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i tornem. Amb un nou equip de redacció, 
però amb la mateixa il·lusió amb la que  

vam començar.  
 

a revista del nostre Institut, AULA 220, 
arriba al número 4. Esperem 

que us agradi el que trobareu en 
aquestes pàgines: entrevistes, reportatges, 
notícies, poesia, i moltes més coses. 
 

enim seccions noves, com la Zona Gamer 
(jocs en pantalla), o la que porta el nom en anglès 

(But see what you can do), dedicada a la 
feina dels professors. També comptem amb la  
col·laboració especial d’unes alumnes  
de 2n que han preparat un test. 
I us presentem una novetat  
que apareix justament aquí al 
costat: el Oso Federico. Aquest és el nom 
que de moment hem posat a la mascota 
que ha dibuixat l’Adrián. Ens acompanyarà 
i l’anireu trobant en aquestes pàgines. 
 

ra us toca a vosaltres, 
lectors i lectores, 

llegir el que hem preparat, 
opinar, fer suggeriments  
(que ja ara us agraïm) i 
sobretot participar en un 
projecte que és de tots.  
Nosaltres ja pensem en 
el proper número. 
 
La Redacció 
 
 

H 

L 

T 
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DE TU A TU 
 

 
 
Entrevista amb  
ANNA MORENO 
 
 
 
 
A l’institut encara hi ha persones que no saben 
qui és l’Anna Moreno. I sobretot que 
desconeixen molts aspectes de  la seva feina. I 
això que la seva és una labor important i que 
no tothom sabria o podria portar a terme. Ara, 

ella mateixa ens ho explicarà en l’entrevista. Podem assegurar que no ens va 
escatimar el temps. Li agraïm la cordialitat amb que ens va rebre i la sinceritat de les 
seves respostes. 
 
 
 
¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el instituto? 
El día 2 de noviembre hará nueve años. 
¿Qué trabajo desarrollas en el instituto? 
Soy integradora social. 
¿En qué consiste? 
En muchas cosas, pero la principal es que los alumnos que se considera en 
riesgo social o estén pasando momentos difíciles, estén lo mejor posible 
dentro del instituto, con lo cual hago de tutora y de amiga; hablo con sus 
padres, los acompaño a servicios externos, como el Casal de Joves, contacto 
con el Ayuntamiento, tramito becas, etc. En fin, soy alguien con quién 
pueden contar, que está a su lado y les ayuda. También colaboro en otros 
proyectos del centro, como la mediación, la sala de juegos, los patios 
activos… 
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¿Crees que hay un buen ambiente en el instituto? 
Yo creo que sí, que este curso será un buen curso. Cada vez más, la gente 
está por el diálogo, por evitar las sanciones, y esto se nota. Además, el 
proyecto de mediación está dando resultados. 
¿Qué es la mediación? 
La mediación es un proyecto del instituto en el que se trabaja para que los 
conflictos se resuelvan mediante el diálogo y no mediante la violencia. El 
equipo de mediación está formado por tres profesores y un grupo de 
alumnos, que es la base del proyecto, ya que sin los alumnos no funcionaría 
el proyecto. 
¿Has tenido que atender muchos casos preocupantes en la mediación? 
Casos preocupantes, lo que se dice preocupantes, no, porqué la mediación 
es como una prevención, es decir que si hay un conflicto y podemos 
resolverlo con una mediación, 
evitamos que sea un conflicto 
grave. Sí ha habido algunos 
conflictos que han costado 
más, incluso algunos que no 
se han llegado a resolver. 
¿Qué se ha de hacer para 
formar parte del equipo de 
mediación? 
Para ser mediador/a hay que 
hacer una formación. Los alumnos de 2º tienen una optativa que se llama 
precisamente Mediación, y ahí se forman. Los que no son de 2º pueden 
hablar con Carme Lloreta o conmigo para hacer la formación. 
¿Se apuntan muchos alumnos? 
Cada vez más. Antes tenía que buscar yo a los alumnos y ahora son ellos los 
que vienen. 
¿De qué curso suelen ser los que acuden a mediación para hacer la 
formación? 
De 3º. Los de 1º son aún pequeños y se están acostumbrando al instituto, 
los de 2º ya tienen la optativa y los de 4º ya están acabando, así que no se 
apuntan. 
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Si eres delegado o subdelegado, ¿puedes ser mediador? 
Sí. Alguna vez ha habido alumnos que han sido las dos cosas y no son 
incompatibles. 
¿Acude mucha gente a la sala de juegos? 
Acude gente, especialmente en invierno, pero no a jugar. Lo que se quiere 
hacer en la sala de juegos es convertirla en un espacio para los días de 
invierno poder estar ahí. Habrá juegos para los que quieran jugar, pero no 
será necesario jugar. 
¿Por qué has quitado el cartel que había en la sala de juegos? 
Porque estoy confiando en los alumnos y si se pierde la pelota, o lo que sea, 
el que sale perjudicado es el alumno que se queda sin jugar. 
Para acabar, permítenos unas preguntas más personales. ¿Te parece 

interesante el trabajo de 
integradora social? 
Sí. Si no me gustara lo 
llevaría muy mal. En este 
trabajo se pueden tratar 
muchos temas: 
toxicómanos, mujeres 
maltratadas, adolescencia, 
gente sin hogar… Yo 
pertenezco a la Generalitat, 
y como yo hay cien personas 

repartidas por muchos sitios. 
¿Has encontrado buena acogida y colaboración de los otros profesores del 
instituto? 
Al principio, no. Al ser una figura de nueva creación, mis funciones no 
quedaban claras del todo. El primer año fue muy duro, pero poco a poco la 
gente ha ido entendiendo mi trabajo. Ahora estoy muy contenta, muy bien. 
¿Tu trabajo te hace feliz? 
Sí. Yo soy de las afortunadas que pueden decir que les gusta ir a trabajar. 
Hay momentos duros, pero sí: mi trabajo me hace feliz. 
 
