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Un curs més  i una nova edició de Divertinta que 
us presenta un bon recull d’activitats de tancament 
del curs anterior i del primer trimestre d’enguany: 
la Festa de Graduació, la sortida de tutoria de pri-
mer d’ESO i  les seves vivències dels primers dies 
d’institut , la Castanyada, les activitats de lectura 
de Biblioxarx@,  concurs de postals nadalenques 
i concert de Nadal dels nostres alumnes a les llars 
d’infants i escoles del municipi, Seminari de Famí-
lies, Comenius ... 

Moltes fotografies acompanyades d’escrits que us 
faran passar una estona agradable a l’hora que co-
neixereu  algunes de les sortides que hem fet  i  
comprovareu  que un grup important  d’alumnes de 
l’institut participen en accions solidàries dedicant-hi 
hores del seu temps lliure.

Desitgem que gaudiu d’una bona lectura que, com 
sempre, ve acompanyada de passatemps
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Articles
L’ARRIBADA A L’INSTITUT DELS  ALUMNES DE 1r ESO

El meu primer dia a l’ institut  va ser diferent. Quan 
vaig arribar tot era pràcticament diferent. Era tot 
estrany, perquè ja era una nova etapa. En aquell  
mateix  moment em sentia diferent, era un senti-
ment difícil d’expressar. Quan vaig entrar a la clas-
se  vaig sentir  vergonya i estava molt neguitosa. No 
em sortien les paraules, va ser un dia increïble.

Amal El Hatabi.

Quan vaig arribar a l’ Institut no sabia on anar, si 
passava per un passadís anava a parar a una al-
tre classe… Quan entraves per la porta hi havia 
un munt de gent i tothom empenyia, no era gaire 
agradable perquè et feien mal.  Em vaig ajuntar 
amb la Sofia i la Laia. A l´ entrar a classe hi havia 
un nen que emprenyava  tothom. ESPERO QUE 
M’AGRADI  L’INSTITUT.

Natàlia Vidal Sánchez.
El primer dia de d’institut, quan vaig entrar, no m’ho 
creia. Hi havia un munt de gent que no coneixia!  
Era molt estrany. Estava molt nerviosa perquè no 
sabia amb qui em tocaria seure. Després ja em vaig 
acostumar a tot :  a les hores de pati, a les classe, 
als passadissos... Al matí hi ha gent que t’empeny 
però t’hi acostumes.

Sofia Molina 

Quan vaig arribar a l’ Institut el primer dia, em sen-
tia inferior als altres. Tenia sensacions que mai ha-
via sentit, estava totalment perdut. Quan va tocar el 
timbre, estava molt nerviós, pensava de tot menys 
coses bones. Sort que vaig entrar amb els amics.

Nil Holgado Crespo

Em dic Sara i tinc 12 anys. El dia 15 de setembre 
va ser el primer dia d’ Institut. Estava molt nerviosa 
perquè només coneixia els que anaven a la meva 
classe. Hi havia molta gent. Quan havíem d’ en-
trar per la porta es va formar  un embús i no sa-
bia on anar. Als passadissos i a les classes m’hi 
vaig acostumar aviat i no em perdia. Els dos patis 
em van servir molt per descansar. M’agrada molt  
aquest Institut

Sara Nemali
L’arribada a l’ Institut ha sigut una mica especial  
ja que el primer dia ens van posar molts deures. 
No  estem gaire acostumats a tenir tants deures 
però ha sigut fàcil fer-los . També he fet molts nous 
amics ja que quan vaig arribar no coneixia a qua-
si bé ningú .M’ha agradat començar perquè hi ha 
moltes coses noves. 

Mar Susin
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Articles

Quan vaig arribar a l’ Institut vaig canviar d’aires 
perquè  a l’ escola era molt diferent:  els amics, 
els professors...tot.  El primer dia de classe co-
mençàrem a les vuit del matí  fins dos quarts de 
tres  de la tarda.   Em va entrar una sensació com  
no m’ havia entrat mai al sortir al pati i veure allò 
tan gran i amb tanta gent ... i amb la quantitat de 
deures que et posen.
 El primes dia estava molt nerviosa, no sabia si 
m’acostumaria ja que era una nova etapa per en-
davant. No sabia què fer, on anar, em perdia pel 
passadís... Però ara ja no em passa. Pensava  que 
seria molt difícil però ara que estic aquí crec que 
encara es més fàcil que a l’escola . M’ho passo 
molt bé, sempre hi ha algú que fa una broma a 

Quan vaig arribar a l’ Institut pensava que no era 
bo perquè els meus amics em  deien que els pro-
fessors  eren dolents, però ara dic que són molt 
bons i alguns divertits.   Ara veig gent que no veia  
a l’escola . Aquí  estudiem moltes matèries més. 
M’agrada molt l’ Institut Montbui.

Ilyas Jouhari

classe, menys mal que la professora  té  sentit de 
l’ humor perquè si no ...En fi, l’ Institut no és com jo 
pensava que seria és encara millor. 

Sara Vallés
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Activitats i sortides
EXCURSIÓ A SITGES

El dijous 9 de octubre, vam anar amb l’ institut a 
l’Escola del Mar de Sitges. Vam marxar a les 8 del 
matí i  a dos quarts de deu ja havíem arribat. Des-
prés d’ esmorzar  al Passeig,  hi vam fer un tomb  
fins a les 10h. 

