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Yo me moriré, y la noche
triste, serena y callada,
dormirá el mundo a los rayos
de su luna solitaria.
Mi cuerpo estará amarillo,
y por la abierta ventana
entrará una brisa fresca
preguntando por mi alma.
No sé si habrá quien solloce
cerca de mi negra caja,
o quien me dé un largo beso
entre caricias y lágrimas.
Pero habrá estrellas y ﬂores
y suspiros y fragancias,
y amor en las avenidas
a la sombra de las ramas.
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Y sonará ese piano
como en esta noche plácida,
y no tendrá quien lo escuche
sollozando en la ventana.

Yo no soy yo.
Soy este
que va a mi lado sin yo verlo,
que, a veces, voy a ver,
y que, a veces olvido.
El que calla, sereno, cuando hablo,
el que perdona, dulce, cuando odio,
el que pasea por donde no estoy,
el que quedará en pie cuando yo muera.
Juan Ramón Jiménez

El curs de les mascaretes
Si el curs passat va ser el curs del conﬁnament, i el recordarem sempre, aquest ha estat el curs
de les mascaretes. Aquest element de protecció ens ha permès *rar endavant amb la màxima
presencialitat. Tot i que hi ha ha hagut grups obligats a conﬁnar-se, la incidència de la COVID al
nostre ins*tut ha estat rela*vament baixa. I, encara més important, no hi ha hagut transmissió
entre nosaltres.
He de confessar que, com molts de vosaltres, a principi de curs preveia una situació ben diferent i pensava que no ens lliuraríem del conﬁnament al cap d’una o dues setmanes de començar. Sortosament no ha estat així; hem pogut desenvolupar la nostra ac*vitat docent presencialment. I crec que tots compar*m l’opinió que la transmissió de coneixements és millor de
manera directa que no pas en format telemà*c.
Aquest curs, doncs, ens ha obligat a prendre mesures excepcionals i a adaptar-nos a situacions
noves, però malgrat tot ens n’hem sor*t. Com fem cada any, aquest anuari és un bon recull
del dia a dia al nostre centre. Hi trobareu totes les noGcies que s’han publicat a la pàgina web
de l’ins*tut i d’altres ac*vitats relacionades amb la magníﬁca tasca que fem tots plegats, alumnat i professorat.
En aquest primer any com a director, malgrat la pressió derivada de les noves mesures arran
de la pandèmia (entrades i sor*des esglaonades, horaris diferents, etc. ) i el sobreesforç organitza*u que això ha suposat, m’he sen*t en tot moment sa*sfet de la vostra ac*tud. Des d’aquestes pàgines no vull deixar passar l’oportunitat d’expressar-vos el meu agraïment per la
vostra feina, col·laboració i implicació al llarg de tot el curs.
Ara desitjo que passeu un feliç es*u, i que aquelles i aquells que con*nueu formant part del
nostre claustre *nguem un bon retorn després de les vacances.
A totes i tots els que ja heu ﬁnalitzat (de moment) la vostra etapa a l’ins*tut, us desitjo molta
sort i molts encerts en la vostra vida professional i personal. Guindàvols és una gran família i
sempre *ndreu les portes obertes al retrobament.

Juanjo González Fabra
Director
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Les vaques no beuen llet guanya un primer premi a Ciencia en Acción

Daniel Estrada i Belén Vicente s’han classiﬁcat
en 1r lloc, en les modalitats de Biomedicina i
Salut i Inves*ga en AstroNsica respec*vament,
del concurs Ciencia en Acción.

tolerància als làc*cs en edat adulta i on va sorgir
aquesta mutació.

Analitza també l’historial clínic de vàries persones amb intolerància per entendre les conseEn Daniel ha realitzat un treball holís*c, tutoqüències que pateixen, i estudia experimentalritzat per Mercè del Barrio, sobre la intolerància ment l’efecte de l’enzim lactasa sobre el sucre
a la lactosa, *tulat: Les vaques no beuen llet. En de la llet, la lactosa, per acabar dissenyant un
la seva recerca analitza per què els humans som mètode senzill per obtenir llet sense lactosa.
els únics mamífers que hem desenvolupat la

Primer premi d’Astro*sica a CIENCIA en ACCIÓN

En la modalitat Inves*ga en AstroNsica, el treball “Es*mació experimental del període de
rotació del Sol”, realitzat per l’alumna Belén
Vicente de primer de batxillerat, ha estat guar-

donat amb el primer premi ex aequo. El treball ha
estat tutoritzat pel professor Anicet Cosialls.
Segons l’acta del jurat: “Per permetre a l’estudiant
introduir-se d’una manera molt eﬁcient en el
mètode experimental i en el tractament de dades
astronòmiques en un treball molt seriós de mesura de la rotació del Sol”.
En el treball es fa una es*mació experimental dels
períodes de rotació sinòdic i sideral del Sol, a par*r de l’estudi dels canvis de posició d’algunes taques solars durant 5 dies. Les imatges analitzades
han estat proporcionades pel satèl·lit SOHO.
4
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L’AMPA ofereix avantatges per als seus associats a la pàgina web

L’AMPA ofereix avantatges per a les seves sòcies i els seus socis com, per exemple, descomptes
exclusius, a la seva pàgina web.

Concurs “THE BIG CHALLENGE” entrega de premis

Hem fet entrega dels premis atorgats al nostre
alumnat en la darrera edició del concurs en llengua anglesa “The Big Challenge”.
El concurs mo*va a l’alumnat a conèixer la llengua i cultura angleses i els anima a endinsar-se
en el món de la llengua anglesa mitjançant jocs i
ac*vitats.
Les guardonades van ser:
1r ESO Amal Bouddouch El Benaissa*
2n ESO Júlia Moldovan
3r ESO Abril Capdevila Palencia i Paula Gómez
Ramírez

4t ESO Anaïs Jové Font
La resta de par*cipants i per ordre de puntuació
van ser:
1r ESO: Laila Mansour, Dídac Torres Manonelles
i Arnau Ratés Font
2n ESO: Sara Inssi Belhadi
3r ESO:Gemma Cugota Abadía, Jaume Morer
Bifet, Paula Gracía Gil
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Par;cipació a les Jornades de Coeducació
L’equip de Coeducació de
l’Ins*tut Guindàvols par*cipa en les jornades de “La
coeducació en l’àmbit
escolar” que organitza
l’Ins*tut de Ciències de
l’Educació de la UdL els
dies 6, 8 i 13 d’octubre.

Lliurament del premi del Concurs Odissea 2020

Les nostres alumnes de 1r Batx, Núria Capdevila, Neus Garcia i Andrea Guerrero han rebut avui el
premi en metàl·lic que van guanyar en la darrera edició del Concurs Odissea 2020 sobre el món clàssic. Tot i que amb una mica de retard a causa de les restriccions provocades per la pandèmia, que
no ha permès l’acte de lliurament presencial dels guardons a Tarragona, la il·lusió i l’orgull per haver
assolit aquesta ﬁta han estat els mateixos. Enhorabona, campiones!
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L’alumnat de Lla>-Batx a la conferència “Drama, teatro y cine: tradición clásica en acción” (UdL)
El 10 de novembre el nostre alumnat de LlaG de
batxillerat ha *ngut l’oportunitat d’assis*r virtualment a la conferència “Drama, teatro y cine: tradición clásica en acción” del Dr. Antonio M. MarGn
Rodríguez, catedrà*c de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, en el marc de la V Semana de
las Letras Hispánicas, organitzada pel Departament
de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica de la
Facultat de Lletres de la UdL. Ha estat un plaer
escoltar aquest expert que és un especialista en la
matèria de la pervivència de Grècia i Roma en les
manifestacions culturals actuals.

Silenci al metro, autobusos i trens per reduir el risc de contagi de
Covid
Des d'aquesta setmana hi haurà senyals als Ferrocarrils de la Generalitat per demanar als usuaris
que no parlin, seguint les recomanacions de l'ATM.

Fa temps que els cienGﬁcs alerten del risc de transmissió del coronavirus pels aerosols, les gotetes
minúscules que surten de la boca quan es parla, sobretot en veu alta.
Davant d'això, el govern recomanarà no parlar al transport públic per reduir les possibilitats de contagi de la Covid i, a par*r de dimarts, aquesta pe*ció serà ben visible als Ferrocarrils de la Generalitat. Hi haurà senyals informa*us perquè els usuaris viatgin en silenci, però no es pot obligar els passatgers a complir-ho.
7
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Hat-trick del Guindàvols als Premis Recerca de la UdL 2020

Tres treballs de recerca de 2n Batx del nostre centre han estat dis*ngits com a guanyadors als Premis de Recerca de la UdL 2020: les alumnes autores són Xènia Capdevila, amb el treball “El miratge
de la immersió: del Montesinos al Guindàvols”, tutoritzat per la professora Imma Creus, en la categoria d’Arts i Humanitats; Maryam Amir, amb el treball “D’Egipte a Catalunya: un viatge en femení”,
en l’àrea de Cooperació i desenvolupament; i Anabel Gaspa, amb el treball “Jo jugo, tu jugues, ell o
ella juga? A què juguem?”, en l’àrea d’Estudis de gènere, ambdós tutoritzats per Teresa Quin*llà.
Enhorabona a les tres per aquest reconeixement a la feina ben feta i molta sort i empenta en la nova etapa que cadascuna comença ara!

