de los diputados i la Puerta del Sol. Tots hem fet
moltes fotografies gaudint el moment. Tots estan molt nerviosos i jo, per part
meva, necessitava i necessito estar sola deu minuts, però dubto que els pugui
gaudir.
Una vegada al càmping, ens han donat les claus dels bungalows i els hem fet
nostres. El mateix càmping oferia el sopar, amb la qual cosa ja s’ha decidit que
no ens mouríem més. Ha arribat la nit i no tinc ganes de més disbauxa. Vaig a
dormir, fins demà.
15 de maig
Avui ha sigut el millor dia del viatge, sense cap mena de dubte. A causa de la
fatiga del dia anterior, els meus companys d’habitació i jo ens hem llevat un
quart d’hora tard i hem hagut de córrer per esmorzar. A continuació hem agafat el bus per anar a passar el dia a Segòvia. Abans d’arribar-hi, hem fet una
primera parada al Palau Reial de La Granja de San Ildefonso. Allà hem pogut
veure una de les millors exposicions de tapissos del món, a més de visitar el
palau i passejar pels jardins. El gran laberint del jardí i les fonts són espectaculars.
Acabada la visita, ens hem dirigit al centre de Segòvia i, després d’una pausa
per dinar, hem visitat els monuments que havíem triat i treballat prèviament
a classe. Hem vist l’aqüeducte, la catedral, l’església, la casa d’Antonio Machado... M’ha semblat una ciutat preciosa i molt recomanable visitar-la.
Demà tornem a la capital i he de descansar bé, bona nit.
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A la tarda ens han deixat quatre hores de temps lliure per visitar la ciutat de
Madrid. La majoria dels alumnes hem aprofitat per anar a les botigues de la
Gran Via, la zona més comercial de la ciutat. També hem sopat tots junts d’hora, ja que després començava El Rey León. A tots ens ha agradat molt el musical, tant pel vestuari de les actrius i els actors com per la qualitat musical. Cap
a mitja nit, acabat ja l’espectacle, hem agafat un bus en direcció al càmping.
De seguida ens n’hem anat a dormir, fatigats per la intensitat del dia.
17 de maig
Ha arribat l’últim dia. A les set del matí ja tots estàvem desperts preparant les
maletes i ordenant els bungalows per emprendre el nostre viatge de tornada
a Girona. Han arribat les nou del matí i tothom ha pujat a l’autobús, amb les
maletes ja a dins del maleter. Hem passat un temps tranquil entre amics al
Parque del Retiro i ens hem tornat a reunir al migdia, preparats per la nostra
visita al Museo del Prado. En aquest museu hem vist quadres magnífics i importants com Las Meninas. Acabada la visita, hem anat a dinar.
A les tres ja tots els alumnes ens hem reunit per fer el nostre últim viatge en
autobús i tornar cap a Girona. La tornada ha estat llarga i esgotadora, nou
hores tancats al vehicle amb dues úniques parades. Finalment hem arribat a
Girona a les dotze de la nit. Necessito un dia de descans.
Aquests dies de viatge han sigut molt divertits i tothom ha gaudit molt. Desitjo que la següent generació tingui un viatge tan emocionant com el nostre.
Escrit coral creat per Èric Castellanos (1r Batx A) a partir dels textos de Roger Alegrí,
Marta Altimir, Pep Arnau, Ignasi Carenys, Berta Carreras, Aina Duran, Oriol Garcia,
Yolanda Molina, Carla Moral, Berta Roca i Aina Rodríguez (4t ESO)

i intercanvis
Descoberta del patrimoni científic històric
L’institut Jaume Vicens Vives ha acumulat al llarg dels anys tot un seguit de
materials per a la didàctica de les ciències experimentals que avui considerem
un patrimoni històric. Una tècnica del Museu d’Història de Girona, la Magalí
Pons, hi ha estat treballant prop de dos anys per fer-ne una catalogació. S’han
anat revisant els aparells, els accessoris, els complements i altres materials
existents als laboratoris i aules de l’institut anteriors a 1967. La Magalí Pons
anava fent una cerca d’informació del material, del fabricant i, quan ha estat
possible, de la data d’adquisició. La informació recopilada s’ha recollit en una
base de dades en format Excel. Cada objecte té un número de catàleg i s’ha arribat a 400 registres. La Maria Lluïsa González i en Xavier Sàbat, professors jubilats del centre, han assistit la Magalí en la seva tasca de recerca i catalogació.
El dimecres 15 de maig es va fer una sessió de presentació d’aquest patrimoni
al professorat actual i jubilat. A la biblioteca es van projectar imatges d’alguns
elements singulars del catàleg i a continuació es va fer una visita als laboratoris de Física, de Química i a una aula per observar de prop algunes peces
catalogades. Van col·laborar en la presentació els professors Imma Garcia i
Gabriel Mercadal.
Esperem que tot això contribueixi a un millor coneixement d’un patrimoni
històric singular i important.
M. Lluïsa González
Professora jubilada de Ciències Naturals

Model anatòmic del cor humà fet amb cera
(c. 1845)

Pluviòmetre
Casa Dalmau i Montero (c.1910)

Intercanvis
Seven days in Denmark

S

ome students of our high school went to Denmark in May and we stayed there a
whole week. We went to a village called Torring. Most of the days we were with our
exchange students in their high school. It's pretty different from ours: they have freedom
to move around whenever they want.
When we finished school, our exchange students took us to different places: most of the
Catalan students went to a city near our village called Vejle or to the countryside.
During our stay in Denmark we visited a city called Åarhus, one of the biggest in the
country. In this city, we visited the modern museum of art ARoS. This museum has a
beautiful rainbow panorama where you can see the whole city in different colors. Once
we finished our visit to the museum, we had free time to discover the city by ourselves.
The last day in Denmark was fantastic: we went to Copenhagen! We visited the little mermaid, the royal palace... But mostly we had free time to buy things for family and friends.
I personally had a really great time. However, the weather was so bad: we were in the
middle of May and we were wearing coats, jackets, gloves and scarfs.
Olga Miralles Brugués
1r Batx B1
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Activitats, sortides i
Bamberg

D

el 29 d’abril al 5 de maig, un grup d’alumnes de 1r de Batxillerat del nostre institut van participar en un intercanvi amb un institut alemany situat a la ciutat
de Bamberg. Durant aquells dies, cada alumne va viure a casa de les famílies dels nois alemanys, amb qui ja es coneixien dels dies en què van visitar la
nostra ciutat.
Durant aquells dies, els alumnes van poder visitar el centre de Bamberg, el museu de Ciències Naturals, el Klavius Gymnasium (l’institut on van els nois), Nuremberg, el museu de la Cerveseria (Klosterbräu), el parc Hain o bé els boscos de Kloster Banz.

Teatre
Le malade imaginaire, pour des hypocondriaques avancés!

L

e vendredi 22 mars nous avons assisté à la représentation d’une pièce de théâtre, Le Malade imaginaire, de Molière. Nous avons offert notre théâtre pour que d'autres lycéens de notre ville puissent
en profiter.
La pièce porte principalement sur Argan, un vieil homme riche et surtout très hypocondriaque, c'est-àdire toujours convaincu qu'il souffre de toutes sortes de maladies et de syndromes graves. Dans le but
de toujours avoir un médecin à sa disposition, il décide d'épouser sa fille Angélique avec un diplômé en
médecine, M. Thomas Diafoirus, fils de l'honorable docteur Diafoirus, un médecin réputé. Mais Angélique aime Cléante, un jeune homme qui l'aime beaucoup et la rend heureuse. Toinette, la bonne de la
maison, les aide à vivre leur amour passionné. Toinette aide également Argan à voir qui l'aime vraiment
et qui ne s'intéresse qu'à ses biens, comme c'est le cas de Béline, sa deuxième épouse.
L’obra va anar a càrrec de la companyia BHM Producciones i és pensada per a un públic d’estudiants de
llengua francesa. Dies abans els alumnes ja havíem descobert l’obra tot fent diferents activitats a l’aula
i això va propiciar una bona participació al col·loqui amb els actors que es va fer un cop acabada l’obra.
La possibilitat d’interactuar amb els actors i de participar de l’obra és una bona ocasió d’aprenentatge i
fer-ho amb aquest clàssic de Molière ha estat un plaer!
Ana Maria Hinojosa, Joana Marès i Nerea Molina
3r ESO
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i intercanvis
Una nova Mercè Rodoreda comedianta

E

ls alumnes de segon de Batxillerat hem pogut comprovar que les obres de teatre que anem a veure
amb l’institut no sempre són soporíferes. El dijous 14 de març, els estudiants de l’Institut Jaume
Vicens Vives vam ser els afortunats de saltar-nos les dues últimes hores per anar a la sala la Planeta de
Girona a veure l’obra de Mirall trencat. Aquesta lectura prescriptiva, escrita per Mercè Rodoreda, va ser
representada per la companyia de teatre Mea Culpa, dirigida per M. Àngels Largo i Xisco Segura.
M’hauria agradat destacar la feina d’alguna persona en concret, però aquesta peça teatral és mèrit tant
dels directors com dels actors com fins i tot del tècnic d’audiovisuals. Els directors s’han trobat amb la
gran dificultat de representar l’extensa obra de Rodoreda en una hora i escaig, i considero que les adaptacions realitzades i les escenes escollides són bastant representatives. A més, han aconseguit mantenir
la tensió durant tota la representació, de manera que no s’ha fet gens pesada ni tampoc ha resultat ser
massa breu.
Per altra banda, tots els espectadors ens hem adonat de la complicada tasca d’interpretar la gran multitud de personatges de Mirall trencat amb tan sols tres actors: Sílvia Forns, Eduard Mauri i M. Àngels
Largo. El caràcter dels personatges està molt ben treballat. Es nota la sequedat de Sofia en contrast amb
el tracte càlid i desimbolt de Lady Godiva, o la maduresa d’Armanda davant la irresponsabilitat de Gertrudis. El vestuari juga un rol molt important a l’hora d’accentuar la personalitat dels protagonistes:
Sofia porta vestits simples i sense ornaments, Teresa va carregada de guarniments i joies, i Pilar Segura
vesteix amb roba que ressalta la seva pell blanca i suau.

