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LA REVISTA DE L’INSTITUT 
 
 

aula 220 no existeix. Per això hem posat a la revista 
aquest nom, perquè voldria ser la nova aula de tots, on 
tothom trobi alguna cosa interessant. En aquesta 
aula no hi ha deures, ni llistes. Tampoc no es demana 

silenci, sinó el contrari, com més parlem i participem, 
millor. L’aula 220 és oberta a qui vulgui expressar idees 
o creacions, projectes o somnis. Tots hi sou convidats. 

 
a molts anys que el nostre Institut no té revista.  
Alguns potser recordaran aquelles que s’havien  
publicat anteriorment, amb mitjans quasi  
artesanals i molta il·lusió, sempre comptant amb la  

participació d’alumnes i professorat. Va ser precisament quan  
no hi hagué aquesta participació que la revista va passar per  
moments difícils. 

 
omencem una nova etapa. De vosaltres, lectors i 
col·laboradors, depèn en bona mesura que aquesta  
revista tiri endavant. Els mitjans tècnics de què  
disposem han canviat; pocs anys enrere no hauríem  

pogut ni imaginar les eines que ara tenim, però voldríem que  
la voluntat participativa i creativa (també dels pares i  
de les mares) continués essent la mateixa. A veure. 
 

 

                                                                                  Equip de Redacció 
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F 
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DE TU A TU 
 
  
 
 
                    
ENTREVISTA AMB  
MAITE SERRANO, 
DIRECTORA DE 
L’INSTITUT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persones que tenim a prop, que tractem potser de manera superficial i que formen 
part del nostre entorn. Volem conèixer-les més directament, en una situació diferent 
a l’habitual; les tractarem de tu a tu.  
Segur  que  descobrirem  molts aspectes interessants i poc coneguts. Per començar 
les nostres entrevistes, li demanem a la dire si voldria contestar algunes preguntes. 
Accedeix amablement, i mentre el nostre company Ramón Contreras fa fotos (la 
planta estava allà per casualitat), li preguntem: 
 
Nos gustaría saber cómo ha ido el 
inicio de curso. ¿Qué te ha 
parecido cómo han empezado las 
clases? 
Bien, después de tres años de 
directora ya esperas cómo van a ir 
las cosas, más o menos. En general  
 

 
ha sido un inicio de curso 
tranquilo. 
 
¿Has notado cambios de este año 
en relación con los anteriores? 
No muchos. Quizás este año los 
alumnos de primero son más  
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DE TU A TU 
 
tranquilos. El año pasado, al 
principio, se oía mucho ruido por 
los pasillos. Por lo demás, el resto 
de alumnos, como ya conocen el 
funcionamiento del centro, no 
llaman la atención durante los 
primeros días.  

 
Así que los de Primero vienen con 
ganas de aprender, ¿no? 
Yo creo que sí. 
 
¿Tú crees que la mayoría de ellos 
tiene una idea clara de lo que 
quiere ser en el futuro? 
Yo creo que no, son muy jóvenes. 
Hay muchos que cuando llegan a 
Segundo de Bachillerato todavía 
no saben qué quieren ser. Ellos 
saben que aquí vienen a formarse 
para poder elegir aquello que 
quieran ser. Pero están todavía en 
la fase de querer ser bailarina, 
bombero... Son pequeños todavía. 
 
¿Tú prefieres dar clase a los más 
pequeños o a los mayores? 
Me da igual. La verdad es que los 
mayores tienen sus ventajas y sus 
cualidades, y los pequeños 
también tienen las suyas.           Me  
 
 

 
 
gusta la tendencia que se sigue en 
este centro: los profesores van  
acompañando a las promociones a 
lo largo de la etapa. 
 
¿A qué edad empezaste tú a tener 
las ideas claras? 
Cuando acabé el curso que 
entonces era como el actual 
Segundo de Bachillerato, no tenia  
muy claro qué quería ser, miré en 
mi expediente académico y me di 
cuenta que las lenguas se me 
daban bien, así que decidí estudiar 
Filología. 
 
Cuando entraste en la 
Universidad, ¿cómo te sentiste? 
¿Te costó? 
No, no me costó demasiado, lo 
que pasa es que los cambios sí que 
te dan un poco de miedo, de 
inquietud. Para mí, es la mejor 
etapa de la formación. 
 
¿Te tiraste muchas horas sin 
dormir? 
No, para nada, hay mucho tiempo 
para estudiar, al menos en la 
carrera que yo estudié. 
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DE TU A TU 
 
¿Qué consejo darías a los de 
bachillerato? 
Por un lado, que hagan lo que les 
gusta y, por otro, que sea algo 
práctico. Que te guste y que tenga 
salida. 
 
¿Te planteaste alguna vez 
dedicarte a otra cosa? 
No; cuando empecé en la 
Facultad, me gustaba lo que iba 
estudiando, y poco a poco fui  
viendo las posibles salidas que 
tenía la carrera. 
 
