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ens Ajudes a Fer escolA?
Benvolgudes famílies,
Des de l’AFA o AMPA de IES Lluís Domènech i Montaner us convidem a fer una reflexió:

col·laborar amb la direcció del centre, en la mesura de les nostres possibilitats, per fer que el
nostre institut sigui el millor pels nostres fills.
¡ vetllar per la qualitat educativa i dels serveis escolars que s’ofereixen.
¡

Com a famílies hi ha poques coses més importants
que l’educació i la formació dels nostres fills. Periòdicament ens toca elegir centre educatiu: primer la llar
d’infants, després l’escola, l’institut… unes decisions l ACOMPANYEM
que dependran de molts factors, però que sempre en
¡ les famílies en qualsevol inquietud que es pretenen un de comú: volem que vagin al millor centre
senti, gestionem els vostres dubtes i també pospossible. Per això no deixa de sorprendre que, un cop
sibles conflictes, individuals o col·lectius, de forcomencen les classes, moltes famílies es despreoma personalitzada o anònima amb la direcció de
cupen de vetllar pel bon funcionament del centre
l'institut, per tal d’ajudar a resoldre’ls.
educatiu. Però per sort no són totes. Algunes ens hi
¡ a l’equip directiu amb les seves propostes.
impliquem activament a través d’aquest òrgan tan
essencial i representatiu que és l’AFA (o AMPA).
l COL·LABOREM
L'AFA és l’associació de famílies de l’institut, una en¡ organitzant actes i col·laboracions, com la xocotitat sense afany de lucre que representa a totes les
latada solidària.
famílies dels alumnes del centre, però que cal ser-ne
¡ organitzant activitats extraescolars al centre.
socis per participar-hi i gaudir de tots els seus avantatges.
¡ promovent xerrades i formacions d’interès per
les famílies.
Què fem?
¡ fent aportacions per equipaments de l’institut.
¡ finançant la compra de material o d’altres quan
l REPRESENTEM
una família passa per una necessitat puntual.
¡ a totes les famílies davant l’institut, amb reu¡ amb una aportació pel viatge de fi de curs de 4t
nions periòdiques amb la direcció, representació
d’ESO.
amb veu i vot al consell escolar, etc, però també
davant d’altres institucions de fora del centre,
com poden ser l’ajuntament, la Generalitat, al- l FINANCEM
tres centres…
¡ un reforç d’anglès per dos grups d’ESO, l’AUXILIAR
DE CONVERSA.
¡ l’edició d’aquesta revista.
l OBJECTIUS
¡ i gestionem les taquilles pels alumnes.
¡ ser el mitjà de comunicació a través del qual les
famílies de l’institut se sentin representades i tin¡ la plataforma Unportal pels alumnes de 4t d’ESO
guin veu en la comunitat escolar.
i Batxiller.
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Més concretament, aquest darrer any hem invertit, tot i les limitacions de la pandemia, en:
l'auxiliar de conversa pels alumnes d'ESO i preparació pel títol oficial del B2 i també aquesta
revista que esteu llegint; amb una aportació
econòmica amb el Consell Municipal de Cooperació de Canet de Mar per un nou marcador per
l'extraescolar de voleibol; hem comprat més taquilles perquè cap alumne se'n quedés sense…
entre altres moltes més coses, potser més petites però no menys importants.
Però per continuar vetllant per tot plegat i seguir fer tot el què fem (i també pel què podem
arribar a fer), ens cal ser més. Si tan poquets com
som hem arribat a fer tot això que us hem explicat, us imagineu (t’imagines) si fóssim més?
Es tracta de dedicar tan sols 1,5 hora al mes a
l’institut dels nostres fills, juntament amb altres
pares i mares, de forma altruista i això sí, amb
molt bon humor. Ens falta gent amb empenta,
com tu, que ens doni un cop de mà i ens ajudi
que tot vagi sobre rodes.

ens Ajudes a Fer escolA?

Aprendre a viure amb
més persones…

H

i ha éssers humans arreu del món, alguns es converteixen en persones imprescindibles per a nosaltres, d’altres
es queden per fer la vida una mica més bonica, però també
n’hi ha que altres han passat pel nostre costat com si res.
Les persones que decideixen quedar-se amb nosaltres, fernos feliços i estar dins de la nostra vida en diem amics, i dia
rere dia creem una amistat. A vegades aquesta paraula de
set lletres pot causar milions de sentiments en un mateix.
L’amistat no només és riure, passar bons moments junts, cantar, passejar…, és saber aprendre, compartir i acceptar les diferències, compartir els pitjors moments d’un i de l’altre, però
sobretot, escoltar.
Quan perdem l’amistat amb aquella persona que estimàvem
ens creiem que la culpa és nostra, però no és així, en l’amistat
i en les relacions personals cadascú ha de posar de la seva
part i fer que, aquest vincle que volem tenir sigui possible.
En cas de patir una pèrdua d’una bona amistat ho passarem
malament, però el temps ho arregla tot.
Sobretot hem de ser nosaltres mateixos en tot moment i saber que no totes les amistats són eternes, algunes duren uns
mesos o pocs anys i, altres perduren al nostre costat durant
tota la vida. Crec que les que perduren tota la vida són les
més increïbles, úniques i és perquè, a la seva vora, ha sigut el
lloc on hem pogut créixer, equivocar-nos i ser nosaltres mateixos.

93 795 47 63
(Dl i Dv de 9:30h a 12:30h i Dx de
16h a 18h)

Candela Serra
4t ESO

ampaiescanet@gmail.com

www.ampaiescanet.com
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ADDICCIÓ A LES XARXES SOCIALS
T

othom ha sentit alguna vegada aquell "deixa el mòbil" dels
pares i no hi fem gaire cas. La gran pregunta és: Per què ens
ho diuen?
L'addicció a les xarxes socials és molt freqüent en els adolescents, tot i que també passa en gent adulta. Per això els nostres
pares ho volen evitar.

Quina edat tenies quan vas començar a tenir xarxes socials?
En aquesta pregunta es veu com hi ha molta gent que va començar a tenir xarxes socials amb 11 anys. Hi ha poca gent que
va començar a tenir xarxes socials amb 8 anys. També hi ha gent
que va començar a tenir xarxes socials als +12 anys i aquesta
gent és la que segons els experts ho van fer molt bé segons
l'edat més "sana".
Amb quina freqüència fas servir les xarxes socials al dia?

PER QUÈ LES XARXES SOCIALS
SÓN TAN ADDICTIVES?
Uns estudis van detectar que l'addicció a les xarxes socials provoca l'allunyament de la vida real. També provoca ràbia perquè
no poden utilitzar ni tindre accés a les xarxes i insomni en utilitzar-les a la nit.

En aquesta pregunta hem vist que la gent està força temps al
dia amb el mòbil, ja que molta gent que usa el mòbil més +3
hores al dia.
Els teus pares et diuen molt sovint que deixis el mòbil?
Pel que hem vist hi ha molta gent que afirma que només a vegades els seus pares els diuen que deixin el mòbil si hi estan fent
un abús.

QUINA ÉS L'EDAT RECOMANADA
PER A COMENÇAR A TENIR XARXES SOCIALS?
Els especialistes afirmen que l'edat adequada per a començar
a tenir xarxes socials és a l’edat de 13 anys, i amb una mica de
control.
ANEM A VEURE LA VERITAT!

Quines xarxes socials tens en el mòbil?
Les xarxes socials que han sortit més dites són Instagram (amb
46/64 vots), Tik Tok (amb 40/64 vots), i Whatsapp (amb 35/64
vots).

Hem fet un formulari on els/les nostres companys/es han contestat algunes preguntes sobre les xarxes socials i el seu ús.

Amb quina freqüència fas servir
les xarxes socials al dia

Els teus pares et diuen molt sovint
que deixis el mòbil

Quina edat tenies quan vas
començar a tenir xarxes socials

Júlia de Clascà, Elna de Clascà i Paula Pedrero - 1r ESO
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Les petjades que
ens fan créixer

E

QUÈ EN SABEM DE
L’ASSETJAMENT ESCOLAR?
Assetjament escolar

El Ciberassetjament

Es tracta d’una situació de conflicte on com a mínim estan involucrades dues persones, la víctima i
l’assetjador. L’assetjament escolar és
una situació molt complicada de resoldre, ja que no és fàcil parlar amb
algú perquè t’ajudi a sortir-te’n.