Jugar per jugar

D

eurant aquest curs s'han organitzat dues
sessions de jocs de taula per a professorat. Amb aquestes trobades, gràcies a l'ajuda
dels amics de la botiga JugarXJugar de Girona, hem pogut descobrir alguns dels jocs més
coneguts i guardonats, i jugar-hi i gaudir-ne,
amb l'objectiu de poder-los presentar al nostre alumnat. Hem pogut analitzar i trinxar jocs
amb aspectes orientats al treball lingüístic, al
procés deductiu, habilitats analítiques, creació
d'hipòtesis o percepció sensitiva. Un ventall
molt ampli dins d’un món molt interessant.
Un experiència magnífica!
Jordi Xargay
Professor de Tecnologia

Finalment, voldria destacar la gran creativitat del tècnic de so i imatge, Miquel Àngel Raió, amb l’aportació de la veu en off que permet que Jaume parli sense sortir a escena, i amb la tela de projecció que
expressa la sensació de mareig i vertigen d’una Maria fantasmagòrica, instants abans de la seva mort.
Malgrat la gran habilitat d’entretenir el públic, l’obra ha tergiversat l’aspecte seriós i melancòlic que la
gran Mercè Rodoreda pretenia transmetre. Certes escenes de reflexió personal, de records del passat o de
l’inevitable pas del temps, han estat substituïdes per cridòries, corregudes i rialles entremig del públic de
la masculinitzada criada Gertrudis.
Júlia Ibáñez
2n Batx B
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Premis Fundació Jau m
PREMIS DE LA FUNDACIÓ JAUME VICENS VIVES

E

l passat dijous dia 11 d’abril es va celebrar l’acte de lliurament dels X
Premis de la Fundació Jaume Vicens Vives al teatre de l’institut, al qual
vam poder assistir tots els estudiants de batxillerat del centre. L’acte
va ser presentat per Antònia Vilaplana, cap del departament de Llengua i
Literatura Catalana, i per la directora de l’institut, Anna Masós. Acte seguit,
va començar la conferència Per què ens interessa la figura de Pompeu Fabra?,
de Jordi Ginebra, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i
Virgili i comissari de l’any Fabra, que va tenir uns quants problemes amb el
micròfon, que van ser motiu de rialles a tot l’auditori.

“El que m’interessa no és donar-vos dades sobre Pompeu Fabra, perquè les
podem trobar a Internet, sinó fer una reflexió sobre la seva figura”, ens va
indicar Jordi Ginebra. “La gramàtica, no interessa gaire; només ens interessa
a uns quants sonats i friquis. En canvi, molta gent té un gran interès per la
figura de Fabra, un gramàtic, i això s’ha pogut veure durant el seu any.” Així
doncs, segons Ginebra, Fabra no és un record del passat i encara avui dia
és present a les nostres vides. “Fabra no és història, és un cicle que no s’ha
tancat”, deia el comissari.
Una dada que em va sorprendre: Fabra va ser una excel·lència tant en l’àmbit
lingüístic com en l’àmbit científic, ja que, de fet, va estudiar enginyeria
industrial. “Els enginyers sovint expliquen que la gesta de Pompeu Fabra és
gràcies a les seves aptituds científiques”, va assegurar Jordi Ginebra.
Més enllà de la llengua, Pompeu Fabra era un exemple de compromís cívic
i generositat. Tenia gust per l’esport i l’excursionisme i, de fet, el van buscar
perquè fos el president de l’Associació de Tennis de Catalunya i, més tard, el
president de la Unió Catalana de Federacions Esportives.
“Igual que ara jugueu a Super Smash Bros Ultimate, Pompeu Fabra jugava
amb la gramàtica”, explicava el comissari de l’any Fabra. Aquesta afirmació
ens va fer riure i ens va fer pensar.
Un cop acabada la xerrada, va ser el torn de les actuacions musicals. Arnau
Lleixà va presentar Mar González i Susanna Boyle, que van tocar una peça de
Beethoven.
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A continuació, es van lliurar els guardons del X Premi Fundació Jaume Vicens
Vives. En primer lloc, es va lliurar el premi a la modalitat de recerca històrica,
que va recaure a Queralt Grau per al seu treball L’Institut d’Estudis Catalans
i Pompeu Fabra: una fecunda col·laboració. El jurat d’aquest guardó va ser
Joan Carles Baone i Josep M. Nolla. Tot seguit va ser el torn de la modalitat
de relat curt, que va tenir per jurat Assumpta Ramoneda, Rafel Mas i Jordi
Xargayó, i que va ser per a Cristina Mazó i el seu conte Fent camí. Finalment,
es van lliurar els tres premis de la modalitat de cartellisme: el primer premi
va ser per a Pol Cumeras Osuna, el segon per a Laura Rodríguez i el tercer
per a Adarsh Tiwari. En aquest cas, el jurat estava format per Josep Perpinyà
i Imma de Batlle.
Després es va passar a l’entrega dels diplomes als alumnes que han anat
guanyant concursos durant el curs, com per exemple les Olimpíades de
Matemàtiques, de Física, de Química o de Geologia.
Finalment, l’acte va acabar amb l’actuació musical dels següents alumnes:
Arnau Lleixà, Iris Martí, Anais Oyeniyi, Laura Solé, Lluis Montcada i Ian Gort,
que van tocar Leola, d’Scott Joplin.
Marc Valls
1r de batxillerat A

u me Vicens Vives
PREMI DE CARTELLISME

E

n la modalitat de cartellisme, on van arribar prop d'una trenta treballs com a finalistes, hi havia cartells fets en diferents tècniques (aquarel·la, tinta,
ceres, grafit, digital...). El primer premi va ser per a Pol Cumeras i Osuna, de 2n de Batxillerat D, el 2n primi per a Laura Rodríguez Melero, de 1r d’ESO C
i el 3r premi per a Adarsh Tiwari, de 1r de Batxillerat A.

1r Premi
Pol Cumeras I Osuna

2n Premi
Laura Rodríguez Melero

3r Premi
Adarsh Tiwari

PREMI RELAT HISTÒRIC
L’Institut d’Estudis Catalans i Pompeu Fabra: una fecunda col·laboració

El 1932, Fabra va accedir a la primera càtedra de la llengua catalana a la Universitat de Barcelona.

Pompeu Fabra i Poch (Vila de Gràcia, Barcelona, 20 de febrer de 1868 – Prada
de Conflent, 25 de desembre de 1948) fou un enginyer industrial i filòleg català conegut per haver establert la normativa moderna de la llengua catalana.

L’any 1939 es va veure obligat a deixar Badalona, el seu lloc de residència, i
marxar a l’exili a l’Estat Francès a causa de l’entrada de les tropes del general
Franco a Barcelona. Pel que fa a l’Institut d’Estudis Catalans, durant la dictadura franquista va haver de passar a la clandestinitat fins al 1976, quan va ser
reconeguda oficialment com a corporació acadèmica, científica i cultural,
un cop mort el Dictador.

Fill de Josep Fabra i Roca i Carolina Poch i Martí, era l’últim dels tretze fills
d’una família menestral. Va cursar els estudis d’enginyeria industrial a Barcelona, on també es va començar a sentir atret per la filologia, concretament
per l’estudi del català i la difusió de la correcció de la llengua. Aquesta passió
va desembocar en l’obra Ensayo de gramàtica del catalán moderno, publicada per la revista l’Avenç el 1891. Va participar amb Joaquim Casas i Carbó i
Jaume Massó i Torrents a la campanya lingüística de la revista L’Avenç elaborant l’esbós de la futura normativització de la llengua catalana.
El 1902 va guanyar la càtedra de química de l’Escola d’Enginyers de Bilbao,
ciutat on va intensificar la seva dedicació a la filologia i on va viure fins al
1912.
El 1906 va participar en el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana
amb la comunicació Qüestions d’ortografia catalana, moment en què Prat
de la Riba li va proposar dirigir el projecte de normativització lingüística del
català. Per dur a terme aquesta tasca va tornar a Catalunya, on va ser nomenat fundador de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
i amb la qual va iniciar una fecunda col·laboració. El 24 de gener del 1913
l’IEC publicà, sota la seva direcció, les Normes ortogràfiques de la llengua
catalana, una reforma ortogràfica que se centrava a respectar la pronúncia
dels dialectes i l’etimologia de les paraules i que era clau de volta del procés
de normalització de la llengua en fixar l’estàndard escrit. [...]

Com a conseqüència de la dictadura franquista i de la prohibició de les institucions catalanes es va instaurar la Generalitat de Catalunya a l’exili, de la
qual Fabra va ser conseller entre el 14 de setembre de 1945 i el 22 de gener
de 1948. Des de l’exili tampoc va abandonar la filologia catalana i enllestí
una nova Gramàtica Catalana, publicada pòstumament el 1956 per Joan Coromines.
A Pompeu Fabra se’l considera el pare de la llengua catalana, en gran part
gràcies a quatre granss: les Normes ortogràfiques (1913), el Diccionari Ortogràfic de l’Institut (1917), una obra molt completa i reeditada diverses vegades que, juntament amb el Diccionari General de la Llengua Catalana,
publicat oficialment el 1932 i actualment adoptat com a normatiu, van ser
l’addenda preceptiva a la Gramàtica Catalana (1918). Aquestes quatre obres
són els pilars de la normalització lingüística del català actual, fruit de l’impuls de la secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquesta secció
fou fundada el 1911 gràcies a l’acció de Pompeu Fabra i Antoni M. Alcover,
amb tres objectius ben definits: establir la normativa lingüística, la investigació i estudi científic de la llengua catalana i seguir el procés de normalització
a totes les terres catalanes.