Van venir els monitors i vam fer 3 grups,  el nostre 
grup va anar a la platja, havíem de trobar organis-
mes  vius i morts. Trobàrem 3 crancs i un cogombre 
de mar, ens vam haver de mullar fins als genolls 
però alguns companys  es van  mullar molt més .
 Més tard, al laboratori,  el monitor que ens acom-
panyava, ens va ensenyar  diferents éssers marins 
com la estrella de mar, un cogombre de mar, tau-
rons petits … Vam haver d’anar omplint un dossier 
que després entregàrem  al professor.

 I la darrera activitat que vam fer va ser veure un 
vídeo dels boscos de les posidònies  i el monitor va 
comentar la importància d’aquests  boscos.  Vam 
acabar d’omplir una mica més el dossier i a les 
13.00h acabàvem de fer les activitats.

Així que després ens vam fer algunes fotografies  i 
en acabar,  vam anar cap a l’autobús per tornar cap 
a l’ institut. Va ser un dia divertit, entretingut i vam 
aprendre moltes coses. 

Elisabeth Valiente Ramallo
2n d’ESO
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Activitats i sortides
LA CASTANYADA

El divendres 31 d’octubre l’ Institut va viure la festa 
de la Castanyada.  Els alumnes de 1r d’ESO van 
fer una sortida a Can Titó i els de 2n, 3r i 4t d’ESO 
a partir de les 12:30 i fins les 14:30 van fer jocs 
al pati. La coordinadora d’Activitats i Serveis junta-
ment amb l’alumnat de 1r de Batxillerat es van en-
carregar de l’organització dels jocs i el professorat 
va col•laborar activament amb la festa.

Els alumnes s’ho van passar molt bé jugant a...

Un, dos, tres pica paret i Pedra,  paper, tisores.

La xarranca o palet

El mocador

Passar sota la corda

El pare carbasser

El nostre ofici

Estirar la corda
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El divendres passat, dia 30 d’octubre, els alumnes 
de 1er A , 1er B i 1er C  vam anar a Can Titó.

Vam entrar a l’ institut a les 9 del matí, vam anar a 
les nostres aules i allà la nostra tutora ens va ex-
plicar el que faríem, on aniríem... També ens vam 
pintar la cara.

Aproximadament, a les 10 hores  vam sortir de l’ 
institut. Vam anar caminant i un cop allà ens van 
deixar una estona per esmorzar.

Després ens van separar per grups i vam fer uns 
quants jocs: el del mocador, un altre que entre dos 
s’havien de menjar una poma. També n’hi havia 
un on, en una safata de crispetes i amb els ulls 
tancats, havíem de trobar una castanya. Més tard, 
havíem de fer una carrera portant una cullera a la 
boca amb un ou i per acabar,  posant-nos una gale-
ta al front , havíem d’intentar menjar-nos-la. Va ser 
bastant difícil i quasi bé ningú ho va aconseguir.

Quasi tots ens ho vam passar molt bé. Vam tenir 
un molt bon dia. Quan vam acabar les proves, vam 
tornar a l’institut i ja era hora de tornar cap a casa.
En conclusió, per a  mi, va ser un dia divertit. 

Eva Palacios  

SORTIDA DE TUTORIA DELS 
ALUMNES DE 1er d’ESO A 

CAN TITÓ
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VISITES A LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Com cada inici de curs els alumnes de l’ESO han 
fet  una visita escolar a la Biblioteca Municipal.

La biblioteca, juntament amb el professorat, ha 
preparat un programa d’activitats adaptades als 
diferents grups de l’ESO. Amb aquestes activi-
tats es vol aconseguir que els alumnes coneguin 
els diferents mitjans de recerca  d’informació: l’ús 
d’enciclopèdies, diccionaris diversos,  Internet...

La valoració de la visita que en fa el professorat i 
l’alumnat sempre és positiva. Creiem que acostar 
la biblioteca a l’alumnat és bo i així s’acostumin a 
fer-ne ús, ja sigui per anar a fer els deures, estu-
diar, buscar informació o per trobar el gust de la 
lectura.

La revista “San Mauro”
 digitalitzada

La Biblioteca municipal ha dut a terme la digitalit-
zació de la revista local “San Mauro” que, a hores 
d’ara, ja es pot consultar en format digital a través 
del dipòsit Trencadís.

Aquesta revista, que la biblioteca conserva en 
paper, fou una publicació mensual que recollia 
l’actualitat de Santa Margarida de Montbui durant 
els anys de la transició i els primers anys de la de-
mocràcia. Tenia un fort caire ideològic, propi del 
context de la seva creació. Va néixer com a element 
cohesionador d’un nucli de recent creació com el 
barri de Sant Maure i com a instrument aglutinador 
dels moviments veïnals i polítics d’esquerres. És la 
publicació clau per conèixer la realitat municipal de 
Montbui des del 1975 i fins el 1987.

L’objectiu de la seva digitalització és garantir la seva 
conservació i preservació futura, així com facilitar-
ne l’accés als estudiants, investigadors, i a tots els 
ciutadans interessats en la seva consulta.

La revista digital s’ha inclòs en el Trencadís, que és 
el dipòsit digital de la Xarxa de Biblioteques Munici-
pals on s’hi troben les col•leccions locals úniques i 
valuoses de les biblioteques de la xarxa.