Saps què respires?

Aquest és el Gtol del microprojecte que hem dissenyat per al nostre alumnat de 1r i 2n d’ESO en
aquesta 25a Setmana de la Ciència. Els hem plantejat una recerca sobre la qualitat de l’aire durant
el conﬁnament, estudiant com va incidir aquest període en contaminants atmosfèrics com el
monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, l’ozó o les PM10.
Sabran resoldre la recerca? Seran capaços de fer propostes de ges*ó per al futur? El divendres 27
ho sabrem, quan presen*n les seves conclusions per videoconferència.
9
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A favor de la lectura
La biblioteca de l’ins*tut està d’enhorabona: aquest començament de
curs ha rebut dues importants donacions de llibres per part de les famílies del Jan Poza i del Marc Portolés,
alumnes de 2n de batxillerat.
Els agraïm molt la seva aportació de
llibres de lectura dels quals se’n beneﬁciarà tot l’alumnat.

25-NOVEMBRE: Dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones
Sota el lema “Tu ets la
clau” l’alumnat del centre va par*cipar en tot
un seguit d’ac*vitats per
reivindicar el dia contra
la violència de gènere.

R
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Ciència en primera persona
Seguim amb la 25a Setmana de la Ciència a l’Ins*tut Guindàvols. Avui hem conclòs els reptes plantejats per Ciència en primera persona seguint en directe tres conferències:

L’alumnat de
3r d’ESO amb
l’epidemiòloga
Natàlia Rodríguez.

L’alumnat de 4t d’ESO de
CAMP amb Silvia Lacorte
en la seva conferència sobre sostenibilitat.

L’alumnat de Biologia de 1r
de Batx amb la gene;sta de
la UB Gemma Marfany.
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Emprenedores als Premis E2 de Globalleida

L’equip d’emprenedores format per les alumnes
Paula Codina, Andrea Guerrero, Anaïs Jové i Núria Capdevila han assolit un accèsit a la categoria
d’ESO dels Premis E2 que convoca Globalleida
amb el suport del Departament d’Educació.
El premi ha estat pel seu projecte AMIKO, una
nova app dedicada a donar suport especialitzat a
joves amb problemes emocionals i de salut mental. L’app genera un seguiment de l’estat, assessorament especialitzat i una xarxa social de suport i de rescat en cas d’emergència.
Ha estat un treball elaborat en la matèria de 4t
d’ESO d’Economia i emprenedoria i tutoritzat pel

professor Antoni Vila. Malgrat el conﬁnament
l’equip va seguir treballant per ﬁnalitzar el projecte i poder par*cipar en aquests premis.
Els Premis E2 guardonen els millors projectes
emprenedors d’ESO, batxillerat, plans de transició i cicles forma*us de grau mitjà i superior de
les comarques de Lleida. La cerimònia, celebrada
amb les per*nents mesures de protecció, s’ha fet
a la sala d’actes de Mercolleida i s’ha retransmès
en directe per Youtube.
L’enhorabona a totes quatre pel fruit de tantes
hores d’esforç “conﬁnat”.

La Marató impregna els passadissos de l’ins;tut amb el concurs de
cartells
Els companys de
visual i plàs*ca de
@Guindavols han
coordinat el seu
alumnat per fer
aquests magníﬁcs
cartells, que presentaran al concurs de
@la_marato , que
aquest any recollirà fons per inves*gar la
#covid_19.
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Tu ets la peça contra el virus
La Marató d’enguany ens ha tornat a unir per
lluitar contra una causa comuna, la Covid.
Tothom mirem d’esquivar-la, però es resisteix i
s’escampa, és rebel i u*litza totes les seves
armes per fer de la gent les seves víc*mes.
Les eines que tenim ara per superar-la no són
suﬁcients; necessitem que la inves*gació hi
trobi l’anGdot deﬁni*u, i des del nostre centre
podem contribuir-hi tramant un ordit de solida-

ritat. Estem fent unes polseres solidàries que
uneixen els esforços d’alumnat i professorat
per la causa comuna i demostren les nostres
ganes de combatre el virus. Combinant els nostres esforços completarem el puzle de la
pandèmia.
Us convidem a contribuir-hi, perquè la contribució de tothom és la peça clau!
La nostra trama es teixeix a base de solidaritat.

MaM Collishaw a Fundació Sorigué
El 16 de desembre l’alumnat de 2n d’ESO va gaudir d’una sor*da excepcional per poder conèixer
l’obra de l’ar*sta anglès contemporani Mat Collishaw. La Fundació Sorigué ens va obrir les seves
portes, acollint els diferents grups per torns i explicant-nos aquest món bell i fosc, a la vegada,
que ens presenta The End of Inocence. Moltes gràcies! En vam gaudir molt!
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Dos treballs ﬁnalistes al “Premio Nacional Don Bosco”

Tutora: Rosa Borrell

Omaima el Gourch

“Handicapped people and their diﬃcul;es”

”Estudi astro*sic del Sol”,
Belén Vicente
Tutor: Anicet Cosialls

Primer Premi al concurs europeu “Catch a Star”

El projecte de recerca
“Determinació experimental
del període de rotació del
Sol”, realitzat per l’alumna
Belén Vicente ha estat guardonat amb el primer premi
ex aequo del concurs europeu “Catch a Star 2020”, que
organitza l’Associació Europea per a l’Educació en Astronomia (EAAE).
La Belén va fer un estudi del
canvi de posició d’algunes
taques solars durant dos
dies. Les imatges

van ser proporcionades pel satèl·lit SOHO de la NASA i de l’ESA. L’anàlisi cinemà*ca del moviment
de les taques solars li va permetre determinar el període de rotació.

14

desembre

Jornada d’Arts Escèniques a l’ins;tut Guindàvols
Aproﬁtant el ﬁnal de trimestre l'alumnat de 1r i 4t de l'ESO han presentat als seus companys de curs
els treballs escènics realitzats durant aquesta avaluació. També ha estat una gran sa*sfacció estrenar el material nou de llums i so amb el qual s'ha dotat la sala polivalent. Creiem que aquesta millora serà crucial en futures representacions.

4t d'ESO
"La noboda de Eric"

TeAtRe de MotXillA “1”

Divendres 18
Sala
Guindàvols
Tres passis
D’11:30
A 14:30
1r d'ESO

“El príncipe
errante”
15
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Treballs de recerca 2n de batxillerat curs 2020-2021
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Aprenent anatomia
L’alumnat de 3r d’ESO C ha realitzat
una dissecció d’uns pulmons de
corder per tal de complementar els
coneixements sobre la seva anatomia i funció treballats a l’assignatura de Biologia i Geologia.

Fabricant núvols
L’alumnat de 1r d’ESO A porta uns dies estudiant
l’atmosfera i aquesta setmana ha realitzat una
pràc*ca sobre el moviment de les masses d’aire i
la formació dels núvols.

