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Surt el número 5 de la revista de l’Institut. 
Hi trobareu noves i interessants seccions, 
com la dedicada a la Mediació.  
També dediquem pàgines especials al  
Carnaval d’aquest any, en el que els nostres 
alumnes van participar amb entusiasme i 
creativitat. El Oso Federico, la nostra 
mascota, també hi va ser, convenientment 
disfressat per Meritxell Yañez. 
 AULA 220 us arriba amb molts altres temes 
que de ben segur despertaran el vostre 
interès. Volem agrair, en la secció de les 
Col·laboracions, la participació de Cristina 
Pareja (1r BATX) i d’unes alumnes de Segon ESO 
que per la seva constància i bona disposició 
aviat podrem considerar com a redactores 
fixes de la revista. També hem de donar les 
gràcies a tots aquells i aquelles que d’una  
manera o altra han ajudat a fer realitat  
aquest número, a vegades només  
amb paraules que mostren una bona 
acollida. Aquestes paraules, però, són molt 
importants. Us animem a la participació, 
perquè la revista AULA 220 aspira a  
expressar el que som entre tots:  
una comunitat educativa. 
 

L’Equip de Redacció 
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DE TU A TU                                                             EL MÀGIC BRIAN 
 
ENTREVISTA AMB EL 
MAGIC BRIAN 
 
Brian Flores va ser alumne del nostre Institut. Els 
profes que van tractar amb ell el recorden amb 
especial simpatia. A l’entrevista que amablement 
ens ha concedit, hem comprovat que continua 
essent una excel·lent persona i que la màgia ja és 
inseparable de la seva vida. Veient-lo, escoltant-lo 
i admirant la demostració pràctica que ens ha 
regalat al final, hem entès el que ell ha volgut 
recordar abans de començar l’entrevista: el màgic 
no fa trucs, sinó que fa jocs. Perquè el truc no 
deixa de ser un engany, una trampa, i la màgia no 
vol enganyar ningú, sinó jugar amb la nostra 
il·lusió per divertir-nos, per aconseguir un somriure de sorpresa, i fer que per uns 
moments ens sembli que el que creiem que passa i el que realment passa és el 
mateix. Moltes gràcies, Màgic Brian!  
 
 
 
¿De dónde te viene la afición a la magia? ¿A qué edad empezaste? 
Supongo que la afición a la magia me empezó como a cualquier niño. A 
todo el mundo le han regalado una caja de Magia Borrás: pone que se 
pueden hacer cien juegos, y realmente, de esos cien, la mayoría consigue 
hacer seis. Yo conseguí hacer quince, y me dije: “esto me mola”. Y a 
partir de ahí fui avanzando, compré mejores cajas para empezar a 
aprender y dedicarme a ello. La edad exacta sería sobre los ocho años, 
que fue cuando me picó el gusanillo de la magia.   
 
¿Dónde aprendiste lo que sabes de magia? 
Aprendí en casa. Tengo la suerte de ser autodidacta, es decir que 
retengo fácilmente todos los juegos que practico. Con algún DVD, libros, 
informándome y practicando mucho, he aprendido yo solo. 
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DE TU A TU                                                           EL MÀGIC BRIAN 
 
¿Has recurrido a Internet para aprender algún juego? 
Más que para aprender, he recurrido a Internet para ver a otros magos, 
pero no para aprender juegos, porque actualmente ya hay muchos 
juegos revelados en internet. Pero si os he de ser sincero, los juegos que 
hay en Internet son demasiado sencillos y muy clásicos. 
 
¿Qué tipo de juegos practicas? 
De todos un poco, excepto magia de escenario, porque requiere grandes 
aparatos. Por lo demás, practico juegos tanto con cartas, monedas, 
juegos de salón… 
 
¿Cuál es tu mejor juego? 
No tengo uno que sea el 
mejor. eso sería 
desprestigiarme a mí 
mismo y a los otros 
juegos. tengo algunos 
juegos estrella, pero 
ninguno en especial es 
mejor que los otros 
 
¿Haces muchas 
actuaciones? 
Ahora, tal como está el tema de la crisis, sigo haciendo actuaciones, pero 
no tantas como años atrás. 
 
¿Tienes ayudantes para tus espectáculos? 
Había tenido, cuando empezaba a practicar magia, porque me costaba 
más, pero ahora prefiero no tener ayudantes. 
 
¿Alguna vez el juego no ha salido como esperabas? 
Sí. Y me atrevería a decir que hasta al mago más famoso también le ha 
salido mal algún juego. pero como el público no sabe lo que va a pasar, 
no se nota. 
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DE TU A TU                                                            EL MÀGIC BRIAN 
 
¿Crees que se puede vivir de la magia? 
Se puede vivir; es difícil, pero todo en esta vida hay que trabajárselo. 
 
¿Alguien de tu entorno familiar practica la magia como tú? 
Mi hermano empezó, pero se cansó pronto. A mi padre sí que le gusta, y 
es el que me ayuda a hacer los juegos. 
 
¿Cómo ves el futuro de la magia? 
El tema de la magia estará siempre presente, ya sea en la Televisión, en 
espectáculos, etc. Creo que nunca va a decaer. 
 