TRENCADÍS 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/trencadis

BiblioXarx@
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BiblioXarx@
HISTÒRIES 

QUE EM PORTEN DE CAP

El dijous 11 de desembre, l’Anna Garcia va venir a 
l’Institut per explicar-nos històries. 

Va començar explicant-nos l’AVI que comprava 
sempre  una revista i retallava les paraules, i les 
classificava en caixetes de colors. Quan acabava 
les mateixes paraules sortien de les caixes i co-
mençaven a explicar-li històries.

La segona llegenda va ser la de l’IMITADOR. Era 
un nen africà que sempre repetia el que la gent 
deia i un dia el nen va anar al bosc i es va trobar 
tres homes que deien la paraula “TESTA” i el cap 
queia al terra i si deien la paraula “PONGO” el cap 
tornava al seu lloc. El nen va reunir a tot el poble 
per ensenyar-ho a tothom. Quan la gent estava as-
seguda, el nen va dir “TESTA” i el cap va caure al 
terra, llavors el nen no se’n recordava de la paraula 
i es va quedar així per sempre.

L’ARC DEL TRIOMF: un rei va fer construir un arc 
del triomf. Tothom hi va haver de contribuir. Com 
que no hi estaven d’acord, quan hi havien de portar 
el marbre la gent del poble se’n quedava una mica. 
Quan va arribar l’hora el rei es va colpejar el cap 
amb l’arc i va dir que mataria el culpable d’allò.  Uns 
deien que era el cavall que tenia les cames massa 
llargues. El cavall va afirmar que ell era innocent i 
que l’únic culpable era el rei per tenir el cap massa 
gran i li van tallar.

L’altre conte va ser molt curiós,  LA DONA ESQUE-
LET: una dona que va caure a l’aigua freda del Pol 
Nord, els peixos se la van menjar, quan va passar 
un cert temps un pescador va pescar l’esquelet. 
Només veure-la el pescador va marxar corrents, ell 
no es va adonar que l’esquelet estava enganxat a 
la canya, va arribar al seu iglú i la va veure, la va 
col•locar bé i gràcies a les seves llàgrimes i al cor 
del pescador van poder viure feliços.

LA FELICITACIÓ DE NADAL: hi havia un vell que 
vivia sol en unes muntanyes . No rebia mai cap 
felicitació perquè era una mica rondinaire i mai par-
lava amb els veïns. Eren les festes de cap d’any i 
tots rebien cartes de felicitació menys ell, el carter 
va decidir enviar-li una postal. El vell es va posar 
content però com que la carta no estava signada 
no sabia qui la havia enviat. El vell va començar a 
pensar en qui li havia pogut enviar. Finalment va fe-
licitar als vells amics i va rebre més de dues-centes 
felicitacions.

L’última història es la que més em va agradar, és 
una història que li va passar de petita a l’Anna. Ha-
via de fer un dibuix però no s’inspirava, la mestra 
li va dir que fes un punt al mig del paper i que ho 
signes, ho va fer, llavors només feia punts però 
punts de colors de diferents formes; aleshores, a 
final de curs van fer una exposició de quadres dels 
alumnes. El  dels punts va ser un dels que més va 
agradar.

A tots i a totes ens va agradar que vingués a expli-
car-nos contes. A més ens va tocar unes cançons 
molt boniques amb l’acordió.            
                     Sofia Molina

     1r d’ESO
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BiblioXarx@
ATRAPALLIBRES I PROTAGONISTA JOVE

Un grup d’alumnes de la Biblioteca de l’IES participa com cada curs amb l’Atrapallibres i el Protagonista 
Jove.
Les lectures proposades són: CATEGORIA 11 -12 ANYS

MAAR, Paul. El senyor Bello i l’elixir blau. Il-lust. Ute Krause. Trad. 
Teresa Guilleumes i Morell. Viena.

En Max viu amb el seu pare que és farmacèutic i somia tenir un gos. 
Un dia es veuen acomplerts els seus desitjos quan recullen el Bello, 
un gos vagabund. Tot es complicarà, i força, quan en Bello llepi un 
liquid blau que una velleta ha portat a la farmàcia i, de cop, es trans-
formi en humà... Però un humà amb comportament de gos! En Max 
i el seu pare hauran d’educar a marxes forçades aquest individu que 
s’ha instal-lat a casa seva i que els proporcionarà situacions del més 
estrambòtiques. 

MARTIN, Andreu. Filles úniques. Cruìlla

La Paula i l’Alícia són dues companyes d’escola molt i molt amigues. Ho 
són fins al punt de voler convertir-se en germanes. No volen ser filles úni-
ques, i per això decideixen posar en marxa un pla una mica estrambòtic: 
que el pare de l’una s’enamori de la mare de l’altra i a l’inrevés.

Però, en aquesta vida, no tot surt com hem previst, i les noies es troben 
ficades en una sèrie d’embolics i malentesos molt divertits narrats amb 
un ritme vertiginós. 

MONTAÑÀ, Ruben. La nena de l’arbre. Ilustr. Mercè López. La Ga-
lera

L’Ona, troba l’Aurèlia oculta dalt d’un arbre. És una nena de la seva 
edat amb la mirada perduda, fràgil i lleugera, li sembla estrany que 
visqui dalt del plataner que hi ha davant de l’escola i que ningú la trobi 
a faltar ni se’n adoni. Potser és això el que la porta a visitar-la cada 
dia...