19

Premis Fundació Jau m
Així doncs, podem afirmar amb rotunditat que Pompeu Fabra i l’IEC han
estat els dos grans pilars que han aconseguit recuperar la llengua catalana
dels seus pitjors moments. Al mateix temps no podem oblidar els efectes
directes que la seva tasca va tenir sobre les terres catalanes i la seva unitat
cultural i lingüística. Això ho podem veure en l’expressió de Fabra: «llengua
nacional», que significa la simbiosi entre la manera de parlar d’un col·lectiu
i el col·lectiu mateix. I és que per a ell la unitat lingüística repercutia sobre
la unitat nacional; la modernització del català significava la modernització
de la societat i la nació catalana. Per això, una normativa que unís la llengua catalana de tots els territoris era necessària per generalitzar el concepte
d’unitat nacional. [...]
L’IEC va esdevenir un gran mitjà de projecció per al mestre i, alhora, un nucli
format per altres literats interessats en el treball de Fabra. Tanmateix, sense
Fabra és probable que l’Institut no hagués dut a terme aquesta gran labor a
causa de la ideologia de dretes de molts dels intel·lectuals i de la forta oposició que la nova normativa provocava. Cal tenir en compte que la tasca lingüística de Fabra, en aquella època, va representar també una tasca política.
Fou odiat pel feixisme espanyol, que el declarà enemic públic, i per part de
la població que no comprenia que aquell projecte era un progrés col·lectiu.
Podem veure aquest rebuig amb la frase que el general Queipo de Llano, durant la Guerra Civil, repetia cada dia per la ràdio: «Cuando la guerra haya terminado, Pompeyo Fabra y sus obras irán arrastrados por las Ramblas». (Mir;
Maluquer, 2013) .

Tanmateix, considero que el treball de Fabra hauria de gaudir d’una mica
més de ressò, ja que tot i que al llarg de la història se li ha reconegut la seva
gran tasca, actualment aquest reconeixement s’ha anat apagant. Això no
obstant, crec que l’empenta de Fabra, que va generar simultàniament amb
l’Institut d’Estudis Catalans, no ha anat minvant amb el pas dels anys. Un
clar exemple d’això és que la Gramàtica de la Llengua Catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans, continuadora de la normativa gramatical que va establir
Fabra, fou ratificada el 29 de setembre de 2016. Per això no podem oblidar
l’existència d’unes institucions fortes i d’un sentiment col·lectiu que, des del
meu punt de vista, no permetran la fragmentació ni la degradació de la nostra llengua. Una llengua planificada, dissenyada i perfilada per un enginyer
de paraules que va canviar les terminacions castellanes, va eliminar les paraules forasteres i va aixecar un dels trets identitaris que han unit, uneixen i
uniran tots els catalans.
Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans no van només elaborar les arrels de la gramàtica catalana, no van només evitar la pèrdua d’una llengua,
no van només expandir el català en l’àmbit nacional i internacional, van fer
renéixer i modernitzar una llengua que va permetre enllaçar més íntimament tots els catalans i diferenciar-nos dels altres.
Per acabar, m’agradaria remarcar les profundes i representatives paraules
dels versos de Miquel Martí i Pol:

Per guanyar la batalla

Malgrat que hagué de suportar aquest odi reiterat, fins i tot per molts dels
seus col·legues, també pogué gaudir de l’agraïment públic per part dels seus
coetanis. En són un exemple les paraules que li adreçà Ventura Gassol amb
motiu del lliurament que se li va fer de la medalla d’or de Barcelona:

que, bé prou que ho sabeu,
encara balla,
no hi ha, mestre Pompeu,

No és solament la ciutat que ha d’agrair la vostra obra i honorar el
vostre nom. És Catalunya, que us deu una glorificació de caràcter
nacional. Sapigueu [...] que el Govern de la Generalitat no espera
sinó l’ocasió de dir ben alt el servei altíssim que heu fet a la llengua i al retrobament de Catalunya. (Mir; Maluquer, 2013).
De totes maneres, el millor homenatge a Pompeu Fabra no és l’eufòria d’un
dia en què se’l recorda i se li reconeix el mèrit, és la continuïtat del pronunciament del seu nom per part d’investigadors, docents, ciutadans i ciutadanes
que estan preocupats pel futur i l’ús de la llengua catalana.

com que seguim a poc a poc i a peu,
la lliçó que fa un segle ens ensenyeu.
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u me Vicens Vives
PREMI RELAT CURT
FENT CAMÍ
La família m’acomiada i agafo les quatre maletes on porto tot el que necessitaré aquests nou mesos. Al darrer moment, el pare em recorda que no cal
que marxi. Sé que ell no vol que me’n vagi i això em neguiteja. La mare, més
tranquil·la, em regala dos llibres i em diu que m’agradaran molt i dels que en
puc aprendre alguna cosa interessant.
Pujo al tren i busco el meu seient. D’aquí unes hores arribaré a la que serà
la meva nova llar durant uns mesos. Estic inquieta però feliç i impacient per
descobrir com serà la vida en un altre país. Sento que la ciutat on visc se’m
queda petita, l’ambient m’ofega i necessito marxar lluny per tornar a respirar. Així que decideixo marxar a estudiar fora, que també em servirà per ser
més independent, m’ajudarà a madurar i, aprofitant, perfeccionaré el meu
francès.
Veig que el paisatge es mou cada vegada més lentament. Per l’altaveu sento
que hem arribat a la destinació, Tolosa. Comença l’aventura. Surto de l’estació i em disposo a trobar l’apartament on m’allotjaré, i fent un cop d’ull
al plànol que tinc de la ciutat, veig que em queda a uns quants minuts a
peu. No em preocupa gaire caminar, però tenint en compte que vaig molt
carregada opto per agafar un taxi. El taxista m’adverteix que el carrer on vaig
és una zona de vianants, i no s’hi pot accedir en cotxe. Per això em deixa a
la plaça de l’Ajuntament. Aprofito per entrar-hi i demanar informació de la
ciutat i dels propers esdeveniments culturals. Esperant el meu torn, vaig observant l’espai i veig una fotografia antiga que em crida l’atenció. Hi ha una
data a peu de la fotografia: 5 de juliol de 1945. Hi reconec un personatge; és
Pompeu Fabra en el moment que la Universitat de Tolosa el nomena Doctor
Honoris Causa. Em reconforta pensar que un català il·lustre va passar per
aquí. Continuo pensant en el Mestre i en tot el que va fer per la meva llengua
materna. Em pregunto què hauria sigut de l’escriptura de la llengua catalana si Pompeu Fabra no hagués tingut la iniciativa d’apropar-se més als seus
nebots escrivint-los de la mateixa manera que els parlava. Allunyo aquests
pensaments perquè em començo a enyorar. M’atenen i em donen tota la
informació que demano. Miro el mapa, i descobreixo que estic a prop del
carrer on he d’anar.
Finalment, arribo a l’apartament i hi deixo les maletes, però em fa mandra
desfer-les i les arracono. Ara sento por d’afrontar una vida lluny de casa, de la
família, dels amics, de la meva llengua. Agafo un dels llibres que m’ha donat

la mare i m’estiro al sofà. No vull pensar-hi. He de ser valenta i no em vull
deixar portar pels sentiments. Aixeco el llibre i obro la portada i, a la primera
pàgina hi trobo un escrit signat pels pares:

“Treballeu i treballeu cada dia, perquè el conreu d’una llengua no es pot
abandonar mai.” – Pompeu Fabra des de l’exili
No oblidis el que és teu, filla.

M’emociono i m’adono del significat de la frase. No només m’estimo els pares, sinó tot el que deixo enrere. Ploro i del cansament acumulat aquests dies,
m’adormo.
Em desperta una esgarrifança. S’ha fet fosc i tinc gana, i agafo de la bossa
unes galetes que portava pel viatge. Em tapo amb una manta que trobo a
l’armari de l’habitació i començo a llegir el llibre, que em captiva. Sense adonar-me’n, em passen les hores i arribo a l’última pàgina, amb un altre escrit
dels pares:

Et desitgem que puguis ser feliç allà on sigui que et trobis.
T’estimem.

La frase em dona l’empenta que necessito per començar tranquil·la la meva
aventura. Necessitava l’aprovació del pare. M’enyoraré, està clar, però me’n
sortiré.
Miisaan
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Premis i reconeixemen
XXIV Concurs Artístic i
Literari

L

a Jana Ripollès, de 1r d'ESO, va guanyar el 1r
premi de fotografia del nivell 5 (per a alumnes
d’ESO) al XXIV Concurs Artístic i Literari organitzat pels Amics de la UNESCO de Girona. El tema
d'enguany era "2018 Any Europeu del Patrimoni
Cultural. Quina relació tens amb el Patrimoni Cultural?”. El dia 10 de maig van lliurar-li el premi a
l’aula Magna de la Casa de Cultura.

SOCA de Llengua de Signes Catalana. A l’edició
d’enguany s’hi van presentar els treballs de més
de 1.000 estudiants de centres de secundària d’arreu de Catalunya. El 1r i 2n premi de Traducció de
francès de la categoria ESO va recaure en Ana María Hinojosa (3r ESO) i Laia Domènech (4t ESO).
Anna Ribas
Professora de Francès

Fase espanyola 55a Olimpíada de Matemàtiques
Medalla de plata
Sergi Codina Broto
Medalla de bronze
Albert Gimó Contreras
Sergi Soler Arrufat
Premis Cangur 2019
1r Batxillerat
Víctor Conchello Vendrell (Premi categoria A)
Guillem Ortiz Folguera (Premi categoria A)
2n Batxillerat
Sergi Codina Broto (Premi categoria A)
Sergi Soler Arrufat (Premi categoria B)
Albert Gimó Contreras (Premi categoria B)
Oskar Filip Wojdel (Premi categoria B)
L’Albert Gimó Contreras també ha obtingut el Pin
de Plata, que s'atorga als alumnes que han tingut
una participació molt destacada a totes les edicions de les proves Cangur en què ha participat.
Dissabte transfronterer
Primer premi
Víctor Conchello Vendrell (1r BAT)
Albert Gimó Contreras (2n BAT)
Segon premi
Valèria Caro Via (1r BAT)
Pau Blasco Roca (1r BAT)
Tercer premi
Eric Castellano Batllés (1r BAT)
Marc Valls Camps (1r BAT)
Olitele

Premiats concursos
matemàtiques curs 20182019

Han tingut una menció els alumnes de 1r BAT A:
Valèria Caro Via, Gerard Comas Quiles i Guillem
Ortiz Folguera.