Dia Internacional en Memòria de les
Víc;mes de l’Holocaust / 27 gener
Les darreres setmanes els alumnes de 1r de batxillerat,
que cursen la matèria d’Història del Món Contemporani,
han estat treballant el tema dels feixismes i l’holocaust.
Els alumnes han aproﬁtat per par*cipar en l’acte del Dia
Internacional en la Memòria de les Víc*mes de l’Holocaust (27 de gener) elaborant treballs crea*us relacionats
amb el lema d’aquest any: siguis la llum en la foscor.
L’objec*u de l’ac*vitat era plasmar aquest lema i els con*nguts que havien treballat en un poema, dibuix o relat.
L’ac*vitat els ha permès conèixer i conscienciar-se d’aquests actes terribles, els quals hem de recordar i evitar
que caiguin en l’oblit, per tal que no es tornin a repe*r.
Aquells que no coneixen la història estan condemnats a
repe*r-la.
20

gener
A con*nuació us deixem el
manifest d’aquest any:
El lema del Dia Internacional
en Memòria de les Víc*mes
de l’Holocaust del 2021 és
“Sigues la llum en la foscor”.
Aquest lema encoratja tothom a reﬂexionar sobre les
profunditats a les quals la
humanitat pot enfonsar-se,
però també la manera com les
persones i les comunitats van
resis*r aquesta foscor per
“ser la llum” abans, durant i
després del genocidi.
Ser la llum a la foscor és una
aﬁrmació i una crida a l’acció
per a tothom. Aquest lema
ens demana que es*guem
alerta davant dels diferents
*pus de “foscor”, com la persecució basada en la iden*tat,
la desinformació o la negació
de la jusGcia i que *nguem en
compte les diferents maneres
de “ser la llum”, com per
exemple, la resistència, els
actes de solidaritat, el rescat i
la il·luminació de les fals. Els
nazis també van u*litzar la
propaganda per demonitzar
altres grups. Les persones amb discapacitat es
van representar cruelment com a càrregues per
a la societat, amb llibres de text escolars que
contenien problemes de matemà*ques demanant als nens que calculessin l’estalvi de l’estat si
ja no hagués de tenir cura dels malalts mentals.
Els homes homosexuals eren retratats com a
«degenerats» que *ndrien un efecte debilitant
sobre la societat alemanya.
Els nazis van animar la gent a témer els jueus
estereo*pant-los com a cobdiciosos, malvats i
com una amenaça per a Alemanya. La propaganda an*jueva es va estendre a tots els mitjans:
pòsters, pel·lícules, llibres, retransmissions radiofòniques, diaris, material escolar i molt més van
jugar un paper important en la difusió d’aquest
missatge. El 1935, les lleis de Nuremberg van

21

re*rar la ciutadania dels jueus, el seu dret a vot i
van prohibir els matrimonis amb no jueus per
aïllar-los encara més dels alemanys «aris», que
els nazis consideraven el veritable poble alemany. Pels nazis, tots eren delinqüents que calia
eliminar. El 1939, milers de republicans espanyols i catalans van creuar la frontera amb França buscant refugi, un cop el feixisme havia vençut a la guerra d’Espanya. Alguns van trobar la
mort als camps i altres van sobreviure, però tots
van pa*r l’odi i el menyspreu per ser qui eren,
pel que pensaven i pel que havien lluitat. Van
ser, també, la llum a la foscor.

febrer
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Premis VI Concurs de Fotograﬁa “dirigim la mirada”
1r Premi
Categoria C
Professorat, PAS i familiars

“La gent passa, la tradició
perdura”
Estel
Oriol Sementé

2n Premi
Categoria C
Professorat, PAS i familiars
“Inﬁnit”
Blaumar
Teresa Olomí

1r Premi
Categoria B
Alumnat batxillerat i cicles
“El campanar de sant Llorenç
amb la primavera que s’apropa”
Joan Maria Añé
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2n Premi
Categoria B
Alumnat de batxillerat i cicles
“Guaita a ponent”

Ares Carrera

1r Premi
Categoria A
Alumnat d’ESO
“Llindar simètric”

Mar Carrera

2n Premi
Categoria A
Alumnat d’ESO
“Dolors”

Alícia Solé

24
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INSTITUT GUINDÀVOLS /ERASMUS+ SMART MOBILITY 2. 0

PROJECT
The project Smart Mobility – 2.0 is based upon
an up-to-date topic and deals with the future
relevant ques*on of how mobility will change
in the coming years and what answers students
have to these changes.
At the same *me, achievable solu*ons and
prac*cable implementa*on examples should
be carried out at the partner schools. The topic
is discussed both in the European context of
ac*ve civic par*cipa*on and in the scien*ﬁc
context. In this way, students should also recognize the technical advances that can be expected from space travel with regard to this
topic. This area is reﬂected against the background of the 50th anniversary of the ﬁrst moon landing. The mobility of today’s young people will con*nue to move towards alterna*ve
drives, autonomous driving and smart city concepts.

COORDINATOR ORGANISATION: HELLENSTEINGYMNASIUM HEIDENHEIM, GERMANY
PARTNER ORGANISATION: INSTITUT GUINDÀVOLS LLEIDA, SPAIN
PARTNER ORGANISATION: COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC BUCHAREST,
ROMANIA
PARTNER ORGANISATION: ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE “G. LA PIRA” POZZALLO, ITALY
PARTNER ORGANISATION: VIDA SCUOLA RIGA, LATVIA
ERASMUS COORDINATORS:
Ostr. EGON KARTALI
Ms. ROSA M. BORRELL
Ms. CRISTIANA FAUR
Ms. DANIELA CURRERI
Ms. SANITA MEZINIECE
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El divendres 5 de febrer el nostre alumnat de 1r de batx va par*cipar a la IV Jornada de Recerca
Guindàvols, durant la qual va tenir l’oportunitat d’assis*r a les exposicions d’alguns treballs de recerca que companys i companyes seves de 2n de batxillerat han realitzat aquest curs, a ﬁ de conèixer de primera mà i amb exemples concrets com es fa una recerca en diferents àmbits temà*cs.
Concretament els treballs exposats van ser:
Aina Alabart Anglès, 2020: Dona i hàbits espor-us a Lleida
Alba Alonso Zapata, Estudi sobre els trastorns de conducta alimentària en adolescents (TCA)
Maite Boluda Ruiz de Loizaga, Temps de coronavirus. Estudi de l’afectació del Sars CoV-2 en els joves
Clemen*na Coll Cabasés, Disseny i creació d’una marca de roba
Aina López Puig, L’educació i les altes capacitats
Julia Wiktoria Mazur, El fanal híbrid. Viabilitat de l’aproﬁtament d’energies renovables a la ciutat
Kaoutar Mhirou, Acomiadant Cupidell
Abel Pérez Salvia, El món de Julia i Mandelbrot
Miguel Río Cuito, Sistema autònom de reg op-mitzat
Miroslav Tatchyn, Jardins ver-cals i els seus beneﬁcis ambientals
Belén Vicente Cebrián, Estudi astro:sic del sol
Després de cada exposició, l’alumnat va poder intercanviar dubtes, experiències i consells sobre què
signiﬁca fer el treball de recerca i com assolir els millors resultats i endinsar-se en el món de la inves*gació.

27
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Gamiﬁcació (escape room) d’una ac;vitat de Clàssiques: Ilerda romana
Des del departament de Clàssiques es va demanar la col·laboració de la secció d'Arts Escèniques
per dotar aquesta ac*vitat de personatges interac*us que animessin les diferents escenes del joc
proposat. El professorat va respondre amb entusiasme i al resultat ﬁnal es pot apreciar. Tots els
par*cipants van passar una tarda d'emoció i tensió enfrontant-se sense por a la càmera.

Mireia és Afrània

David és Marcus Bilobus Hèlix

Mar és Pòrcia Nigrina

Xavier és Gaius Antonius
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Cris*na és AGlia

Daniel és Dècimus Sex*us
Els vídeos es poden visualitzar a: heps://drive.google.com/drive/u/1/
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Dia de la Dona #FemEsport, 8 de març
Dins dels actes de celebració del Dia Internacional de la
Dona del 8 de març, aquesta setmana l’alumnat i el professorat de l’ins*tut hem treballat i analitzat el paper de
les dones en l’esport, sota el lema #FemEsport. A par*r
de la reﬂexió col·lec*va, hem repassat tot un recull d’ar*cles de diari i premsa digital, sexistes, cossiﬁcadors i
denigrants cap a les dones i els hem adaptat a la que
hauria de ser una visió real de la dona en qualsevol àmbit.
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Conferència “Deportats als camps de concentració nazi” de Josep San
Mar>n (delegat del comitè internacional de l’Amical de Mauthausen)
Els alumnes de 1r de batxillerat han
pogut gaudir de la conferència de
Josep San MarGn, representant de
l’Amical de Mauthausen. L’objec*u
de la xerrada era donar a conèixer,
amb més profunditat, l’horror de les
polí*ques de persecució i extermini
dels nazis, així com conscienciar els
alumnes que molts d’aquests actes
van ser comesos per persones normals i corrents. És necessari que els
nostres alumnes reﬂexionin i prenguin consciència de tots aquests actes
per així poder evitar que es tornin a
repe*r en un moment on la intolerància i la persecució del diferent tornen
a estar present en alguns discursos.

“The big challenge” Concurs en llengua anglesa
Aquest maG l’alumnat d’ESO de 1r a 4t , ha par*cipat en el concurs de llengua i cultura anglesa “The
Big Challenge”. El concurs es celebra cada any a diferents països europeus. En la passada edició hi
van par*cipar més de 640.000 alumnes a tot Europa, dels quals 22.000 eren espanyols . El concurs
consisteix a contestar en línia un qües*onari de 55 preguntes *pus test sobre gramà*ca, vocabulari,
fonè*ca i civilització de la llengua i cultura anglesa. Per tal d’avaluar la comprensió oral, 33 de les
preguntes son àudio. L’alumnat ha de marcar en cada cas l’única resposta correcta. Hi ha un qües*onari diferent per a cada curs i la prova es realitza en 45 minuts.
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Jornada d’Arts Escèniques
El pe t Príncep

El grup de teatre de 3r d’ESO va oferir la seva versió musical del Pe-t Príncep a par*r d’una
adaptacio de Mar Fernández.