Una obra amb una arrencada esplèndida, amb el punt just de plante-
jament inquietant que ens podria remetre a Calders o a Calvino, que 
arriba al fons del cor, que parla de la pèrdua, d’allò que la guerra des-
trueix en les persones i del que queda en les que sobreviuen.
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CATEGORIA 13-14 ANYS

DRAPER, Sharon M. Fora de mi. Cruìlla

La Melody ens explica que no parla, no camina, no 
se sent el cos i no pot anar al lavabo tota sola i això 
és una bona punyeta!

L’han visitat molts metges que han intentat analit-
zar-la i entendre-la però com que cap la pot curar, 
es comporta com la persona retardada que es pen-
sen que és.

La Melody, però, té una memòria fotogràfica ex-
cepcional i potser és la l’alumna més llesta de 
l’institut.

Una història dura, sensible, narrada d’una forma 
molt directa i gens dramàtica que ens explica les 
dificultats d’una nena amb paràlisi cerebral alhora 
de ser independent i poder expressar-se.

HERNÀNDEZ, Pau-Joan. La balada del funicular 
miner. Cruilla.

En un poble de muntanya, coincideixen l’arribada 
d’una nova mestra de matemàtiques, amb un pas-
sat fosc, i l’amenaga d’una béstia terrible i estranya 
que corre solta pel bosc.

L’autor ens va presentant diversos personatges del 
poble: alumnes d’institut, persones peculiars com 
ara una trementinaire, un veterinari, un exmilitar, 
i ho va fent de puntetes, sense aprofundir en ells 
ni explicar més detalls dels necessaris, tot accen-
tuant els aspectes més ambigus i sospitosos de 
cadascú.

BiblioXarx@



16
DIVERTINTA   DIVERTINTA   DIVERTINTA

MARTIN, Esteban. Sanada. La conquesta de l’Imperi. Edebé.

Un protagonista que no coneix els seus orígens, una profecia, 
l’aprenentatge amb un mestre ancià, una arma màgica, un amor 
incipient...

Un bebé espanyol, Ángel, sobreviu miraculosament a l’atac d’uns 
bandits al Japó feudal. Adoptat per un samurai, es converteix en 
Sanada, un adolescent que ho aprén tot sobre la vida i sobre la mort 
en un moment difícil per al seu país d’adopció.

VALENTINE, Jenny. La doble vida de Cassiel Roadnight. Cruìlla

Un noi fugitiu que viu al carrer va a parar a un alberg per on hi passen 
adolescents amb problemes.

Aprofitarà l’oportunitat de fer-se passar per una altra persona i canviarà 
d’identitat però, començar una nova vida, no li resultarà tan senzill.

Un germà que és pensa ser l’amo de la familia, una mare enfonsada i 
una germana que viu atemorida per aquest germà, passen a ser la familia 
que mai ha tingut. L’estimen, però per què va desaparèixer el verdader 
Cassiel? 

CATEGORIA 15-16 ANYS

CIRICI, David. Zona prohibida. Grup 62/Fanbooks.

Daia i Inge són germanes bessones i l’esperanga per a un cente-
nar de noies que pateixen una catàstrofe natural que les obliga a 
deixar la seguretat d’una escola aillada per enfrontar-se a un món 
desconegut i inhòspit. Recollides per uns joves de la seva edat 
s’integraran en una societat organitzada en comunitats i amb re-
gles molt establertes.

Sense l’Inge, segrestada pels salvatges, la Daia buscará la com-
plicitat dels amics per iniciar la recerca, aprendrà a sobreviure, a 
lluitar i mirará de canviar el seu destí, el de la seva germana i el 
dels companys. 

BiblioXarx@
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FARRANT, Natasha. La nova vida de Bluebell Gadsby. La Galera.

La Bluebell Gadsby és callada, molt observadora i ens explica el seu 
dia a dia a través del diari personal i del vídeo on grava tot el que 
diuen i fan els altres.

Troba a faltar la seva germana bessona i els seus pares semblen més 
interessats en les seves carreres professionals que en la familia.

La nova vida de Bluebell Gadsby descriu el garbuix d’emocions i sen-
timents d’una adolescent: l’amor i el desamor, l’alegria, la tristesa, el 
dolor de la perdua i sobretot les ganes de viure. Una tendra historia, 
divertida i en última instancia, commovedora.

SHUSTERMAN, Neal. Desconnexió. Barcanova.

En Connor, la Risa i en Lev encara no tenen 18 anys i per tant estan 
en edat de ser tècnicament «avortats».

La Segona Guerra Civil als Estats Units ha estat un conflicte llarg i 
sagnant entre l’exèrcit “provida” i l’exèrcit “prolliuire elecció”. El «Trac-
tat Vital», que ha satisfet les dues parts, estableix que la vida humana 
és inviolable des del moment de la concepció fins que l’infant arriba 
als 13 anys.

Entre els 13 i els 18 anys els pares poden decidir «avortar» els seus 
fills de forma retroactiva amb la condició que el fill no mori, des d’un 
punt de vista tècnic. A aquest procés se l’anomena desconnexió.

SUTCLIFFE, William. El mur. Una faula moderna. Grup 62/Fanbooks.