Isabel López
Cap del departament de Matemàtiques

E

l departament de Matemàtiques ens fa arribar
la llistassa de concursos i premis on els nostres
alumnes han participat i han obtingut distincions.
Gràcies, departament de Mates: sou molt grans!

Premi de Traducció en
francès

D

ivendres 10 de maig es van lliurar els guardons del XIX Concurs de Traducció, l’XI Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l’Àmbit de
les Llengües i el Llenguatge i el VII Premi UPF-FE-
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Fase catalana de la 55a Olimpíada de Matemàtiques
Segon premi
Sergi Soler Arrufat
Albert Gimó Contreras
Tercer premi
Sergi Codina Broto

En aquesta fotografia podem veure els nostres alumnes de 2n de batxillerat a l’Olimpíada Matemàtica Espanyola celebrada a Ourense el cap
de setmana del 23 i 24 de març: en Sergi Codina (esquerra) va obtenir
una medalla de plata, i l’Albert Gimó (centre) i en Sergi Soler (dreta) van
guanyar medalles de bronze.

nts
Premi Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

E

l treball de recerca de la Sara Font titulat Aportació a un catàleg de zoocecidis dels termes
municipals de Girona, Salt i Sarrià de Ter va obtenir una menció especial al XIV Premi PRBB (Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona) en Ciències
de la Salut i de la Vida. El premi ha consistit en un
lot de llibres de natura i de biomèdica. Enhorabona, Sara, ja ets tota una investigadora!

mar part del grup de quatre geoolímpics gironins
que van representar la nostra demarcació a la fase
estatal que es va dur a terme el 6 d’abril a Càceres
(Extremadura), on van obtenir molt bons resultats. Per molts anys, campions!
Gabriel Mercadal
Professor de Biologia i Geologia

Gabriel Mercadal
Professor de Biologia i Geologia

Grans resultats a
l’olimpíada química

E

n la fase catalana de l’Olimpíada de Química,
els següents alumnes de 2n de Batxillerat van
quedar classificats dins dels millors 21 de Catalunya: Oskar Wojdel (2n BAT A), Lidya Boyle (2n BAT
B), Marc Torrecillas (2n BAT A), Júlia ibañez (2n
BAT B) i Arnau Vilella (2n BAT A).

Olimpíades de Geologia

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va presidir els dos actes en què es va dividir el reconeixement: per un costat, l’homenatge a les millors
notes de 4t d’ESO, que va tenir lloc al Saló de Plens
del consistori, i, per l’altre, l’homenatge a les millors notes de batxillerat i cicles formatius, que va
tenir lloc al Saló de Descans del Teatre Municipal.
“Ens sentim profundament orgullosos per la feina
que heu fet i us hi heu de sentir també vosaltres.
Amb responsabilitat i esforç, heu aconseguit els
vostres objectius. Us animo a seguir igual, amb
passió, compromís i sense por, per poder tirar endavant els vostres projectes, siguin els que siguin”,
va ressaltar l’alcaldessa Marta Madrenas, que va
tenir unes paraules d’agraïment especial a la comunitat educativa de la ciutat i a les famílies dels
nois i noies homenatjats.
En el nostre institut, els estudiants reconeguts van
ser Ivet Pujiula de 4t d’ESO i Marc Torrecillas de 2n
de Batxillerat.

Posteriorment, en Marc Torrecillas, l’Arnau Vilella i l’Oskar Wojdel, tots tres alumnes de 2n de
Batxillerat Internacional, van participar i obtenir
grans resultats a la fase estatal d’aquesta l’Olimpíada Química, celebrada a Santander del 10 al 12
de maig. Concretament, l’Oskar Wojdel va guanyar
una medalla de plata (6è classificat) i en Marc Torrecillas una de bronze (10è).
Dani Bartomeu
Coordinador pedagògic

E

l divendres 8 de març es va celebrar, a la Facultat de Ciències de la UdG, la fase territorial
de les comarques gironines de les X Olimpíades de
Geologia adreçades a estudiants de Batxillerat.
Per segon any consecutiu, els alumnes de Ciències
de la Terra del nostre centre van guanyar diversos
premis de la fase gironina de l’Olimpíada Internacional de Geologia. Enguany hi van participar 129
estudiants procedents de 18 centres educatius diferents. Els estudiants van realitzar una prova teòrica individual, amb preguntes específiques de Ciències de la Terra, i una altra de pràctica, en grups
de quatre, que requeria interpretar un tall geològic i identificar minerals, roques i fòssils. El Jaume Vicens Vives va guanyar el 1r premi (Ion Serra,
Carlota Osuna, Eli Nadal i Meritxell Busquets) i el
3r (Mireia Casamayor, Lluna Valls, Maria Delgado
i Guillem Pijoan) de pràctiques geològiques. Pel
que fa a la classificació individual, els resultats
també van ser magnífics: l’Ion Serra va quedar 2n
i la Carlota Osuna 4a. Ambdós alumnes van for-

la constància en els seus estudis.

Reconeixement a les
millors notes

E

l dia 25 de juny a la tarda, l’Ajuntament de
Girona va fer el tradicional acte de reconeixement a l’alumnat amb les millors notes de 4t
d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
dels centres educatius de la ciutat. Amb aquesta
iniciativa es vol agrair als i a les alumnes l’esforç i

Triple medalla a
l’olimpíada de física
espanyola

D

el 25 al 28 d’abril, tres alumnes del nostre institut van participar a la XXX Olimpíada de Física Espanyola a Salamanca. Tots ells van obtenir
una distinció: en Marc Torrecillas Castelló, de 2n
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Premis i reconeixemen
de Batxillerat A, va obtenir una medalla de bronze,
i l’Oskar Wojdel i en Sergi Soler Arrufat, també de
2n de Batxillerat A, van obtenir medalles d’or.
Dani Bartomeu
Coordinador pedagògic

Ells també són humans

Jocs Florals de
l’Ajuntament de Girona

L

a Marta Camós de 1rD, accèssit en la categoria Viola de poesia, i la Clàudia Ibáñez del 3rE,
segon premi en tema lliure en prosa, van ser les
guanyadores d'enguany en els Jocs Florals que organitza l'Ajuntament de Girona.
A l'acte de lliurament de premis presidia la taula el
senyor Sr. Josep Pujols Romeu, Nadine Garralda,
Miquel Àngel Ruiz i Guillem Terribas.
L'escola la Salle va preparar dues actuacions musicals molt emotives. Així mateix, la lectura dels
textos guanyadors en cada categoria no va deixar
ningú indiferent: es va premiar per sobre de tot la
sensibilitat a l'hora de tractar els textos i la qualitat
litarària.
Marina Arrogante
Professora de Llengua catalana i literatura

El noi la maleta prepara
per prendre un llarg viatge.
Un mar immens ha de creuar,
en una barca en mal estat:
centenars de refugiats,
en el mar s’endinsaran.
Paddarna negres nits i perills,
però la il·lusió d’arribar a la costa
mail els deixarà.
El mar ferotge
nens i joves s’empassarà,
però alguns la sorra
trepitjar aconseguiran.
Una nova vida volen iniciar,
en el seu camí gent perversa hi ha
i d’oportunitats, cap.
Uns indiferents al seu pas,
altres amb odi a la cara els escopiran.
Per sort, en el Món gent bondadosa
un cop de mà els donaran
per tenir una vida digna,
la que tant han desitjat.
Aquest Món ha de canviar,
volem més humanitat.
Tant se val la religió
i els color de la pell.
Perquè, al ﬁnal, tots som iguals.
Marta Camós
1r ESO D
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nts
Premi Sambori Òmnium

M

ar Gonzàlez, de 1r de Batxillerat A, va guanyar el tercer premi del 13è Premi Sambori Òmnium de narrativa escolar amb el seu text “Estimat pare”
homenatjant la figura de Pompeu Fabra.