El mago de Oz

El grup de teatre de 2n d’ESO va representar l’adaptació feta per Mar Fernández de l’obra:
El mago de Oz
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Meteorologia i contaminació

L’Albert Borràs, director de l’Observatori de Pujalt, ha impar*t el taller “La meteorologia i la
contaminació” a l’alumnat de 3r d’ESO de l’Ins*tut Guindàvols, dins del marc del Mercat de Tecnologia 2021 (13a edició). El taller s’ha basat en
senzills experiments per mostrar núvols amb i
sense contaminació atmosfèrica, la inversió tèrmica a l’atmosfera, un huracà i les conseqüències
de la baixa pressió sobre el nivell dels oceans. Tot

això, u*litzant materials d’ús comú per mostrar
diferents fenòmens atmosfèrics, *pus de contaminació i com afecten al nostre planeta.
L’alumnat ha estat molt atent, par*cipa*u, ha
formulat bones preguntes i, per acabar, ha agraït
la presentació de l’Albert amb un bon aplaudiment.

La diada de Sant Jordi ens engresca!
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Divendres 23 d’abril, a l’Ins*tut Guindàvols vam celebrar Sant Jordi. Vam fer ac*vitats diverses i
variades que van començar amb un recordatori, per al personal que hi portem més anys, i presentació per a molt professorat i alumnat més nou, de la professora Carme Ribes, una companya de Llengua Castellana que ens va deixar, víc*ma d’una malal*a, fa 21 anys. D’aleshores ençà, dona nom al
premi literari del centre.
A més a més, vam fer lectures comunitàries, roses reciclades, cal·ligrames, decoracions poè*ques,
recitacions i dedicatòries de roses.
La implicació de tota la comunitat educa*va va aconseguir que la festa fos molt lluïda.
Feliç diada de Sant Jordi per a tothom!

Par;cipació de l’alumnat de cicles del Guindàvols en la jornada d’orientació 4t d’ESO
Els nostres alumnes van
explicar de*ngudament a
l’alumnat de 4t d’ESO les
seves vivències i opinions dels cicles que estan
realitzant a l’Ins*tut Guindàvols: cicles de grau mitjà de
mecanització, manteniment electromecànic i instal·lacions frigoríﬁques i de
producció de calor.

Primera Jornada Geogràﬁca de Recerca

Els alumnes de 2n de batxillerat van par*cipar telemà*cament a la primera Jornada Geogràﬁca
de Recerca organitzada pel grup de treball Geograﬁa en Xarxa de la UdL.
L’ac*vitat va consis*r en dues conferències:
“Ciutat i COVID”, a càrrec de la geògrafa Carme Bellet, catedrà*ca de Geograﬁa Humana de la
UdL.
El cas de l’eix comercial de Lleida, a càrrec del geògraf Jaume Macià de la UdL.
L’ac*vitat anava encaminada a fer reﬂexionar els alumnes sobre l’impacte de la COVID en les
nostres ciutats, tenint en compte la perspec*va geogràﬁca. Un tema d’actualitat i que permetrà
als alumnes fer-se preguntes i intentar buscar respostes des d’un punt de vista cienGﬁc.
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La Universitat Ramon Llull atorga el 1r Premi “Impuls al Talent” a
l’Ins;tut Guindàvols

La Universitat Ramon Llull ha atorgat el 1r Premi
de la categoria “Impuls al Talent” a l’Ins*tut
Guindàvols per ser el centre que ha ob*ngut
més premis i dis*ncions al llarg de les 20 edicions (2002-2021).
Concretament, els primers premis ob*nguts per
l’alumnat del nostre centre han estat:
Pau Samarra Ardiaca, amb el treball “Radiograﬁa
del so”, tutoritzat pel professor Anicet Cosialls
(1r premi Tecnologia 2003); Núria Preixens Vidal,
amb el treball “Descobrint la paleograﬁa: més de
500 anys d’història en un calaix”, tutoritzat per la
professora Teresa Quin*llà (1r premi Humanitats
2014) i Clàudia Pubill Quin*llà, amb el treball
“Amb la mort als talons. Crònica d’una fugida i
dues guerres”, tutoritzat per la professora Teresa Closa (1r premi Humanitats 2019).
Pel que fa a les dis*ncions, aquestes són:
Marc Domènech Vadillo, amb el treball “El generador de Kelvin”, tutoritzat pel professor Anicet
Cosialls, dis*nció IQS 2011; Núria Gallart Guivernau, amb el treball “La Maseta, una dona de
llegenda”, tutoritzat per la professora Teresa
Quin*llà, dis*nció Humanitats 2015 i Karla Pérez
Miyar, amb el treball “The Lord of the Rings:

From de Books to the Screen”, tutoritzat per la
professora Rosa M. Borrell, dis*nció Facultat de
Filosoﬁa 2020.
Durant aquests 20 anys, han par*cipat en
aquests premis més del 80% dels centres educa*us de Catalunya i s’han presentat més de 5.500
treballs. Per celebrar aquest aniversari, la Universitat Ramon Llull ha volgut fer un reconeixement als centres que amb la seva bona feina i
dedicació promouen el talent i desperten la recerca entre els estudiants i ha creat uns premis
extraordinaris, adreçats a tots aquests centres,
amb dues categories, que s’atorgaran a par*r
d’ara cada cinc anys: premi a la “Constància” (als
3 centres que hagin *ngut una major par*cipació
durant les vint edicions (2002-2021 ) i premi
“Impuls al Talent” (als 3 centres que hagin ob*ngut més treballs guanyadors i dis*ncions durant
les vint edicions (2002-2021 ).
L’acte de lliurament se celebrarà el proper dimecres 26 de maig, a les 18 h a l’Aula Magna de la
Facultat de Filosoﬁa-URL a Barcelona. Moltes
felicitats a tothom que ho ha fet possible!

PROGRAMES ON PARTICIPEM
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Arts escèniques
El grup Teatre de Motxilla de 4t d’ESO ha presentat la seva obra “Quedamos en la boda de
Alicia” als premis Buero que patrocina l’empresa COCA-COLA. Si voleu veure el vídeo, està
penjat a You Tube. Hi accedireu clicant el següent enllaç: heps://www.youtube.com/
watch?v=OZQEG7pNelw

Poemes Carme Ribes
Per tal de complementar l’exposició que aquest any s’ha
organitzat des del departament de Llengües per donar a
conéixer la ﬁgura de la que va ser professora de castellà
en el centre, i que va morir ara fa 21 anys, l’alumnat del
grup de teatre de 4t d’ESO ha editat un video amb poemes de diversos/es autors/res.
heps://www.youtube.com/watch?v=bgM-fRIYx_s
Si voleu veure aquest treball, aquí teniu el video de l’exposició Carme Ribes: heps://www.youtube.com/watch?
v=X7cQF5WP2Lw

Rosas con carisma
Teatre de Motxilla va enregistrar un
vídeo molt treballat on es fa una performance del tradicional acte de Sant
Jordi d’entrega de roses.
Trobareu el vídeo en el següent enllaç:
heps://www.youtube.com/watch?
v=VFD3d7W2Qpg
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L’Anaïs Jové, l’Oskar Piñol, el Pol Triola i el David
López (que ges*onen l’empresa DOPA), tots
alumnes de la matèria d’Economia de l’Empresa
de 1r de batxillerat a l’INS Guindàvols representaran la província de Lleida a la FINAL NACIONAL
del concurs amb simuladors d’empresa Young
Business Talents.
Durant tot el curs han ges*onat una empresa
simulada fabricant de dos productes làc*cs i prenent decisions sobre nombrosos factors
(producció, salaris, preus, publicitat, estratègia
comercial) en un context de mercat nacional i

internacional. L’equip ha compe;t amb diversos
equips d’altres centres de l’estat ﬁns quedar
classiﬁcat en primer lloc a la província de Lleida i
poder accedir a les places de la ﬁnal. La ﬁnal
nacional que normalment se celebrava de forma
presencial a Madrid, per la pandèmia ha hagut de
canviar de format i se celebrarà el proper divendres dia 7 en format virtual. L’alumnat de cada
equip ﬁnalista haurà de prendre 3 fases de decisions i en base als resultats ob*nguts es repar*ran
entre els guanyadors 14.420 € en premis.