En Joshua explica les seves peripècies d’una forma tendra i alhora inso-
lent. Perd la pilota en territori prohibit, un lloc militaritzat, vigilat, on sem-
pre li han dit que hi ha un enemic brutal i implacable. Un lloc sense nom 
que fa pensar, sense dubtes ni concessions, en la Palestina ocupada.

Un relat colpidor i carregat de tensió que descriu com la dominació, la 
mentida i la intransigència poden transferir el sentiment d’odi. Una novel-
la que fa pensar i reflexionar, alhora que ens endinsa en una historia 
inusual i commovedora, vista amb els ulls d’un nen que s’atrevirà a anar 
més enllà del mur. 

De de la Biblioxarx@ us animen a tots a participar i a llegir.

BiblioXarx@
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Activitats i sortides

Campanya “digues NO”

SEMINARI DE FAMÍLIES: 
 XERRADA SOBRE  DROGUES, PRE-

VENCIÓ I CONSEQÜÈNCIES

El dilluns 1 de desembre de 2014, dins del marc 
del Seminari de Famílies, vam poder escoltar a tres 
professionals  que coneixen bé les conseqüències 
del consum de drogues:  La Susanna Campo, in-
fermera  del Centre d’Atenció Primària de Sta. Mar-
garida de Montbui;  en Joan Ramon Pardo de la 
Unitat de Mossos d’Esquadra d’Igualada i l’Eva Ro-
set , tècnica del Pla de Prevenció de drogodepen-
dència de l’Anoia. Cadascun,  des del seu àmbit 
professional,  ens van parlar de les conseqüències 
del consum de drogues.

Susanna Campo va anar presentant els diferents 
tipus de drogues i comentant com afecten a la sa-
lut. 

Joan Ramon Pardo va parlar de les drogues con-
siderades legals i de les il•legals amb les conse-
qüències penals segons el consum de  cadascuna. 
Va insistir molt als pares que no els sàpiga greu 
llevar-se a mitja nit per anar a recollir els fills que 
tornen d’una festa, cal evitar la conducció sota els 
efectes de l’alcohol i les seves conseqüències.

Eva Roset va centrar la seva intervenció en  la tas-
ca preventiva que han de fer els pares. D’entrada,  
va tranquil•litzar  l’audiència explicant que a la co-
marca de l’Anoia no hi ha tendències alarmants de 
consum de drogues. Va aconsellar als pares i ma-

res que a casa procurin posar unes normes i uns 
límits clars, acompanyats de tota la comunicació 
que puguin establir amb els fills i filles. 

En la seva intervenció va citar al psicòleg Jaume 
Funes que considera que a l’adolescència, una 
etapa de descoberta i experimentació, les influèn-
cies educatives encara tenen pes.  Els programes 
de sensibilització, informació  i prevenció que es 
fan en els centres docents està demostrat que te-
nen molta incidència sobre els joves. 

Va recomanar dues pàgines web www.elpep.info  i  
www.laclara.info  on podem trobar vídeos relacio-
nats amb l’alcohol, el tabac, els porros, els psico-
fàrmacs, ... amb un plantejament interactiu que ens 
permet fer autotests de consum i també hi ha un 
espai per a fer consultes.  

En definitiva, una sessió molt interessant que va 
permetre a famílies i professorat  expressar opi-
nions, plantejar dubtes i fer consultes als tres pro-
fessionals que ens havien parlat sobre el tema.

Montserrat Costa
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Activitats i sortides
VIATGE D’AIGUA, ROCA I SAL.

Havien de fer una visita al passat però no vam tenir 
present com ens tractaria la tardor. Un dia plujós 
amb un cel del mateix color que les pedres de la 
fortalesa que vam visitar.

Es tractava d’una visita a Cardona. Una visita a un 
castell que ha estat assetjat diferents vegades. Ens 
van dir que les pedres que veiem ja no eren les 
d’aleshores, eren les d’una altra guerra posterior, 
la del francès, però això és una altra història. Però 
allà entre la pluja, el fred benèvol i les roques, la 
nostra guia ens va fer pensar en com de dures van 
ser les condicions en les quals assetjats i assetja-
dors enfrontaven les lluites al 1700.

Fidel Fernández

Christmas Carol

Last week on Wednesday the pupils of 3rd ESO 
went to the theatre to see a play about Christmas. 
The play is about an old man, Ebenezer Scrooge 
who loves money a lot and he has a clerk, Mr. Crat-
ched who is very poor and  has a son who is very 
ill.

When Mr. Scrooge Is counting his money, somebo-
dy  knocks the door.It is his nephew who wants to 
ask him if he would like to go to have the Christmas 
lunch with his family but he refuses. Later comes 
a woman who is a charity worker and she asks 
for some money for the poor people. Mr. Scrooge 
says no to the woman.After that,  Mr Crachit asks 
to have the day-off at Christmas and he gets it but 
with Scrooge’s grumbling. At night, when Scrooge 
is sleeping, it appears a ghost  and says to him that 
three ghosts will visit him, one of the past, one of 
the present and one of the future. At night he meets 
the ghost of the past and he brings Mr. Scrooge 
to his old school where he was a very happy boy. 
Later he finds the present ghost and he takes him 
to see his clerk, whose son, Tiny Tim, is very ill. 
Finally he meets the future ghost and they go to the 
cemetery and he sees himself in a grave.