ESTIMA
ESTIMAT
ESTI
MAT
T PA
PARE
RE
Estimat pare,
T'escric en una data important: ja fa 150 anys del teu naixement i 100 anys del meu. Es diuen ràpidament però
el temps passa i, amb el temps, les coses canvien. Per sort o per desgràcia, la meva autoritat encara impera en el
tros de terra que és Catalunya. Tot aquell que escriu en català avui en dia em té en compte, em recorda i m'obeeix.
Bé, sí, és veritat, fa uns dos anys em van modiﬁcar una mica, res greu, sols vaig canviar de vestit, que ja tocava!
En
compta
éss que perd
perduri
memòria.
En
altres
paraules:
E
n tot
tott cas, ell que com
pta
t é
durii lla
a tteva
eva veu, lla
a tteva
eva obra
b i lla
a tteva
eva memò
òriia. E
n alt
ltres para
ules:
l
jjo.
o.
Sí, em vas dedicar molt de temps, moltes hores de concentració, molts fulls arxivats amb un ordre quasi obsessiu.
Abans em preguntava el per què d'aquesta dedicació i constància però, al cap de tants anys, ja ho he entès: la
llengua és important perquè sobre ella construïm el pensament i el coneixement. Molta gent considera que vas ser
tu el qui va portar la llengua a Catalunya. Les bases ja hi eren, és clar, però no es podien fer servir correctament
si no estaven normalitzades i estabilitzades. Això és el que vas fer tu: una gramàtica, unes normes que creaven
estabilitat i seguretat. Sembla poc però té molt de valor la feina que vas fer, requeria un pensament organitzat,
meticulós, matemàtic... Però sobretot demanava molta constància i persistència, molta il·lusió, moltes ganes de
fer-ho, d'aconseguir-ho, d'arribar ﬁns al ﬁnal. I sí, tu posseïes totes aquestes qualitats i tantes d'altres.
He sobreviscut al franquisme, ja ho veus, sóc tan estricta i uniﬁcadora com volies que fos. Sota meu s'emparen
tots els dialectes d'una llengua, i aquesta llengua està viva, t'ho puc assegurar. És un símbol i una identitat a la
vegada, és la base d'un país, petit potser, però ferm. Et vas esforçar a demostrar que una llengua era molt més
que un conjunt de dialectes, avui el català és per a molts un imprescindible que ja fa temps que s'ha introduït en la
quotidianitat dels habitants d'aquest país.
Arribo a la conclusió que el meu naixement va ser un fruit directe de l'amor, de la teva passió per la llengua
catalana. Sé perfectament que les meves bases són estrictament cientíﬁques i que quan em vas crear vas observar
tots els fets de forma empírica i imparcial. Gràcies a això dins meu no hi ha subjectivismes ni imprecisions. No
pots negar, però, que jo sóc el resultat d'un acte d'amor. No sóc un llibre, unes paraules, paper i tinta. No, sóc més
que tot això. Jo sóc la gramàtica, el teu gran amor, la teva passió reposada però ardent. Sóc viva encara, visc
entre
d'aquesta
terra
traspuo
catalanitat.
entr
en
tre
e el
elss ﬁll
llss d'
d'aq
aque
uest
sta
a te
terr
rra
a i tr
tras
aspu
puo
o ca
cata
tala
lani
nita
tatt.
Potser és per aquest amor que mai t'has penedit d'haver-me dedicat tot el teu temps. Ja saps que en aquest món
ignorant les ciències són més valorades que les lletres. Aclamades per tothom, sembla que ens hagin de dur ﬁns a
la veritat absoluta. Ningú ho veu, perquè és invisible (als ulls, si més no), però aquestes ciències descansen sobre
les paraules, sobre les llengües, sobre persones com tu. Qui sap, potser si haguessis dedicat les teves habilitats a
activitats
ques,
ara
persona
mundialment
reconeguda...
acti
ac
tivi
vita
tats
ts ccientíﬁ
ient
ie
ntíﬁ
íﬁq
que
uess, a
ra sseries
erie
er
iess un
una
a pe
pers
rson
ona
a mu
mund
ndia
ialm
lmen
entt re
reco
cone
negu
guda
da...
Et deixo amb un agraïment. Jo encara sóc viva, ja t'ho he dit, i és per això que sé que avui en dia tot Catalunya
t'estima. Sí, he dit estimar... I és que tu, amb el teu acte d'amor els vas estimar a ells, ﬁns i tot abans de conèixerlos. Ja pots dir modestament que ho vas fer perquè volies, perquè ho necessitaves ﬁns i tot, però la qüestió és que
ho vas fer i aquest acte va aportar moltes coses (més de les que creus, n'estic segura). Ara els catalans pensen i
coneixen en la seva llengua i, gràcies a persones que no m'entretindré a citar (no per falta de ganes sinó d'espai),
saben que és gràcies a tu.
Amb molt d'amor,
La teva ﬁlla, la Gramàtica Catalana.
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Jubilacions
Dolors Pujol

M

aig de 1959, la Dolors Pujol neix al poble de Rocapruna (nom garrotxí del poble de Rocabruna), a Can Janot; té un germà i dues germanes més grans. El poble es troba a uns 950 metres d’altitud; més
avall, a uns 550 metres d’altitud, es troba el poble veí, Beget. Com sol passar,
la rivalitat entre pobles veïns és molt forta, i Rocapruna i Beget no són pas
l’excepció. Així, que els primers anys de vida de la Dolors venen marcats per
una forta rivalitat amb els seus veïns de Beget. La situació geogràfica dels
dos pobles ho deixa ben clar: Rocapruna a la part de dalt i allà baix, Beget;
està ben clar, cel i infern. Rocapruna té un castell important, avui en reconstrucció, situat a l’únic turó del poble on es veu Beget; per tant, no feu cas del
que diuen els historiadors: aquest castell el van construir els habitants de
Rocapruna per atalaiar els de Beget.

nocturn. A la dècada dels noranta té una comissió de serveis d’un any a l’Escola d’Hostaleria de Girona. Els cinc darrers anys de docència torna a fer
classes al nocturn. Durant tres anys va ser secretària del Vicens Vives i també
va ser cap del Departament de Matemàtiques.
Al llarg de la seva vida professional ha viscut molts canvis a la seva feina: del
BUP i el COU s’ha passat a l’ESO i el batxillerat de dos anys, pel mig una reforma amb crèdits variables, amb valors, actituds i normes, amb diferents nivells de concreció, amb competències bàsiques, amb necessitats educatives
especials, adaptacions curriculars, aula d’acollida, etc. Talment semblaria
que algú de Beget està dirigint el departament d’Ensenyament-Educació!!!
L’any 1984 la Dolors es casa amb l’Esteve Pararols, que com podeu suposar
no és pas de Beget, és d’Olot. Actualment viuen a Girona i també a Palamós.

Comença els seus estudis a l’escola de Rocapruna i a partir dels 10 anys va
a l’escola de Camprodon. Quan la Dolors té 12 anys, la família Pujol es trasllada a la capital garrotxina, Olot, i continua els seus estudis al Cor de Maria,
on acaba el batxillerat; el COU el fa a l’institut d’Olot. Acabada la secundària,
estudia Ciències Exactes a la Central de Barcelona.

La Dolors va marxar de petita de Rocapruna, però hi ha tornat sovint, caminant per Les Mines de Les Ferreres, pel Coll de Vernadell, pel Pla Jugador
i la Casa dels Carabiners, pel Molí d’en Sorolla, pel Clot dels Polls, per Sant
Bernabé, per la Tuta dels Maimons, pel Castell de Rocapruna, i encara que
sembli difícil de creure també per Beget!!!

L’any 1986 debuta com a professora a l’institut de Banyoles, on fa les pràctiques, i l’any 1987 arriba al Vicens Vives. Els dos primers anys fa classes al

Departament de Matemàtiques, gràcies als records de Pere Nogué

Joan Guerola
Rellotges sense temps

E

n Joan es defineix com un ciutadà del món. Això és el que ens
va contestar el primer dia que
va entrar al nostre departament quan
li vàrem preguntar d’on era.
Bé, la veritat és que la seva ferma declaració d’un origen internacional no
ens va semblar desencertada i no vàrem preguntar res més. Ja sia amb anglès, francès o alemany ens agrada entendre’ns amb el mons que trepitgem:
quina llengua deu parlar un ciutadà
del món?

Però, en realitat, en Joan és d’Otos, un poble de la vall d’Albaida, a la província de València. Un poble de terra seca i tarongers, que la seva família —i
ara ell més sovint— passeja i estima. Un indret on viuen i conviuen “otosins”
i una colònia força nombrosa de britànics. Potser aquesta és la raó per la
qual el “pobre” Joan no s’acabarà mai de jubilar perquè haurà de mantenir
converses en la llengua de la reina Isabel d’Anglaterra i compartir més d’una
pinta de cervesa amb els “pub regulars” que s’instal·len a les terrasses de la
vila. Ara veig que, efectivament, el seu origen o el seu entorn tenen una certa
internacionalitat.
En Joan també es planteja destins extraterritorials. Amb la seva caravana i
acompanyat per la seva esposa creua fronteres d’arreu d’Europa i qui sap si
en un futur també creuarà fronteres d’altres continents. Al desert del Marroc? Pels camins amb polseguera de Tunísia, potser? Qui sap: qualsevol ruta
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nova és engrescadora malgrat la pols, malgrat la xafogor. En Joan ho sap.
La nostra última reflexió per a en Joan és sobre el temps. El temps preuat que
van gaudint els jubilats del nostre institut i que comença a ser motiu d’enveja “sana” d’altres professors que s’acosten a aquest període. Sí, el temps. El
temps que amb languidesa ens marca les rutes i els camins del viatge, el que
ens va marcant l’energia i la il·lusió dels projectes, el que ens ajuda a marcar
l’oblit dels mals tràngols passats.
Curiosament, el tret artístic d’Otos, el poble d’en Joan, són els rellotges de
sol, una trentena de rellotges de sol distribuïts arreu del poble que conformen una mena de museu a l’aire lliure. Són rellotges, escultures amb peculiaritats tècniques, artístiques i culturals creats per artistes valencians de
gran prestigi nacional i internacional. M’imagino que te’ls vas trobant pels
carrers i places, et fan aturar i un es deu haver d’esforçar per interpretar-ne
la composició. Molt interessant. Malgrat tot, a partir d’ara el nostre i teu Departament de Llengües Estrangeres et desitja rellotges sense temps, Joan;
rellotges que probablement convertiràs en poesia, cançó o novel·la al costat
d’un taronger assolellat i olorós.
Molta salut i molta sort!!
Departament de Llengües Estrangeres

Joan Carles Baone
COMIAT A JOAN CARLES BAONE
s descrivim una escena: John Wayne, recolzat a
la barra d’un bar del poble d’Innisfree (Irlanda),
beu amb parsimònia un whisky, fent cas omís
dels cercabregues que el provoquen.

U

dadós tant amb els col·legues com amb els alumnes. I com a
professional, potser gràcies a la seva àmplia formació humanística i a la seva experiència en molts equips directius, ens
ha aportat molt i bo.

I a què ve a tomb, això? No es tracta de dir unes paraules d’acomiadament al nostre company Joan Carles amb
motiu de la seva jubilació? Esmentem aquesta escena
perquè en Joan Carles ens recorda el John Wayne de la
pel·lícula L’home tranquil. No pas per l’envergadura, és
clar, ni pel posat d’autosuficiència del nord-americà,
sinó per la seva actitud, sempre tranquil·la.

Alguns de vosaltres potser el coneixeu poc: fent honor a la
seva condició de professor de Filosofia -a més d’Història-,
s’ha encarnat en un mussol, au nocturna per excel·lència, i
s’ha centrat en aquests darrers anys, precisament, en l’ensenyament nocturn. Ara, però, és més fàcil trobar-lo a primeres
hores del matí o al capvespre, exercitant-se a l’aire lliure com
a bon peripatètic.

En aquests anys que hem compartit amb ell, mai l’hem
vist esverat; mai ens ha parlat fora de to; mai s’ha deixat
anar amb crítiques destructives.