¿Recuerdas la primera clase que 
diste? 
Sí, me acuerdo que fue en un 
grupo de COU (lo que ahora es 
Segundo de Bachillerato). Hacía 
algunos años que había acabado la 
carrera y de repente me llamaron 
para hacer una sustitución. Yo era 
muy joven todavía y me encontré 
con alumnos a los que veía un  
poco como yo, y no lo pasé bien. 
Nada más entrar a la clase, les 
mandé hacer una redacción sobre  
 
 
 
 

 
 
las vacaciones, o algo así. Luego 
pensé: ¡por favor, segundo de  
bachillerato y una redacción de 
esas! 
 
¿Qué te inspiró a meterte en la 
dirección? 
No me inspiró nada, fue la 
situación. Hablamos entre varias 
profesoras y alguien lo tenía que 
hacer...  
 
Muchas gracias, Maite.  
Gracias a vosotros.                        

 

 
 
 
 
 

Soraya Ayala 
Tiffany Cortés 

Ramón Contreras 
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VIURE A BADIA 
 

 Volem parlar del nostre poble, de la seva gent i dels seus llocs. Perquè a Badia hi 
ha coses i persones que mereixen ser conegudes i valorades, sobretot i en primer 
lloc per nosaltres mateixos, que hi vivim. A vegades sembla que no estimem el que 
tenim. Ja se sap que res no és perfecte, però el nostre poble, la jove Badia del 
Vallès, potser ens sorprendrà positivament si ens la mirem amb uns ulls més 
comprensius i observadors.  

 
 

 
 
El parc de Joan Oliver 
 
A la nostra ciutat tenim un espai, 
situat en un dels principals carrers, 
que és el parc de Joan Oliver, conegut 
també amb el nom de Parc de 
l’església. Algú s’ha preguntat perquè 
li han donat aquest nom al parc? 
Doncs l’han anomenat així en honor 
d’un dels poetes i dramaturgs més 
destacats de la literatura catalana: 
Joan Oliver i Sallarès, també conegut 
com Pere Quart, que és el seu 
pseudònim.  

 
Aquest poeta va néixer i estudiar a 
Sabadell, molt a prop de Badia. A més 
de posar el seu nom al parc, han fet que una de les seves obres estigui en 
aquest lloc, gravant una estrofa d’un conegut poema en una pedra que es 
troba en la zona més propera a l’església. La inscripció, entre la dedicatòria 
“al poeta del Vallès Joan Oliver” i la data d’11 de desembre de 1983, diu: 
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“En ma terra del Vallès 
tres turons fan una serra, 

quatre pins un bosc espès, 
cinc quarteres massa terra, 
com el Vallès no hi ha res.” 

 
 
Monument al 
25è Aniversari 
 
Badia del Vallès és un 
ajuntament jove, ja que no va 
obtenir la categoria de municipi 
independent fins als anys 
noranta del segle passat. Ciutat 
Badia es va formar pels volts dels 

anys seixanta, majoritàriament amb gent vinguda d’altres llocs de Espanya. 
Per això, quan es va constituir en municipi independent, es va posar una 
oreneta a l’escut del poble, com a símbol de la immigració. 
 
La escultura, instal·lada el 22 de juny de 2001 al costat de l’Ajuntament, la 
van realitzar Eduard Antequera i Omar Álvarez. Cada part té el seu 
significat: el tronc és l’element d’unió 
entre la ciutat i l’espai, la base representa 
la ciutat, la volta representa l’espai, i les 
orenetes les persones vingudes de tot 
arreu. 
 
Historia de una escalera 
 
Al costat del centre cívic, s’aixeca un 
curiós monument que ara presenta un 
trist estat de conservació. Una escala 
envolta un faristol on reposa un llibre 
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tancat, del qual podem 
llegir el títol: Historia de 
una escalera. Als graons de 
l’escala estan escrits els 
versets d’un fragment 
d’aquesta obra de teatre de 
Antonio Buero Vallejo:  
“Hemos crecido sin darnos 
cuenta/subiendo y bajando 
la escalera/rodeados 
siempre de los padres que 

no nos entienden/de vecinos que murmuran/y de quiénes 
murmuramos/Buscando mil recursos/y soportando humillaciones/para 
poder pagar la casa,la luz y las patatas/Y mañana o dentro de diez años/que 
pueden pasar como un día/como han pasado estos últimos/será terrible 
seguir así/subiendo y bajando la escalera/una escalera que no conduce a 
ningún sitio”. El text, amarg, fa pensar, i més quan el llegim en aquest 
monument abandonat a la seva sort. 

 
I per acabar aquesta secció, us 
proposem un enigma. No és gaire 
difícil: sabríeu dir-nos el títol i la 
ubicació del monument que aquí us 
mostrem fotografiat? Animeu-vos i 
envieu les respostes a Aula 220. 
Publicarem la solució en el proper 
número de la revista. 
 

Fotografies i textos:  
Andrea Galán 
Andrea Mora 
Ivanna Vons 
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HISTÒRIA DE LA REVISTA DE L’INSTITUT             Primera part 
 
PAPERS 
 
Aquesta no és la primera revista que apareix al 
nostre institut. Fa molts anys, quan es deia  
Institut de Batxillerat Ciutat Badia, ja van sortir 
els primers números de Papers, que era el 
nom que llavors tenia la revista. Prendrem de 
mostra la del mes de desembre de 1987, que 
era venuda per 25 pessetes (15 cèntims d’avui). 
Els diners recollits anaven al fons per al viatge  
de fi de curs. 
 