On Christmas day,  he wakes up and wants to chan-
ge all the bad things he has done. So he goes to 
Fred’s house to say that he will come to have lunch, 
he goes to buy the biggest turkey and the last thing 
he does is  to pay the doctor to cure Tiny Tim.

At the end of the play we aske questions to the ac-
tors and they explained to us where they were from, 
how long it took to prepare a play, they showed us 
how a table they had worked, etc. It was a different 
day learning English in a different atmosphere.

Jaume Solé 3 ESO D
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Comenius
Comenius Project: “Let stones speak”

IES Montbui 2013/14
First day:

On Friday, as usual, we did our lessons from 8:00 
a.m to 14:30.  We were very anxious to leave and 
everybody from our class said good-bye to us and 
at 16:00 we went to Barcelona. We said good-bye 
to our parents and at 19:30 the plane took off. We 
landed at 23:55 in Vilnius, Lithuania, and two taxis 
picked us up to the Panorama Hotel where we 
slept.

Second day:

On Saturday we had breakfast and then we left the 
luggages at a new and modern hotel called Comfort 
Hotel. We visited a lot of interesting places in Vil-
nius like the market, the Gates of Dawn and the 
Orthodox church. We took some pictures of the old 
city and its curious sightseeings as the Town Hall, 
“Santa Teresa de Jesus” Church. We ate pizzas and 
after lunch we had a surprise: we had the chance 
to attend the ballet performance called “The Swan 
Lake” danced by the National ballet Company. We 
were very lucky because the tickets were run out, 
but we asked and there were the possibilty of buing 
stand-by tickets and we could attend the performan-
ce. We returned to the hotel walking by the jewish 
quarter where there was the memory of the tragic 
guetto during the Second World War.  Before going 
to sleep we were to the hotel’s gym.
Photo Orthodox text

Third day:

On Sunday we had breakfast and then we visited 
the victims museum memorial in the old offices of 
KGB in Vilnius. We were very shocked visiting the 
room where the prisoners were shot and knowing 
all the stories of the partizans and Lithuanian people 
represed by the nazis and then by the sovietic dic-
tatorships. We were in a hurry to be on time in 
the meeting point that’s why we had lunch at Mc 

Donald’s. We returned to the hotel and there was 
a bus that took us to Kaunas with the Polish team. 
Unexpectedly we had to go to our Lithuanian’s part-
ners home once arrived. There we spent the night 
with our new Lithuanian family.

Fourth day:

On Monday we got up and had breakfast at each Li-
thuanian partner’s house. Then they took us to their 
high school where they welcome us with songs and 
dances. Then we attended the English class. We 
had lunch and ate traditional meals, after that we 
visited some places in Kaunas. We looked a lot of 
sculptures in the city, the ancient castle, and the old 
city center. We lifted to the top of the city in a funi-
cular to have a nice sightseeing from the city. Later  
we had dinner together in a typical restaurant with 
musicians. They played traditional songs and made 
us dancing. At night we went “home”. 

Fifth day:

On Tuesday we started the day as usual but instead 
of going to the high school we went to our teacher’s 
hotel where we attended a geological exhibition. 
We had lunch at the hotel and next we did a work. 
In the afternoon we visited a monastery and a fo-
rest and we come back to the families homes. Then 
our partners took us to the bowling alley where we 
had fun and then we returned home.
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Sixth day:

On Wednesday we had to get up early to get to 
a hostel in Palanga. A bus took us there and we 
spent all the day talking about rocks and stones. 
At night a Lithuanian teacher explained us things 
about rocks and fossils, and before going to bed we 
played games with Lithuanian people.

Seventh day: 

On Thursday we had breakfast at the hostel and 
after that we did some excursions like attending an 
exhibition and we looked for fossils. We had lunch 
very late and the final excursion was to the cross 
hill. We returned to Kaunas and we said goodbye 
to some Lithuanian students.

Last day:

On Friday we all were sad because it was the last 
day with the Lithuanian people. We went to the ho-
tel and there we left Kaunas with tears in our eyes. 
In Vilnius we visited the things that we didn’t visit 
before. We also went shopping to some shops and 
then we went to the airport, it has been an expe-
rience that we will never forget.

Comenius

Comenius

My English Dossier

Last September, I went to Iceland with a school 
project called “Let stones speak”, usually known as 
Comenius. The firsts two days we stayed in Re-
ykjavik in a loft hostel with five people of my class 
and two teachers. There were a lot of shops and 
souvenirs. The wheather was rainy and cold, but 
sometimes the sun rose up. We went to the open-
door swimmingpool with hot water and the expe-
rience was very funny. On Sunday afternoon I went 
with my host family. They didn’t live in Selfoss, the 
city where was our partner school. My family lived 
in a little town called ‘’ Þorlákshöfn’’. At the begin-
ning I was a little scared, because I didn’t know how 
the family was so, I didn’t talk too much. But the 
rest of the days, I started talking and doing things 
(I watched horses, I ate an ice cream and pizza, 
listened ‘’rock and heavy metal’’ with the father and 
I watched films in English!)  . All mornings (from 
Monday to Friday) I was with my friends at school. 
We talked with people from other countries on the 
bus. We did a lot of visits to museums, waterfalls, 
geysers, glaciers, extinguished volcano’s craters, 
collecting livestock…The nature was so wonder-
ful, and we saw the rainbow nearly every day. I’m 
so proud of me because I could speak English and 
watch TV programs and I understood it all! So I was 
very happy.