Dedica’m un poema, encara que sigui teu

L’escriptora Maria Carme Roca, autora de relats per a joves, visita el nostre ins*tut per fer una
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xerrada i mantenir un diàleg amb
l’alumnat de 2n d’ESO. En aquest
nivell s’ha treballat la seva novel·la
Dedica’m un poema encara que
sigui teu, un relat que es mou entre
els neguits que neixen en l’adolescència i les frustracions que es poden arrossegar durant una llarga
vida. Enmig d’aquest ba*bull d’emocions, tot queda resol gràcies a
la poesia de Miquel MarG i Pol.
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Alumnat premiat en el certamen literari Carme Ribes
Mar Carrera 1r A 1r premi
Hola, Neus! Com va?

Lleida, 26 de juny de 2020

Ja hem acabat el curs i ara toquen les llargues vacances d’es*u. Doncs sí, al ﬁnal vam poder fer el viatge de ﬁ de curs, tot i que no vaig poder estar-hi tot el temps que m’hagués agradat, ja que dels set
dies, en vaig estar cinc. Em vaig saltar els dos primers per culpa del ﬁnal del rodatge. Sí, un rodatge!
Em van seleccionar per par*cipar en aquella pel·lícula que et vaig comentar. M’encantaria dir-te més
coses, però no puc, és una sorpresa!
Doncs veuràs, durant aquests dies de rodatge, que ha estat pels diferents pobles propers a Barcelona;
agafava sovint el tren de rodalia. Vaig arribar a fer quatre viatges al dia, i a tots em trobava una noia;
una noia de cabells pel-rojos clars i ﬁns com la seda, que sempre portava els llavis pintats del mateix
color: un vermell cirera barrejat amb un rosa cotó ﬂuix; sempre duia alguna cosa al cap: un barret, un
llaç, una diadema…, i roba de tons foscos amb complements innecessaris per a l’època que estem
(guants, bufandes, bufs…) de colors cridaners. Per sort mai baixava a la mateixa estació que jo, perquè
donava mal rotllo…. Mmmmmm, com ho diria? Era una espècie de… maniquí! Sí, això, un maniquí,
que mai no es mou, però que sempre feia la sensació que t’estava mirant.
Sempre s’asseia al mateix lloc, i si ja estava ocupat, demanava a la persona si es podia canviar de seient! Això no era una obsessió, ni un vici, era molt pitjor!
En els temps lliure de rodatge, vaig posar-me a inves*gar, i vaig decidir fer una cosa que vaig veure a
internet. Primer ﬁxar-me en el seu comportament (sobretot en les mirades), després ofegar-la a preguntes (in*midació), i després simular envair el seu espai personal (que seria, aquell seient).
Un d’aquells dies, anant cap a Castelldefels, vaig tenir la sort que la noia encara no havia arribat, i que
el seu seient estava ocupat. En pic va arribar i va veure que hi havia un noi assegut, va alçar les celles,
els ulls se li van fer grossos, i el coll se li va *bar fruit de prèmer fortament les mandíbules. Els dos
següents dies no va passar gairebé res, només un dia va fer un somriure d’alleujament en veure el
seient buit.
Vaig decidir passar a la fase dos: ofegar-la a preguntes, però primer havia de pensar en una estratègia. No podia anar allí, plantar-me davant seu i interrogar-la.
L’endemà, vaig seure al seient del seu davant. Jo portava una gorra que necessitava pel meu pla.
Quan portàvem una estona de camí vaig fer veure que em rascava el cap, i vaig fer caure la gorra cap
al seu seient. Quan vaig fer un gest per recuperar-la, me la va tornar. Jo vaig dir gràcies, i vaig callar,
per veure si em deia el seu nom. Helena, va dir, i jo vaig dir: Granger, encantada. A par*r d’aquell moment vaig anar provocant converses “accidentalment”.
Tot anava molt bé, ens havíem fet amigues i tot. Fins que un dia, de sobte, va baixar abans del tren.
Vaig pensar que era el moment ideal, l’ocasió perfecta i esperada. Havia de descobrir que hi havia en
aquell seient, vaig aixecar la tapa del seient, i vaig trobar una bonica caixa de fusta envellida. Dins hi
havia un mantell de post-its enganxats en una tela que embolicava alguna cosa. Agafant a poc a poc
aquella ﬁgura vaig adonar-me’n que tots els post-its estaven escrits amb la mateixa lletra. Eren missatges d’enyorança d’una persona a una altra. Per suposat, no vaig llegir-ne ni la meitat, perquè n’hi
havia centenars. Vaig decidir desembolicar aquell rectangle cobert de post-its i vaig trobar-m’hi un
àlbum de fotos. Tant secret tenia un àlbum de fotos? En obrir-lo, vaig trobar milers de fotos d’una
noia (que era l’Helena) amb un noi jove que semblava de la seva mateixa edat. Vaig deduir que era la
seva parella, però no només això, entre els “I love you” i els “I miss you”, en les fotos també hi havia
llaços negres. Vaig deduir, malauradament que la seva parella havia mort. A la contraportada hi havia
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un altre post it (com no) en el qual posava : “En aquest seient et vaig conèixer, així que aquí et
guardaré, meravellós va ser tenir-te, però ara tan sols t’es*maré”.
Ho vaig entendre tot i vaig comprendre com es sen*a l’Helena, així que durant els següents dies,
sense dir-li que ho sabia, la vaig animar amb acudits, històries… I he d’acceptar que la veia molt
feliç.
Què et sembla Neus? Aquesta és la història real. Mola, eh! Doncs espera’t que t’expliqui la trama
de la pel·lícula. Ja l’anirem a veure juntes Espero rebre les teves històries tan interessants aviat.
Una abraçada, i un petó.

Laura Kiss 1r A ﬁnalista
Querida hermana,
¿Recuerdas ese verano cuando te enamoraste de la vecina de los ojos azules? ¿Cuándo llegabas tarde a casa después de ir al parque del río, y me explicabas que tan bonita se veía bajo la sombra del
árbol leyendo aquellas novelas tan largas que a * también te gustaban?
Bien, entonces tengo que confesarte que eso del amor siempre me ha parecido algo cursi, por así
decirlo, pero ahora, ahora que lo siento por mi mismo, sin la necesidad que alguien más me lo explique, me parece una de las cosas más bonitas, hermosas y extraordinarias del mundo.
Sus ojitos son verdes, pero no del verde esmeralda de los ojos de mamá, sino que son de un verde
como el de la hierba recién mojada por esa lluvia de primavera. Su cabello es pelirrojo, ¡sí! es una
cabeza zanahoria, como tú les llamas, aunque ella no *ene un tono tan zanahoria, es más como cobre brillante que cae ligeramente sobre su Gpico ves*do negro, y que lo lleva cubierto con una gorra
amarilla.
Siempre lleva un diario con ella, abierto, normalmente por la sección de polí*ca, justamente lo que
estudio yo y ella también, al parecer. Hace ya varios meses que nos sentamos juntos en el tren de
cercanías, siempre hablamos, como si nos conociéramos de toda la vida. Es inteligente, misteriosa,
simpá*ca y hermosa, la chica perfecta para mí.
Aun recuerdo el día en el que la conocí. Fue hace un año, más o menos, justo cuando comencé en la
universidad y tuve que empezar a andar en tren. Ella estaba sentada al ﬁnal del vagón, como siempre. Ese día el tren estaba algo aglomerado, aunque normalmente no lo está, al contrario, el caso
es que tuve que sentarme a su lado. Realmente no me molestó, al contrario. Al instante empecé a
hablarle, y una vez que empiezo ya sabes que no paro. Nos parecemos mucho, ella también es muy
habladora.
Desde ese día siempre nos sentamos juntos y hablamos de cualquier cosa. Por cierto, se llama Sonya,
no es de aquí. La cues*ón es que desde hace unos días ya no la veo. El primer día pensé que quizás
había perdido el tren y que tomaría el siguiente o que quizás había enfermado; pero al pasar los días,
estoy empezando a desesperarme, me gusta hablar con ella…
Recuerdo lo úl*mo que me dijo la úl*ma vez que la vi, antes de bajar en su estación, no logró acabar
la frase, tuvo que irse. Era algo sobre un secreto que me tenía que contar, uno de los muchos secretos que ella guardaba. Puede que sea algo paranoico, pero empiezo a creer que el tal secreto está
relacionado con su desaparición.
Te extraño. Tu hermano,
Miguel
Posdata: Espero volver a verla y espero que esté bien, con el hecho de su desaparición logré darme
cuenta que no solo me gusta, sino que me he enamorado de ella. Ya sabes qué dicen: “no sabes lo
que *enes hasta que lo pierdes”.
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Benvolgut Sr. Miquel,