Meritxell Yañez, Rubén Reyes                                                                       
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HISTÒRIA DE LA REVISTA                             i 4 

 
L’última revista   
 

Qui hagi llegit els capítols 
anteriors haurà entès que les 
diverses revistes havien tingut 
uns alumnes assignats 
regularment i unes sessions de 
treball adaptades a l’horari 
lectiu. Així va ser, efectivament, 
fins el curs 1995-96, quan 
trifurques burocràtiques que ara 
no vénen al cas van fer 
impossible l’aparició de la 
revista. Però un grup d’alumnes 
volia que continués sortint i 
estava disposat a treballar-hi. 
Qui signa aquest article els va 
oferir la seva col·laboració per 
coordinar la feina. I així, sense un grup fix d’alumnes, sense hores 
assignades, i sense diners, van acabar apareixent els tres números d’aquell 
curs.  
 
Mai una revista de l’institut havia sigut tant dels alumnes com aquella. 
Molts articles es decidien al pati, al bar o als passadissos. Ara pot 
sorprendre, però les col·laboracions eren espontànies. Com deia l’editorial 
del primer número: “Aquí tens la teva revista. Com ha pogut aparèixer? 
Doncs per ganes, per afició i perquè sí. Perquè hi ha gent que vol ser 
escoltada, gent que creu que val la pena conservar un espai d’expressió 
propi i que tenir una revista a l’institut no és un luxe sinó una necessitat”.  
 
La revista, que va acabar portant el simple nom de Enfoque, era venuda per 
cent pessetes, destinades al viatge de fi de curs (a Amsterdam, 
naturalment). Al primer número, entre altres articles, va ser publicada una 
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carta oberta que criticava amb 
acritud  la junta directiva de 
l’institut per no haver permès la 
celebració de la castanyada. Tot 
venia, segons sembla, de la 
prohibició de vendre alcohol. En 
anys anteriors s’havia venut 
moscatell amb les castanyes, 
però la permissivitat, en aquest 
i altres aspectes, s’havia 
lògicament d’acabar tard o 
d’hora, també a l’institut de 
Badia. 
 
Apareixia al segon número una 
entrevista insòlita que pot 
donar la mesura de fins quin 
punt han canviat les coses. Els 

alumnes que feien campana es 
quedaven al pati, a la gespa o 
sota els arbres, tranquil·lament 
i sense massa problemes. Aviat, 
però, allò també s’acabaria. 
Vam entrevistar diversos 
campaners, entre els que es 
comptava ja una alumna de ESO 
(feia pocs anys que havia 
començat la nova reforma 
educativa), que ens va donar 
una definició memorable de la 
campana: “la classe més 
divertida que hi ha”. 
 
El BUP s’anava acabant, mentre 
l’ESO anava pujant. Encara que 
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els dos sistemes convivien al 
centre aquell curs, les 
col·laboracions a la revista 
provenien sobretot dels alumnes 
de BUP, tot i que la secció de 
missatges, la Caja frágil, va tenir 
una general acceptació. En 
copiarem només un dels 159 que 
van aparèixer publicats aquell 
any: “Chucky, déjame en paz con 
el Santi, ya sé que estás colada 
por él, pero tranquilízate un 
poco. De Mónica de 3º ESO a 
Chucky de 3º BUP”. Tots els 
altres eren per l’estil, divertits i 
bastant correctes (no es 
publicaren els pocs que no ho 

eren). Al tercer número destacava una entrevista amb l’escriptora Maria 
Àngels Anglada que havien realitzat unes alumnes pel departament de 
Català de l’institut. I Mayka M. contava les aventures del viatge a 
Amsterdam, l’últim que els alumnes del nostre institut farien a la ciutat 
holandesa. 
 
I així, el maig de 1996, arribem al final. L’aventura de la revista s’acabava. El 
següent curs ja no va sortir. Ni ho va fer durant molts anys, fins que el 2013 
va reaparèixer amb el nom d’Aula 220. En aquesta sèrie d’articles hem 
repassat alguns moments de la seva història, que en part és també la 
història de l’institut i de la gent que hi ha conviscut. Avui, sou vosaltres, 
lectors i col·laboradors, de qui depèn que un rastre del que fem i pensem 
quedi imprès en aquestes pàgines.   
 

 
                                                        Jaume Piñol                                             
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GUIA LITERÀRIA D’ARBRES I PLANTES DE BADIA            2 
 

  

 

 
 

 

Lloc: pati de l’Institut 
Foto: Carla Armesto i 
Manuel Moreno. 

Estreny-me, heura estimada, 
que sóc foraster arribat del 
temps immòbil i estic cansat de 
caminar. 
Per paraules, gents i marges 
estic cansat de caminar.  
Però estreny-me, heura 
estimada, que sóc foraster. 
                               Joan Isaac 

El cos de Dafne se cenyeix d’una 
escorça fina de llorer, els cabells  es 
transformen en fulles, els braços en 
branques, els peus àgils en arrels. 
                                   Ovidi 

Lloc: pati de l’institut 
Foto: Manel Moreno i 
Carla Armesto. 
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...BUT SEE WHAT YOU CAN DO 
 
   Abraham Lincoln, setzè president dels Estats Units, va escriure en 1830 una carta 
al professor del seu fill. Aquest text ha passat a la història per les idees que dóna 
sobre l’educació, idees que malgrat el temps que ha passat poden seguir essent 
vàlides avui. Us n’oferim alguns fragments que potser trobareu interessants. La seva 
última frase ens servirà per encapçalar una nova secció dedicada precisament al 
que tots els que ens dediquem a l’ensenyament hem pensat alguna vegada: fem el 
que podem. 
 