El ciberassetjament és l’assetjament
via xarxes socials o altres aplicacions.
La resposta irada (flaming) és l’acte
d’enviar insults, amenaces, etc., cap
a una altra persona amb la intenció
d’ofendre i/o provocar.

En general els conflictes escolars o
casos d’assetjament neixen d’alguna
o de diverses d’aquestes situacions:
- Massa competitivitat
- Falta de comunicació
- La gent es baralla molt perquè
no té més formes de resoldre el
problema.
Hi ha diversos tipus d'assetjament:
- El verbal (amenaces i/o insults
cap a una altra persona).
- El físic (puntades de peu, cops
de punys estirar el cabell i
trencar objectes).

Com sortir d’una situació
així?
Sortir d’una situació similar sempre
és difícil perquè no et veus amb cor
de demanar ajut a ningú, ja que no
saps com reaccionarà aquella persona. El primer que necessites és tenir
confiança en tu mateix. Després has
de buscar a algú en qui confiïs i demana-li ajuda, un cop fet això podràs
fer front al problema.
Ariel Igelka 2n ESO

n aquests moments moltes persones estem experimentant
l’etapa de l’adolescència. Un moment en què tota la nostra vida canvia radicalment en tots els aspectes;
entrem en un “món” on tot ens afecta
d’una manera molt diferent, aprenem
moltes coses, perdem amics que pensàvem que serien per sempre i també
en fem d’altres que ens ajuden a ser
millors persones, tenim més responsabilitats, canviem la nostra forma de
pensar, madurem... Experimentem
un nou camí, amb altres sentiments,
persones…, constantment ens fem
preguntes de tota mena, o fins i tot
ens adonem que hi ha moments que
vivíem abans que no els viurem mai
més i hem d'aprendre a continuar endavant sabent que en aquell moment
els vam aprofitar al màxim, i tot això
ens ha de servir per millorar i créixer
per a ser millors persones.
Encara que també hem d’entendre
que no sempre es pot estar bé, que hi
haurà moments que seran difícils, on
no trobem motivació en res, on experimentarem una pèrdua d’una persona molt important per a nosaltres; hi
pot haver estones en què ens manqui
amor propi, en què sentim que no
encaixem enlloc, on ens sentim insuficients; potser algú experimentarà
contrarietats familiars, o simplement
dedicarem massa temps a pensar en
el futur. Tot això ens pot fer perdre el
present, l’aquí i l’ara.
I l’aprenentatge més rellevant de tot
això, a part d'acceptar-ho, és adonarnos que és possible que experimentem algunes o forces d’aquestes situacions, i que ens han de servir per
fer-nos més ferms, més segurs.
Al cap i a la fi, hem de viure una vida
que sigui molt bella de recordar, marcada per persones que ens facin feliços, moments inoblidables i records
encisadors.
Hem d’estar orgullosos i orgulloses
de nosaltres mateixos, ja que si no
n'estem, qui n'estarà?
Aroa Ramos 4t d’ESO
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QUÈ ÉS LA DEPRESSIÓ?
L

a depressió és una malaltia molt freqüent que provoca una alta discapacitat i un fort impacte social. A part de
posar de mal humor a qui la pateix, acostuma a canviar la forma com es pensa. Ho
fa veure tot amb una visió més trista, fa
canviar opinions sobre les coses i fa perdre l’interès per d’altres, etc.
La depressió pren aspectes diferents segons la persona afectada i segons si és
més o menys lleu. Hi ha depressions més
fortes i n’hi ha de més febles. És difícil
arribar al punt més dolent de la depressió, però no és impossible, sempre hi ha
alguna persona que la pot estar patint de
manera molt profunda.
Hi ha gent que se sent depressiva, sense
adonar-se’n es pot estar fent mal, no només a ell/a mateix/a, sinó també els que
l’envolten, que -segurament- només intenten ajudar. La víctima, probablement
sense ser-ne conscient, es queda sola en
el procés i no aconsegueix saber que té a
prop seu tot el suport que necessita.

Els símptomes
Els símptomes de la depressió poden variar d'una persona a una altra. Els símptomes fonamentals són:

6
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- Baix estat d'ànim, tristesa o senti-

ments de desesperança. El sentiment
que no val la pena fer res perquè res
té sentit, o sentir-se trist sense cap
raó. No tenir ganes de fer cap activitat o perdre interès total per viure.

s’atura a pensar en una solució més
lògica o més eficaç.

Tractament

- Pèrdua d'interès per a les activitats
de les quals abans es gaudia, o disminució del plaer en realitzar-les. Tenen
poca importància les activitats que
abans agradaven i es gaudien moltíssim. Per exemple: sortir amb l'amic,
anar d’excursió, etc.

No hi ha una solució fàcil ni ràpida, però
si es dedica temps a fer teràpia i a intentar
millorar, es pot arribar a sanar molt més
del que d’entrada és imaginable. Existeixen tractaments mèdics avançats que poden ajudar a tranquil·litzar l’efecte, però
no són definitius. Tot i que és preferible
escollir altres opcions.

- Irritabilitat (enfadar-se fàcilment).
Per qualsevol cosa sorgeix l’enfadament, se sap perfectament que es
tracta d’una ximpleria , però l’estat
d'ànim és tan baix que es pot arribar
a una forta irritabilitat.

Malauradament, no tothom té els recursos per a fer teràpia i seguir un procés mèdic. Aquests recursos són un luxe per a la
majoria de gent. És un obstacle molt pesat , però molt real, i encara no està resolt.

- Desordres del son, especialment insomni. No es dorm bé o es dorm molt
poc, i les hores transcorren pensant
o imaginant situacions que poden
crear aclaparament, estrès, etc.
- Desig de mort o ideació suïcida.
Sempre hi ha present la idea del suïcidi o la mort, per qualsevol problema
és la primera solució que ve al cap,
en cap moment la persona depresiva

Dit això, encara que no es tingui la confiança en què es pugui solucionar la tristesa, o no es tinguin prou diners per a
l’ajuda professional, cal intentar trobar
recursos. Ja sigui un psicòleg amb llicència o un amic de confiança que ha passat
per aquest mateix problema, val la pena
fer l’esforç d’escoltar-lo, perquè finalment
qualsevol suport amb bones intencions
pot arribar a ser una gran ajuda. Molta
sort.
Basma Laktibi, 2n ESO
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LA FALTA DECISIONS PRÒPIES
I LES COSES BONES DELS JOCS
En aquest article vull manifestar que
molts adolescents estan influenciats
pels seus pares i han crescut tenint por
d’aquests. No és d’estranyar que els pares
es preocupin pels seus fills i per les seves
filles, però aquesta preocupació sovint fa
que et renyin i que acabis tenint por de
prendre decisions. Això fa que no siguis
com realment ets per por de les conseqüències. Per aquest motiu, el dia de
demà et costarà molt decidir i en ocasions
no sabràs què fer.

M

’agradaria saber com has arribat
aquí tal com ets? Els teus pares
t’han influenciat perquè siguis com ells o

has arribat fins aquí per les decisions que
has pres durant tots aquests anys?

Alguns jocs, concretament els de SUPERCELL, fan que aquesta habilitat de prendre decisions millori. No estic dient que
jugar-hi quatre hores diàries sigui bo, és
dolent, però si dic que jugar-hi una hora
cada dia fa que milloris moltes habilitats,
en especial la de decidir i l’agilitat mental.
Aleix Fernández, 4t ESO

LA PACIÈNCIA
L

a paciència depèn de l'hormona anomenada serotonina, que tenim al cap
a l’hora de controlar les coses que ens
fan enfadar. Algunes persones
la tenen més desenvolupada i
per això s’enfaden molt ràpidament, en d’altres casos provoca
alteracions més o menys lleus
en el comportament.

control. Una causa que provoca aquesta ràpida alteració pot ser l’abús dels
jocs digitals, passar massa hores davant

l’ordinador jugant, i l’excés de connectivitat a les xarxes socials, cosa que provoca
una fortíssima addicció.