Ivet Güell 4 B 1r premi

Sé que probablement l'arribada d’aquesta carta se li farà estranya, potser l’apartarà entre moltes de les seves immenses columnes de papers de gent que, com jo avui, volem disposar del seu temps tan valuós.
La veritat és que se’m fa diNcil i és de valor, cregui’m, escriure-li allò que fa tanGssim temps volia dirli. Potser és de covarda esperar tant, ja que si faig bé els comptes, perdoni'm per la meva inexac*tud, ja fa més de 60 anys de tot plegat.
Em pregunto què serà de la seva vida, senyor Miquel; m'agradaria fer-li tantes preguntes… Voldria
entendre’l tant… Però me n’és molt, de diNcil, senyor, i miro de fer un esforç que no acabo comprenent de cap manera.
Sap, durant aquests anys l’he relacionat amb una orenetá, perdoni’m un altre cop per ser tan franca.
Les orenetes romanen durant uns mesos en un mateix lloc ﬁns que el fred gela les seves potes i emprenen el vol cap al sud, la terra calenta. Però, sap, per conveniència o no, tornen al lloc on el darrer
any varen estar, i aquesta és l’única diferència: vostè mai més va tornar.
Bé, no tot el que li dic és pas una al·lusió directa, el que li ha d’afectar és la seva consciència. No es
pensi pas que tampoc vull retreure-li res, però ara, en el meu darrer tram de vida, volia fer-li arribar
unes paraules.
Com és evident, no sabrà moltes de les coses que la mare va fer per privar-me de la realitat i així
viure amb la innocència de la situació que vàreu ocasionar.
La mare, mancada de recursos, s’inicià en la venda de pe*tes peces de roba; s’hi passava hores, ﬁns i
tot nits, no teníem diners i els pocs estalvis que reservàvem no eren suﬁcients per poder afrontar el
dia a dia.
Llum, gas, menjar, aigua… i quatre miserables pessetes. La mare no feia més que treballar; a la nit
cosia i al maG netejava les cases del veïnat per així poder menjar alguna cosa més que arròs i fruits
secs.
No obstant això, també en passàvem d’estones diver*des, no es pensi. Cada divendres enceníem el
casset de música que l’avi ens va deixar i escoltàvem una i altra vegada el “Concert per a piano i orquestra” de Txaikovski; era la nostra medecina. A més, algunes tardes quan la mare gaudia d’una
estona lliure, passejàvem pels camins vora el riu i ens explicàvem anècdotes. M’agradava jeure amb
ella sobre prats verds i plens de roses blanques, m’agradava fer-li pessigolles sota el maluc i que
me’n fes, però el que més m’agradava, i segur que compar*m aquest gust, Sr. Miquel, era el seu
somriure: era màgic i inconscientment em dibuixava una rialla en el meu rostre. La seva felicitat era
la meva i això ens creava un vincle vital.
Quan jo en vaig fer onze, les preguntes, la curiositat… no feien més que interrompre el meu present;
ja feia molt temps que no hi era a casa vostè i m’estranyava que no tornés del tren de rodalia d’on,
segons la mare m’explicava, pujava cada maG per anar a treballar. Quina innocència, eh? Senyor
Miquel! res més lluny de la realitat, vostè gaudia de luxes i d’una vida fàcil.
La mare, en veure la meva insolent ac*tud va decidir pactar amb mi un secret, un secret que ningú
podia saber: cada divendres, malgrat les poques pessetes que teníem reservades per les urgències
que poguessin passar, compraríem dos bitllets pel tren de rodalia; “si el pare no torna, l’anirem a
buscar!” Em va dir.
Quina felicitat vaig sen*r aquella tarda… La mare i jo compar*ríem un gran secret dins del tren de
rodalia i vostè en seria parGcip sense ni tan sols saber-ho. Avui, quan hi penso, veig que el gran secret que la mare va alimentar en la meva imaginació va ser per protegir la meva es*ma cap a vostè.
Mentre recorríem cada poblet, vèiem les muntanyes nevades, els corders pasturant i les orenetes
volant ben alt; el sol acariciava els nostres rostres mentre tractàvem de buscar-lo entre els passatgers que romanien als compar*ments del tren, però mai el vàrem trobar.
Aix..., senyor Miquel!, quants bitllets, quants viatges i quantes il·lusions… Quan jo em vaig fer més
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gran, vaig saber el mo*u de què n’havia estat de
vostè. Va escollir un altre tren, volia ser més lliure, viure sense càrrecs, si no recordo malament;
la mare m’ho va explicar una tarda de tardor en
sor*r del tren de rodalia, en veure el meu esgotament divendres rere divendres sense trobar ni el
mínim indici de vostè.
Cada dia em pregunto què hauria passat si vostè
no hagués marxat, però suposo que va ser millor
així. Vostè, tot i no ser-ne conscient, m'ha ajudat
a descobrir moltes coses, a observar les persones
i a fer volar la meva imaginació.
Avui l'únic que voldria poder recordar és com era
el seu eNmer somriure, perquè el de la mare sempre el recordaré.
Avui, Miquel, m’acomiado de vostè, ja que vostè
no ho va fer de mi. I gràcies per fer-me entendre
que a vegades hem d’acceptar que algunes persones només visquin en la nostra imaginació i, en

Querida Jessi,

meu cas, en l’esperança de trobar-lo en el tren de
rodalia.
El tren de rodalia es va endur la meva il·lusió de
trobar-lo, el meu anhel de tornar a sen*r la seva
abraçada i fer-me volar pel damunt del seu cap!
El tren de rodalia es va quedar la meva il·lusió una
tarda de tardor, mentre les fulles dels arbres voltejaven al so del vent i les arraconava, acomiadant-se per encetar l’hivern.
Les fulles feien la seva darrera volada i jo el meu
darrer viatge en el tren de rodalia. El xiulet en
sor*r de l’estació va emportar-se el secret de la
mare i el meu, i just allà, senyor Miquel, va morir
la meva il·lusió.
Ivet

Júlia Moldovan 3r A ﬁnalista

Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y tu familia, ¿todo bien? Bueno,
te escribo esta carta porque quiero contarte una cosa alucinante que me pasó ayer yendo al trabajo.
Úl*mamente he tenido unas semanas bastante duras y cargadas, por eso he estado ausente y no te
he escrito ni una carta. No sé, siento que es como si mi vida estuviera programada, porque siempre
hago lo mismo: me levanto, voy a trabajar, hago cosas por casa y me vuelvo a dormir. Todo es muy
monótono y no hay nada que me mo*ve. Además, en el trabajo tampoco me va muy bien. El jefe
siempre me da mucha faena y me dice constantemente lo que tengo que hacer y lo que no, y eso me
molesta. En ﬁn, ya me estás entendiendo. Pero te quiero contar mi día de ayer. Quiero que sientas
un poco lo que yo senG, y proponerte algo.
Ayer por la mañana, después de arreglarme, salí de casa y me subí al tren para ir a trabajar. Me senté al lado de la ventana y la verdad es que había un ambiente muy tranquilo y agradable. Estaba sola
en ese asiento y estaba la mar de bien. Con un silencio muy agradable, parecía que nadie tenía prisa
ni preocupaciones, todos estaban me*dos en sus asuntos. Era la primera vez que me sentaba al lado
de la ventana. Me puse a mirar a través de ella y, como si fuera un truco de magia, me adentré en
otro mundo.
Y allí empezó lo bueno. Era como si estuviera viviendo otra vez mis recuerdos, me venían a la mente
recuerdos tan bonitos, que podría estar hablando de ello durante días enteros. Primero me acordé
de cuando nos conocimos, ¿recuerdas ese día? Fue tan maravilloso, después de casi cinco años sin
ver a nadie por culpa de una pandemia, verte por ﬁn la cara, poder abrazarte, reír, correr hacia la
playa como si no hubiera un mañana… Sin duda, ese fue uno de los mejores días de mi vida. Y cómo
olvidar el día que vi nacer a mi pequeña y dulce Abby, mi sobrina. Parece que fue ayer cuando la cogí
entre mis brazos y ella tan sólo medía cincuenta y cinco cenGmetros. Era guapísima y su piel era tan
suave como la seda. O cuando viajé a Londres… Tuve la oportunidad de visitar si*os que toda mi vida
había querido ver, probar su fantás*ca gastronomía, conocer a personas increíbles y mirar por todas
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esas inmensas bibliotecas llenas de libros…
Bueno, y podría contarte mucho más. ¿Y sabes
qué es lo más fuerte? Que después, al bajar del
tren, me fui de allí tan contenta y animada, que
mis compañeros me preguntaron si me había
picado alguna mosca.
Así que después de esto, he llegado a la conclusión de que los trenes de cercanías *enen algún
secreto, algún truco, o algo parecido… Porque
han hecho que me olvide del mundo exterior y
que me dé cuenta de que necesito un descanso.
Sí, Jessi, necesito desconectar unos días y volver a
vivir momentos tan bonitos y felices como estos.
Y quiero pedirte que me acompañes. Quiero que
vengas conmigo. Quiero que vayamos juntas,
aunque sea al pueblo de al lado, pero quiero que

nos veamos y hagamos cosas para experimentar
otra vez este sen*miento de estar aisladas del
estrés y de los problemas, y que el mínimo detalle nos haga estallar de la risa. Escapémonos a
algún si*o, sin excusas. La semana que viene te
quiero lista y bien preparada.
En ﬁn, ésta ha sido mi aventura, mi descubrimiento y el secreto de estos trenes. Prueba tú también
a sentarte al lado de la ventana, ¡de verdad que
no te arrepen*rás!
Y la verdad es que me apetecía mucho contarte
esto. ¡Espero no*cias tuyas, eh!
Cuídate mucho. Te quiere,
Pink Rose