La secció d’Informació general 
comentava notícies que avui ens poden 
semblar d’un altre planeta, com la de que els 
alumnes ja no podien fumar als passadissos, 
norma de la qual els redactors deien que “la 
verdad es que si somos sinceros esto no se 
cumple demasiado, pero quizás la norma es 
demasiado estricta”. Tal qual.  
 
¿Qui recorda les festes a la discoteca  
Albatros? Doncs en aquella època el nostre 
institut tenia el rècord de venda d’entrades.  
Això és anunciat a la secció Sabíeu que... , 
abans dels articles d’opinió, on, entre d’altres, 
un tal Manolo deia “no al monopolio de  
tercero sobre Papers”; la resposta és molt 
interessant, perquè ens informa del 
funcionament de la revista i dels problemes 
que hi havia per assegurar-ne l’aparició; 
es veu que existia un Colectivo Alpiste que  
controlava els continguts. Velles històries.  
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Les entrevistes eren protagonitzades  
per “nuestro filosófico cap 

d’estudis, Pepe Royo” 
i per l’administrativa, Carmen, que 

contesta a 
una pregunta que ara pot semblar 
 insòlita: “¿qué opinas de eso que  
no nos dejen entrar a los alumnos  
en secretaría y haya que hacerlo a 

través de la ventanilla?” 
  

A la secció d’esports ens assabentem que “según  
rumores, se oía que se iba a presentar a la liga de Basket  

un equipo de profesoras,  
però de momento no se sabe nada más (quizás  

tienen miedo a las alumnas)”. Després d’una  
documentada història del Rock, 

 les Novedades musicales , a càrrec de 
Antena Escolar de Ciudad Badia, parlen molt bé  

d’un grup de Sabadell, els Green Ice. Michael  
Jackson, amb Bad, ocupava el segon lloc de la 

classificació, i Sabrina, amb el tema Boys 
quedava en novè lloc. Segur que  

els de certa edat recordaran aquella  
noia que no cantava bé i  

que es va fer famosa per motius que no  
explicarem ara per manca d’espai. 

 
Continuava aquell número amb la secció 

de Bústia. Amb esperit crític, s’hi parla,  
entre altres temes, de “los profes de tercero A”; 

 es queixa l’anònim alumne que en una reunió  
“se lo tomaron todo a risa y pasaron olímpicamente  
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de nosostros”. I un Kol·lectiu de 
Joves de Badia (molt  
optimistes) proclama:  
“que no os enterais, que estáis  
amuermados, que Badia ya no 
está muerta, no, no”. 
                                                        
Una altra carta comenta  
que les sirenes que indicaven el 
començament i final dels patis,  
no funcionaven gaire bé, perquè  
“si el primer patio acaba  
a las 10,45, muchas veces a las  
10,50 no ha tocado la primera  
sirena y luego para arreglar  
la situación tocan uno y después 
oyes el otro”. I acaba l’autora dient que  

“los que pagamos somos nosotros, 
que tampoco es que nos 
 enfademos si no nos dejan entrar, 
pero bueno”. 
 
 
No podia faltar la secció de Creació 
Literària, que tanca la revista  
i amb la qual també acabarem 
aquest article.  
Estarà bé, doncs, llegir un poema 
 (“L’embolic de les assignatures”) 
firmat per Antonio Lozano, de COU 
B (ara seria alumne de segon de 
Batxillerat): 
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“Ètica, matemàtiques, 
literatura, plàstica, 
laboratori, pràctiques, 
llenguatge, gimnàstica, 
grec, química, català, 
història, francès, llatí, 
la lliçó de castellà, 
i una llista sense fi 
de llargues assignatures 
que patim constantment, 
amb desespers i amargures, 
per guanyar un suficient”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigues notícies, textos que semblen parlar d’un altre institut, d’un altre 
món. A la propera revista seguirem repassant una història que ben mirat és 
la de tots. Tant la dels que fa més de vint anys treballaven i estudiaven a 
l’institut com la dels que avui hi treballen i estudien. 
   

                                       J. P. 
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ENXARXATS 
 

Molts dels alumnes de 
l’institut ja no saben com era 

la vida sense Internet. Són 
natius informàtics. Dedicarem 
aquesta secció a parlar de les 

pàgines més populars i a 
recomanar-ne algunes menys 

conegudes que poden 
resultar útils. Per començar, 

Alejandro Fernández, de 
Segon B, ens ofereix una  

evocació del que li han explicat  
sobre la vida abans d’Internet.  

   

Yo no recuerdo mi vida sin Internet, porqué yo nací en la era de la 
informática. Preguntando a mis padres, ellos me dijeron que lo suyo era la 
época de las Enciclopedias y de las Bibliotecas, donde obtenían toda la 
información para hacer sus tareas escolares, que en nuestro caso 
sacaríamos ahora de la red. 