Els que tenen aquesta hormona menys desenvolupada no
els veurem quasi mai perdre el
control de si mateixos.
Considero que la gran majoria
dels professors tenen aquesta
hormona molt poc desenvolupada i per això podem veure
que són més flexibles i que, encara que la classe estigui essent
un autèntic desastre, no criden
ni s’alteren.
Avui dia, i cada cop més sovint,
ens trobem amb gent poc pacient i que de seguida perd el
Aleix Fernández, 4t ESO
Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022
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QUÈ FAS AMB EL TEU MÒBIL?
EL MÒBIL
El mòbil és una espècie de motxilla que sempre portes a sobre,
on deses coses molt importants.
T’inventes tota mena de maneres
per tal que ningú no pugui accedir
a aquestes coses, t’inventes contrasenyes, desbloqueig facial, etc.
En aquests aparells hi guardes tot,
contactes, fotos, vídeos, aplicacions,
comptes de xarxes socials, etc.

LES XARXES SOCIALS
Sens dubte una de les coses més valorada pels adolescents són les xarxes socials.
Les xarxes socials són quelcom molt bo,
però pot acabar amb greus conseqüències si se'n fa un mal ús.
Òbviament, les xarxes socials són un
invent molt bo, però s’ha d’anar amb
molt de compte.
Les xarxes socials també poden ajudar
algú de sortir d’una situació.
Ariel Igelka, 2n ESO

8

Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022

D e s c o b r im

SORTIDA A LA MATERNITAT D’ELNA

A

quest Nadal, l’alumnat de 4t d’ESO
hem llegit el llibre de La Maternitat d'Elna (Assumpta Montellà). El
llibre parla sobre una maternitat suïssa,
situada a Elna (comarca del Rosselló), que
va ser fundada l’any 1939, per l’Elisabeth
Eidenbenz. L’objectiu era ajudar i acollir
totes aquelles mares embarassades, sobretot exiliades, dels camps de refugiats
propers a Elna, durant la Guerra Civil Espanyola. En total van néixer 597 nens. En
el llibre també es descriuen algunes experiències reals de mares que expliquen
la seva història, com van acabar arribant a
la maternitat i per què estaven tan agraïdes amb l’Elisabeth.

refugiats per les persones que fugien de
la Guerra Civil Espanyola. Ara es pot observar que és una platja turística.
Seguidament, vam anar a Cotlliure a visitar el cementiri on hi ha enterrat el poeta
Antonio Machado. Allà vam dinar, i tam-

bé vam poder visitar el poble pel nostre
compte.
Va ser una sortida molt enriquidora i interessant!
Glòria López, Aroa Ramos
i Candela Serra, 4t d’ESO

Per a poder posar-nos a la pell d’aquelles
mares, el passat 14 de gener, vam anar
d’excursió a França per veure la Maternitat d’Elna, la platja d’Argelers i, finalment,
vam acabar la visita al poble de Cotlliure.
Vam tenir el plaer de poder comptar amb
l’Assumpta Montellà que ens va fer de
guia, i ens va explicar les dures experiències d’algunes mares a les quals va entrevistar.
Després vam anar a la platja d'Argelers,
on antigament havia sigut un camp de
Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022
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ÉCHANGE FRANÇAIS
ESTADA A CANET DE MAR

L

a passada setmana del 21 al 27 de
març, l’alumnat de 4t d’ESO de francès
va realitzar l’intercanvi amb els alumnes
francesos. Durant la setmana que van estar a Canet vam realitzar moltes activitats
i excursions.
Dilluns 21
Els alumnes francesos van arribar a Canet
de Mar amb molta il·lusió, i cadascú va
marxar amb la seva família corresponent.
A la tarda vam fer una volta per la platja.
Dimarts 22
Al matí vam anar a l’institut i vam fer
classe. A primera hora, els vam ensenyar
l’establiment i vam fer un esmorzar tots
junts al pati.
A la tarda, vam quedar tots i vam fer una
volta per ensenyar-los Canet.
Dimecres 23
A les vuit del matí, vam agafar el tren per
anar a Barcelona. Allà, nosaltres els vam
fer de guies pel Passeig de Gràcia. Abans
de dinar, vam entrar a la Pedrera i ens van
fer una visita guiada per l’interior. Des del
terrat hi havia unes vistes espectaculars
de la ciutat! En sortir, vam dinar al jardí del
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Palau Robert. A la tarda ens
van fer una volta molt interessant pel centre de Barcelona on ens van explicar
com era Barcelona fa més de
dos mil anys.
Dijous 24
Al matí, igual que dimarts,
vam venir a l’institut. A la tarda, tots vam anar a Calella a
fer una volta, a menjar gelat
i comprar souvenirs.
Divendres 25
Al matí, vam agafar l’autocar
i ens vam dirigir al museu
Dalí a Figueres, on també vam fer presentacions
d’alguns quadres que hi havia exposats. Tot seguit, vam
seguir la nostra ruta cap a
Girona, on vam dinar i vam
conèixer la ciutat passejant
per les muralles. A la nit, tots
vam anar a sopar a Canet.
Cap de setmana

lló… També vam aprofitar per anar a la
bolera i a la Creu de Canet.

Cadascú va realitzar activitats en família,
com: visitar la Sagrada Família, el Museu
de Cera, el Camp Nou, Besalú, la casa Bat-

Finalment, el diumenge a les 13.00 h,
els francesos ens van deixar, amb molta
pena.
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SÉJOUR EN FRANCE

L

e dernier jour 1 d’avril, nous avons
pris le bus pour aller à Castres avec
beaucoup d'émotion... Avant d’arriver,
nous nous sommes arrêtés à Carcassonne pour visiter le beau château.
L’après-midi, nous sommes arrivés à
Castres et nous sommes partis avec
notre correspondant français.

SORTIDA A LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

D

imecres 20 d’octubre l’alumnat de 4t
d’ESO va fer una excursió teatral a la
colònia Vidal, un poblet en el qual en moments de la Revolució Industrial la gent hi
anava a viure.
En aquella excursió vam veure com eren
les cases d’aquella època, com treballa-

de la tarda i acabava a les 4:30 del matí,
per a uns. Els altres havien de començar
a les 4:30 del matí i acabaven a les 16:30
de la tarda. Per sort tenien metge per si es
feien mal i tenien una cantina on tenien el
menjar gratuït.
A part de la feina, de dilluns a dissabte

Week-end
Le samedi, nous sommes allés à Albi
tous ensemble. Et le dimanche, nous
avons fait différentes activités avec
nos familles, par exemple: aller à Carcassonne, aller à la patinoire…
Lundi 4
Nous sommes allés au lycée et nous
avons fait des cours. À la première
heure, ils nous ont fait faire un tour
dans le bâtiment. Après le tour, nous
avons fait un petit-déjeuner et pour
continuer nous sommes allés à les
cours jusqu’à 12 heures. Après les
cours nous sommes allés manger à la
cantine. À l’après-midi nous avons fait
une visite pour Castres. À 17 heures,
quelqu'un est allé chez eux.
Mardi 5
Nous sommes allés à la ville rose, plus
connue pour le nom de Toulouse. Là,
nous avons eu une guide qui nous a
fait une explication de la ville. Après,
nous sommes allés au Musée Aeroscopia, pour découvrir les avions.
Mercredi 6
Le matin nous sommes allés à la passerelle de Mazamet. En cours de route,
nous avons visité un village médiéval.
À l’après-midi, quelques-uns sont allés
à la patinoire, une autre fois.
Jeudi 7
Dans le matin, nous avons fait des
cours normaux. Et l’après-midi nous
avons fait un atelier tous ensemble. En
plus, nous avons joué au rugby.
Vendredi 8
À 8 heures du matin, nous sommes
partis à Canet.
Bref, nous avons beaucoup aimé cette
expérience et nous aimerions le répéter!!! <333
Glòria López i Aleix Fernández, 4t ESO

ven i com era el seu dia a dia. Les cases de
la colònia Vidal eren petites i tenien només el més necessari: cuina, dos dormitoris amb llits de matrimoni, lavabo i sala
d’estar. Si us pregunteu on es dutxaven,
la resposta és a les dutxes comunitàries. I
sobretot, havien de tenir un ambient cristià perquè si algun dia entrava un policia
municipal a casa per qualsevol cosa i veia
que no hi havia quadres cristians podien
fer fora la família de la colònia.
El seu dia a dia era complicat, però no
s’ho passaven malament. Primer havien
d’anar a treballar a la fàbrica dotze hores
diàries. El seu torn començava a les 16:30

havien de dutxar-se un dia a la setmana,
el dissabte a la tarda per anar ben nets a
missa del diumenge. Diumenge els homes havien d’anar a missa al matí i a la tarda tenien lliure i, la majoria l’aprofitaven
per anar a prendre alguna cosa al bar. En
canvi, les dones anaven a missa al matí i
a la tarda havien de rentar la roba al safareig. Elles, encara que estiguessin treballant, s’ho passaven bé.
Recomano molt aquesta excursió; així
que, quan arribeu a 4t, no us la perdeu!
						