It was a funny experience and I want to repeat it!

Mònica Bautista
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Nadal
CONCURS DE POSTALS DE 

NADAL
JOVES SOLIDARIS

En el Projecte  Educatiu de l’Institut Montbui la com-
petència social i ciutadanahi té un pes important. 
Cada curs escolar els nostres alumnes són convi-
dats a participar en la vida cívica del municipi.Una 
de les activitats programades és la participació en  
diferents campanyes solidàries que s’organitzen a 
Sta. Margarida de Montbui.

Els dies 28 i 29 de novembre de 2014 vam parti-
cipar a la Gran Recapte d’Aliments  i el dia 19 de 
desembre de 2014 vam participar en la Recollida 
de Joguines que organitza Creu Roja Anoia en el 
municipi.

Té molt mèrit que un grup important de joves dedi-
qui, voluntàriament, bona part del seu temps lliure 
a iniciatives solidàries com les que acabo de co-
mentar i de servei a la comunitat com és el cas 
d’uns altres grups d’alumnes que dediquen unes 
hores del seu temps lliure, uns, a fer modelatge de 
llengua catalana i, uns altres, a fer estudi assistit en 
les escoles de primària del municipi: Antoni Gaudí 
i García Lorca.

Montserrat Costa
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Nadal

LA POSTAL GUANYADORA HA SIGUT PER:
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Nadal
DECORACIÓ DE NADAL

Com cada any l’alumnat deixa anar la seva imagi-
nació i ens decora les aules.
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Nadal
ACTIVITAS DE NADAL

Per tal de viure el Nadal a l’Institut, unes setmanes 
abans de les festes comencem a decorar les aules, 
passadissos i altres espais del centre.

També el dilluns vint-i-dos vam fer activitats lúdic-
educatives, la seva finalitat va ser la de treballar la 
inclusivitat, les emocions, el treball en grup, la seva 
cohesió i l’aprenentatge.

 Cada nivell va fer activitats diferents: la represen-
tació dels Pastorets,  papiroflexia, karaoke de na-
dales, escinificació d’un anunci, punts de llibres...

Si van treballar totes les competències i aquestes 
ens van conduir a: 

Adquirir habilitats de recerca, de raonament... 

 Actituds d’escoltar, participació, reflexió...

Ser i actuar de forma autònoma i participativa.
Tot aixó va ser possible gràcies a la col•laboració 
dels alumnes de batxillerat, del comportament 
exemplar dels alumnes, del professorat, de conser-
geria i de la Coordinadora d’Activitats i Serveis.
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Nadal
CANTADA DE NADALES ALS 

CENTRES EDUCATIUS DE 
MONTBUI

Alumnes de l’Institut, guiats pel professor de músi-
ca, van oferir un petit concert de Nadal als alumnes 
de les llars d’infants Santa Anna i l’Estel. Aquest 
curs com a novetat també van anar a les escoles 
Garcia Lorca i Gaudí.

Els infants van poder gaudir de Nadales tradicio-
nals com : El noi de la mare, El trineu. Fum, fum, 
fum ...

Aquesta és una activitat que s’emmarca dins del 
Pla Educatiu d’Entorn, com activitat de relació en-
tre els diferents centres educatius del municipi.
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Activitats i sortides
SORTIDA  A  TARRAGONA

El 14 de gener vam anar d’excursió a Tarragona. 
Vam sortir de l’institut a les set i mitja del matí amb 
l’autocar. Vam arribar aproximadament a les 9 i mi-
tja del matí i vam esmorzar en un parc que hi havia. 
En acabar va venir un guia que es diu Jordi i ens va 
acompanyar a un museu. En aquell museu ens va 
ensenyar la maqueta de la ciutat. Ens va portar fins 
el circ que van construir els romans, l’amfiteatre, la 
muralla...

Vam veure moltes coses: la muralla, en la que hi ha-
vien molts símbols, com la X, el signe de l’infinit, una 
Z etc... Ens va explicar que els romans construïen 
les muralles sense ciment, només amb pedres de 
diferents mides, és impressionant! Vam veure pe-
dres grans i petites, algunes tenien foradets petits i 
d’altres eren de color marró fluixet.  Vam veure una 
tomba plena d’aigua, ens va dir que no van trobar 
la seva tapa. També ens va explicar que les noies 
es casaven als 12 o 13 anys i els nois als 15 o 16 
anys. No tenien tanta esperança de vida, perquè 
es morien aproximadament als 36 anys.

Llavors ens va portar al circ i ens va dir que els ho-
mes es seien al davant de tot i les dones i els nens 
petits darrera de tot. En aquell circ es feien curses, 
per exemple: hi havien quatre corredors, quinze 
portes i set voltes que tenien que fer. També sortien 
lleons d’unes portes i s’enfrontaven al jugador. Els 
lleons tenien molta gana perquè estaven afamats. 
Hi havia gent que es moria perquè era vençut, però 
els que guanyaven sortien per una altre porta que 
significava que havia guanyat.

A vegades el festiu tardava 3 dies en acabar i, a 
vegades, acabava abans. En acabar vam donar-li 
les gràcies al Jordi per haver-nos explicat moltes 
coses interessants i vam anar cap a l’autocar. Vam 
arribar a Montbui a les dos i mitja i tots vam anar 
cap a casa. 