¿Cómo suele reaccionar 
el público cuando 
realizas un juego de 
magia? 
En general el público 
reacciona bien. Me han 
llegado a decir: “hostia, que 
bueno es el tío”. Uno de mis 
recuerdos más especiales 
es el de una actuación en 
un orfanato de la India: la 
reacción de asombro de aquel público es realmente inolvidable. 
 
¡Muchas gracias por contestar a nuestras preguntas, Màgic Brian! 
¡Te deseamos grandes éxitos! 
 
 
 

Transcripció: Meritxell Yañez, Rubén Reyes 
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…BUT SEE WHAT YOU CAN DO                                COMENIUS 
 
   Al número anterior de la revista vam presentar aquesta secció nova que, com 
deveu recordar, porta per títol la darrera frase de la carta que Abraham Lincoln va 
escriure al professor del seu fill: “...però faci vostè el que pugui”. Us proposem a 
continuació tres de les activitats educatives desenvolupades al nostre institut. 
  
El Projecte Comenius Regio 
 
   A l’anterior revista (desembre 2014) us informàvem que una de les 
novetats del curs 2014-15 s’anomena Comenius. Aquest és un projecte 
europeu que al Vallès Occidental es fonamenta en la iniciativa conjunta dels 
ajuntaments de Badia del Vallès i Cerdanyola, en col·laboració amb 
diferents institucions locals i internacionals.  El nostre Institut és un dels 
centres educatius que s’hi ha implicat activament. Les professores 
responsables són Yolanda Cabero, Anna Moreno i 
Maite Serrano. 
   El projecte Comenius (nom d’un reconegut 
pedagog txec del segle XVII) té com a objectiu crear 
un programa d'acompanyament educatiu per 
millorar les oportunitats del jovent amb més 
dificultats per reeixir a l’escola, mitjançant la 
utilització de metodologies innovadores: mindfulness i servei comunitari. 
Atenció plena 
   Això vol dir mindfulness. Encara que el nom soni a modern, en realitat és 
una adaptació al món laboral i educatiu dels antiquíssims ensenyaments del 
budisme. Els professors van assistir a unes sessions per aprendre alguns 
dels seus principis i tècniques, per després poder-les transmetre als 
alumnes. 
Servei comunitari 
   Els nostres alumnes participants en el projecte Comenius s’han preparat 
per realitzar diverses activitats orientades a oferir un servei a la comunitat. 
Una d’aquestes activitats ha estat ajudar en el servei de menjador del 
col·legi La Sardana. També col·laboraran en la millora dels espais del nostre 
institut. Així, alhora que treballen les habilitats socials, adquireixen 
responsabilitats envers els altres.  

Redacció 
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...BUT SEE WHAT YOU CAN DO                                  POLÍGONS 
 
Polígons estrellats a la primera planta 
 
Els polígons estrellats són formes geomètriques molt utilitzades en l’art i el 
disseny. A més, estan relacionades amb moltes formes de la natura, com 
ara els flocs de neu, amb forma d’estrella de sis puntes. Els alumnes de 
primer a quart de la ESO vàrem treballar aquests polígons amb diferents 
nivells de dificultat, els resultats els podeu trobar penjats al passadís de 
davant de la biblioteca. 

Com fer un polígon estrellat de sis 
puntes 

1er. Fem una circumferència del radi 
que vulguem. 

 

 

 

2on. Fem dos arcs amb el radi de la 
circumferència des del perímetre i en 
vertical. 

 

 

 

3er. Unir els números resultants en la 
figura. 

                                                                                                                                                                                                                                                    1’             

1 3 

 

 

Departament d’Expressió. 

                                                                                                                                                                                                              2’                                                                             3’ 
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...BUT SEE WHAT YOU CAN DO                        EMPRENEDORS 
 
Emprenedors 
 
   El projecte d’emprenedoria, dirigit per la professora Carme Lloreta, ja ha 
arribat al seu primer quadrimestre. Parlem amb els nois de 3r que per 
primer cop han cursat aquesta matèria: Santiago Molano, Héctor Pérez, 
Oscar Mora, Alejandro Fernández, Erdaim López, José Daniel Veizaga i 
Daniel Patón. Ens expliquen 
les seves experiències i el que 
hi han après; i sobretot ens 
comenten el que han fet, 
perquè els cursos 
d’emprenedoria estan molt 
orientats cap a la pràctica. En 
un món cada vegada més 
competitiu i laboralment 
exigent, cal que els joves, 
quan comencin a treballar, 
hagin adquirit no solament les nocions teòriques fonamentals sinó també 
que hagin rebut alguna formació sobre els valors de l’emprenedoria, valors 

que els ajudaran a millorar les seves 
expectatives laborals.  
   Els alumnes coincideixen en veure 
l’emprenedoria en relació amb el treball. 
Per ser emprenedor cal tenir un projecte 
laboral i buscar els mitjans per realitzar-lo. 
És a dir, cal tenir clar què es vol fer i com 
poder-ho fer. Això implica buscar maneres 
d’aconseguir ajuda, i per tant és fonamental 
saber explicar el projecte i, naturalment, 
activar l’amabilitat i la bona educació en el 
tracte amb els altres. Finalment, 
l’emprenedor haurà d’assumir el risc i la 
possibilitat del fracàs, i tenir sempre molt  
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...BUT SEE WHAT YOU CAN DO                         EMPRENEDORS 
 