Aleix Fernández, 4t ESO

Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022
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UNA EXCURSIÓ A LA FRANCESA!
Un jour passé avec la classe de 1ère et 2ème année de Batxibac de l’Institut Lluís Domènech i Montaner au Mémorial

A

les 7:30 d’un 10 de març del 2022,
a la parada de l'autobús de Canet
de Mar, la classe de 1r i de 2n de
Batxibac de l’Institut Lluís Domènech
i Montaner, juntament amb els tutors
Esther Mellinas i Miquel Ribas, ens disposàvem a agafar l’autobús que ens portaria a la localitat francesa de Ribesaltes,
situada vora la frontera.
Després de dos llargs anys sense excursions a causa de la pandèmia, l’entusiasme
es mostrava palpitant en tots els integrants del viatge. Una vegada arribats al
municipi, se’ns va adjudicar una guia, la
qual seria l'encarregada d’explicar-nos la
història i el procés evolutiu del camp de
Ribesaltes, també anomenat: Mémorial
du camp de Rivesaltes.
La seca vegetació, els barracons de planta rectangular desgastats pel temps, els
fanals en pilar de fusta i l’existència d’un
mastodòntic museu cavat enmig de la
planura paisatgística, recordaven que
en un temps passat havia esdevingut un
camp d’internament per milers de perso-
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du camp de Rivesaltes et dans la ville française de Collioure,
situés en bordure de la frontière franco-espagnole.

nes. No obstant això, les instal·lacions que
s’apreciaven no feien segurament justícia
al que en una època havia significat.
El camp va ser inaugurat el 2015 amb
la finalitat de preservar i recordar els
60.000 testimonis que van passar per les
instal·lacions del camp. Entre aquests testimonis, destaquem: els republicans, que
es van exiliar dels horrors de la Guerra
Civil Espanyola (1936-1939), els opositors polítics i el poble gitano i jueu, que
durant la Segona Guerra Mundial (19391945) van ser perseguits pel Règim de
Vichy i pel Tercer Reich, els presoners alemanys després de la Segona Guerra Mundial i aquells relacionats amb la Guerra
d’Algèria (1962-1964). Tanmateix, ja allunyats d’aquells temps complexos, el camp
també va esdevenir, entre 1968 i el 2007,
un centre de retenció administrativa per
a immigrants.
M’imagino que si el camp tingués veu
pròpia, ens parlaria sobre les dures condicions climàtiques i insalubres que van
haver de patir els seus membres dins de
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les 600 hectàrees de terreny, dels horrors
perpetrats per aquells que governaven
per sobre d’aquells que els mancaven
els drets i sobretot, ens demanaria que
fóssim nosaltres, els visitants, les veus
d’aquells que darrere del punxegut filat,
van perdre tota esperança de viure. Saber
què els va passar per poder empatitzar
millor amb la seva història, és la lliçó més
important que ens vam dur del camp de
Ribesaltes.
Finalment, en concloure la visita al Memorial i abans del retorn a casa, ens vam
dirigir a la comuna de Cotlliure, un encantador poblat coronat pels seus imponents
castells, la seva irregular costa i el tocar
del seu magnífic campanar. Així mateix, a
les nostres memòries romandrà el poble
de Cotlliure com un poble on vam gaudir
de les seves vistes, dels seus gelats i on
vam tenir l’oportunitat de posar en pràctica el nostre francès.
Une visite très recommandable !
			

Dalai Chico Rodríguez,
1r de Batxibac Humanístic

D e s c o b r im

SORTIDA AL TIBIDABO

D

esprés de 2 cursos sense poder-hi anar per la pandèmia, finalment el passat dia 26 d’abril els alumnes de 3r d’ESO i de 1r de Batxillerat tecnològic
van poder realitzar la sortida al parc d’atraccions del Tibidabo de Barcelona.
A través de l’activitat didàctica Ciència, tecnologia i medi
ambient a l’entorn del Tibidabo s’ofereix la possibilitat que
els grups escolars que fan aquesta activitat estudien els
conceptes més feixucs de ciència, tecnologia i medi ambient, a través d’un dossier elaborat al propi parc, en el
qual es combinen els càlculs amb la pràctica a les pròpies
atraccions.
Al llarg d’un fantàstic matí
de primavera, l’alumnat va
elaborar les qüestions del
dossier relacionades amb el
seu currículum amb els monitors i les monitores del
parc. Un cop feta aquesta
tasca, van poder comprovar, tot pujant a les atraccions, els càlculs resultants i els efectes físics i
mediambientals que es
produeixen a l’atracció
i que s’havien explicat
i discutit prèviament
amb el monitor o
la monitora. Va ser
una forma molt divertida de treballar
conceptes
que
s’havien treballat
a l’aula, però d’una
manera molt més lúdica i divertida.
En total van recórrer
cinc atraccions diferents: Diavolo, Crash
cars, el vaixell pirata, el tren virtual express i la muntanya russa.
Una particularitat d’aquesta sortida
didàctica és que aquest dia el parc estava tancat al públic, per la qual cosa
tenien les atraccions a la seva lliure
disposició. Van poder pujar a totes
aquestes atraccions sense fer cues!
Poder gaudir d’una activitat com
aquesta en un entorn privilegiat com
el Tibidabo és una experiència que de
ben segur no oblidaran.
Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022
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Excursió al CosmoCaixa

E

ls dies 11 de gener i 1 de febrer
2022 l'alumnat de 2n d'ESO va anar
d'excursió al museu de la ciència de
Barcelona, anomenat CosmoCaixa.
La sortida va estar dividida en dos temes
diferents, la primera va ser una exposició
temporal sobre Nikola Tesla, científic que
va descobrir que existia el transport de
l'electricitat en forma de corrent altern,
durant la seva vida. La seva fama es deu a
això, malgrat la seva petita discussió amb
Thomas Edison. L'exposició sobre Tesla
consistia en una extensa exposició de diversos invents que va crear.
Acabada l'exposició d'en Tesla va arribar
el moment de deixar-nos anar lliurement
per l'exposició per observar, tocar, provar, experimentar, preguntar, jugar, etc.
Entre tots vam comentar que era la part
més divertida de la sortida, ja que ens
van mostrar prou confiança per donar
la llibertat d'estar per una zona concreta
de CosmoCaixa i experimentar tot el que
volguéssim. Van veure diferents coses
com, per exemple, un glaçó de gel enorme que estava fet amb l'aire de l'entorn i,
que cada vegada que s'apropa es congela
aquell aire; el bosc inundat que té peixos,
plantes, tortugues, etc. També vam sentir
el soroll dels insectes a través d'una gravadora. En altres sales també hi havia fòssils de dinosaures, instruments completament electrònics, hologrames, planetes i

14

d'altres. Malgrat la
diversitat completa
de temes que hi havia, l'execució creativa va saber unirho perfectament.
En conclusió podríem dir que vam
veure coses noves i
una nova experiència.
Després de poder
descobrir l'entorn
al nostre propi pas,
vam reunir-nos tots
i vam anar a una
sala privada, on ens
van ensenyar i explicar les funcions
dels canvis d'estat i
la gravetat a través
de diversos experiments.
La nostra opinió d'aquesta sortida és la següent: ens ha agradat molt, però el temps
lliure que vam tenir per a explorar l'edifici
va ser, fàcilment, la part més destacable
de tota l'excursió després de la mostra sobre Tesla, a causa de l'oportunitat que ens
van donar d'anar al nostre ritme. No avorria i feia un efecte divertit de misteri. No
sabies on eres ni què era cada cosa, però
anaves veient més i més cada cop. Hem
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après una mica més d'en Nikola Tesla i
d'on ve l'electricitat en forma de corrent
altern. També hem après del CosmoCaixa,
els seus invents, objectes, màquines interessants amb la seva informació en un
cartell que tenen el costat de cada invent. I finalment, també hem après sobre
l'atmosfera, el gas, la pressió, etc. amb
l'exposició que ens han fet i amb els experiments que ens han ensenyat i que
també hi hem col·laborat.
Basma Laktibi i Chloe Sophianou, 2n ESO