Ah! Per cert, sí que li podem fer un retret, o més aviat un advertiment per als incauts, amb el qual tancarem aquestes paraules: no el convideu mai a dinar o sopar, perquè quedareu
amb la cartera buida. On van a parar, tantes kilocalories, és
un enigma que no hem pogut esbrinar…

No volem fer aquí un panegíric, perquè no hi ha res més
embafador per a l’homenatjat com servil per als homenatjadors, però no se’ns acut cap retret que li puguem
fer. Ha estat sempre rigorós en el seu pensament i bon-

28 de juny

P

rimer de tot vull expressar el meu agraïment a la direcció del
centre, Anna-Josep-Magda-Rocío-Dani, com a conductors de l’acte
de comiat als professors dels claustre que ens hem jubilat al llarg
d’aquest curs 2018-2019, i donar les gràcies a tots el presents que ens
acompanyen en aquesta jornada, als qui no han pogut venir i a la direcció
entrant.
He de destacar que el meu pas pel centre com a docent ha estat una estada
breu, molt arrecerat a nocturn, però molt satisfactòria en tots els sentits.
Per altra banda, com alumne sí que he viscut el centre molts anys i he de
dir que vaig sortir-ne molt ben preparat (per discreció no ho dic, però em
vaig graduar amb matrícula d’honor) i que quan vaig trepitjar la facultat de
lletres de la UAB, un professor destacadíssim del departament de filosofia
em va fer un elogi públic respecte d’aquest alt nivell de preparació que
portàvem els alumnes procedents del Vicens Vives de Girona. També us
puc dir que pel que he viscut en el centre es manté aquests alt nivell de
formació dels alumnes i que pel que fa a aquest tema he tingut la sensació
que no ha passat el temps. És a les aules d’aquest nostre centre on es va
generar la meva vocació educativa. Per tant, considero que el Vicens Vives
es l’inici i el final de la meva carrera docent.
Com que la meva carrera com a docent és més llarga que el meu pas pel
Vives, em permetreu que faci un recordatori de tots els centres ens els
quals he treballat i on he estat membre del seus claustres. En tots he après
molt. Vaig començar a l’IFP Narcís Monturiol de Figueres; vaig decidir
fer oposicions per impartir docència a centre de BUP i vaig passar com a
expectativa de destí al Carles Rahola; a l’IES Palamós vaig arribar per ocupar
la meva primera plaça; posteriorment, en comissió vaig estar a l’IES Cassà
de la Selva i a l’ IES Santa Coloma de Farnés; la meva segona adjudicació
de plaça definitiva em va portar a l’IES Llagostera, on he passat una llarga
i feliç estada i, finalment, l’últim concurs em va conduir al Vicens Vives.
He tingut la sensació que he tancat un cercle. Aquesta etapa, curta però
intensa, al nocturn del Vicens Vives ha estat un plaer, un experiència nova
molt gratificant.

Cisco Alonso
Cap del Departament de Ciències Socials

També vull dedicar unes paraules al meu departament d’Història, tot i
que des del nocturn podia participar ben poc en la seva intensa activitat
pedagògica. He de dir que ha estat una estada molt relaxada i m’he sentit
molt ben acompanyat, és un seminari molt tranquil i equànime.
De què m’ha servit la meva professió a nivell personal? Formació, docència
i creixement personal. Ho resumiré breument:
• Tenir com a objecte de la meva feina la societat en la seva àmplia
diversitat va fomentar i consolidar en mi un esperit relativista i crític. Com
a estudiant de filosofia ja em va encisar el relativisme anglès.
• Com a estudiant i després professor d’història vaig aprendre a analitzar
els fenòmens i els fets cercant-ne el fonament i l’essència, deixant de banda
l’escenografia i el decorat.
• De la meva experiència com a docent i del contacte amb la societat he
arribat a la conclusió que ningú té la veritat absoluta sobre res, que no
existeix tal realitat absoluta, que som un gra de sorra en un oceà de sorra,
que no fem res de caire transcendental i que el temps s’ho empassarà tot.
Per acabar, us desitjo molta sort i espero que en algun moment ens governi
algú que es cregui de debò que els serveis de dret són un dret que, com
la vida mateixa, els ciutadans no han de comprar i que així millorin les
condicions de treball i de formació de tota la comunitat educativa.
Molta sort a tothom i bon estiu.
Joan Carles Baone
Professor d’història recentment jubilat
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Sostenibilitat al Vive
Xerrada de Franc Comino sobre eficiència energètica

E

n motiu de la Setmana de l’Energia, el dia 11 de març el nostre centre
va tenir el privilegi de poder gaudir d’una xerrada sobre eficiència
energètica de la mà de Franc Comino, un dels millors experts a nivell
estatal. Els alumnes que hi van participar van ser els de 1r de batxillerat i
alguns alumnes del Batxillerat Internacional.
Franc Comino ens va explicar com, amb l’aplicació d’un seguit de mesures
d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització
que ho gestioni correctament, es pot arribar al consum energètic de balanç
energètic zero. Comino ha dissenyat un sistema a partir del qual obté energia
tèrmica de l’energia geotèrmica per a la calefacció i refrigeració, i obté energia
elèctrica de l’energia solar fotovoltaica. L’energia tèrmica sobrant s’acumula
en un sistema de piles d’aigua i l’energia elèctrica sobrant, en un sistema
de bateries per acumular energia elèctrica. Tots els sistemes implementats
són la base per l’autosuficiència però cal que treballin de manera conjunta
i coordinada per tal d’assolir aquest objectiu. Sense una bona coordinació,
aquest objectiu no seria possible. El sistema d’automatització s’encarrega
d’aquest control, contínuament va adquirint dades i determina quins
sistemes cal que actuïn i com.
Quin és Franc Comino? Franc Comino, és un empresari que fa 16 anys
va dissenyar i incorporar a la seva pròpia casa, a Olot, un revolucionari
sistema domòtic d’estalvi energètic que li va permetre estalviar un 30% en
el consum de l’energia elèctrica. Des d’aleshores, aquest “domòtic”, com va
ser anomenat a “La contra” del diari Ara, ha iniciat una trepidant carrera
professional, sempre relacionada amb la seva gran passió: l’eficiència
energètica. Una passió que amb esforç, perseverança i gran destresa ha
sabut transformar en una revolucionaria realitat.

El 2005 va fundar l’empresa Igetech Innova SL, que va aconseguir ser una de
les més reconegudes a àmbit estatal en el món de l’automatització d’edificis.
El 2012 va fundar Wattia Innova SL, amb la qual va donar a conèixer el
projecte EspaiZero. L’EspaiZero d’Olot ha estat qualificat per una càtedra
de l’UNESCO i per GreenPeace com el primer centre de treball estatal 100%
autosuficient energèticament. Wattia, juntament amb Gas Natural Fenosa,
ha dissenyat i executat el projecte olotí anomenat la “Xarxa Espavilada
d’Olot”, la primera illa energètica estatal que combina tres tipus d’energies
renovables per aconseguir climatitzar 40.000 m2 del centre d’Olot.
Enguany, conjuntament amb Bassols Energia, ha creat una nova empresa
anomenada WeBatt Energia que pretén posar un Espai Zero a cada casa que
vulgui apostar per un món millor on el canvi climàtic no amenaci el nostre
hàbitat i, per tant, la nostra existència.
Sílvia Franch
Coordinadora escoles verdes

Plantem la Pau

Som verds quan esmorzem?

E

quest darrer trimestre, els alumnes de 1r ESO, des
de l’àrea de les matemàtiques, hem fet un estudi
estadístic sobre quin tipus d’embolcall utilitzen els
alumnes del centre per dur el seu esmorzar. Les dades obtingudes les vàrem representar en unes gràfiques que després vàrem exposar al passadís del nostre institut.

l nostre institut és centre UNESCO i, per
aquest motiu, des de ja fa uns anys, amb
motiu del Dia Escolar de la No-Violència i
la Pau, els amics de la UNESCO de Girona ens fan
l’ofrena d’un arbre, que nosaltres anem plantant
en els diferents espais verds de què disposa l’institut. L’any passat ens varen regalar una pomera de
la varietat “fuji” i aquest any un cirerer de la varietat “cor de colom”. Tots dos arbres estan molt
eixerits: el cirerer ja ens ha donat els seus primers
fruits i la pomera, aviat els podrem recollir.
Sílvia Franch
Coordinadora escoles verdes

A

L’objectiu d’aquest treball he estat prendre més consciència dels residus que generem i que podríem evitar fent només un petit gest i usant embolcalls reutilitzables com el
boc’n’roll.
Els resultats són una mica escandalosos: la majoria d’alumnes utilitza embolcalls d’un sol ús, com el paper film, és a dir
plàstic, i el paper d’alumini.
Aquests resultats no ens han agradat, i esperem que aquest
treball serveixi perquè la gent es passi a l’embolcall reutilitzable i així generem menys residus. Som molt conscients de
la problemàtica que hi ha amb els plàstics i la problemàtica que representa l’obtenció de l’alumini. També som molt
conscients que és millor reduir la generació de residus que
el reciclatge de residus. “EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL
QUE NO ES GENERA”.
Dilan Emmanuel Recalde Alegre
1r ESO A
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Mercat dels productes de l’hort

E

l passat 14 de maig, el nostre institut va participar a la jornada d’"El
mercat dels productes de l'hort". Aquesta jornada l'organitza l'Ajuntament de Girona des del 2008, i és una trobada anual d'instituts i escoles de Girona que disposen d'un hort escolar.
La trobada té lloc a la Plaça del Lleó, on cada centre disposa d'una parada i
porta el seus productes per vendre, compartint el mercat amb la resta de venedors habituals de fruita i verdura. Aquest any, els productes que hem ofert
han estat: alls tendres, cebes tendres, enciams, remolatxes i bledes.