present que un fracàs del que aprenem i que ens motiva a millorar no és 

mai un fracàs.  
   El projecte d’emprenedoria té 
l’objectiu de guanyar diners per 
a dotar l’aula amb ordinadors. 
Els alumnes han après els 
conceptes teòrics de la millor 
manera: la pràctica. D’entre 
totes les activitats que van ser 
proposades per aconseguir 
aquella finalitat (els nois i noies 

han hagut de posar en joc la seva creativitat), es va decidir portar-ne tres a 
la pràctica.  
En primer lloc, van posar a la venda uns talonaris de “regals personals en 
temps de crisi per a algú especial”. Per elaborar-los va ser fonamental la 
col·laboració de tots els alumnes de 3r. La presentació d’aquests talonaris 
va ser realment molt cuidada. Aquests regals no eren econòmics, però 
representaven una cosa millor: la bona disposició a ajudar i millorar el clima 
de convivència. Es regalaven coses com “ajudar-te a preparar els exàmens”, 
“acompanyar-te a passejar el 
gos” o “una disculpa”. 
D’aquesta manera, els diners 
guanyats pels emprenedors 
es convertien en un benefici 
social. Una molt bona idea 
que beneficiava tothom. 
   Les altres dues iniciatives 
consistien en el sorteig d’una 
cistella de Nadal i la venda de 
bijuteria. Aquesta va ser la 
més beneficiosa econòmicament, és a dir la que va deixar més marge entre 
el cost i el guany, en ser adquirides les peces (molt boniques) a un 
majorista. Per omplir la cistella era convenient reduir al mínim la despesa, i  
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...BUT SEE WHAT YOU CAN DO                          EMPRENEDORS 
 
per això s’havien d’aconseguir els productes demanant-los de franc als 
comerciants (el pernil es va obtenir amb un notable descompte). A fi 
d’aconseguir una bona acollida a aquesta demanda, els alumnes van 
redactar una carta, presentant el projecte i els seus objectius. Els 
emprenedors, doncs, van sortir al carrer. Van comprovar que no sempre és 
fàcil aconseguir ajuda, però alhora que sempre hi ha gent disposada a 
ajudar. Els comerciants del mercat van ser molt comprensius, al contrari 
dels de grans superfícies, com Dia i Mercadona, que van respondre 

negativament. Conclusió: en el món del comerç, 
una acció solidària es pot convertir en publicitat 
positiva.  
   Però no tot va ser omplir la cistella, ja que els 
mateixos alumnes, treballant en equip, la van 
preparar i decorar. I finalment calia fer els 
números per al sorteig, amb tot el que això 
representa de control dels números, formalitat, 
distribució i calendari. Com es pot veure, totes les 
activitats pràctiques s’han convertit en un 
ensenyament.  
   Els emprenedors han de ser actius i imaginatius 
a l’hora de buscar possibilitats favorables al seu 
projecte. Per això ja han pensat vendre màscares 
per Carnaval. Esperem que el que han après els 

serveixi per millorar com a treballadors i com a persones. A ells i a la seva 
professora els agraïm aquests comentaris. 
   I un últim aclariment: aquí no parlem dels alumnes del projecte El Tercer 
Cafè, que també surten a la foto de grup, per dedicar-los  la secció L’institut 
per dintre. Així tindran més espai per explicar-nos la seva activitat. 
 

 Redacció          
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GUIA LITERÀRIA D’ARBRES I PLANTES DE BADIA       3 
 
 

XIPRER 
 
Per fer més alt el xiprer 
l’ocell hi enlaira el seu cant. 
Si l’arbre no arriba al cel 
hi arribarà ell cantant. 
Joana Raspall 
 

Fotografies: David Ruiz 
i Adrián Sánchez 
 
 
 

 
 
 

PIRACANT 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quan s’acosta el Nadal, els 
fruits del piracant, foguera 
hivernal prop de la tanca, 
dissimulen els agullons. 
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LA VERITAT DE LES DITES I ELS REFRANYS          3 
 

 
 

 
 
 

 
 

Sílvia Llahí                 

A CAVALL REGALAT NO LI MIRIS EL DENTAT. 
Expressió que s’utilitza per indicar que qui rep 
un regal no ha de mirar si hi troba defectes. 
Però si mires les dents del cavall sabràs si és 
mascle o femella (4 dents més) i la seva edat. 

IT’S RAINING CATS AND DOGS 

L’origen d’aquesta expressió podria 
situar-se a Edimburg, quan la gent 
llançava per la finestra els excrements 
i deixalles, entre les quals hi havia 
gats i gossos morts. Era el segle XIX, 
hi havia edificis força alts però no hi 
havia cap sistema de clavegueram. 
 