GRUPS 2022
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TRIP TO LONDON 3rtd ESO / 2021-22
Some of our feelings after the trip to London
I think it was a fantastic trip. It was so
sad to leave London because we had
a lot of fun there. It was my first time
outside the country without my parents
and I was a little bit nervous. In London
we made a lot of friends from the other

school and we laughed a lot during the
whole trip. We learned a lot of things
and we practiced English a lot.
We were so tired when we came back
to Canet because we did a lot of things
during the trip. I think it was a great
experience to travel
with all my friends to
a beautiful city like
London and I will never forget those days.

was weird to spend a birthday without
my family since I’ve always celebrated it
with them but I enjoyed being with my
friends, and I was really surprised when

Marçal Erra, 3r ESO B

I absolutely loved
going to London,
I had so much fun
and I spent a lot of
money. I did almost
everything I wanted
to do there, the only
thing that I didn’t do
was going to platform 9 ¾ but that’s
okay because I had
already been there
when I went to London three years ago.
While I was in London I turned fifteen, it

everyone wished me a happy birthday,
what also surprised me was the improvised birthday cake the teachers made
to me and Marçal, that was a very big
detail.
After the trip I felt mostly tired, I was so
tired that I became sick for the whole
weekend but it was worth it because I
had a lot of fun and I started talking to
old friends that I thought I would never
talk to again.
Irene Montero, 3r ESO C
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The trip to London was amazing. I met
people, I discovered new words, I saw
big monuments and I Iearned a lot
about their culture and costumes.
I loved when the teachers left us alone
to go for a walk because you could go
wherever you wanted to eat or shop.
Every day, we organized very well and
we could spend the time seeing all we
wanted to visit.
Walking in Camden town with a coffee
in your right hand is a good experience,
but crossing Hyde Park laughing and
singing with your friends, feeding the
ducks and the squirrels is the best way
to enjoy that trip. I feel that after this
trip my English is better, I recommend it.
Dario Egea, 3r ESO C

At first I was so excited to go to London, and when I got on the plane I was
even more excited. The first day was the
worst for me, because I was so tired and
we had to visit a few places.
The third day, I liked it so much because
we visited the high school and there, I
could meet new people. The days were
passing and I was getting happier with
the trip. Really, London wasn't a place
that I loved going to, but when I had

this chance, I said, why not? Let's have a
try!. And I’m so surprised, because I liked
that city so much. Maybe it is because
the trip was so well planned.

London, what can I say about the trip to
London?? Wow, I loved it!!! I had a great
time and I would always remember this
trip.

I think it was worth this trip because
I loved it. For the next trip to London I
really want to go more days because I
had a great time and I enjoyed it a lot.
It is a trip that I would recommend a lot
of times.

London is very beautiful and there are
very awesome buildings. I wish I had
spent more time in the museums because with the activities, we didn't have
enough time to visit them and there
were many interesting places. In Camden Town and Notting Hill also there
were so many shops and places to visit I
didn't know where to go.

Clàudia Andrés, 3r ESO C

I would like to meet with the London
students again. I talked to them all morning. I didn't expect it, but we have a lot
in common. What made me feel more
happy was that they loved the Pixies,
just like me! It was a big and wonderful
surprise.
In conclusion, it was a very interesting
trip and we did a lot of things. The best
thing is that I made new friends!!! I loved it. And in case it's not clear… I want
to go back to LONDON!
Estel Pou, 3r ESO B
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POR SER MUJER

E

l dia 23 de març, alguns alumnes de
4t d’ESO vam assistir a l’Escola de
teixits per veure un documental fet
per Mercedes Resino i protagonitzat per
les increïbles actrius Júlia León (cantant) i
Luisa Postigo (professora). Elles dues van
ser les iniciadores del feminisme a Madrid
durant l’època del franquisme.

vam conèixer i vam poder fer preguntes
de les quals e ncara no teníem respostes.
Gràcies a la Júlia León i Luisa Postigo po-

dem dir que avui la societat ha fet un gran
canvi, però, encara ens queda un llarg
procés.
Candela Serra, 4t ESO

Van formar part del Partit Comunista en la
clandestinitat i van trencar els codis familiars i socials del moment.
A través del documental podíem veure
les seves vivències personals: la infància,
la família, la religió… i la situació de la
dona a Madrid, des dels anys 50 fins ara.
Aquesta filmació tracta sobre els primers
temes de conversació que tenien en les
seves reunions i que les va fer prendre
consciència que hi havia una lluita pels
drets de les dones.
Vam poder observar quines carreres universitàries escollien les dones en aquella època, les sortides al món laboral,
l’ineludible despertar feminista, degut
al masclisme que hi havia en els partits
d’esquerra i fins i tot dels entorns més liberals.
Per finalitzar, vam tenir la increïble oportunitat de poder parlar amb la directora
i les protagonistes del documental. Les
Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022
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GUERRA D’UCRAÏNA I RÚSSIA

QUÈ EN SABEM DEL CATALANGATE?

Presentació

F

En aquest article explicarem l'actual guerra d'Ucraïna i Rússia.
Aquesta guerra comença a partir d'una disputa entre qui tenia més terreny. Va començar a 2014. El 1991 la Unió Soviètica es va dissoldre i amb això va aparèixer la independència
d'Ucraïna.
Per què va passar tot això?

a aproximadament dos anys, líders independentistes van
fer analitzar els seus mòbils a una agència canadenca de
contraespionatge. Creien que podien estar essent espiats;
en tenien sospites. Finalment, s’ha confirmat que sí, 65 líders separatistes tenien infiltrat, al dispositiu, un programa
israelià que permetia encendre la càmera i el micròfon del
telèfon. Aquest programa va ser desenvolupat a Israel per a
operacions contraterroristes, i només el podien utilitzar estats reconeguts.
Els espiats van denunciar que l’Estat havia tirat endavant
aquest espionatge juntament amb el CNI, però aquest últim
no té ni permís per confirmar o desconfirmar res: és tot secret. Però tot això arriba a nivells ridículs, perquè el mateix
president del Govern Pedro Sánchez i la ministra de Defensa
Margarita Robles tenen al mòbil el Pegasus.
Qui ha estat l’espia als dirigents?
Martín Murillo, 2n ESO

Els russos tenien la intenció de prendre la capital de Kíev. La
invasió russa d'Ucraïna del 2022 és un enfrontament armat
que comença el 24 de febrer del 2022, quan Rússia inicia accions militars contra Ucraïna. La invasió, amb més de tres milions d'ucraïnesos que han fugit de la guerra i sortit del país,
ha generat la crisi més important de refugiats a Europa d'ençà
de la Segona Guerra Mundial, cada dia arriben ucraïnesos als
diferents Països Europeus.
Encara poden passar més coses perquè és una guerra que
està passant actualment!
Joel Expósito i Santi Arenas, 1r ESO

GUERRA A REDDIT

L

’1 d’abril de 2022 la xarxa social Reddit, una de les més grans del planeta, va obrir una pàgina
nova que consistia en un mural que cada usuari registrat podia pintar amb un sol píxel cada
cinc minuts: l’ara mític /r/place (url de l’enllaç).
A poc a poc, els internautes van anar organitzant-se per a fer dibuixos increïbles, però sobretot
banderes amb alguns complements que representaven les seves nacions. Aquest mural, que
es fa cada cinc anys per a mostrar una imatge general d’internet (informació, fenòmens, mems,
personalitats…) Què hi ha més efectiu que la gent pugui deixar anar la seva creativitat.

En un principi, tot va anar segons el previst; tothom elaborava les seves obres sense gaires baralles ni raids (atacs de certs grups que se centren a posar un munt d’imatges, paraules per a
molestar). Però l’streamer francès Kamet0 (sí, s’escriu així) va encoratjar els seus seguidors a emplenar un enorme tros del mural amb la bandera francesa i la famosa Torre Eifell. La comunitat
hispanoparlant, la comunitat Army, fan del grup coreà BTS, la comunitat turca i la més gran del
planeta, l'anglosaxona, es van unir, a poc a poc, per a evitar que la comunitat francesa s’apropiés
de tal part del mural per a ells. Tot i que els francesos van utilitzar bots per a mantenir la bandera
intacta van fracassar. Finalment, la bandera va quedar fatal.
Martín Murillo, 2n ESO
22
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CA r NAVAL
El passat 25 de gener a l’institut vam celebrar el CARNAVAL.
Durant la setmana ens vam disfressar de diferents temàtiques:
dilluns, per anar còmodes, de pijama; dimarts, monocolor; dimecres, ben mudats per anar de gala; dijous, Teen beach movie,
surfistes o motoristes… quin bàndol va guanyar?; i divendres,
per últim, el dia més esperat, cadascú portava la disfressa que
més li agradava. Si no complíem les consignes assignades, rebíem un gran càstig: ens pintaven la cara.
D’una banda, l’alumnat de 1r de Batxillerat va poder tornar a organitzar i gaudir la cèlebre “Kermesse”, en què es van realitzar
diferents jocs, per col·laborar amb el seu viatge de fi de curs.