Laia Mansour 2n A 1r premi ESO Llengua Anglesa
Dear Mary, 22nd March ,2021
I'm wri*ng to tell you the story my mother did not believe when I told her.I hope you do !
It all started at her birthday party. She had invited a lot of people and her mother had prepared two
surprises for her. We all knew one surprise but not the other. It was a trip to Los Angeles, since she
really liked this city and of course she also had *ckets to see a Los Angeles game. She was very happy.
By the way, I have not introduced her to you. Her name is Alba and she is ﬁne.
It was about midnight, all the people had gone home but I had stayed to clean up all the mess there
was. Her mother and father were also at home.
Suddenly the door upstairs began to open and close, not only once but several *mes, and we could
hear were very loud knocks. We were all terribly scared. We did not know what was happening.
Alba's father took the lantern because there was no light above, and he went up the stairs slowly.
He was also very scared.
When he went up there were no noises, either from the father or from the door. We started calling
him but he wouldn't answer. So the mother also went up to see what was happening.
And the same thing happened . When her mother went up there was no sound, so Alba and I decided
to go up with all courage and head up.
When we arrived ,we didn’t ﬁnd anyone. We were so scared that we started crying and suddenly, her
mother and father began to laugh out loud and we did not understand anything of what was happening.
We were told that this was the other birthday surprise. Alba didn't like that second surprise at all, and
obviously neither did I.But my parents did although the surprise was not over yet.
But....who has opened and closed the door? Alba asked. It was his grandmother! They had not seen
each other for 5 months.
When we cleaned all the house, I said goodbye to the family and Alba and took the local train to go
home since it was very late and the train was almost empty, there was no one, only a woman dressed
in black. It made me look very bad.
So far my mother believed me but not in this next part.
The woman wearing black began to tremble and move in a very strange way. He was also looking at
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me while saying some words that I had not understood at all.
I didn't know what had happened but suddenly I had a gun and a knife in my bag. I was freaking out. I
didn't know where they had come from.
The gun and the knife started “ ﬂying”and went directly to the woman’s head. I was really shocked.
Thanks God I had already come home. The train stopped and I shot out.
I hope you believe me not like my mom. She said that I was lying but I wasn’t....
Hugs,
Maria José.

Anaïs Jové 1r batx A 1r premi
Estimat superior,
Ja fa mig any des que vam parlar per última vegada. Mig any des que va començar la meva nova
missió. Recordo perfectament el guió que havia de seguir, el meu objectiu, l’escenari d’actuació…
tot. Recordo que em vas dir que era l’única amb les qualitats necessàries i capaç d’assolir-ho dels set
presents del grup. Bé, al cap i a la fi, m’ho vaig haver de creure.
Abans de cada missió faig memòria de les meves normes: 1. Observar el subjecte des de lluny. 2. No
conversar amb ell o ella. 3. No aferrar-s’hi sentimentalment. 4. Romandre amb el subjecte sis mesos,
ni més ni menys.
Començàvem any. Prometia. Recordo la teva cara de repte, emoció i dubte (realment mai he sabut
desxifrar les teves emocions; deixa’m dir-te que són molt confoses i sempre que penso una cosa
acaba sent el contrari) davant el ventall de missions que ens havien atorgat al grup des de l’organització. Hi ha disset números feliços i justament disset missions ens havien estat assignades. Em moria de ganes de tornar a sentir-me plena amb la meva feina i un nou any sempre equival a noves
oportunitats. Per cert, has d’aturar aquesta mania que tens de deixar-me sempre pel final, amb la
tensió i ànsia sostinguda que saps que em genera.
I un dia després, allà era jo, davant del tren de rodalia, el meu escenari de sempre, envoltada de subjectes submergits en el seu món, abduïts pels seus pensaments o la falta d’aquests. Un d’ells era el
meu objectiu.
Vaig agafar aire i em vaig introduir en aquell vagó, el primer de deu consecutius. Una, dos, tres… la
setena fila. La del costat oposat de la porta, que està situada entre l’onzena i la novena fila de seients. Havia trobat la meva posició.
Recordo que abans de sortir de casa, penjat al burro, hi havia cinc looks diferents. Sé que els vas
triar tu perquè ets l’únic que coneixes de debò els meus gustos. Tal com penso, vesteixo. És un reflex de com som. L’escollit fou el segon, un vestit discret amb un to neutre, acompanyat d’un mocador suau i fràgil color cian, que contrastava amb la boina groga i els guants color lavanda que tant
m’agraden. Discreta, però no gaire. Com a mi m’agrada. Al costat del penjador vaig deduir que els
complements del look eren aquell diari i aquella maleta marró, que donarien joc al meu personatge.
Retornem al tren. Em vaig asseure. El cuir dels seients amb el fregament de la roba feia uns grinyols
incòmodes. Va entrar el primer subjecte. Camisa blanca, americana i pantalons negres a joc. Una
maleta penjava de la seva mà i les sabates brillaven més que el sol present fora d’aquells quatre metalls i ferros. Es va asseure dues files davant de la meva, al costat oposat d’on em trobava. No va
alçar la vista en dos minuts, el temps que va passar perquè dos subjectes més s’endinsessin a l’espai.
Dos estudiants. Se’ls podia veure a la cara l’angoixa i frustració que segurament era ocasionada per
les desenes de fulls desordenats entre les seves mans.
El vagó s’anava omplint. Cadascú era diferent però tots seguien els mateixos patrons d’actuació. En
aquell moment quan, per l’altaveu, van anunciar el compte enrere de sortida del tren, vaig començar
a inquietar-me. Recordo perfectament les teves paraules de dies anteriors: “Es diu Ricard, vint-i-cinc
anys, metre vuitanta-set. Cabells foscos i arrissats. És novell en una oficina del centre de la ciutat”.
Seguidament vas entregar-me una fotografia seva. Aquest era el meu objectiu.
La meva inquietud anava en augment per l’absència del noi al tren. M’havies dit que cada dia hi era
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present a un quart de nou del matí. Jo hi era, allà,
però ell no. Primer dia i ja començàvem malament. Vaig girar el cap en direcció a la finestra
situada a la meva dreta per mirar l’horitzó. Un
petit entrebanc no em faria perdre l’esperança. I
va ser llavors que es començaven a tancar les portes quan pel reflex del vidre vaig veure l'estrès en
persona. Vaig girar el cap d’una revolada. Exactament metre vuitanta i escaig, cabells foscs i arrissats. La meva atenció va focalitzar-se en la seva
presència. Es va dirigir a la quarta fila de seients.
Duia una camisa blanca, els botons de la qual no
quadraven amb els forats. La meitat d’aquesta
estava subjecta dins dels pantalons, d’un color
marró bronze, i l’altra sobresortia per damunt d’aquests. Portava una maleta subjectada per una
corretja, penjada a l’espatlla. Vaig somriure. Allà
tenia la meva missió.
L’observava. Ell no ho sabia. Vaig anotar a la
llibreta que duia tot el que podia percebre. No
parava quiet. Regirava la bandolera buscant-hi
quelcom que va acabar essent a la butxaca dels
pantalons. Vaig notar el tic de la seva cama. Deu
vegades foren les que va mirar el rellotge del seu
canell. Jo romania quieta, sense perdre detall. Foren uns quinze minuts intensos. Es va aturar el
tren i, amb un vist i no vist, el Ricard ja era fora
del tren. Corria, i molt. Se’m va escapar el riure
quan entre corredissa i corredissa va xocar contra
una parella d’avis, que per poc els tomba.
Primera presa de contacte. Estava satisfeta.
Dia rere dia era allà, a un quart de nou del matí,
esperant-lo, i observant cada dia els mateixos actes. Fins que va arribar el dia. Portava ja cinc me-