_____________________ 
 

stimat professor, el meu fill ha d’aprendre que no tots els 
homes són justos, ni tots diuen la veritat, però ensenyi-li que 
per cada home malvat hi ha un heroi, i que per cada polític 
egoista hi ha un líder honest. També ensenyi-li que per cada 

enemic hi ha un amic i que més val la moneda guanyada que la moneda 
trobada. Expliqui-li que val més una derrota honrosa que una victòria 
vergonyosa.  
 
Allunyi’l de l’enveja i ensenyi-li el secret del riure tranquil. Permeti que 
aprengui aviat que els busca-raons són els més fàcils de fer-los la rosca. 
Si pot ser, faci que apreciï la meravella dels llibres. Però també deixi que 
gaudeixi de la naturalesa: doni-li temps per meditar l’etern misteri dels 
ocells al cel, les abelles al sol, i les flors sobre un  verd turó. 
 
Ensenyi-li, si pot ser, a ser bo i educat amb els bons i intransigent amb 
els perversos. Instrueixi’l a no fer les coses perquè simplement els altres 
les fan. Que aprengui a escoltar tothom, però que a l’hora de la veritat 
decideixi per ell mateix.  
 
Intenti donar al meu fill forces perquè no segueixi la multitud quan 
tothom es deixa portar pel corrent. Ensenyi-li a escoltar a tots els homes. 
Però també ensenyi-li que ha de filtrar tot el que senti a través del sedàs 
de la veritat, i que només n’aprofiti el què en quedi. 
                                                                                                                             

“E 
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...BUT SEE WHAT YOU CAN DO 
 
Ensenyi-li, si pot, a riure quan estigui trist. Ensenyi-li que no tingui 
vergonya de plorar. Ensenyi-li a menysprear els cínics i a anar amb 
compte amb els que només diuen bones paraules. Ensenyi-li a vendre la 
seva força i la seva ment al millor postor, però mai posar preu al seu cor 
o la seva ànima. 
                                                                                                                            
Ensenyi-li a ignorar els crits de les multituds que només reclamen drets 
sense voler acceptar les seves obligacions. Tracti’l bé, però no el malcriï 
ni l’afalagui falsament. Deixi’l tenir el coratge de ser impacient, deixi’l 
tenir la paciència de ser valent. Ensenyi-li a tenir sempre una fe sublim 
en si mateix, perquè llavors tindrà una fe sublim en la humanitat. 
 
Ja sé, estimat professor, que li encomano una gran feina, però faci vostè 
el que pugui (but see what you can do)”.  

A. Lincoln 

 
 
 
Traducció realitzada pels alumnes de 1r Batx, revisada pels seus 
professors (Joan Colldeforns, Mercè Fernàndez,  Sonia Herrero). 
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...BUT SEE WHAT YOU CAN DO 
 

Novetats d’aquest curs 
 
Quan us arribi aquesta revista, el curs 2014-15 ja haurà acomplert gairebé la tercera 
part de la seva durada, però és comprensible que encara desconegueu totes les 
novetats que afecten diversos aspectes de les activitats que realitzem al nostre 
institut. Aquí les teniu. 
 
Hem de destacar en primer lloc la incorporació de nou professorat. Els nous 
professors, als quals desitgem molts èxits professionals, són: Ivan Vera (Física i 
Química), Merche Octavio (Català), Montserrat Valverde (Orientació), Sonia Herrero 
(Anglès), Enric Cladellas (Orientació), Verónica Galindo (Música), Jordi Rovira 
(Socials), David Gázquez (Dibuix). 
  
Aquest curs començarem a aplicar el Projecte Comenius, basat en el servei 
comunitari (aprendre i donar un servei a la societat). Les diferents activitats d’aquest 
projecte prometen ser molt interessants i us les explicarem detalladament en les 
pàgines de la revista. 
 
Els nostres alumnes tindran més 
hores d’anglès a l’ESO (optatives) 
i al batxillerat. 
 
Una novetat que salta a la vista ha 
consistit en pintar les parets de les 
aules. Però no us penseu que s’ha 
triat un color qualsevol. El malva 
amb base blava utilitzat respon als principis més actuals de les investigacions 
psicològiques. Aquesta tonalitat crea un ambient relaxat i afavoreix l’activitat 
cognitiva i la concentració mental. Esperem que tots ajudem a mantenir la netedat 
de les parets. 
 
I finalment no podem deixar de mencionar que els dijous un grup d’alumnes de 
tercer elaboraran per a tothom deliciosos esmorzars que vendran al bar. 
 

  



Aula 220 Desembre 2014 
 

 12 

LA VERITAT DE LES DITES I ELS REFRANYS         2 
 
   La professora Sílvia Llahí continua explicant-nos el significat de refranys que sovint 
utilitzem a la vida quotidiana sense saber exactament si expressen alguna veritat 
científica. 
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FULLS DEL CALENDARI 
 
TV3                                                                                  Octubre, 2014 
 

l dia 9 d’octubre els de 4t vam 
fer una sortida a TV3, per 

veure els estudis i fer de públic al 
programa Divendres. És un 
programa que es fa a la tarda de 
dilluns a divendres, on tracten 
temes d’actualitat. Aquest dijous 
van parlar de l’Ebola, la sacarina i 
pobles i rutes per fer a peu. 