   También me comentaron que ellos ni se imaginaban que un día iban a 
coger un teléfono móvil o a escribir un Watshapp, algo a lo que nosostros 
estamos acostumbrados hoy en día. Lo que los dos tienen claro es que, 
aunque reconozcan que Internet, sabiéndolo utilitzar, es un gran avance 
tecnológico muy importante y útil, a ellos no les hizo falta, ya que con una 
Enciclopedia hacían las tareas de la escuela. Como luego les sobraba 
muchísimo tiempo, quedaban con sus amigos para jugar, hablar... y se lo 
pasaban genial, sin tanta tecnología, y aún así eran muy felices. 

   Y yo con esto hago una reflexión. Internet es muy útil utilizándolo con 
cabeza, con precaución y sin pasarse excesivamente.  

 

A. F. 
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ENXARXATS                                                                         
 

Els nostres internautes ens recomanen... 

 

     Facebook 

                                        Es la red social creada por Mark Zukerberg que 
principalmente consiste en mantener el contacto con amigos, chatear, 
publicar opiniones, estados, etc. Los pros están claros: puedes subir i 
compartir cualquier foto o vídeo para que tus amigos la vean, Los contras, 
que no siempre lo pueden ver sólo los amigos.  

Hauríem de preguntar al nostre redactor, Izar Mula, que vol dir això de “publicar estados”. Però 
potser els lectors ja ho deuen saber. 

         As.com 

                                   Es una pàgina web que te informa de todo el mundo 
deportivo del momento. En la página on-line también se puede comprar el 
periódico. Es muy buena, porque además de que te ahorras comprar el 
diario, lo bueno es que se actualiza y cada vez van poniendo diferentes 
informaciones. También es buena porque puedes ir al sitio de tu equipo y 
hay sólo información de tu club. Es una muy buena página deportiva, os la 
recomiendo.  

Daniel Clares no pot amagar quin és el club de les seves passions. Segur que algú trobarà 
encertada la seva recomanació.  
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ENXARXATS 
 

   Series.ly 

                                                En esta página de Internet puedes ver películas. 
Tan sólo abriendo una cuenta, ya puedes disfrutar de lo que ofrece. Puedes 
ver películas y series que han visto tus amigos, incluso en HD, siempre que 
tu Internet sea bueno. Lo malo de la página es que hay demasiada 
publicidad que dificulta el acceso a las pelis, pero una vez has entrado, ya 
puedes ver unas películas que a lo mejor están en el cine en ese momento. 

Carlos Sánchez ens porta el cinema a casa. Sembla fàcil i sobretot còmode i de franc.  

 

   Cuantarazon.com 

                                                                   Es una pàgina española de 
carteles de todo tipo, cómicos, informativos, etc. Ofrece un rato de 
diversión. ¿Qué es un cartel? Es una imagen enmarcada, con un título y un 
subtítulo, normalmente con comentarios ingeniosos. Una página muy 
recomendable para pasar un buen rato en Internet. 

Izar Mula també ens recomana aquest lloc entretingut i que pot fer pensar o simplement 
somriure. A veure qui s’anima a penjar el seu cartell. 

 
Aquesta secció, com totes les de la revista, és oberta a la participació de tothom. 
Esperem les vostres aportacions i suggeriments. 
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CONSULTORI DE LA DOCTORA CRAZY LOVE 
 

 
La Doctora Crazy Love, reconeguda especialista en tota mena de problemes 
sentimentals, contestarà les consultes dels lectors des d’aquestes pàgines. Ja 
sabeu: si teniu dubtes amorosos, si us sentiu incompresos, si us preocupa algun 
aspecte de la salut, si, en definitiva, el cor us diu coses que no enteneu, dirigiu-vos a 
la Doctora, que us donarà una resposta d’amiga, amb una mica de bon humor i 
sempre amb molt de sentit comú. 
 
______________________ 
 
Querida Doctora, 
estoy pasando una mala época, estoy confusa y angustiada: mi madre me 
ha prohibido estar con mi novio. Nosostros nos queremos y nos gustaría 
estar juntos. No sé qué hacer. Acudo a usted por si puede darme algún 
consejo, alguna solución a este problema. Firma: Desesperada 
 
Respuesta a Desesperada: 
si tu madre opina eso, ha de ser por algún motivo. Te voy a explicar un 
sistema que suele dar buenos resultados. Coge una libreta y apunta las 
cosas buenas y todas las malas que tu novio ha hecho por ti. Con las dos 
listas delante, reflexiona y piensa si en un futuro valdrá  la pena tu elección. 
Recuerda que tu madre quiere lo mejor para ti. Una vez estés convencida 
de que es un buen chico, habla con tu madre y demuéstrale que os queréis 
mucho, intenta darle confianza y ya verás que con el tiempo todo se irá 
solucionando. Tu amiga, Crazy Love. 
 