Enguany, els centres que hi han participat han estat: Escola Àgora, Escola
Carme Auguet, Escola Domeny, Escola Eiximenis, Escola El Bosc de la Pabordia, Escola Font de l'Abella, Escola Joan Bruguera, Escola Josep Dalmau Carles, Escola Maristes, Escola Montfalgars, Escola Sagrada Família, Escola Vila-Roja, Escola Nou de Quart, Institut Carles Rahola i el nostre institut, l'Institut Jaume Vicens Vives.
Aquest any la venta ha estat tot un èxit i l'experiència molt gratificant.
Sílvia Franch
Coordinadora escoles verdes

Hort del Vives

E

l nostre institut té un hort ecològic. Aquest
hort el gestiona un grup d’alumnes de l’optativa Ciències Aplicades, de 4t ESO.

Aquest curs, a l’hort, hi hem fet algunes reformes:

• Sectorització de l’hort, amb la qual hem guanyat
superfície cultivable; aproximadament, hem guanyat uns 10 m2.
• Aportació de terra sorrenca, gràcies a la qual
hem aconseguit millorar en esponjositat, ja que la
terra de la zona és molt compacta i així les arrels
de les plantes tenen millors condicions per créixer
i expansionar-se; també hem aconseguit millorar
en aireig de la terra i en permeabilitat de l’aigua.
També hem comprat una mànega nova.
Per altra banda, hem fet altres tasques habituals
de conreu, que fem cada curs:
• Fangar i remenar la terra
• Adobar la terra, escampant fems naturals.
• Manteniment: arrencar les males herbes i regar.
I hem plantat: col kale, bròcoli, col llombarda, col
arrissada, xicoira, bledes, bròquil verd, remolatxa,
faves, pèsols, cebes, alls, enciam “maravilla”, cogombreres i carabassoneres.
Sílvia Franch
Responsable de l’hort i coordinadora Escoles Verdes

29

Art al Vives
READY-MADES

L

'expressió «art trobat» -equivalent a
l'expressió francesa objet trouvé, objecte
trobat- descriu l'art creat a partir de l'ús no
disfressat, però sovint modificat, d'objectes que
normalment no es consideren artístics i tenen una
funció mundana i utilitària. Les obres d'aquest
tipus s'anomenen ready-made quan l'artista no
ha fet pràcticament cap modificació en l'objecte.
L'artista descontextualitza l'objecte trobat i el situa
en un nou espai, on adquireix un nou significat
poètic. L'objecte es transforma en altra cosa. La
idea de dignificar objectes corrents d'aquesta
manera era originalment un desafiament
impactant, era un qüestionament al consens ferm,
a la distinció acceptada entre què era considerat
Art per oposició a allò que no ho era.
Entrada “Art trobat” a la Viquipèdia
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BARROC

LA JOVENTUT: UNA PORTA

A

mb les optatives de 3r i 4t de plàstica vam preparar una instal·lació al festival Inund’art, que vam
ubicar davant de la casa de la Cultura..
Com a fil conductor vam treballar la porta, per representar el pas entre la infància i l'adolescència.

Les portes de la vida: L’adolescència
La tria del tema va sortir de les propostes fetes pels estudiants. En els seus esbossos, d’una manera o
una altra, sorgia el que viuen en el seu dia a dia. Hem volgut donar veu -o, més ben dit, imatge- a totes
aquestes expressions.
Algunes de les consideracions que s’han repetit més a classe i que ens han dut a la proposta han estat
aquestes:
• Ser acceptats tal com som, sense judicis. CERCA D’UN MATEIX.
• Ser acceptats sense prejudicis segons els gustos (a l’hora de vestir, de ser d’un equip o un altre, de
fer un esport o un altre, de triar una música o una altra..) o ideals polítics. LLIBERTAT D’ELECCIÓ i
PENSAMENT.
• Poder expressar el que sentim i volem dir sense por, sense patir pel que puguin dir els adults. LLIBERTAT
D’EXPRESSIÓ.
• Respecte entre nosaltres, els joves i, dels adults cap a nosaltres. I dels joves cap als adults. RESPECTE.
• La igualtat entre nois i noies, acceptant al mateix temps que som diferents. IGUALTAT DE SEXE.
• El control de les nostres emocions en un món que va de pressa, i que ens demana estar sempre a punt
per tirar endavant, sense comptar el que ens està passant per dins. CAPACITAT D’ESCOLTAR-SE UN
MATEIX i SABER AFRONTAR EL DIA A DIA.
• Els canvis hormonals. CANVIS BIOLÒGICS.
• La primera vegada de moltes coses noves. DESCOBRIMENTS.
• Aprendre a dir no a molts aspectes: des de les drogues fins al sexe no volgut, els amics, els adults quan
no estem d'acord amb el que ens proposen. Saber posar límits. DIGNITAT, LÍMITS.
• ….
El professorat d’Educació Visual i Plàstica hem canalitzat aquestes idees gràcies a la icona d’una PORTA
com a símbol d’etapa. Aquesta icona sorgeix d’un treball d’una alumna de 3r d’ESO, que plantejava que
qualsevol individu, per ser acceptat socialment, ha de passar diferents portes (imaginàries) que ella feia
en tres dimensions talment com si fossin escàners policials (cada escàner seria una de les característiques
expressades anteriorment).
La idea de PORTA finalment ha quedat com a símbol d’etapa de la vida. Ens hem centrat, doncs, en
l’etapa de la joventut i, més concretament, en l’adolescència.
Imma de Batlle i Jordi Ribes
Professors d’Educació Visual i Plàstica

MEDITACIÓ AMB COLORS

BART

anquem el curs de l’optativa de plàstica de 3r d’ESO fent una meditació
amb colors. Cada un agafa un color i un paper en blanc. Només
pintem durant 3 segons, i passem el full al company/a de la dreta. Els
papers van fent la volta fins que cada paper retorna al primer creador.

T

quest còmic és una mostra dels que
s'han fet a l'optativa de Visual i Plàstica
de 4t d'ESO. Sota el nom de BART, els
hem exposat al suro de la rambla.

Tot en silenci. Només se sent la picada de mans que marca el temps per pintar
i intercanviar els papers. Fem una producció a 16 mans. Resultat indiferent.

Aquests còmics tenen en comú que els
protagonistes no són persones sinó objectes
humanitzats com els que es poden trobar en
un bar com el de l'institut.

Parlem de com hem estat mentre ha durat l’activitat: "Que fort! Només
pensava en el color!”;
"Jo només en la forma"; "No m’agrada com ha quedat"; "A mi, a talls, sí"
Imma de Batlle
Professora d’Educació Visual i Plàstica

A

Prèviament a aquest treball es van fer proves
amb diferents tipus de traç (plomí, retolador
punta fina, grafit, pinzell...) i la tècnica per
acabar-los ha estat lliure (moltes de les obres
s'han fet amb tècnica mixta).
Jordi Ribes
Professor d’Educació Visual i Plàstica
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El Mostrador
Tècniques d’escriptura

T

reballem l’escriptura creativa a partir de
propostes pràctiques. Acompanyem els
alumnes al llarg de tot el procés d’escriptura,
des de la fase preliminar o preescriptura fins a
la revisió del text escrit. A 1r d’ESO escrivim en
llengua castellana i a 2n, en llengua catalana.
Entrevistes, diaris personals, cartes, reportatges,
contes, notícies, haikus, cal·ligrames, monòlegs o
textos teatrals són alguns dels gèneres textuals que
hem proposat al llarg d’aquest curs. Així mateix,
intentem que els alumnes prenguin consciència
que escriure també significa revisar i reflexionar
sobre l’ús de la llengua adequat a cada situació
comunicativa. Ah! I no fem mai exàmens ni posem
deures... Només escrivim en el temps de classe.
Ester Robles
Professora de Llengua castellana i literatura
i coordinadora de TES

Resolució de problemes al pati

D

ijous dia 9 de maig, els alumnes de 2n d’ESO C i D, a última hora de
l’horari escolar vam anar al pati per experimentar i aprendre sobre
els gràfics d’emplenat dels cossos de revolució.

Prèviament havíem portat un recipient translúcid, com podria ser una
ampolla d’aigua o un gerro de flors, i en grups de quatre ens vam distribuir
entre la pista de voleibol i els bancs, cada grup separat de la resta de grups. Allà
l’Aina Bosch i la Mireia Alemany, les professores de resolució de problemes,
ens van repartir un got amb aigua amb colorant de color blau i una xeringa
de 60 ml. Tot seguit, amb unes fitxes que ens havien repartit anteriorment,
vam començar a fer la nostra pràctica.

sortit per acabar de perfeccionar el gràfic. Finalment vam omplir la fitxa amb
quatre preguntes sobre el nostre experiment i en general va sortir força bé.
Amb aquest experiment vam aprendre a fer els gràfics d’emplenat de cossos
de revolució, vam poder comprovar que no tots els recipients tindran el
mateix gràfic, ja que cada recipient és diferent. També vam descobrir que
darrere aquests gràfics s’hi amaguen funcions.
A continuació us proposem un joc. Després d’haver vist el gràfic d’emplenat
que ens va sortir a nosaltres, seríeu capaços de relacionar cada recipient
amb el seu gràfic? Recordeu que a l’eix X hi representem el volum de líquid i
a l’eix de les Y, l’alçada.

Primer de tot vam agafar la xeringa i cada grup la va emplenar tots els
mil·lilitres que volgués amb un màxim d’uns 50 ml. Tot seguit els abocàvem
al recipient translúcid (en molts casos una ampolla d’aigua) i seguidament
mesuràvem l’altura de l’aigua amb colorant que hi havia dins del recipient.
L’objectiu era dibuixar un gràfic on a l’eix d’abscisses hi hagués el volum de
líquid i a l’eix d’ordenades, l’alçada de líquid.

Martina Roca i Martina Llover
2n d’ESO C

Vam repetir el procediment fins que vam emplenar el recipient sencer. Quan
vam acabar l’experiment vam anotar tots els punts i mides que ens havien

Taller d’haikus

A

quest curs, els alumnes de 2n d'ESO, durant una hora setmanal, han
fet un Taller d'expressió escrita en català. Durant aquestes sessions els
quatre grups s'han reagrupat en cinc per tal que els docents responsables
poguessin fer un seguiment més personalitzat dels treballs dels alumnes. Al
segon grup, les sessions del maig es van dedicar a la poesia. Després de practicar
alguns dels conceptes del gènere, com ara mètrica, rima, temes... van fer un taller
d'haikus, que és una estrofa molt breu d'origen japonès. Alguns alumnes els van
il·lustrar.
Glòria Sanz
Professora de Llengua catalana i literatura
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Noa Massoutié, 2n A

Adrià Saperas, 2n C

Els contes i l’art grec

D

urant el tercer trimestre, l'alumnat de 2n d'ESO ha fet un projecte
que ha implicat dues assignatures: Plàstica i Llengua catalana i
literatura.