També té un apartat pels 
emprenedors, on presenten els 
productes i les noves idees 
d’aquests, com una parella que 
construeix bicicletes de bambú, 
unes amigues que porten un blog 
de cuina on a més de donar les 
receptes i ensenyar a fer-les, et 
porten els productes que 
necessites per fer el menjar de 
tota la setmana, i un noi que ha 
creat una empresa on-line per 
poder eliminar  
 

 
totes les teves dades d’internet 
que es diu Eliminalia.  
Vam agafar l’autocar a les 10 del 
matí i ens vam dirigir a Sant Joan 
Despí. En arribar, vam anar a 
esmorzar a un parc proper. Vam 
començar amb una

 visita guiada pels diferents edificis 
i els diferents platós, com el d’E3 i 
el del concurs Oh Happy Day, i 
també vam poder veure la casa de 
la família Super3, encara que, per 
a la nostra sorpresa, estava 
desmuntada. Després vam tornar 
al parc a dinar. Quan vam acabar 
de menjar vam anar a veure una 
actuació musical al plató de 
Divendres. En sortir, hi havia sucs, 
galetes i cafè, tot boníssim. Tot 
seguit vam tornar a entrar al plató 
per a la gravació del programa, i 
encara que va fer-se una mica 
pesat, va ser una experiència molt 
entretinguda. Carla Armesto 

E 



Aula 220 Desembre 2014 
 

 14 

FULLS DEL CALENDARI
 
La Castanyada                                                   Novembre.2014 

 
   La foto és bona. Són els alumnes de 4t que van preparar i escenificar el Túnel 
del terror. No sabem si fan més por així, disfressats i maquillats, o al natural. La 
veritat és que són encantadors i que van treballar moltíssim per construir el 
decorat i aconseguir els convenients efectes terrorífics a la sala d’actes. I en 
acabar la van deixar com si res hagués passat, cosa que també s’ha de valorar. 
Quan d’aquí uns anys aquests nois i noies es vegin a la foto, segur que 
recordaran com es van divertir actuant al túnel del terror. I van fer por, és clar, 
però això no era tant important com passar-s’ho bé i acomplir una mena de 
ritual que es repeteix cada any: la petita festa d’anar-se fent grans. 
   Els redactors de la revista van participar en diferents llocs i han escrit les 
seves cròniques. La Carla Armesto (la reconeixeu a la foto?) explica que 
“l’experiència va ser molt divertida; a l’hora de l’escenificació les coses es van 
complicar una mica, vam tenir problemes tècnics i alguns visitants rebels, però 
tot es va arreglar. Vam acabar molt cansats, però en resum em va agradar molt 
formar part del túnel”. La Meritxell Yañez (terrorífica de debò) escriu que “els 
del túnel del terror vam escollir el tema del circ per espantar als alumnes de 
l’institut. Vam  estar tot el matí cridant i divertint-nos molt, alguns van quedar 
una mica afònics, i d’altres van acabar molt cansats perquè havien estat tot el 
matí espantant a la gent”. Per acabar, Rubén Reyes, que va estar a la cantina, 
assegura: “vam vendre molta pizza, moltíssimes begudes, pastissos, pa de 
pessic, etc. La venda va començar a les 9 i a les 12 ja ens havíem quedat sense 
res per vendre. Jo m’encarregava, amb l’Abel i la Maria, de vendre els tiquets. 
Altres estaven a la barra despatxant. Moltíssimes gràcies a tots per col·laborar al 
viatge de fi de curs de 4t”.      
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Fotografies: Carme Machi 
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FULLS DEL CALENDARI 
 
Setmana de la ciència                                Novembre.2014 
 

Per celebrar la setmana de la ciència, s’han 
programat tot d’activitats pensades per a 
tots els nivells de l’alumnat. En diferents 
dies, els de 4t i Batxillerats assistiran a un 

monòleg científic, una conferència sobre els 
àtoms i una xerrada sobre problemes 
mediambientals; els de 1r realitzaran un 
taller sobre insectes i els de 2n sobre les 
energies renovables i els de 3r sobre 
socorrisme i primers auxilis. Tot aquest 
ambient científic culminarà al gener amb els 
tallers presentats a tots els alumnes pel 
gran Dani Jiménez. A més, a fi de gaudir 
creativament de la ciència, tothom podrà 
participar en els concursos d’acudits 
científics, de preguntes diàries i de disseny 
d’un cartell per a la Setmana de la Ciència. 
Ja veieu quantes maneres us són ofertes 
per acostar-vos a la cultura científica. Equip 
de redacció.  

 
Recollida d’aliments                                  Desembre.2014 
 

om cada any, durant el mes de 
desembre recollirem els aliments que 
vulgueu donar per als qui més els 

necessiten. Us recordem que els aliments 
van destinats a famílies de Badia. Tota 
aportació serà valuosa. Per significar la 
campanya, aquest any hem triat el tema dels 
noms del món. Tots tenim un nom, és a dir la 
mateixa dignitat, siguem d’on siguem i 
vinguem d’on vinguem. Com les estrelles que 
apareixen al cel del Nadal, la Humanitat no 
és un concepte abstracte, sinó que està 

formada per homes i dones concrets. Posem 
un nom a cada estrella, a cadascun dels 
habitants del planeta, i recuperem la dignitat 
individual de tots ells, que és la de tots 
nosaltres. Els noms seleccionats són 
freqüents als països que s’indiquen. Potser 
caldrà aclarir que els noms dubtosos de 
Jocelyn (Filipines), Kaori (Japó), Aimée 
(França) i Sirikit (Tailàndia) són femenins. 
Gràcies per les vostres aportacions.  

Equip de Redacció 
 

 

C 



Aula 220 Desembre 2014 
 

 18 

L’INSTITUT PER DINTRE 
  
El laboratori de Biologia 
 
   Quan entrem al laboratori de biologia la primera impressió que tenim 
és la d’un lloc ple de coses molt estranyes, almenys així sembla als qui 
no som entesos en la matèria. Segurament, aquells alumnes que han 
assistit a les classes i als experiments que allà es fan estaran ja 
familiaritzats amb algunes 
d’aquestes curiositats 
naturals, i hauran après 
també el funcionament dels 
aparells. Perquè el 
laboratori de biologia està 
ben proveït de bons 
aparells. La professora 
Sílvia Llahí, que ens fa de 
guia en aquesta visita, 
comentant-nos que ara està 
preparant diversos experiments sobre la pigmentació vegetal, ens 