_______________________ 
 
Querida Doctora: 
me gusta mucho una persona (ni me atrevo a decir si es chico o chica), 
pero no sé cómo decírselo. ¡Necesito urgentemente su consejo!. Firma: 
Piscis 
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CONSULTORI DE LA DOCTORA CRAZY LOVE 
 
Respuesta a Piscis: 
en estos casos, recomiendo tomar la iniciativa. Demuestra a esa persona 
que estás ahí, que te interesa. Hazle entender que te gusta, pero de entrada 
no se lo digas directamente. Espera a ver su reacción. Seguro que todo irá 
bien. Tu amiga, Crazy Love. 
 
__________________   
 
Querida Doctora: 
no me atrevo a salir a la calle. Tengo muchos granos y no sé qué hacer con 
ellos. He probado de todo, sin resultados. ¿Qué he de hacer? Firma: 
Desconsolada. 
 
Respuesta a Desconsolada: 
lo primero que debes hacer es consultar a tu médico. Sólo él podrá 
indicarte el tratamiento más adecuado para tu tipo de piel y tus 
características corporales. Si el médico lo aprueba, puedes seguir de 
momento el simple tratamiento que te explico. Por la mañana, lávate la 
cara bien lavada (la higiene es fundamental) y aplica crema hidratante 
adecuada a tu tipo de piel (grasa, seca o mixta). Por la noche, repite la 
misma operación: cara bien lavada y la misma crema hidratante de la 
mañana. Vigila tu alimentación, es muy importante que sea sana, y si comes 
muchos caprichos dulces será mejor que te prives de ellos una temporada. 
Anímate, y piensa que si sigues los consejos del médico la situación que te 
preocupa mejorará. Tu amiga, Crazy Love. 
________________________ 
 
La Doctora espera les vostres consultes; sempre us donarà alguna resposta positiva 
a les qüestions que li exposeu. Penseu que poder explicar-los ja és, molt sovint, 
començar a resoldre els problemes. 

Crazy Love 
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L’INSTITUT PER DINTRE 
 
 
El nostre institut té molts racons, molts espais dedicats a les més variades funcions. 
És probable que un alumne, quan acaba els seus estudis, no els hagi conegut o 
utilitzat tots. Seguiu-nos en el recorregut que comencem en aquest primer número 
de la revista: anirem descobrint alguns d’aquests llocs, què s’hi fa, qui els pot utilitzar 
i de quines persones depèn el seu funcionament. 
 

 
 

LA SALA DE JOCS 
 
Anna Moreno, organitzadora de la sala de jocs, ens explica que aquest lloc està 
pensat per passar una bona estona amb els més diversos jocs de taula. Hi és 
demanada, per tant, una certa tranquil·litat. La porta s’obre a tothom a les estones 
dels esbarjos. Un bonic mural de colors vius, pintat pels mateixos alumnes, omple 
tota una paret, i dos grans finestrals de vidres translúcids asseguren una bona 
il·luminació natural. 
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L’INSTITUT PER DINTRE 
 
 

Quan es despleguen els taulers comença l’aventura dels daus i de les fitxes. Es 
guanya o es perd, però sempre passen coses entretingudes; al voltant de la taula 
van i vénen les mirades, els comentaris que remarquen la bona o mala sort, els 
reptes. Compartir un joc de taula ensenya la importància dels reglaments, que no es 
poden fer trampes, que s’han de respectar els altres jugadors. I sobretot que tant 
guanyar com perdre 
pot ser molt divertit, 
perquè guanyar o 
perdre no és tan 
important com 
passar una estona 
entretinguda amb 
els companys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parxís, la Oca, Tabú, Scrable, Escatergoris, Conecta 4, Cartes... ¿A què voleu 
jugar? Anna Moreno fa una crida des d’aquestes pàgines a la participació en les 
activitats de la sala de jocs, a descobrir o redescobrir les possibilitats que ofereix. 
Animeu-vos a jugar o, també, a organitzar algun campionat de jocs de taula. Els 
voluntaris sereu benvinguts. 
 
 

Equip de redacció 
Fotografies: Carme Machi 
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FULLS DEL CALENDARI 
 

LA CASTANYADA 
 
Encara que aquest any no hem pogut 
torrar castanyes al pati de l’institut, la 
festa no ha estat menys intensa i 
terroríficament divertida. Ens informen 
Andrea Mora i Izar Mula que la venda 
de menjar ha anat bastant bé, tot i els 
problemes que van sorgir per manca 
de plats i tovallons. El matí resultà 
productiu i els gofres i els refrescos de 
cola van ser els més venuts. Molt 
d’agrair l’obsequi dels crepes que van 
fer els de Primer de Batxillerat. Els 
professors i els alumnes han 
col·laborat generosament comprant 
menjar: un bon ajut pel viatge de fi de 
curs. 
 