Va ser un dia increïble i ens ho vam passar molt 
bé!!!!

Amal El Hatabi i Sara Nemmali
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Activitats i sortides

Va de Tecno
Joves arquitectes

Joves fusters i els talers
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Activitats i sortides
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Entreteniments

PROFESSORS I ALUMNES
ACUDITS

En un exàmen, el professor diu a un alumne que no 
ha sabut respondre cap pregunta:
Et faré  una darrera pregunta: si la sap contestar 
t’aprovaré.
   Quants pèls hi ha a la cua d’un cavall?
    - Trenta mil cinc-cents vuitanta-tres.
I com ho sap?
Perdoni, professor, però això ja és una altre pre-
gunta.

Mama, avui no vull anar al col•legi.
- Què et passa, fill meu?
- Doncs mira, primer perquè tinc son, segon perquè 
m’avorreixo i tercer perquè els nens es riuen de 
mi.
- Saps què penso? Que hi has d’anar. Primer, per-
què es la teva obligació; segon, perquè ja tens 35 
anys, i tercer perquè ets EL DIRECTOR. 

Examen d’història en una escola d’adults.
- A veure! Aquell del costat de la porta, en quin any 
es produí la batalla de Trafalgar?
- No ho sé.
- Però sabrà qui va perdre a Waterloo...
- Waterloo? Ni idea.
- A veure, qui va incendiar Roma?
- No sé res de tot això.
- Aleshores, què va fer ahir en comptes 
d’estudiar?
- Vaig jugar a cartes.
- Molt be.
, home! No sé pas què ve a fer, vostè aquí.
- Vinc a canviar unes bombetes. 
Sóc l’electricista de l’escola.

- Escolta mare, per què el tiet té tan poc cabell?
- És que el tiet és molt intel•ligent i pensa molt.
- I aleshores tu, per què en tens tants?
- Au, nen, calla i menja la sopa.

NENS I NENES TERRIBLES

En Miquelet va anar al zoològic amb la seva mare.
- Per què  no em compres un animal, mare?
- li pregà el nen -.
- No sabríem com alimentar-lo.
- Aleshores, compra-me’n un d’aquests que estan
ficats en unes gàbies amb un rètol que diu: “prohi-
bit donar menjar als animals”

- Quant de temps van estar Adam i Eva al Paradís? 
- li pregunta un nen a la seva germana gran -.
- Fins al 15 de setembre - contesta ella -.
- I per què precisament fins al 15 de setembre?
 - va voler saber el nen -.
- Perquè les pomes no maduren mai abans.

Quan mirava d’explicar a la seva filla
què és un miracle, la mare li digué:
- Imagina’t que caus des de un avió sense paracai-
gudes i no et fas mal. Què seria això?
- Això seria tenir bona sort, mare.
- Imagina que tornes a caure i tampoc no et fas res. 
Encara seria bona sort?
- Aleshores seria molt bona sort.
- Però, i si caiguessis una tercera vegada sense 
fer-te mal?
- Després ja seria una qüestió de pràctica.
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BOJOS

El cambrer a un client assidu:
- Bon dia, què prendrà?
- Posi’m dues ampolles de vi.
- Són per a vostè?
- Sí, necessito beure ara mateix per oblidar.
- Doncs si beu per oblidar, haurà de pagar-me 
abans de començar.

Arriba el marit a casa, a les dotze de la nit, totalment 
embriac. Va fent esses i amb prou feines s’aguanta 
dret. El rep la seva dona a punt de posar-se histèri-
ca i li recrimina:
- Pep, tu a mi m’enterreràs!
- Sí, home, estic jo ara per posar-me a fer forats.

Un boig és a la vora d’un precipici, fent gestos i
assenyalant nerviosament cap a baix. 
Un conductor que passa per allí el veu i atura el 
cotxe.
- Què passa? - pregunta el conductor -.
- Com ha quedat el 127! Com ha quedat el 127! - es 
allà, sense deixar de mirar cap a l’abisme -.
- Oh! Quin greu! - diu l’home - On és? No el veig...
- Allí - respon el boig, assenyalant amb el dit -. Qui-
na nata, el 127!
- Doncs no el veig - comenta l’altre, apropant-se a 
la vora -. 
En aquest moment, el boig l’empeny, s’ho mira bé i 
pocs segons després crida : 
- Com ha quedat el 128! quina castanya el 128!

El metge està explicant al nou vigilant del manico-
miles diverses variants dels interns.

- Aquest es pensa que és Napoleó, que per cert no-
recordo si es deia Napoleó Bonaparte o Napoleó
Malaparte, però ara no bé al cas. Aquell que és una-
pilota de futbol, el que porta un raspall de dents
lligat amb un cordill es pensa que passeja el gos, 
aquel altre...

El vigilant els vol anar coneixent, i parla una esto-
naamb cada un. En arribar al del gos, li pregunta:

- De quina raça és?

- El què? - pregunta el boig, enfadat -. Per què
tothom em pregunta el mateix? No veu que això 
ésun respall de dents lligat a un cordill?

- Perdoni jo... Sí, és clar, quina bajanada - es
disculpa l’astorat vigilant, allunyant-se sense sa-
berquè dir. I quan el perd de vista...

- Anem, Tigre, ja n’hem enganyat un altre.

BORRATXOS
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