Aula 220 Març 2015 
 

 
13 

L’INSTITUT PER DINTRE 
 

El Tercer Cafè 
 
   Com molts altres espais de l’Institut, el bar ha tingut 
també la seva història. Sempre n’hi ha hagut, però 
mai, fins ara, havia tingut nom. I tampoc mai havia 
estat tan ben decorat com ho està ara. I és que 
aquesta és la primera vegada que forma part d’un 
programa educatiu adreçat als nostres alumnes. 
Coordinat animosament per la professora Josefina 
Pubill, un grup d’alumnes de 3r ha donat nova vida al 
bar. 
   Amb més o menys encert, segons els gustos i les simpaties de cadascú, el 
bar havia funcionat regularment durant tots aquests anys. Depenia d’una 

persona externa que havia de ser 
aprovada pel Consell Escolar. El curs 
actual ha portat, però, una novetat: 
en no ser adjudicat el lloc a ningú, el 
bar i la cuina adjacent han passat a 
lliure disposició del professorat. Hi ha 
una màquina de cafè i un microones, 
molt útil per escalfar el dinar quan es 
porta de casa (i perquè la sala de 

profes no faci olor de menjar). La neteja de les aigüeres i els estris depèn 
dels usuaris. En aquest marc, la Josefina Pubill va proposar el seu projecte: 
fer i servir esmorzars un dia a la setmana com a pràctica eminentment 
educativa. 
   Primer es van netejar a fons els espais, i els mateixos alumnes hi van 
realitzar algunes millores. La decoració i els detalls simpàtics, que creen un 
ambient acollidor, també depenen dels nois i noies. Aquesta decoració va 
canviant amb les estacions de l’any. Els alumnes participants enguany són: 
Idoia Queralt, Nawal Balouk, Zaida de 
Tapia, Ivan Jiménez, Alvaro Hita. 
   El Tercer Cafè (nom que li van posar els 
mateixos alumnes) obre els dijous, durant 
els patis. No es tracta de fer negoci, però 
tampoc de perdre diners: els nois i noies 
han de calcular les despeses per 
determinar els preus, ajustar l’oferta a la 
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demanda, considerar i comparar els 
productes del mercat. Un seguit de 
procediments, tan importants, que 
només s’aprenen bé amb la pràctica. 
   Els alumnes, a més, han constatat 
la importància d’una bona publicitat, 
que en el seu cas no solament es 
fonamenta en la informació atractiva 
sinó també, i sobretot, en el tracte 
correcte amb els altres, la neteja i 

l’eficiència. El fet de que el treball en grup sigui indispensable perquè tot 
funcioni bé constitueix també un ensenyament que els serà molt útil, tant 
en els seus estudis com en la seva formació personal. 
   Els esmorzars que serveixen al Tercer Cafè són per norma estricta 
elaborats amb productes de qualitat, saludables i adaptats a les necessitats 
alimentàries dels nostres alumnes. Amb tot, els nois i noies responsables 
del projecte es queixen de la 
competència inesperada (i 
deslleial, en la seva opinió) que els 
representen les màquines de 
menjar i begudes instal·lats 
recentment al vestíbul. Una queixa 
que ells volen expressar en les 
pàgines de la revista: aquí, doncs, 
la deixem als efectes que siguin 
avinents. Tanmateix, ¿qui pot preferir una màquina al tracte educat i al bon 
ambient que ofereixen uns alumnes que no solament preparen deliciosos 
esmorzars sinó que estan aprenent coses realment interessants? No hi ha 
color. A ells i a la seva professora els agraïm els dos patis setmanals del 
Tercer Cafè. I sabem (com ho saben ells) que, com passa sovint, el més 

important és tot allò que 
aprenen abans i desprès 
d’aquesta estona. Donem les 
gràcies a tot l’equip del 
Tercer Cafè per haver acollit 
amb tan bona disposició les 
nostres preguntes. Fins el 
proper dijous! 

                                                  Redacció                                    
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CONSULTORI DE LA DOCTORA CRAZY LOVE 
 
   Ens consta que les pàgines de la doctora Crazy Love són de les més llegides de la 
nostra revista. Entre les seves diverses ocupacions, ella sempre troba temps per 
respondre les vostres cartes i mirar d’ajudar-vos. Aquí teniu els casos que ha 
seleccionat per aquest número. La Doctora espera que en les seves respostes 
trobeu idees i consells que us resultin útils. 
 
 
 
Querida Doctora, 
te escribo para pedirte consejo. Soy una niña que acaba de entrar en 
Primero de la ESO, y me parece que no acabo de integrarme en el instituto. 
Al principio éramos todos desconocidos, pero ahora, que ya se han formado 
los grupitos, me he quedado 
sola. Mis compañeros de clase 
se meten conmigo porqué 
dicen que soy rara y tengo 
gustos diferentes a los de ellos. 
No voy a negar que mi 
personalidad es peculiar, pero 
no entiendo que por eso me 
tengan que dejar de lado. 
Además, no veo que tenga que cambiar mi manera de ser, ya que creo que 
no soy mala persona y todo el mundo tiene derecho a ser como es. Me 
gustaría tener amigos y amigas, pero en esta situación no sé por dónde 
empezar. Espero tus consejos. Firma: Candy. 