 
El túnel del terror, un clàssic del nostre 
institut, no ha defraudat les 
expectatives i ha deixat un bon record 
als amants de les emocions fortes. 
Aquest any s’ha muntat a la sala 
d’actes, convertida en una casa 
laberíntica on succeïen coses que 
feien posar els pèls de punta. 
Felicitem a tots els actors i als que van 
treballar en l’ambientació, molt ben 
aconseguida, dirigits i animats pel 
profe Miki Cortés, que no va mirar el 
rellotge durant els preparatius. Aquest 
és el relat de l’experiència que ens 
han fet arribar unes nines que van 
aconseguir fer molta por sense trencar 
res: 

 
a nostra experiència al túnel del terror va ser molt divertida. Vam 
haver d’espantar els nens i els professors que entraven. Nosaltres, 
les nines, estàvem a l’última sala i érem les encarregades de donar 
l’últim “susto”. Observàvem les cares de la clientela mentre feien 

el recorregut pel túnel i ens feia molta gràcia, perquè ens recordaven a 
nosaltres alguns anys enrere. Quan les nostres víctimes entraven a la sala, 
feien alguns comentaris com “¡esa es mi sidecar!” o “¡mira, están haciendo 
yoga!”, però quan arribava el moment del terror, aquests mateixos nens 
que tan valents semblaven eren els que tenien més por. També ens vam 
adonar que la majoria de professors eren els que tenien més por. En 
conclusió, va ser una mica estressant organitzar-ho tot, però és una 
experiència única. Us desitgem molta sort en els pròxims túnels. A. G. 
 
 

L 
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Fotografies: Carme Machi 
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FULLS DEL CALENDARI 
 

RECOLLIDA D’ALIMENTS 
 

es del dia 1 de desembre fins 
al 21, al vestíbul de l’Institut, 
torna la campanya solidària de 

recollida d’aliments. Aquest serà el 
sisè any d’una activitat orientada no 
solament a l’aportació d’aliments per al 
qui els necessiten, sinó també a crear 
consciència entre els alumnes d’un 
problema que tenim molt a prop, un 
problema que a vegades es veu millor 
des de lluny, però que en realitat està 
molt present entre nosaltres. Al nostre 
Institut, les setmanes de preparació de 
les festes de Nadal ja estan 
relacionades, com una tradició més, 
amb la caixa dels aliments recollits, 
que van augmentant cada dia, indicant 
molts petits gestos de solidaritat. 
 

ada any procurem donar a la 
campanya una presentació 
diferenciada, un caràcter visual 

que cridi l’atenció, ajudi a la reflexió i 
fomenti la participació. Aquesta 
vegada hem volgut accentuar els 
valors positius amb la instal·lació 
d’una mena de calendari d’Advent que 
representa les casetes d’un poble; 
cada dia, aniran apareixent a les vint-i-
quatre finestres les fotografies de plats 
típics de diferents llocs del món, amb 
un petit rètol que els identifica. Des del 

cus-cus marroquí al curri de la Índia, 
passant pels burritos mexicans, el 
sushi japonès o el català pa amb 
tomàquet. Vint-i-quatre delícies 
culinàries que de ben segur faran venir 
gana... i ganes de compartir-les amb 
aquelles persones que no les poden 
disfrutar. La nostra aportació serà un 
gest contra aquesta injustícia. 
 

ecordem que és preferible que 
el menjar que portem sigui de 
preparació fàcil i llarga 

conservació. I per acabar, aquí teniu la 
llista dels plats que durant el mes de 
desembre aniran apareixent al mural 
del vestíbul. Els coneixeu? Panettone, 
Neules, Sacher, Pa amb tomàquet, 
Döner kebab, Vol-au-vent, Falafel, 
Tekka maki, Rotllets de primavera, 
Briouats, Salmó fumat, Hamburguesa, 
Cus-cus, Sushi, Paella, Tarta de 
poma, Chícharos, Arrós tres delícies, 
Burritos, Fish and chips, Strudel, 
Espagueti, Pizza, Pollastre al curri. 
 

Sílvia Llahí, Jaume Piñol 
 
 

 
 

 

D 

C 

R 
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FULLS DEL CALENDARI 
 
SETMANA DE LA CIÈNCIA
 
Tornem a celebrar la setmana de la 
ciència, del 15 al 24 de novembre, 
plena d’activitats per a tots els 
alumnes. El departament de Ciències 
ha organitzat un seguit d’actes sobre 
diferents aspectes del món científic, 
que tant ens afecta en la nostra vida 
quotidiana i que tan desconegut ens 
resulta a vegades. 
 
Els alumnes de Batxillerat i quart 
assistiran el 15 de novembre a una 
conferència sobre malalties 
neurodegeneratives. El dia 20, els de 
Batxillerat participaran en una activitat 
sobre com apareixen nous gens 
durant l’evolució, mentre alguns 
grups de tercer i quart coneixeran, a 
l’institut, algunes tècniques de 
socorrisme i primers auxilis. El dia 
22 de novembre, els nens i nenes de 
primer s’iniciaran en l’estudi dels 
bolets, els de tercer en la 
conservació del medi marí, i els de 
segon podran aprofundir el tema de la 
xarxa tròfica marina. I això no és tot, 
perquè els de segon de batxillerat (el 
26 de novembre i l’11 de febrer) 
assistiran, a la Universitat Autònoma, 
a uns tallers sobre l’espectroscòpia i 
la desintegració d’una mostra 
radioactiva. Però haurem d’esperar a 
la primera quinzena de febrer per 

culminar totes aquestes activitats, amb 
els espectaculars tallers 
Experimentàlia, als quals assistirà tot 
l’alumnat. 
 