mostra els microscopis i les 
lupes científiques, que 
ofereixen als ulls encuriosits 
dels nois i noies la visió de la 
vida com potser mai haurien 
imaginat veure-la. D’una 
altra mena, però igualment 
interessant, és la observació 
que resulta de les 
disseccions de pulmons i 
altres vísceres d’animals, 

realitzades per la professora Gemma Vallduriola.  
   Si la sorpresa és el primer pas cap al coneixement, en aquest lloc 
aprendre ha de ser el més natural del món. El laboratori també compta 
amb balances de precisió, frigorífics, i l’estufa de cultius, aparell molt útil 
a l’hora d’experimentar amb els secrets de la biologia. Als taulells de 
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treball cada alumne 
disposa d’una aixeta i d’una 
petita aigüera. Cal fer 
esment de l’ordre i la 
pulcritud amb que tot està 
col·locat als armaris i a les 
prestatgeries. Hi trobarem 
interessants fòssils i alguns 
animals conservats en 
formol, com crancs i 
escolopendres. Fins i tot hi 

ha l’impressionant crani d’una vaca. Totes i cadascuna d’aquestes coses 
(i aquí no podem mencionar-les totes) guarden un ensenyament que la 
passió i l’ofici de les 
professores sabran transmetre 
a l’alumnat. Diversos murals 
científics i un projector 
completen l’equipament d’un 
espai en el qual fins i tot s’ha 
tingut en compte que les 
cortines fossin ignífugues.  
   Ja comprendreu que un 
laboratori així no s’improvisa i 
que tal com el veiem avui és el 
resultat de molts anys de dedicació del professorat i de quantioses 
inversions econòmiques. Aquests recursos, que a vegades són difícils 
d’aconseguir, bé mereixen que vosaltres, alumnes que participareu o 
que ja heu participat en les classes i els experiments, no oblideu que la 
millor manera de valorar-los és que els aprofiteu al màxim amb interès i 
aplicació. 
 
                              
 
Equip de redacció                                                                                            
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CONSULTORI DE LA DOCTORA CRAZY LOVE 
 
La doctora Crazy Love torna amb nous i interessants casos. Com sempre, posa la 
seva experiència i coneixements al vostre servei i des d’aquestes pàgines procurarà 
respondre a les vostres consultes i aclarir els vostres dubtes. 
________________________________________ 
 
Querida doctora, 
este verano pasé unas semanas en un camping y allí conocí a un chico que 
me pareció muy atractivo y simpático. Me enamoré de él y aunque no 
ocurrió nada definitivo, juntos pasamos unos días muy divertidos. Cuando 
yo volví a casa, seguimos en contacto por el whatsapp. Resultó que él vivía 
en un pueblo cercano al mío, así que decidimos vernos un par de veces 
antes de que empezaran las 
clases. La primera cita fue en 
su pueblo y quedamos para ir 
al cine. Puede suponer, 
querida doctora, lo que 
ocurrió. No hace falta que le 
explique los detalles de 
nuestros encuentros. Pues 
bien, el caso es que a las dos 
semanas él me envió un 
mensaje totalmente inesperado: me decía que no nos veríamos más, que 
no sentía nada por mí y que sólo me había utilizado para olvidar a otra 
chica. No me lo podía creer. Ya comprenderá cómo me quedé. Por culpa de 
ese chico me he pasado casi un mes sin salir, muy deprimida y llorando cada 
noche. Necesito urgentemente su consejo, estimada doctora. ¿Qué puedo 
hacer para superar esta situación? Firma: Summergirl. 
 
Respuesta: 
apreciada amiga, creo que te ilusionaste demasiado con lo que no dejaba de ser un 
simple amor de verano. Sé que ahora mismo te sientes muy triste y enfadada, y que 
no acabas de entender cómo esa relación pudo acabar tan mal. Pero te aconsejo 
que mires hacia el futuro y que del pasado sólo conserves los buenos recuerdos.  
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CONSULTORI DE LA DOCTORA CRAZY LOVE 
 
Los amores de verano pueden ser muy bonitos, pero no olvides que casi siempre 
son pasajeros. Ahora no pienses más en aquel chico, que tampoco merece que por 
él sacrifiques tu felicidad. Piensa en tus amigos, que estarán preocupados por ti. 
Anímate y no descuides las cosas realmente importantes por esa mala experiencia. 
Tu amiga, siempre, Crazy Love.  
___________________________________________ 
 
Querida doctora, 
como no hace falta ir con rodeos con usted, empezaré directamente mi 

caso: estoy enamorado de mi 
mejor amiga. Llevo casi un 
año intentando hacérselo ver. 
Quiero que ella sepa lo que 
yo siento, pero tengo miedo a 
perderla como amiga si ella 
no siente lo mismo que yo. 
Estoy casi seguro de que ella 
está esperando mi 
declaración, pero no sé si será 
mejor dejarlo cómo está. Ya 
ve, doctora, que para 
decidirme necesito su 
consejo. Firma: Friend. 

 
Respuesta: 
indeciso amigo, te sorprendería saber cuántos casos parecidos al tuyo me llegan a 
la consulta. Mi consejo es que le expreses tus sentimientos. Es tu mejor amiga y la 
persona con la que tienes más afinidad. Además, dices que estás bastante seguro 
de que ella no respondería mal a tu declaración. Busca una situación relajada y 
díselo seriamente, pero con naturalidad. Si no te ves capaz de hablar, acércate a 
ella para darle un beso: enseguida comprobarás su reacción. Si es positiva, el resto 
vendrá solo. Te deseo mucha suerte. Tu comprensiva amiga,  
 

Crazy Love         
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EL MÓN QUE NOSALTRES VOLEM 
 