 
Respuesta: 
Querida amiga Candy, no te desanimes e intenta 
buscar el grupo de gente con la que tengas más 
afinidad. Seguro que hay compañeros en tu clase 
que te consideran una persona genial. Todos somos 
distintos y todos tenemos algo positivo: basta con 
mirar bien. Acércate a los demás y no te dé miedo 
presentarte ante gente nueva. Respecto a los que se 
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meten contigo, intenta no hacerles ningún caso, pero no toleres que se 
pasen, porque son inaceptables las bromas que quieren hacer daño. Si te 
sientes insultada o tratada sin respeto, recuerda que puedes contar con tu 
sidecar o acudir a los profesores. Pero nunca, nunca, has de callar, porqué 
así el problema se agravaría. Gracias por tu confianza. Tu amiga, Crazy Love. 
 

 
 
Querida doctora, 
te pedí consejo en una carta anterior, no sé si te acordarás. Tal como me 
dijiste, intenté expresar mis sentimientos a esa amiga especial, pero el 
resultado no fue el que yo esperaba. Si te soy sincero, no creo haber elegido 
el mejor momento, ya que, como siempre, estábamos enfadados. Pero lo 
peor llegó más tarde. Porque yo 
creía que a partir de aquel 
momento se acabarían las 
discusiones, pero no fue así, al 
contrario, hemos tenido más i 
más fuertes. Ahora mismo, ni nos 
miramos a la cara. Yo ya he 
dejado de intentar arreglarlo, y 
ella tampoco pone de su parte. 
De todas formas, te doy las 
gracias, querida doctora, por tus consejos. Firma: Friend. 
 
Respuesta: 
me acuerdo muy bien de ti. No creas que has fracasado, amigo. Has hecho 
lo que debías y, si no actuabas así, siempre te hubiera quedado la duda. 
Ahora que por tu parte has aclarado la situación, ya sabes con qué contar. 
Te aconsejo que no te obsesiones con esa persona, aunque no des por 
acabada la relación. Tal vez será conveniente algún tiempo de reflexión: no 
insistas y déjala tranquila, aunque sin dejar de ser correcto con ella. Gracias 
por tu carta. Espero que sigas confiando en mis consejos. Tu amiga, 

Crazy Love 
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FULLS DEL CALENDARI 
 

Carnaval  
                             

l divendres 13 de febrer els alumnes del nostre Institut van participar a 
la festa del Carnaval Jove i Escolar de Badia del Vallès, organitzada pels 

delegats i delegades de classe dels Instituts de la ciutat. Aquest any, doncs, 
el nostre Carnaval sortia al carrer. Primerament, els delegats i delegades, 
alguns amb espectaculars disfresses, van acudir als centres de Primària per 
ajudar a preparar la rua dels infants, que va començar tot seguit. La vistosa 
desfilada, animada per un grup de batucada, va recórrer l’avinguda de 
Burgos i la Plaça Major. Després, els 
alumnes de Secundària van assistir a la 
festa al Casal de Joves. La varietat de 
vestits i maquillatges, molt treballats i 
imaginatius, va fer molt lluïda la festa, 
que va acabar amb el concurs habitual 
de disfresses. Felicitem tots els que van 
fer possible la festa, els guanyadors del 
concurs i tots els nois i noies que van 
participar amb la positiva 
intenció de passar-s’ho bé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 



Aula 220 Març 2015 
 

 
18 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Aula 220 Març 2015 
 

 
19 

EL MÓN QUE NOSALTRES VOLEM 
 
   Quan tingueu a les mans aquest número d’AULA 220 potser alguns ja 
haureu oblidat els personatges de la fotografia. Ara tothom en parla, 
però ja se sap que l’actualitat passa molt ràpidament i que les notícies de 
demà esborraran les d’avui. Però creiem que és important tenir ben 
presents aquests personatges que involuntàriament van acaparar 
l’atenció mundial durant uns dies del mes de gener. 
   Són dibuixants i redactors d’una publicació francesa. Van ser 
assassinats, juntament amb altres treballadors i policies, mentre estaven 
reunits al local de la revista, un setmanari satíric famós per fer burla de 
tot i de tothom. Els terroristes van dir que actuaven per motius 

religiosos, per castigar l’ofensa feta per la revista contra les seves 
creences.  
   Des d’aquestes pàgines voldríem afirmar els valors de la convivència i 
el bon enteniment entre les persones. Per això, el món que nosaltres 
volem ha de refusar les violències de tota mena. Ha de ser un món on la 
gent s’entengui parlant, on els raonaments siguin més forts que les 
armes. Un món on no tingui cabuda ni l’insult ni l’assassinat. 
   La mort d’aquests periodistes ens recorda tristament que el món que 
nosaltres volem està encara lluny de ser una realitat i que ens caldrà 
ajuntar els esforços de molta gent per a aconseguir-ho algun dia. 
 

Redacció               
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ZONA GAMER 
 

Benvinguts de nou a la Zona Gamer! La segona entrega de l’apartat de l’Aula 220 on 
us informarem sobre les novetats relacionades amb els videojocs. Are you ready? 
Doncs comentarem els nous llançaments més importants i esperats d’aquest principi 
de 2015, no molt nombrosos però bastant populars. Comencem! 
 