Juntament amb aquests actes 
acadèmics, el departament de 
Ciències ha organitzat diversos 
concursos amb premis al millor acudit 
de ciència i a la notícia més curiosa. A 
més, cada dia de la setmana es 
plantejarà una pregunta. I si voleu 
mostrar el vostre talent artístic podreu 
participar al concurs de cartells. De 
moment, no sabem quins seran els 
guanyadors. Animeu-vos i participeu-
hi. 
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EL MÓN QUE NOSALTRES VOLEM 
 

MALALA 
 
La Malala només volia estudiar. 
Però al seu país, Pakistan, hi ha 
gent que no vol que les nenes 
tinguin aquest dret elemental. La 
Malala escrivia un blog per 
defensar el dret de tothom a 
l’educació. Algú li va disparar al 
cap per fer-la callar. Ara, 
recuperada de la ferida, viu a Londres i segueix lluitant pel que creu que és just. 
Algun dia tornarà al Pakistan (continua amenaçada de mort) per aconseguir que les 
nenes tinguin el ple dret a l’educació. Quan vingueu a l’escola (alguns potser sense 
ganes), penseu que això tan normal és encara un somni difícil per a molts nens i 
nenes. El món que vol la Malala és el mateix món que nosaltres volem.  
 
Yo creo que Malala es una luchadora y merecería ganar el premio Nobel. Es 
una vergüenza que tanta gente en el Tercer Mundo no pueda estudiar por el 
machismo que hay. R.C. 
 

Es un modelo a seguir para toda mujer sometida a la inferioridad e incluso 
al maltrato. Es una mujer a la que admirar. T.C. 
 

Merece reconocimiento por la lucha contra la discriminación y lo valiente 
que es. I.M. 

 

Malala ha luchado mucho y aunque no ha obtenido resultado, seguirá 
esforzándose por conseguir su objetivo. A.G. 
 

Malala lucha contra la discriminación de la mujer que aún existe en 
diferentes lugares del mundo. I.V. 
 

Esta chica es una gran luchadora por toda la gente que no puede estudiar. 
J.F. 
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CLUB DE LECTURA 
 

Haureu vist al vestíbul de l’institut unes vitrines plenes de llibres. Són els del club de 
lectura, que funciona fa anys, animat  i organitzat per Pilar Castilla. Els llibres estan 
a la disposició de tota la comunitat educativa (alumnes, professors i pares). Si no 
sabeu quin llibre triar, Pilar Castilla us donarà bons consells de lectura i us podrà 
orientar des de la seva experiència (us en podeu refiar: els coneix tots). Les obres 
cobreixen un ventall ampli de nivells i de temes. Hi trobareu la que més s’ajusti als 
vostres gustos i interessos. A més, l’adquisició regular de novetats garanteix que 
pugueu estar al dia dels llibres més actuals. Per formar part del club de lectura 
només se us demana que vulgueu emprendre l’aventura de llegir: conèixer altres 
vides, llocs i situacions que eixamplaran els horitzons del vostre món. 
 
Aula 220 us recomana dues novetats que de ben segur trobaran els seus lectors 
entusiastes: 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Passegeu per la ciutat de Roma guiats per Federico Moccia i els seus personatges 
apassionats, sempre enamorats, que van buscant en les seves vides, no massa 
diferents de les nostres, aquell instant de felicitat que les doni sentit. Si preferiu 
conèixer la biografia d’algú que lluita pels seus ideals, si penseu que val la pena 
defensar la justícia i els drets humans, llegiu Malala Yousafzai: hi trobareu tants 
motius d’indignació com d’esperança. 

Equip de redacció 
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LA CUINA DE L’ANDREA 
 
SPAGUETI A LA CARBONARA 
 
Ingredientes: 
400 grs. de spagueti, 4 litros de agua, 10 grs. de sal por litro de agua. 
Para la salsa: ½ litro de nata líquida, 150 grs. de bacon, 150 grs. de queso 
parmesano rallado, 2 huevos, pimienta molida, 2 ajos, sal. 
 
Preparación: 
poner los cuatro litros de agua a hervir junto con la sal; cuando hierve el 
agua, añadir los spagueti. Ir removiendo de vez en cuando. Dejar el tiempo 
establecido por el fabricante. Una vez pasado ese tiempo, retirar del fuego, 
escurrir la pasta y pasarla por agua fría, para detener la cocción. 
Finalmente, mezclar con la salsa. 
 
Salsa: 
cortar el bacon en trocitos; calentar una sartén si aceite. Freímos el bacon y 

los ajos en la sartén. A 
continuación añadimos 
la nata y lo ponemos a 
hervir durante unos 
minutos, para que la 
nata coja el sabor del 
bacon y reduzca. Se 
añade el queso 
parmesano y los 
huevos (que 

previamente se habrán batido), dar unas vueltas hasta que vuelva a hervir, 
y ya estará listo para acompañar la pasta. 
Agradecemos la colaboración de Eva Moreno y del Taller de cocina del Instituto. 
 