Dos premis Nobel merescuts 
 

ecordeu la Malala? Parlàvem d’ella fa un any en aquestes mateixes 
pàgines. Aquella nena a qui 
van intentar matar perquè 

volia estudiar, en un país, Pakistan, 
on la igualtat encara és un dret que 
s’ha de reclamar. Doncs ara li han 
concedit el premi més important, el 
Nobel de la Pau. Amb disset anys, 
és la persona més jove que ha rebut 
aquesta distinció. El comitè del 
premi Nobel ha comunicat que 
Malala el mereix per “la lluita 
heroica de l’adolescent, que en les 
circumstàncies més perilloses ha demostrat amb el seu exemple que els 
nens i els joves també poden contribuir a millorar la seva situació”. 
Esperem que el premi ajudi Malala a fer realitat les seves demandes de 
justícia i igualtat, perquè el món pugui arribar a ser el món que nosaltres 
volem. 
 

alala compartirà el Nobel de la pau amb Kailash Satyarthi, de la 
Índia. La seva organització (Salveu la Infantesa) es dedica a 
rescatar nens i nenes que han estat esclavitzats, raptats o venuts 

per treballar en condicions inhumanes. A l’Índia desapareixen cada hora 
vuit nens; molts d’ells acaben treballant com esclaus en fàbriques o en 
les plantacions; les nenes, en el millor dels casos, són obligades a fer de 
serventes de famílies riques. Satyarthi busca aquests nens, denuncia els 
seus raptors i els torna als seus pares. Una tasca arriscada que l’ha fet 
mereixedor del Premi Nobel de la Pau, el comitè del qual ha destacat “el 
seu activisme no violent per combatre la greu explotació dels nens per 
treure’n beneficis econòmics”. Els nens segrestats treballen sovint per a 
marques que venen els seus productes a Occident; per això un dels 
projectes de Satyarthi és el certificat que garanteixi que un objecte ha 

R 

M 
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estat fabricat sense mà d’obra 
infantil. Potser si a Europa 
exigíssim aquest certificat abans 
de comprar, l’ajudaríem a fer el 
món que nosaltres volem.  
____________________________ 
 
 La Malala és una noia molt 
valenta. espero que segueixi fent el 
possible per aconseguir l’educació 
al seu país. Rubén Reyes 
 
 Crec que la Malala ha fet un 

acte de valentia molt gran en jugar-se la vida per poder estudiar. Manel 
Moreno 
 
 Estic segura que tant la seva família com el seu país estan molt 
orgullosos que hagi rebut aquest premi després de tant lluitar. Enhorabona, 
Malala! Em sembla que Kailash es mereix molt el premi Nobel, ja que està 
fent una gran labor i és molt valent. Carla Armesto 
 
 Kailash és com un àngel pels pobres nens explotats. Ell i Malala són dos 
grans emprenedors per a la pau en el món. Adrián Sánchez 
 
 Són dues persones molt valentes que lluiten pels seus objectius i que 
ajuden molt la gent. Es mereixen el premi Nobel per ser tan bons i ajudar les 
persones. Meritxell Yañez  
 
 Em sembla genial que premiïn a gent tan gran com aquesta, amb tant 
valor i valentia per lluitar contra les injustícies i fer una mica millor el nostre 
món. David Ruiz 
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LA CUINA DE LA CARLA 
 
Aquesta secció us farà aficionar a la cuina. Us mostrarem la manera de 
preparar plats gens complicats, amb ingredients que trobareu fàcilment. 
Si només entreu a la cuina per menjar, ara també tindreu l’oportunitat, 
seguint les receptes de la Carla, de cuinar per als altres, la família o els 
amics. Sorpreneu-los. Tothom ho pot fer: és tan senzill com posar-s’hi. 
 
Brownie a la taza 
 
Ingredientes: 
1 huevo 
1 cucharada de aceite de girasol 
2 cucharadas de leche 
3 cucharadas de azúcar 
2 cucharadas de harina 
3 cucharadas de cacao en polvo 
 
Pasos a seguir: 
1º batir el huevo con la leche y el aceite. 
2º añadir el azúcar, la harina y el cacao, 
mezclar bien. 
3º poner dos minutos y medio en el microondas a temperatura media y dejar reposar 
dos minutos más. 
 
Tiempo total necesario: 
Tres minutos para la preparación, dos y medio en el microondas y dos de reposo. 
Total: siete-ocho minutos. 
 
Recomendación personal: 
Para hacer esta receta más a tu gusto, te recomiendo que le añadas tu dulce 
preferido (nubes de azúcar, pepitas de chocolate, lacasitos…). 
 
                                             Carla Armesto                                                
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CLUB DE LECTURA 
 

La Pilar Castilla ens recomana tres novetats que podreu trobar al Club de Lectura de 
l’Institut. Només cal que li demaneu els llibres i ella us resoldrà els dubtes que 
pugueu tenir, i si convé us aconsellarà altres lectures. Us recordem també que els 
llibres estan a disposició de tota la comunitat educativa i que n’hi ha per a tots els 
gustos. Si voleu llegir, pregunteu a la Pilar. 
 
Rosa Regàs ens relata la seva infantesa en el llibre Entre el seny i la rauxa. El marc 
històric és la Segona República i els esdeveniments socials i polítics d’aquell període 
intens són viscuts i relatats des de la mirada d’una nena que descobreix el món i el 

compromís. Lectura recomanada per a tota mena de 
lectors que busquin sensibilitat i reflexió. 
 
Magdalena Albero, professora 
de la Universitat de Bellaterra, 
ha escrit Los caminos del mar, 
una novel·la històrica 
protagonitzada per una noia que 
emprèn un viatge pel 
Mediterrani que la portarà 
d’Atenes a Alexandria. El llibre 

ens transporta a l’antiga cultura grega i amb estil àgil i 
amenitat ens descobrirà aquell món del que tantes coses 
podem aprendre. Hi trobarem personatges històrics que juntament amb els 
protagonistes ens faran viure moltes aventures. Una lectura recomanada a lectors 

joves i que pot ser útil també a classe.  
 