A Català, han treballat el conte. Se l'han inventat o han modernitzat un
conte clàssic. A Plàstica n'han treballat la il·lustració de la portada com
si fossin grecs, aprofitant que estaven estudiant l'art grec. Així, han hagut
de fer imatges a l'estil de les decoracions de la ceràmica grega.
A la mostra us presentem 3 treballs:
Jana Ribas, decoració de figures negres de la ceràmica grega, amb el
conte "El cent peus"
Mireia Ferres, decoració de figures negres de la ceràmica grega, amb el
conte "Jo soc el millor"
Íngrid Adroher, decoració de figures vermelles de la ceràmica grega, amb
el conte "Estima el que tens"
Professorat de Plàstica i Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO

Gerunda

L

'alumnat de les assignatures de Llatí i Informàtica de 4t d'ESO hem iniciat un projecte per estudiar i reproduir la
Gerunda romana. La finalitat d’aquest projecte es reproduir digitalment els edificis de la Girona Vella a escala real i
després imprimir-ho en 3D a escala reduïda.

A l’assignatura de llatí hem treballat els diferents tipus d’habitatges romans (domus, villae i insulae) per saber distingir-les.
A part, també hem treballat els interiors, les qualitats de cada tipus d’habitatge i la gent que hi vivia, segons la seva riquesa.
Per altra banda, a l’assignatura d’informàtica hem trobat les mesures de les cases a partir d’un mapa del qual no teníem
l’escala comparant les mides del mapa amb les mides de Google Maps. Seguidament, hem mesurat cadascuna de les cases
que hi ha a la Girona Vella i les hem nombrat. I les hem començat a fer a mida real a la plataforma digital Sketchup.
Aquest projecte no acabarà aquest curs, sinó que haurà de tenir continuïtat el proper, però creiem que quedarà bé.
Mohamed Banomar
4t d’ESO C
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El Mostrador
Anàlisi d'objectes

Preparats per un mai vist?

U

vui us presentem una proposta didàctica
creada pels alumnes de 3r d’ESO al llarg
d’aquest curs 2018-19. Es tracta d’un joc
molt conegut que es va posar de moda aquest
passat 2018, un escape room. El que diferencia
el nostre Escape Room dels convencionals és la
competència digital i l'aprenentatge d’un geni,
Antoni Gaudí.

A

Finalment, un cop acabades i presentades les
diferents estances, els vam posar en comú.

Durant aquest curs, els alumnes de l’assignatura
d’informàtica de 3r d’ESO hem après a programar
i dissenyar pàgines web a partir de diferents
llenguatges utilitzant principalment HTML i
JavaScript, d’entre altres. La idea ens la va proposar
el professor de la mateixa assignatura, en Jordi
Xargay.

De part de tota la classe us desitgem bona sort i
esperem que us agradi.

n dels temes a treballar a l'assignatura
de tecnologia de 1r ESO és l’estudi
dels objectes, i ho hem fet a partir de
l'anàlisi d'alguns estris de la vida quotidiana,
com per exemple el bolígraf, el llapis
portamines, la setrillera o les tisores.
Els alumnes han fet un petit treball de grup en
què han hagut de triar un objecte per fer-ne
una anàlisi al més acurat possible. Sobre aquest
objecte han explicat per què servia, de quines
parts estava format, la funció d'aquestes parts,
una anàlisi de caire més tècnica (materials, pes,
dimensions…) i, finalment, l'anàlisi històrica i
social.
Per acabar l’activitat, hem dedicat un parell
de sessions a fer les presentacions orals de la
feina feta, en la qual els nois i noies han pogut
explicar el resultat d'aquesta anàlisi: alguns
han fet una presentació digital, altres han
utilitzat suport en paper, i alguns fins i tot s'han
animat a construir una maqueta de l'objecte.

Aquesta pràctica consistia a manifestar les nostres
capacitats alhora que fomentàvem la nostra
imaginació. Molts de nosaltres coincidim en el
fet que aquest projecte també va promoure el
companyerisme i les relacions socials, ja que no
ens coneixíem gaire entre nosaltres.

Mar López
3r d’ESO C

Primerament, vam seleccionar els diferents
aspectes que volíem destacar d’Antoni Gaudí i la
seva vida. A partir d’aquí, un cop escollits, els vam
repartir entre els diferents grups per començar
a dissenyar una habitació per a cada tema.

Rocio Gomila
Professora de tecnologia

Què fem a dibuix tècnic de batxillerat tecnològic?

A

la imatge de la làmina que adjuntem, hi ha una aplicació dels enllaços al disseny de producte, en
concret, al disseny d’una carcassa de cinta adhesiva. Tècnicament, anomenem enllaç a la unió
harmònica de dues o més línies (recta amb recta, corbes entre si o recta i corba), de manera que
el conjunt se’ns presenta com una única línia contínua, sense salts. Els enllaços són, en definitiva, un
estudi de les tangències.
Els enllaços no només s’utilitzen en el disseny de producte, sinó també en el disseny d’infraestructures
(xarxes viàries, giratoris…) o en urbanisme.
A l’aula d’informàtica 1 es complementen els coneixements de Dibuix Tècnic amb el Dibuix Assistit amb
Ordinador mitjançant el programa AUTOCAD.
Jordi Ribes
Professor de Dibuix tècnic
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Fent i desfent n’aprèn l’aprenent
n aquesta seqüència didàctica del tercer
trimestre, es tracta d’aconseguir crear una
narració cooperativament, seguint una
sèrie de passos:

E

g) Fem una segona versió de la descripció i la
compartim amb els companys, que ens faran
suggeriments per a la millora, que haurem d’anar
incorporant. Ja n’hem escrit tres versions!!

a) Recuperem el que ja sabem sobre els elements
de la narració (temps, espai, narrador, estructura,
personatges, tema…) i en fem una anàlisi més
precisa.

h) I ara… Fem grups de tres. Per tant: tres alumnes
i tres personatges. Comença l’aventura: sereu
capaços de crear una narració amb aquests tres
personatges com a protagonistes?

b) Expliquem que els personatges i els espais cal
dibuixar-los bé. Una bona descripció és clau per
a una bona narració. Com ha de ser una bona
descripció? En llegim uns quants models.

i) La narració cal que contingui parts de descripció,
parts de diàleg ( per tant, aprenem, també, com
es fa això del diàleg dins d’una narració: guions

c) Mirem el vídeo “Les papallones de l’Austen”
per entendre que caldrà fer moltes versions de
les descripcions per arribar allà on volem i que
ho farem gràcies a la mirada crítica dels altres. Els
companys i la professora seran els guies per anar
millorant les descripcions.
d) Cadascú tria un personatge de la caixa (la de
la foto!), per atzar, i l’haurà de descriure. Primer
observem molt el personatge que ens ha tocat. Fem
una pluja d’idees i una llista d’adjectius. Mirem
de construir un parell de bones comparacions.
Sobretot cal pensar en la descripció física
però també en la psicològica i en el passat del
personatge.
e) Elaborem el primer esborrany. La professora va
fent guiatge quan ens encallem.
f) La professora avalua (i no pas qualifica) el
primer esborrany i en fa el retorn.

llargs, incisos del narrador…) i un flashback, com
a mínim.
Resultat de l’experiència: històries bastant
al·lucinants, imaginació desbordada (és que fem
3r d’ESO, ja se sap…), personatges amb passats
trepidants, diàlegs contundents… I una bona
experiència de treball en col·laboració i de crítica
literària.
Cristina Juher
Professora de Llengua catalana i literatura

Cor de bèstia
Després d’una nit d’aiguada, el Sol brillant comença a assecar
totes les fulles de les palmeres i a tornar totes les coses al
seu lloc, a calmar-ho tot. El mar brilla d’una manera especial
després de tant de temps apagat, com si estigués content de
tornar a viure. La sorra, daurada però amb la mateixa capa
humida que sembla amortitzar l’espai, sembla que estigui esperant, expectant, el que està a punt de passar.
En un forat al punt més alt de la Gran Muntanya, Righ s’acaba
de despertar. Amb mandra, estira les ales, que estan com pansides després de tota una nit a sobre les escates, dures i marcades. Després, amb un moviment lent i pesat s’aixeca, avança
cap a l’entrada de la cova i surt. Amb un badall no intencionat,
espanta tots els ocells que hi ha voltant per allà. N’hi ha un que
es crema amb la llengua de foc. Serà l’esmorzar, pensa.
De reüll li sembla veure alguna cosa gran movent-se a l’aigua,
però de seguida hi treu importància; serà una balena despistada, es diu.
Mentrestant, al mar, la «balena despistada» fa esforços per
sortir a la superfície. Quan arriba a la sorra, se n’obra la
porta, i de seguida en surt un personatge. Està esbufegant,
pensava que no arribaria. Hauria estat molt ridícul no aconseguir aquella substància que portava tant de temps buscant per
l’estúpid fet de quedar-se sense oxigen al submarí. I és que
en Zhang és un home vell, però els seus objectius segueixen
igual de vius que anys enrere. Alça la vista amb els braços a
la cintura, i contempla satisfet l’illa preciosa que tants cops ha
somiat. Entre tot aquell paisatge, amagat entre les palmeres, hi
ha un corriol. Com que ha de començar per algun lloc, decideix
seguir-lo.
Fragment del conte Cor de bèstia, d’Isoda Fita, Camil·la Montañà
i Lua Rovira, de 3r d’ESO A
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Organitza:

Agraïments:

Podeu consultar totes les activitats que es
porten a terme a l’institut als blogs:
http://ins-jvicensvives.xtec.cat/
https://blog-jvv.blogspot.com.es/
http://vivesverd.blogspot.com.es/