D’altra banda, l’alumnat de Batxillerat escènic va donar oficialment inici al Carnaval amb l’entrada de la reina del Carnestoltes
i d’un gran show. A continuació, van començar les actuacions,
les quals eren puntuades per un jurat. Els participants amb més
vots eren els guanyadors del concurs i rebien un diploma de la
categoria corresponent.
Quines ganes de festa, ja estem desitjant celebrar el Carnaval
2023!!!
Glòria López i Candela Serra, 4t ESO
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S a n t Jo rd i

SANT JORDI
E
l passat 22 d'abril a l’Institut vam
celebrar Sant Jordi!!! Tot i que la celebració oficial va caure en dissabte
23 d’abril.

Aquell divendres, l’alumnat de batxillerat van començar a les 8h, com sempre,
van fer tres hores de classe i després van
mostrar-nos una gran actuació a Vil·la flora. L’alumnat d’ESO començava més tard:

24

els de 1r i 2n vam fer tallers a la primera
franja, en els quals vaig fer el de sabó per
a roba i el de crear un conte, de terror en
el meu cas. Un altre company de 1r d’ESO
també va fer el del conte però al segon
taller va fer un punt de llibre 3D. Després
del pati els de 1r, 2n i l’alumnat de batxillerat que no participava en l’espectacle
vam anar a Vil·la flora. L’actuació va durar
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aproximadament una hora i després, a les
13:15 vam marxar cap a casa.
Altres tallers que es van fer van ser: Pintura
ràpida, Taller de danses, Taller d'espelmes,
El gran dictat, Taller de paraules en anglès, Tangram, Salvem els mots, Contes,
Taller de sabó, Roses, Taekwon-do, Punt
de llibre
Nerea Rodríguez, 1r ESO

L'E n t r e v is t a

Els nous profes

L

a situació d'aquest curs respecte a la pandèmia ha marcat
l'arribada de nous professors, i diverses maneres de treballar. Malauradament, en la revista d'aquest any no podrem
oferir-vos una entrevista de cadascun dels professors que han
arribat a l'Institut Lluís Domènech i Montaner, perquè necessitaríem dedicar-hi una revista sencera.
l ROSER LÓPEZ

Ara bé, us deixem algunes de les entrevistes que hem pogut realitzar a professors que han estat amb nosaltres durant tot el curs
(i també són nous).
Altres professors que han estat amb nosaltres durant tot el curs
han sigut en David Arnedo, de castellà, l’Òscar Morales, de tecnologia i en Juan Francisco Bocanegra, de matemàtiques.

anava, la van confondre amb una alumna.
Li agrada molt la muntanya i va estar en
un equip de tecnificació d’escalada. És
part de la seva vida.
l AKIOR SANTOS GÓMEZ

Té 42 anys.
Viu a Premià de Dalt.Té fills i parella.
És professora de dibuix. Ha triat aquesta
vocació perquè li agrada molt dibuixar i
ensenyar, ensenya art i dibuix. Li encanta dibuixar i pintar en el seu temps lliure,
però ara amb els nens no té gaire temps.
l BIBIANA ZARIQUIEY

Té 35 anys.
És professora de matemàtiques a 4t i a 1r
d’ESO.
Viu al Maresme
Està casada.
Ha escollit aquesta vocació perquè li encanta ensenyar, “és vocació no treball”,
perquè aprèn molt i la vida sense aprendre és insípida. Li agrada molt el professorat, l’equip docent, també que és un
edifici no són barracons, la direcció… Li
agrada tenir bon rotllo amb els alumnes.
Una anècdota divertida va ser que el primer dia li van preguntar a quina classe

Té 24 anys
Viu a Mataró. És filòleg en llengua catalana i estudis occitans. Al nostre Institut és
professor de català.
L’ensenyament és una de les seves vocacions i quan va fer el Batxillerat va descobrir l’assignatura de la literatura catalana, que esdevindria una de les seves
passions, junt amb la música, l’esport i la
natura.
De l’Institut el que més li agrada és la
bona relació amb els companys i companyes i el tracte amb l’alumnat.
Ens explica que un dels primers dies de
curs un dels conserges no el deixava sortir per la porta principal de l’Institut perquè es pensava que era un alumne de
batxillerat.
l JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Té 56 anys.
Viu a Canet de Mar.
Té parella i una filla de 17 anys. Al nostre
institut és professor de socials i tutor de
1r d’ESO B.
“La vocació m’ha escollit a mi, no jo a lavocació. Mai vaig ser conscient d’on em ficava, però em sortien feines sobre aquesta
vocació". El que més li agrada és la diver-

sitat que hi ha a l’institut, com per exemple; el batxillerat escènic, cicles formatius,
SIEI… Al principi li costava adaptar-se als
alumnes, però ara ja forma part del passat
i se sent còmode a les classes. Li agrada
molt el cine, llegir, sortir a menjar, viatjar,
però alhora li agrada estar a casa amb
dels seus.
l ONA NOGUEROLES

Té 47 anys.
Viu a Calella.
Té fills.
Va escollir aquesta vocació, perquè va estar treballant molts anys de comptable en
altres empreses, i quan va tenir als seus
fills va decidir fer un canvi i va començar
a treballar de professora. De l'institut el
que més li agrada és l’ambient que hi ha,
la gestió del centre i dels alumnes que
mostren interès per la matèria. En el seu
temps lliure li agrada escoltar música. És
professora d’economia, matemàtiques i
emprenedoria. És tutora de 3r d’ESO C.
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C a la ix d e s a s t r e

Coses estranyes vistes al Google maps

E

n aquest article us volem mostrar coses estranyes que
hem vist al Google maps, algunes es poden justificar, però
altres ens provoquen dubtes: què hi fan en aquests llocs?

Un animal mutat a prop d’un port

Què ens amaguen? Què volen mostrar-nos?
Esperem que, com a nosaltres, us provoquin curiositat i us plantegin preguntes.
Restes d’un vaixell enfonsat en un port

Avió desaparegut es troba en un estany

Adrià Martín i Bernat Pla, 1r ESO

ELS PORTÀTILS EN EL CENTRE

P

ermetre tenir els portàtils en el centre, d’una banda, i segons la meva
opinió, ha sigut una de les millors decisions per a les persones més gandules,
que són majoria.
D’altra banda, els portàtils són una gran
eina per als bons estudiants, que els fan
servir de manera responsable, aquests són
pocs.
Les persones més gandules solen fer servir
els ordinadors per jugar a qualsevol tipus de
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jocs, la qual cosa és dolenta, ja que es perjudiquen la
visió i, a més, suspenen.
En funció del professorat tindran la sort de quedarse amb el portàtil o no. Si el professorat és més
dur, és probable que l'alumnat es quedi sense
l’ordinador tota l’hora de classe o tot el dia, o que
un cop requisat l’hagi de venir a buscar els pares.
Si l’alumnat es nega a entregar-lo pot
tenir un comunicat de disciplina o quedar-se sense el portàtil la resta del curs.
Aleix Fernández, 4t ESO