La tercera recomanació és una novel·la de Donna Tartt, 
El jilguero. Aquesta autora escriu un llibre cada deu anys, 
però el resultat del seu treball és sempre molt 
interessant. En aquest cas, peripècies al voltant d’una 
famosa pintura que ens faran viatjar per mig món 
acompanyant uns personatges difícils d’oblidar. Per a 
lectors amb experiència. 
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ZONA GAMER 
 
Benvinguts a la Zona Gamer! Un espai on us informarem del nous llançaments dels 
videojocs més esperats de l’any...doncs aquest 2014 està ple de nous videojocs. 
Prepareu-vos! 
 
En primer lloc comencem pels videojocs d’acció, tenim molta varietat. 
Si busquem acció relacionada amb "shooters", no us preocupeu, tenim 
grans llançaments com Call of Duty: Advanced Warfare, al novembre, la 
nova entrega de la saga de Activision ambientada en un futur de 40 anys 
amb una guerra internacional, on comptem amb una tecnologia molt 
avançada d'armament futurista, amb exosquelets, armadures y altres 
elements de ciència ficció. Podrem gaudir d'aquest títol en totes les 
plataformes. 
No té res a envejar Battlefield Hardline, la nova entrega de "shooters" per 
part dels creadors de DeadSpace. Un joc en primera persona, que ens 
endinsa en la guerra contra el crim i 
la lluita entre policies i delinqüents. 
Podrem gaudir aquest títol en totes 
les plataformes, però haurem 
d’esperar al 2015. 
Amb la continuació del joc d'acció 
Farcry 3, Ubisoft treu Farcry 4, on 
ens veurem a una ciutat perduda 
anomenada Kyrat, que es troba a l'Himàlaia, on ha esclatat una guerra civil. 
Podrem explorar sense límits el perillós i gegant  món del joc. Podrem 
gaudir d'aquest títol en totes les plataformes. 
Continuem amb l’acció, aquesta vegada relacionada amb l’antiguitat: 
Assassin’s Creed Unity, per part d’ Ubisoft ens endinsa en la Revolució 
Francesa, ambientada en París, podrem gaudir d’aquesta aventura en la 
plataforma de Play Station 4 i Xbox One.  

Però no us preocupeu: Ubisoft també 
treu Assassin’s Creed Rogue, pels 
usuaris de Play Station 3 i Xbox 360, on 
controlem a un antic assassí convertit 
en templari, en una Amèrica del segle 
XVIII. 
Un nou títol anomenat Shadows of 
Mordor arriba a totes les plataformes, 
i està replet d'una acció medieval i  
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ZONA GAMER 
 

aventures. Ens situa  en el període de temps que transcorre entre The 
Hobbit i The Lord of The Rings, controlarem a un aventurer que es dirigeix a 
Mordor i que  prepara una ofensiva contra els homes i els elfs.  

Altres títols d'acció: Grand 
Theft Auto V, remasteritzat 
per Play Station 4, Xbox One i 
PC; Shadow Warrior; Alien: 
Isolation; Sleeping Dogs 
remasteritzat per Play Station 
4, Xbox One i PC; Dragon Age 
Inquisition; The Evil Within; 
Dead Island 2, Sunset 

Overdrive (Xbox One); Destiny; Lords of the Fallen. 
 
Passem als jocs esportius. pel que fa al futbol, tenim llançaments com FIFA 
15, dels creadors EA Sports. També PES 15, 
dels creadors Konami, un joc amb una 
jugabilitat no tan real, però amb més qualitat 
de gràfics. Pel que fa al bàsquet, NBA 2K15, de 
2KGames. Tots disponibles a totes les 
plataformes. 
 
Anem amb els jocs de conducció: The Crew, 
Forza Horizon 2 (Xbox One), Drive Club (Play 
Station 4), Formula 1 2014, Mario Kart 8 (Wii 
U). 
 
I per acabar, altres jocs: Minecraft 

remasteritzat (Play Station 4 i 
Xbox One), WWE 2K15 (Play 
Station 4 i Xbox One). I aquí acaba 
la secció. Esperem que us hagi 
agradat, i no us perdeu les de les 
pròximes revistes! 
 
 
 
David Ruiz                               



Aula 220 Desembre 2014 
 

 28 

EXPERIÈNCES 
 
Manel Moreno:  
la bicicleta de muntanya 
 
   Els caps de setmana, sobretot 
en dissabte, un grup d’amics 
sortim amb les nostres 
bicicletes a fer recorreguts per 
camins de muntanya. És la meva 
gran afició esportiva. Vaig en 
bici des de petit, però fa dos 
anys que vaig començar 
l’aventura de la muntanya. 
   Amb quatre o cinc companys 
fem recorreguts que a vegades cobreixen distàncies considerables. La 
distància mitjana és d’uns quaranta quilòmetres, però en algunes ocasions 
poden ser més. L’excursió més llarga que hem realitzat ens va portar de 
Badia fins el castell de Montjuïc. També hem pujat al Puig de la Creu. Ara 
estem preparant l’ascensió a Montserrat. També hem experimentat les 
dificultats i els reptes de les excursions nocturnes, com la que vam fer al 
Tibidabo. 
   La pràctica de la bicicleta de muntanya implica saber reaccionar davant de 
les variades situacions que es poden donar. Per exemple, un problema 
mecànic. Jo sabria solucionar alguna avaria imprevista, almenys per sortir 

del pas fins poder acudir al 
taller. Encara que quan, a 
Sabadell, un cotxe va 
passar per damunt de la 
bici, no vaig poder reparar-
la. A mi no em va passar 
res, però una roda va 
quedar completament 
torçada. 
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   Menys sort va tenir, a 
l’última sortida, un 
company que va caure per 
esquivar un vianant que va 
sortir d’imprevist al camí. El 
meu amic es va trencar la 
barbeta i vam haver de 
portar-lo a l’hospital. El vam 
ajudar a arribar-hi dalt de la 
bici, perquè no teníem altre 
mitjà. Són coses que poden 

passar, però afortunadament no són habituals. 
   A casa em recomanen prudència, i qualsevol ciclista sap que la necessita si 
vol gaudir plenament d’aquest esport. S’ha d’anar ben equipat. No pot 
faltar una manxa, una recambra de neumàtic, i algunes eines. És també 
indispensable portar aigua i algun aliment energètic. I sempre el casc, tant 
per seguretat com perquè si no el portem la multa és segura. 
   Si us agrada la muntanya i l’aventura, la bicicleta us donarà unes vivències 
úniques. Pedalant pels camins o per les divertides senderes trialeres, et 
sents lliure, els problemes queden lluny i la naturalesa sembla oferir-te uns 
espais de llibertat que converteixen cada excursió en una experiència 
inoblidable.   
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  COL·LABORACIONS  
 