  Dying Light 
 

n joc d'acció i supervivència  arriba de la mà de Techland, on es 
barrejaran els First Person Shooter i les invasions zombis més 

trepidants. Un videojoc de món obert en què el jugador es trobarà en un 
vast entorn urbà on podrà anar i fer lliurement el que vulgui, a més 
d'utilitzar salts parkour per esquivar els morts vivents i superar les 
diferents missions, 
doncs els moviments 
del jugador són claus 
en Dying Light, i no 
només per escapar 
dels zombis: també 
per exterminar-los. La 
primera persona y 
l'experiència dels 
creadors en aquest 
tipus de propostes farà que aquesta epidèmia es converteixi en un títol 
en què infectats y depredadors s'encarreguin  de que el caçador sigui el 
caçat. Data de sortida: 27/01/2015. Plataforma: PS4, Xbox One i PC. 
 
  Evolve 
 

uatre caçadors han d'abatre a una temible presa. El nou concepte 
dels creadors 2K Games i Turtle Rock Studios arriba per assentar les 
bases d'una experiència competitiva en equip amb possibilitats 

tàctiques, diversificació de rols i especialment intensa. Evolve és un joc 
en el qual participa un grup de quatre caçadors amb rols molt 
diferenciats, compensats i que treballen per la solidesa de la unitat: el 
caçador haurà de rastrejar i atrapar el monstre en una cúpula, l'assalt  

U 

Q 

http://www.vandal.net/compania/2k-games
http://www.vandal.net/compania/turtle-rock-studios
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ZONA GAMER 
 
ha de causar-li la major part del dany, el suport reforçar i assistir a altres 
tasques, i el metge mantenir als seus companys amb vida. A l'altra 
banda, un monstre, un colós en gestació que es convertirà en imparable 
si els caçadors no el baten a temps. I aquí està un dels punts més 
interessants de Evolve, la intensitat de la persecució: els caçadors 
hauran d'aconseguir atrapar el monstre abans que aquest s'alimenti de 
fauna salvatge i evolucioni en les seves tres etapes. Data de sortida: 
10/02/2015. Plataforma: PS4, Xbox One i PC. 
 
  Bloodborne 
 

n dels jocs 
més esperats 

del 2015, creat per 
From Software i 
Japan Studio. El 
títol ens trasllada 
al segle XIX, a una 
mena de fosc i 
tètric Londres 
victorià on 
trobarem tots els 
ingredients de la saga Souls: exploració, un mode online distintiu i uns 
enfrontaments a vida o mort. La gran diferència és que Bloodborne 
s'orienta al combat ofensiu, i deixa enrere altres mecanismes defensius 
obligant-nos a atacar amb les nombroses armes de foc i nous 
moviments. Ens trobarem amb interminables enfrontaments contra 
complicats enemics que ens posaran en dificultats. L'ambientació és 
entre gòtica i apocalíptica, portant-nos a un món caòtic amb criatures 
fantàstiques. Data de sortida: 25/03/2015. Plataforma: PS4. 
 
 

 
 

U 
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ZONA GAMER 
 
  The Order: 1886 
 

stem en els albors d'una nova era; una era de meravelles 
científiques. Sota 

la densa boira de 
Londres, en les 
ombres de la 
Revolució Industrial, 
enemics d'ahir i d'avui 
amenacen amb 
enfonsar en el caos a 
la ciutat ... i al món. La 
defensa de la ciutat està en mans dels únics protectors de la humanitat, 
un grup de cavallers d'elit coneguts com l'Ordre. Ens haurem d'unir a la 
seva guerra centenària contra una poderosa amenaça, que canviarà el 

curs de la història per sempre. 
Estem a Londres, però no al 
Londres que coneixem. The 
Order: 1886 construeix una 
història alternativa fonent 
personatges i esdeveniments 
reals amb una nova interpretació 
de les llegendes més conegudes. 
Utilitza armes i artefactes 
d'avançada tecnologia, com 
l'escopeta d'arc, el rifle tèrmit o 

la ullera, per mantenir la llei i l'ordre enmig d'un descontentament 
creixent i davant l'amenaça dels híbrids. Data de sortida: 20/02/2015. 
Plataforma: PS4. 
 
 

 
 
 

E 
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ZONA GAMER 
 
  Mortal Kombat X 
 

ortal Kombat torna a PS4 amb el seu 
desè lliurament, intentant continuar 

l'èxit del retorn de la mà de Warner Bros. 
Amb un estil similar al joc anterior, el títol 
afegeix diversos estils per lluitador, a l'estil 
de Mortal Kombat Deception, permetent als 
jugadors utilitzar diferents parts contra els 

seu
s rivals. Hi ha també nous 
lluitadors en el repertori. Data de 
sortida: 14/04/2015. Plataforma: 
PS4, Xbox One, PC, PS3, Xbox 360. 
 
 
 

  Formula 1 
 

rimer videojoc amb llicència oficial de la Formula 1 destinat a la 
nova generació de consoles i PC. El títol s'estrena a la vegada que el 

Campionat del món de Formula 
1 de la FIA 2015 i oferirà 
actualitzacions digitals acords 
amb l'estat de la competició. 
Data de sortida: 2015 (per 
determinar). Plataforma: PS4, 
Xbox One, PC. 
 