C a la ix d e s a s t r e

MALBARATAMENT ALIMENTARI
N

o som conscients de la quantitat
de menjar que arribem a malgastar
cada any, i el més alarmant és que cada
any augmenta la xifra de malbaratament
un 8,5%.
Espanya és el setè país del món que més
menjar malbarata, concretament 7,7 milions de tones a l'any. És una xifra molt
elevada, sobretot si tenim en compte que
la repercussió mediambiental és molt
gran a nivell global, ja que genera aproximadament el 10% de les emissions glo-

bals de gasos d'efecte hivernacle, a més
del fet que hi ha moltíssima gent arreu
del món que passa gana.
Segons els estudis de la Comissió Europea,
cada any es desaprofiten més de 1.300 milions de tones d'aliments a tot el món. Els
responsables d'aquestes dades tan elevades som els humans, ja que no fem un bon
ús dels aliments. Òbviament, és inevitable
la pèrdua d'alguns aliments, però no és el
mateix parlar de pèrdua que de malbaratament. La diferència entre aquests dos

conceptes és que la pèrdua es produeix
per un funcionament ineficient en algun
punt de la cadena alimentària, en canvi, el
malbaratament es relaciona amb els mals
hàbits de consum i compra.
Tenint en compte que el major percentatge del malbaratament es realitza a les
llars, la solució per revertir aquestes xifres passa per canviar alguns dels nostres
hàbits. Tota acció individual és essencial
per a combatre aquest malbaratament.
Són exemples d’aquestes accions: fer una
compra responsable, això és, evitar compres innecessàries i prioritzar els productes ecològics i locals, comprar a granel la
quantitat exacta de menjar que necessitem. Així com també, guardar el menjar
sobrant de forma adequada perquè no es
faci malbé, i el puguem tornar a utilitzar.
Compartir o donar aliments, i reciclar les
restes de menjar que rebutgem.
Un recurs que cada cop més fan servir
els comerços són les aplicacions com Too
Good To Go o Phenix, on podem comprar
per un preu més econòmic productes que
no podran vendre, però que estan en bon
estat, es poden demanar i anar-los a buscar al local.
Ariadna Abad, 1r Batxillerat

UN BARÇA GUANYADOR
P

er a nosaltres aquest és un article molt
especial, perquè té l’objectiu de fer
ressò del futbol femení i del futbol català.
En concret us mostrem un petit recull dels
èxits que ha aconseguit el FCB Femení.

Mundial del club FIFA. Esperem que en
aquesta llista hi puguem afegir una altra
copa de la lliga de Campions Femenina,
però haurem d’esperar perquè la final la

jugarà contra l’Olympique de Lyon el 21
de maig a Torí, Itàlia.
Nerea Rodríguez i Marc Fernández, 1r ESO

La temporada 2021-2022 ha sigut la millor temporada de l'equip femení del Barça.
Les culers han fet un nou rècord d’assistents al Camp Nou: 91.648 persones contra van accedir al Camp Nou contra el
Reial Madrid. A més a més, a les alçades
que ens trobem de la temporada les jugadores del Barça tenen la millor ratxa:
27 partits guanyats, una sèrie de victòries
que encara continua.
Al seu palmarès hi trobem 26 títols de la
lliga espanyola, 31 copes de la reina, 5
de la lliga de Campions Femenina i 3 del
Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022
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Lectures obligatòries
De vegades els llibres obligatoris de classe no ens fan propostes de llibres per llegir a classe de català i castellà
gaire el pes, per aquest motiu, ens agradaria fer algunes que ens semblen interessants.
CATALÀ

CASTELLANO

El mecanoscrit del segon origen
(Manuel de Pedrolo)

Matar a un ruiseñor
(Harper Lee)
Jean Louise Finch evoca
una época de su infancia en Alabama, cuando
su padre, Atticus, decidió defender ante los
tribunales a un hombre
negro acusado de violar
a una mujer blanca. Matar a un ruiseñor muestra una comunidad, la
del sur de Estados Unidos durante la década
de 1930, dominada por
los prejuicios raciales,
la desconfianza hacia lo
diferente y la rigidez de
los vínculos familiares y
vecinales.

Dos nois molt joves,
l'Alba i en Dídac, són
els únics supervivents
en un planeta pràcticament destruït. En ells
dos s'acaba un món i
en comença un de nou,
en què hauran de lluitar
per preservar el coneixement que els ha deixat
el passat i establir les
pautes per construir un
futur en el qual la humanitat no sigui una amenaça per a si mateixa.

El vigilant en el camp del sègol
(J. D. Salinger)
Els dos llargs dies que
Holden Caulfield, el jove
protagonista, passa a
Nova York són la seva
fugida personal. Fuig del
món dels adults, un món
que rebutja, intentant
protegir la seva infantesa, un territori pur que ja
no és el seu. Holden Caulfield sap que s'està fent
gran i que no pot aturar
aquest procés natural; es
rebel·la i, volent actuar
contra la inevitable pas
del temps, el noi opta per
un camí incert i de difícil
tornada...

El libro negro de las horas
(Eva García Saenz de Urturi)
Alguien que lleva muerto cuarenta años no
puede ser secuestrado
y, desde luego, no puede sangrar.
El exinspector Unai López —alias Kraken— recibe una llamada anónima que cambiará lo que
cree saber de su pasado
familiar: tiene una semana para encontrar el
legendario Libro Negro
de las Horas, una joya
bibliográfica exclusiva,
si no, su madre, quien
descansa en el cementerio desde hace décadas, morirá.
¿Cómo es esto posible? ¿Y si tu madre fuera la mejor falsificadora de libros antiguos de la historia?
Glòria López, 4t d’ESO
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Llibres per recomanar
El club de los eternos 27
(Alexandra Roma)

Todo lo que nunca fuimos
(Alice Kellen)

Al Julien Meadow li
agrada molt la música
i va conèixer la Crysta
quan tenien dotze anys.
La Crysta va tenir un accident i això va canviar
la seva vida per sempre.
Van començar a sortir
a l’adolescència. Arran
d’un vídeo a Youtube, el
Julien va començar a tenir fama. Aquesta fama
l'únic que li va portar
són moltes conseqüències en la seva vida personal… La Crysta serà la
seva salvació en aquest
món?

Aquest llibre tracta sobre una nena anomenada Leah. La Leah des de
fa uns quants anys no té
ni pare ni mare a causa
d’un accident que va
posar fi a les seves vides.
Viu amb el seu germà
fins que un dia ell decideix anar-se’n a treballar
fora. El germà de la Leah,
vol deixar-la amb un
amic seu de tota la vida,
l’Axel, però el que no
sap ell, és que la Leah fa
molt de temps que està
enamorada de l’Axel. La
Leah no està gaire convençuda, ja que a causa
de la mort dels seus pares, fa molt de temps que està malament i sense ser ella mateixa,
però finalment accepta i se'n va a viure amb ell.
L’Axel té un objectiu; fer que la Leah torni a somriure i a ser la
d’abans.
Ho aconseguirà? I si és així, com?
Aroa Ramos, 4t ESO

Boulevard
(Flor M. Salvador)
El Luke i l’Hasley són uns
adolescents amb personalitats i vides molt diferents; en Luke és un noi
aparentment de mala
influència, molt fred i solitari, en canvi, l’Hasley
és una noia extravertida
i aplicada.
Tots dos es van conèixer
a les grades de l’institut
per casualitat i allà va
ser quan van començar
la seva relació d’amistat.
El que no sabien cap
dels dos era que des
d’aquell instant les seves vides canviarien per
sempre.

Candela Serra, 4t ESO

A través de mi ventana
(Ariana Godoy)
La Raquel és una noia
adolescent, que viu amb
la seva mare i té una obsessió amb un dels germans Hidalgo, l’Ares.
La Raquel i l’Ares són
veïns des de ben petits,
mai s’havien intercanviat cap paraula, fins
que un dia tot canvia
quan la Raquel veu
l’Ares intentant-li robar
el Wi-Fi de casa seva.
Fins aquell moment
tot anava com sempre,
però una vegada intercanvien les primeres paraules, tot fa un gir inesperat que canviarà la vida dels dos protagonistes.
Candela Serra i Aroa Ramos, 4t ESO

Aroa Ramos i Candela Serra, 4t ESO
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A través de ti
(Ariana Godoy)

Estructures profundes
(Jair Domínguez)
L’Artemis i la Clàudia
són els protagonistes d’aquesta història.
L’Artemis és el germà
gran dels Hidalgo i la
Clàudia és la noia que
treballa a la seva casa
des de fa un temps, però
es coneixen de molt
abans. Tots dos estan
enamorats, però és un
amor amb obstacles…
aconseguiran deixar-los
enrere i arribar a ser feliços junts?

Guionista, reporter, músic i presentador d’Està
Passant.
És un llibre que transmet una profunda crítica social, ens fa pensar
una mica en si la societat
i el món van en la direcció correcta o van malament. En cas de la ciutat
narrada al llibre és més
aviat el segon. Una ciutat és arrasada pel canvi
climàtic, els atacs terroristes, la mala qualitat
del treball i la criminalitat. Què pot fer en Jordi,
el protagonista, per a
millorar la seva situació?