Al número anterior de la revista us presentàvem la prometedora col·laboració d’unes 
alumnes de 1r. Ara que estan ja a 2n, estem molt contents de seguir comptant amb 
la seva participació. Ens proposen un test per saber com ha de ser la millor amiga. 
Contesteu sincerament les preguntes i per les respostes sabreu si podeu ser la 
millor amiga. I un aclariment: el símbol que veieu insert en aquesta pàgina és el de 
la paraula japonesa que significa amistat.  
 
La mejor amiga 
 
1 ¿Qué le sugerirías a tu mejor amiga si tuviera problemas en una relación 
sentimental? 
a. Que hablase con él/ella para solucionar el problema. 
b. Que pusiera fin ya a la relación. 
c. Que no te cuente sus tonterías. 
 
2  Si tu mejor amiga no sabe qué ponerse para salir a la calle, ¿qué le dirías? 
a. Le aconsejarías detalladamente algo adecuado a la situación. 
b. Le dirías que cualquier cosa va bien. 
c. Le dirías que te da igual. 
 
3  Si tu mejor amiga está pasando por un momento delicado, ¿cómo la 
animarías? 
a. Con consejos y comprensión. 
b. No le diría nada, esperaría a ver qué pasa.  
c. No le diría nada y se lo contaría a todo el mundo. 
 
4  ¿Hasta qué punto confiarías en tu mejor amiga? 
a. Siempre confiaría en ella. 
b. En algunas cosas confiaría en ella, en otras no. 
c. No confiaría demasiado en ella. 
 
5  ¿Qué clase de persona ha de ser la mejor amiga? 
a. Simpática 
b. Divertida 
c. Alocada.  
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6. ¿Le prestarías a tu mejor amiga el objeto más valioso que tienes? 
a. Se lo prestaría con total confianza. 
b. Se lo prestaría, pero con condiciones. 
c. No se lo prestaría. 
 
7. Si no te ha gustado la manera de comportarse de tu mejor amiga, ¿cómo se 
lo dirías? 
a. Se lo haría saber con delicadeza. 
b. Me enfado, pero no me dura demasiado. 
c. Me enfado y dejo de hablar con ella. 
 
8. Si tu amiga te cuenta algo que nadie debe saber… 
a. Le guardas el secreto. 
b. Olvidas enseguida lo que te ha dicho. 
c. Vas contándolo por ahí. 
 
9. Tu amiga tiene problemas con 
los estudios…  
a. Te propones ayudarla para 
superarlos. 
b. La animas, pero no la ayudas. 
c. A ti no te interesan estos 
problemas. 
 
Resultados 
Si has elegido la opción a en 7, 8 ó 9 respuestas: 
Eres una buena amiga. Se puede confiar en ti y eres de gran ayuda en los 
momentos difíciles. 
Si has elegido la opción a en 4, 5 ó 6 respuestas: 
No pasas de amiga, sin más. No sirves para ser la mejor amiga, pero puedes ser 
una buena amiga. 
Si has elegido la opción a en 1, 2 ó 3 respuestas: 
No se puede confiar en ti, te costará mucho no sólo ser la mejor amiga de alguien 
sino simplemente que alguien te considere su amiga. 
 
 
Andrea Colomera, Cristina García, Lidia Ramos                                     
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LITERÀRIAMENT 
 
   La secció de creació literària és oberta a la vostra participació. Publicarem els 
vostres treballs sota el vostre nom o el pseudònim que trieu, si és que no voleu 
simplement deixar-los anònims. La confidencialitat és garantida. Us oferim en aquest 
número un text que us farà pensar. Agraïm a la seva autora que ens hagi permès 
publicar-lo. 
________________________________ 
 
 
   Es increíble cómo los años nos han cambiado, 
   uno a uno, detalle a detalle, poco a poco. 
   Cómo las decisiones que un día tomamos 
   con la mayor inseguridad han hecho que hoy 
   todo sea así, y que estemos aquí, y no allí. 
   Pero no hay vuelta atrás, tú eliges dónde 
   quieres estar. Y empezar por el final, y huir, 
   que los principios siempre dan miedo, 
   siempre es más fácil, y el impulso es 
   el de avanzar lentamente. 
   Y esperar, con la suerte a tu favor,  
   que todo salga bien, y arriesgar  
   para perder, perder para aprender. 
   Buscar para encontrar  
   y luchar para ganar. 
   Vivir para recordar 
   y recordar que algo mejor vendrá. 
 
    
 
                                         Libertad De Vega 



 

 

Aula 220 nº 4 /Desembre 2014 

EQUIP DE REDACCIÓ 

4t ESO 
Carla Armesto 

Manel Moreno 
Rubén Reyes 

Adrián Sánchez 
Meritxell Yañez 

TIC I Xarxes socials 
Eva Gutiérrez 

Assessorament lingüístic 
Montse Martínez 

Coordinació 
Jaume Piñol 

 
 
 
 

 
 

Esmorzars al  
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Entrepans, 
begudes, fruites, 
iogurts... 
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