 
David Ruiz Luján 

 
 

 

M 
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EXPERIÈNCIES 
 
Adrián Sánchez: els 4x4 
 
   Ja deveu saber tots de què parlem quan ens referim a un vehicle 4x4. El 
que potser no coneixeu és el món dels aficionats a la seva conducció. Jo en 
sóc un. De moment, qui condueix el Nissan Patrol GR Y60 és el meu germà, 
Jonathan, però jo també 
participo, com a copilot. 
   Les activitats principals són 
les que s’organitzen en 
circuits preparats, amb 
obstacles i dificultats, o bé 
les rutes que recorren 
distàncies més llargues. No 
són curses i sempre transiten 
per camins adequats, mai per 
terrenys agrícoles o fora de 
les pistes forestals. El 
respecte per la naturalesa caracteritza als que compartim aquesta passió. 
Un dels millors circuits de Catalunya és el de Les Comes, prop de Vic, on 
l’any passat jo vaig participar amb el meu germà. De rutes n’hi ha moltes i 
contínuament se’n convoquen de noves. Una de les més concorregudes és 
la TYW, a Andorra, que passa pels camins dels antics contrabandistes. 
   Els accidents no són freqüents, però sempre possibles, encara que quasi 
mai greus, ja que els 4x4 són vehicles forts, preparats per a quasi qualsevol 

dificultat. A més, no s’ha 
d’oblidar la perícia d’uns 
conductors que han de 
conèixer tots els secrets del 
pilotatge i pels que aquesta 
és la seva gran afició. Amb 
tot, l’ensurt pot sorprendre 
al més experimentat. Com li 
va passar al meu germà, 
que a la ruta del Timbre del 
Castillo, que va de 

Barcelona als Pirineus, en ple hivern i amb neu, va sortir de pista i va 
tombar, afortunadament sense conseqüències personals. 
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EXPERIÈNCIES 
    
   Quan jo vaig de copilot, m’encarrego dels mapes i del GPS. En alguna 
ocasió, he de sortir per utilitzar el cabestrant, lligant el cable a un arbre, per 
treure el vehicle d’algun lloc on hagi quedat encallat. 
   Els aficionats als 4x4 tenim un fòrum a Internet que compta amb més de 
tres-cents membres. A més d’intercanviar opinions i experiències, al fòrum 
es convoquen les properes rutes i també pot servir per aconseguir peces de 
recanvi. Perquè molts aficionats 
preparen ells mateixos el seu vehicle. 
Molts conductors de 4x4 són hàbils 
mecànics i saben mantenir i millorar el 
seu cotxe. 
   Per ara, el meu germà no em deixa 
conduir, és clar, però jo ja somnio en 
posar-me al volant d’un Suzuki 
Samurai, quan tingui divuit anys. Per 
acabar, vull explicar-vos una fet 
ocorregut fa poc i que servirà per fer-
vos entendre una mica la força i les atractives possibilitats d’aquests 
vehicles. Un cotxe va quedar encallat pel fang en un camí, a la zona de 
Ripoll, i els seus ocupants van trucar a Emergències perquè els anessin a 

rescatar, ja que els 
era impossible 
moure’s. Donat el 
mal estat del camí, 
els bombers no van 
poder arribar al lloc 
fins l’endemà, però 
ja era massa tard: els 
ocupants havien 
mort intoxicats per 
la calefacció (el fang 
havia obstruït el tub 
d’escapament). Els 
equips de rescat de 

Ripoll van reconèixer que, si haguessin disposat d’un 4x4, haguessin pogut 
auxiliar les víctimes a temps i salvar-les.  
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CLUB DE LECTURA 
  
   El club de lectura del nostre Institut té nous llibres a disposició de tothom. La Pilar 
Castilla us aconsellarà si entre tantes novetats no sabeu per on començar. Podreu 
fer-vos una idea dels títols si mireu el plafó informatiu que hi ha al costat de la 
finestreta de Secretaria. De tots els llibres que esperen els seus lectors, la Pilar en 
destaca en aquesta pàgina tres que pel seu contingut o pel seu estil segur que 

trobaran una acollida molt favorable entre els més joves. 
 
“Miles, un joven que busca su destino, y Alaska, una 
chica perdida en el laberinto de la vida, se enfrentan a 
preguntas intemporales. Miles decide mudarse a 
Culver Creek, un internado fuera de lo común, donde 
disfrutará por primera vez de la libertad y conocerá a 
Alaska Young. La preciosa, 
descarada y fascinante 
Alaska arrastrará a Miles a 
su mundo. Después, nada 
volverá a ser lo mismo”. 
(Text de la contraportada) 

 
“Estas extraordinarias memorias recogen los diarios, 
cuentos, cartas y esbozos de Esther, una adolescente 
que inspiró a miles de persones. «Uno de esos libros 
excepcionales que cambiarán tu forma de ver el 
mundo.» A Esther Earl le diagnosticaron cáncer de 
tiroides cuando tenía doce años. Murió en 2010, 
poco después de cumplir los dieciséis, pero antes 
inspiró a miles de personas. Estas extraordinarias memorias recogen además las 

fotografías y escritos de su familia y amigos, que 
ayudan a narrar su historia, un testimonio 
conmovedor sobre el poder de la vida”.  (Text de la 
contraportada) 
 
“¡Sigue el Club de las Zapatillas Rojas! Frida 
anuncia a Lucía, Bea y Marta una terrible noticia: 
¡no puede ir al campamento de verano que tenían 
planeado! Pero las chicas harán cualquier cosa con 
tal de pasar juntas esos quince días de agosto... ¡El 
Club de las Zapatillas Rojas no se rinde fácilmente!” 
(Text de la contraportada)  
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MEDIACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿CONEIXEU L’EQUIP DE MEDIACIÓ DE L’INSTITUT? 
ELS MEDIADORS I LES MEDIADORES US AJUDARAN, 

AMB DIÀLEG I COMPRENSIÓ, 
A RESOLDRE ELS CONFLICTES. 