Candela Serra i Aroa Ramos,
4t ESO

Martín Murillo, 2n ESO

Tu y otros desastres naturales
(María Martínez)

Mafalda

Harper és una noia molt
insegura i indecisa que
ha de decidir què farà
en un futur quan acabi
els estudis. Té dues opcions: quedar-se amb la
llibreria que hereta de la
seva àvia i fer-se escriptora, o anar a treballar a
l’empresa del seu pare
perquè ell se senti orgullós d’ella. Com que no
sap què fer, la seva germana li suggereix passar
uns dies a una petita
illa per desconnectar i
poder decidir què farà
amb el seu futur. Allà
coneixerà persones que
l’aconsellaran, i amb les
quals farà una bona amistat. Aconseguirà prendre la decisió correcta?
Glòria López, 4t d’ESO

Quino (Joaquín Salvador)
Mafalda és un còmic argentí escrit per Quino el qual parla sobre
les injustícies d’aquells temps (1964-1973), que tampoc són tan
diferents dels d’ara.

són:

Mafalda és una noia
molt petita, però molt
curiosa i des de petita somia en treballar
com a intèrpret en
l'ONU i ajudar així a
posar fi a les guerres
i els problemes de la
humanitat. Com la
gran majoria de nens
en el món ella té un
grup d’amics, que
tenen punts de vista
diferents els uns dels
altres. Els tres personatges més destacats

Manolito: és un noi que sempre troba l’oportunitat de fer negoci.
Ell és de pares espanyols i és una crítica, ja que en aquells moments alguns argentins criticaven als espanyols pel simple fet
de treballar.
Felipe: és un noi que és molt innocent que sempre tenia falta de
voluntat sobretot a l'hora de fer els deures.
Susanita: És una noia que té unes idees molt antigues. Ella només pensa a ser mare, no pensa estudiar cap carrera. També té
uns conceptes (en la meva opinió) incorrectes de la societat.
Ariel Igelka, 2n ESO
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PARAULÒGIC I WORDLE
E

l Paraulògic i el Wordle són dos jocs lingüístics en línia en
català que s’han posat de moda últimament.

El Paraulògic és el més conegut. Cada dia hi juguen més de
140.000 persones i hi entren més d’una vegada al dia per fer
combinacions de lletres i intentar trobar totes les paraules.
És un joc molt senzill, basat en l’Spelling Bee en anglès. Consisteix a fer combinacions de paraules amb 7 lletres cada dia,
sempre que aparegui la lletra del centre, que és obligatòria. Es
poden repetir les lletres, i les paraules han de ser, com a mínim,
de 3 lletres i cada dia es pot fer almenys una paraula amb totes
les lletres “Tuti”.

que estan ben posicionades en la paraula final; si les lletres estan
de color groc vol dir que hi apareixen però en un altre ordre; i les
grises, que no hi apareixen. A molts usuaris els agrada perquè és
fàcil i ràpid, i igual que el Paraulògic, la paraula canvia cada dia.
Són dos jocs molt divertits i interessants on es pot aprendre nou
vocabulari i que us animem a provar. Segur que us agraden!
Glòria López Oliván , 4t d’ESO

Podràs consultar la definició del DIEC de les paraules correctes
que descobreixis.
Hi ha sis nivells i el joc s’actualitza cada dia.
Si t’agrada el Paraulògic, segur que també t’enganxaràs al Wordle. Aquest joc tracta d’esbrinar una paraula amb només sis intents. Quan introdueixes la primera paraula, et donen pistes per
saber si vas pel bon camí. Les lletres de color verd signifiquen

Ai...! DOMÈNECH - REVISTA NÚM. 43 - MAIG 2022

31

B ro m h ò sco p

BROMHÒSCOP
^

b

Àries
(2 1 m a r ç - 1 9 a b r il)
Aquest mes tindràs molta mala sort, per
al proper examen estudiaràs molt, però
tot i això, el suspendràs, amb un 2 de 10.
Et deprimiràs i voldràs deixar els estudis,
però després et donaran una notícia que
farà que vulguis tornar amb més força.
Tampoc no et facis il·lusions, que tot pot
capgirar-se quan menys t’ho esperes.

Lleó
(2 3 ju lio l - 2 3 a g o s t )
Et faran una proposta amorosa que rebutjaràs, perquè prefereixes estar amb els
teus amics, però al cap d’un temps, quan
et deixin de costat, t'adonaràs que potser
aquella persona t’estimava de veritat i
que potser hauries d’haver acceptat estar
amb ella.

Sagitari
(2 3 n o v e m b r e - 2 1 d e s e m b r e )
Una estrella del món de la música naixerà
dins teu, faràs cançons amb l’objectiu de
poder viure d'això. Malauradament, la
gent es riurà de tu; a parer seu la teva música no és el que es pot dir bona música,
però sempre et queda “l’Auto-tune”, així
que segueix intentant viure de la música.

c

g

Verge
(2 4 a g o s t - 2 3 s e t e m b r e )

Capricorn
(2 2 d e d e s e m b r e - 2 0 d e g e n e r )
Aniràs al zoo amb la teva família a veure
els animals, et deixaran donar-li peix als
dofins, però quan el vagis a llançar cauràs
a la piscina i quedaràs en ridícul. Per cert,
també agafaràs un constipat molt fort.

_
Taure
(2 1 a b r il - 2 1 m a ig )
Aquest és el teu any de sort, una persona molt especial apareixerà a la teva vida
i serà la persona que més estimaràs, ja
ho veuràs! Però has de saber aprofitar el
temps amb ella perquè aquesta amistat
potser no durarà gaire.

Et penses que ets la reina del teu grupet
d’amics, però tothom pensa el mateix de
tu: ets molt pesada i ets una tafanera. A
més a més, ningú vol que sàpigues res
d’ells perquè després ho expliques tot,
així que intenta obrir la ment i veure que
no ets el centre d'atenció o acabaràs malament.

`
Bessons
(2 2 m a ig - 2 1 ju n y )
Aquest any les coses no et sortiran gaire
bé. Al principi el món et caurà a sobre,
no sabràs què fer i, per si no fos prou, la
teva amiga de l'ànima s’enfadarà amb tu
per una cosa que no has fet. Al cap de poc
temps et canviarà per una altra, però estigues tranquil·la que segur que aconsegueixes fer nous amics.

a
Cranc
(2 2 ju n y - 2 2 ju lio l)
Aquest any canviaràs molt, per a bé i per a
malament. Les persones que sembla que
estan més amb tu són les que prefereixen
tenir-te lluny. En canvi, la gent a qui no fas
gaire cas estaria encantada de conèixerte.
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d
Balança
(2 4 s e t e m b r e - 2 3 o c t u b r e )
Últimament, estàs molt malament emocionalment, t’enfades amb les teves
amigues, i només estàs bé amb els teus
amics, però només amb un, als altres no
els fas gaire cas, tot i que ells sempre es
preocupen per tu. Aquest amic que tant
t’estimes et decebrà i en poc temps se
n'anirà amb les teves amigues. Aleshores
no tindràs ningú, perquè als teus altres
amics no els feies gaire cas i també marxaran. Ara bé, aprovaràs mates.

e
Escorpí
(2 4 d ’o c t u b r e - 2 2 n o v e m b r e )
Les notes aniran molt bé, ho aprovaràs
tot, català una mica just, però ho aconseguiràs. No obstant això, no totes les notícies són bones, perquè a l’estiu coneixeràs
a un/a noi/a, però et trairà amb un altre/a
i et passaràs el que queda d’estiu a casa.
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h
Aquari
(2 0 g e n e r - 1 8 f e b r e r )
Els teus amics et faran una festa sorpresa,
però potser no serà per alguna cosa bona,
més aviat serà una cosa que t’enfonsarà.
Abans, però, anireu a un bufet lliure, així
que aprofita a menjar tot el que puguis
abans de la notícia.

i
Peixos
(1 9 f e b r e r - 2 0 m a r ç )
Si jugues a futbol, bàsquet, bàdminton,
hoquei, tenis, etc., començaràs la temporada molt bé, però no et durarà gaire, ja
que tindràs una lesió al genoll esquerre
i com que ets un tossut i voldràs jugar
abans de recuperar-te del tot, recauràs
una altra vegada.
Pol Angarita, 4t ESO

			
						
			