Andrea Mora 
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ESPORT ESCOLAR 
 
LLIGA DE FUTBOL 
 
A l’hora dels patis, organitzada per Segon de Batxillerat, s’han jugat els partits d’una 
apassionant lliga de futbol escolar, arbitrats per l’alumne Musta Lahmam. Els noms 
dels equips participants són: Bonito Joga, Arsenal, Do-San, Tecno-Chicken, Pro 
Football, Vikingos, Nike, Los cinco del fifa, Espartanos, Legendarios (seria 
interessant saber d’on han tret aquests noms). Aquesta lliga ha estat molt ben 
organitzada, els equips són molt competents i han mostrat un bon nivell de joc en 
general, encara que són tres els que han destacat: Arsenal, Pro Football i Tecno-
Chicken. 
 

 
 
Els primers partits van acabar amb aquests resultats: 
Nike  1 – 7  Legendarios 
Legendarios va manar en el partit contra un equip molt fluixet, que va tenir poques 
oportunitats i molt poca possessió de la pilota, mentre que Legendarios va dominar, 
demostrant que té un gran potencial. 
Do-San  2 – 7  Bonito Joga 
va ser un partit divertit, molt dominat per Bonito Joga. Els de Do-San també van tenir 
moltes oportunitats, però no les va aprofitar. Els jugadors de Bonito Joga arribaven 
fàcilment a porteria i van saber aprofitar les ocasions. 
Pro-Football  4 – 4  Arsenal 
partit molt interessant, molt disputat, entre dos grans equips que prometen ser molt 
importants en aquesta lliga. 

Daniel Clares 
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ESPORT ESCOLAR  
 
Ja podem informar-vos de la classificació final de les lligues. El guanyador del primer 
grup (3er, 4t, Batx.) ha estat l’equip Pro-Football. El del segon grup (1r i 2n.) ha estat 
el dels Legionarios. Aquí teniu els punts que han obtingut: 
 
1er. Grup 
 
Pro-Football   7 
Tecno-Chicken   6 
Bonito Joga   6 
Arsenal   5 
Do-San   1 

2on. Grup 
 
Legionarios   7 
Los cinco del fifa   6 
Espartanos   4 
Nike   3 
Vikingos    1

 
ELS NOSTRES ESPORTISTES 
 
A l’institut tenim esportistes que destaquen en diversos clubs de Badia i d’altres 
poblacions. Us els presentarem.  
Per començar, parlarem d’Aarón Romero i Adrián Martínez. Estan a 2n d’ESO i 
juguen al Club San Cristóbal (Aarón) i al Sant Cugat (Adrián). Tots dos van 
començar al Badia C.F. i encara que afirmen que potser els agradaria tornar a 
aquest club, ara estan bé 
i no descarten arribar a 
jugar en un equip gran. El 
futbol els apassiona i 
quan els demanem que 
donin un consell a 
d’altres joves futbolistes 
responen: “que mai 
s’avorreixin amb aquest 
esport, perquè és el 
millor que hi ha, i que 
lluitin per ser els millors” (Aarón); “que mai es rendeixin, perquè el futbol és l’esport 
més bonic del món” (Adrián).  

Daniel Clares 
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LITERÀRIAMENT 
 
¿Us agrada escriure? Aquí us publicarem les vostres obres, petites o grans. Potser 
guardeu algun poema que vàreu escriure en un moment important, o un record 
especial, un relat personal o inventat. La creació literària té també el seu lloc a la 
nostra revista. Si alguna vegada us heu deixat emportar per la inspiració, ara podeu 
veure reproduïda la vostra obra per què pugui ser llegida pels altres. Si ens ho 
demaneu, respectarem l’anonimat. Tanquem, doncs, la revista literàriament. Amb 
aquesta secció, us diem: a reveure, fins a la propera Aula 220!    
 
 
 
 NUBES 
 
Blancas pero negras 
nunca sabes como vendrán 
grandes o pequeñas 
cambian de forma en un plis plas. 
 
Ellas se mueven de un lado a otro 
y nosotros tenemos que caminar 
ellas son libres como el agua 
en cambio nosotros tenemos que luchar. 
 
En los picos de las montañas 
se pueden tocar y degustar 
tan alto pueden llegar 
como los pájaros pueden volar. 
 
Blancas pero negras 
nunca sabes cómo serán 
grandes o pequeñas 
cambian sin poder pestañear. 
 

Eva Aranda 2º ESO 



 
 
 

 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 
 

4t. A 
                Soraya Ayala 

                Ramón Contreras 
                Joan Flores 

                Andrea Galán 
                Andrea Mora 

                Carlos Sánchez 
 

                4t. B 
                Daniel Clares 

                Estefanía Cortés 
                Izar Mula 

                Ivanna Vons 
 
 

                Coordinació 
                Jaume Piñol 

 
                TIC i xarxes socials 

                Eva Gutiérrez 



CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS 
 

Per Nadal, 
una taula com cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
 

Tots els que fem la revista  
us desitgem un BON NADAL! 