PREGUNTEU A CARME LLORETA O ANNA MORENO  
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COL·LABORACIONS 
 
Nuestra música 
 
    Queremos hablar de la música que nos gusta. Seguro que ya conocéis a estos artistas, a todos 
o casi todos. Y seguro que a nuestra lista podríais añadir algunos más: hacednos saber vuestras 
preferencias. 
 

ABRAHAM MATEO 
   Abraham Mateo Chamorro es un cantautor y actor 
español. Realizó presentaciones musicales en el 
programa Menuda Noche, de Canal Sur, desde que tenía 
nueve años de edad.  Nació el 25 de agosto de 1998. Tiene 
un hermano, Tony Mateo. Sus padres se llaman Susana y 
Antonio. Trabaja con las compañías discográficas EMI y Sony. Una canción: All the girls. 

 
PABLO ALBORÁN 
   Pablo Moreno de Alborán Ferrándiz es un cantautor español que 
desde su debut ha obtenido cuatro candidaturas a los premios 
Grammy Latinos. Nació en Málaga el 31 de mayo de 1989. 
Canciones: Perdóname, Solamente tú.  
 
ARIANA GRANDE 
   Actriz desde 2008 y cantante desde 2013, Debutó en 2008 con 

el papel de Charlotte en el musical 13 de Broadway. 
Canciones: Bang Bang, Break free, Love me harder. 
 
JESÚS Y DANIEL 
   Jesús y Daniel Oviedo Morilla (Mairena de Aljarafe, 

Sevilla, 21 de febrero de 
1999) son dos hermanos 
gemelos que se dieron a 
conocer en el programa de televisión La voz kids. Pero su primera 
aparición en la tele fue, cuando tenían cuatro años, en el programa 
Menuda Noche de Canal Sur. 
 

Lidia Ramos (2n B), Cristina García (2n A), Soraya Roig (2n B) 
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COL·LABORACIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cristina Pareja, alumna de 1r BATX,  

va participar al concurs de Fotofilosofia 
amb aquesta frase i una foto de la gran 
nadadora Mireia Belmonte. La Cristina 
també practica la natació i considera la 
Mireia com un referent i un model de 

superació, tant pels seus èxits esportius 
com per ser exemple  

d’una actitud vital que porta a  
afrontar els reptes 

sense d’entrada considerar-ne cap  
com impossible.  

Felicitem la Cristina, no només 
pel diploma que li va atorgar la Facultat de 

Filosofia de la Universitat, 
sinó també pels valors positius que ens 

comunica. 
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LITERÀRIAMENT 
 
   L’Andrea, alumna de 2n ESO, expressa en el bonic poema que podeu llegir a 
continuació diverses experiències que ha viscut a les classes de l’Institut. Li donem 
les gràcies. Us animem a escriure i a deixar que els altres puguin llegir les vostres 
paraules. En tot cas, si no us atreviu a veure-les publicades, la revista us ho posarà 
fàcil. 
   
     
 
A aquellos profesores 
que me han sabido enseñar 
desde el primer momento 
cosas que no voy a dudar. 
 
La lección de Naturales, 
el álgebra y demás, 
y ejercicios de Sociales 
que podía hacer sin más. 
 
Quizás haya cosas 
que no me han llegado a calar, 
como la Educación Física, 
que no sabría ni saltar. 
 
Dejando atrás las dificultades 
y algún complicado deber, 
yo he de agradecerles 
todo lo que me han enseñado a hacer. 
 
                                                                  Andrea Galera 
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LITERÀRIAMENT    
 
   Agraïm també la Laura, alumna de 2n Batx, que ens hagi fet arribar un poema que 
ha escrit  sobre l’amor, l’etern tema dels poetes de tots els temps i de totes les 
edats. Si voleu donar a conèixer les vostres obres, ja sabeu que aquí us les 
publicarem (i si cal guardarem l’anonimat).  
 
     
 
 
El amor es como el agua 
que necesitamos beber, 
unas veces la cogemos 
y otras la dejamos correr. 
 
Cuando estamos enamorados 
todo es felicidad y alegría, 
cualquier hora nos parece 
bonita a la luz del día. 
 
Nos parece que tenemos 
una joya muy valiosa, 
la guardamos tan adentro 
como una piedra preciosa. 
 
Qué decir que no sepáis: 
cuando perdemos a alguien amado 
parece que nos arrancan el alma 
y se nos cae a pedazos. 
 
                                                      Laura Martín 
 
 

     
 

 



Aula 220 Març 2015 
 

 
32 

 

 

                

 

 

 



 

 