sos amb el mateix subjecte. Les seves accions eren
rutinàries. Justament aquell dia el vagó es va omplir de gom a gom. Al meu costat rarament s’hi
asseia ningú. Va ser quan el Ricard va arribar que
no li va quedar més remei que asseure-s’hi. Però
ho va fer inconscientment. Tots els meus sentits es
van alarmar. No acostumava a tenir l’objectiu tant
a prop. Sempre actuo de lluny. Observo, i després
ja saps el meu secret per acabar portant la felicitat
a aquells que l’han perdut. Però allà era, a dos
pams de mi. No portava rellotge. Diferia de la
seva normalitat.
Vuit i vint-i-cinc. Maleït aquest moment. Vaig
sentir la seva veu per primera vegada. Ni tan sols
em va saludar. Em va preguntar l’hora. Li vaig
respondre. Em va mirar. Em van venir a la ment
les meves normes. Vaig trencar la primera i la
segona, i ara mateix em temo que estic camí de la
tercera. No sé com, però el cas és que vam conversar. I durant una bona estona. Tant, que ens
vam passar la parada del tren quatre estacions més
enllà.
Sis mesos després del primer dia, puc dir que, com
sempre, he complert amb la meva missió. No de la
mateixa manera que hi estic acostumada, però
m’aferro a la idea que tant el Ricard com jo hi
sortim guanyant.
Em temo que he de deixar el càrrec per un cert
temps, però sempre podràs comptar amb mi.
Amb estima,
Felicitat, el secret del tren de rodalia.

Querido Julen:
Abel Pérez 2 batx A ﬁnalista

Escasas veces han sido en las que me he encontrado aislado, solo con mis pensamientos, en un
transporte tan caracterís*co y tradicional. Y ya es sabido entre la gente que ha podido conocerme,
que en situaciones de soledad, sobre todo si estas están bien ornamentadas con singularidad, la
imaginación ﬂuye por mí y puedo conver*r el mínimo detalle inspirador en una historia fantás*ca
con una facilidad fascinante. Por ese mismo mo*vo te escribo, porque he visto una muchacha enigmá*ca en el tren que me ha forzado, con su mágica, pero a la misma vez oscura mirada, a eximir mi
crea*vidad de las cadenas del aburrimiento. Te he escogido a * como lector porque sé que eres el
que más disfruta de mis improvisadas obras y que las juzgas honestamente, cosa que valoro por
encima de todo. Eres, como debes de saber ya, una de mis personas favoritas y en las que conNo
más. La extraña joven, extrañamente normal, viste con unos colores alegres que no acaban de coincidir bien con el gris y triste entorno del tren, donde los únicos que estamos allí nos hemos visto
consumidos por la pena de un día nublado como este. Aún así, su mirada es seria y melancólica,
puede que recuerde otro viaje similar o que simplemente esté contemplando el paisaje de nuestra
bonita Bizkaia. Sin embargo, lo que más misterio me produce no es su carácter ﬁrme, sino sus perte44
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nencias; sus ropas, el viejo y caducado diario que no ha soltado ni una vez en todo el trayecto, su
pequeño bolso entreabierto donde no guarda nada, y su enorme maleta que traslada cada vez que
*ene que ir al baño. Y esta es una acción que repite exactamente cada diez minutos, acto que cualquiera detectaría como sospechosa. He intentado romper su estricto horario supuestamente intes*nal ocupando yo el baño del vagón, pero no he tenido en cuenta la obvia existencia de otros baños
en el vehículo, así que mi plan ha fracasado. Después de mi estrepitoso ﬁasco, me he limitado a examinar al sujeto y a espiarlo, aunque suene perverso. Y aquí es donde empiezo a arrepen*rme de haberme ﬁjado tanto en esa misteriosa mujer. Me he percatado, en su sexto viaje al baño, del Gmido
tatuaje que esconde en el brazo izquierdo. Se me ha helado la sangre. Se trata de una serpiente con
cinco cabezas, representando cada una de ellas una cualidad: la valenGa, la fraternidad, la venganza,
el respeto y la lealtad. Como ya sabes, yo estuve en Italia hace quince años y no rodeado de la mejor
compañía posible. Conoces mi oscuro pasado sirviendo a Cosa Nostra y las horribles cosas que vi e
hice en ese inﬁerno italiano. Así pues, quiero saber por qué esa peligrosa mujer ha viajado hasta
Euskal Herria y si de alguna forma estoy involucrado en su misión. Me enfurece tener que recordar
esa etapa de mi vida. Al volver de Sicilia, estuve solo durante mucho *empo y la única forma de evitar el suicidio fueron mis escrituras. Muchos dicen que después de mi estancia en la punta de la bota
me volví más distante e incluso me tomaron por loco. No me he sen*do tan culpable de una decisión
en mi vida. El día que tuve que elegir entre formar parte de Cosa Nostra o ser ejecutado por alguno
de sus muchos miembros, tendría que haber escogido el camino más rápido, pues aún tenía la posibilidad de ir al cielo. Lo peor allí eran las noches, era cuando tenía más *empo para pensar. Pensaba en
los terribles actos que había come*do y la facilidad con la que lo había hecho, que era lo peor. Cadáveres, llantos, dolor: mi día a día. Cuando volví a España, me con*nuaba siendo diNcil mirarme al
espejo. Veía a un asesino, a un psicópata, a un monstruo. Estaba tan consumido por esa idea de mí
mismo que acabé arrancándome parte del tatuaje que representaba a la maﬁa, aunque nunca ﬁnalicé la operación por el dolor que me provocaba. Soy débil, un cobarde. Cinco años después tuve por
ﬁn el valor de salir a la calle para algo más que para comprar alimentos. Fui al Sorginzulo, un bar que
me quedaba cerca de casa. Allí conocí a Pablo, a Javier, a Sara y a *. Simpá*cos, diver*dos, sin remordimientos ni nada parecido; personas puras. SenG que erais gente en la que podía ﬁjarme y de la
que podía aprender mucho. Mi vida a par*r de aquel momento solo fue a mejor, lo cual no era muy
diNcil teniendo en cuenta mi pasado. De hecho, hoy mismo iba a visitar a Sara y a su hijo recién nacido. Estaba lleno de ilusión, aunque por mi serio e imperturbable rostro no lo pareciera. Todo esto
antes de que llegara la mujer del gorro amarillo, de los guantes púrpura y de la chaqueta azul claro.
Una mujer que llamó mi atención desde su subida al transporte público. Con su gran maleta, su pequeño bolso y su impasible mirada, que contrastaba con su apariencia. Odio a esta señora, la odio
desde lo más profundo de mi ser por haber despertado estos recuerdos que permanecían dentro de
mí desde hace ya quince años. Pero también siento compasión y pena por su pobre y miserable vida
que con los años se irá pareciendo a la mía. De alguna manera me veo reﬂejado en esos ojos tristes y
apagados que a su vez reﬂejan el dolor y la pena de la gente que ha sufrido por su culpa. Voy a hablar
con ella y a preguntarle por mi situación en todo esto. Aunque me duela en el alma, le mostraré mi
tatuaje como si estuviera orgulloso de él. De esta manera podrá compar*r su información conmigo.
Espero no estar involucrado en ninguna especie de peligro, pero por si acaso le entregaré esta carta a
mi vecino de asiento para que la presente a Correos: así me aseguro de que la recibes. Con suerte
estas no serán las úl*mas palabras que te dedico. Pero si así es, asegúrate de que todos mis conocidos oigan mi historia y sepan que resolví el secreto del tren de cercanías. Hasta pronto.
Tu querido amigo,
Leo. Lil Molinet
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Dear Cynthia,

Guillem Jové 2n batx B
1r premi Llengua Anglesa

Last week I had the weirdest experience. As you may remember, I always use the commuter train to
get to work. My stop back home is the second last. The thing is that there is always a par*cular man
sinng right in front of me.
The old man was quite heoy, short, balding and with a friendly expression on his face all the *me. He
wore old-fashioned clothes and a beret, which gave him quite a remarkable impression at ﬁrst. The
casual conversa*ons with him were nice and calm. Even though he was rather engaging and nice to
me and his presence was actually pleasant, I never spoke ﬁrst.
As to who he was or did, I never knew. Only that his name was Rod Reiss. However, he once told me
that he got down at the last stop. That struck me as very odd because, as far as I knew, it didn’t really
lead anywhere -as the sta*on was long abandoned- although the train arrived there.
Yet, he was the only person on the whole train that stayed un*l the last stop. I perfectly remember
the awkward but gentle smirk he used to make once I got oﬀ the train and the engine started again.
Also, he didn’t seem to chat with anyone else, just me.
However, two weeks ago, I ceased seeing him. Somehow I have missed his company, as the journeys
back home have been silent and the wagon has felt deserted ever since.
For some reason, one day of that week I heard a really loud humming coming from the wires that
followed the train tracks. It distracted me so much, like there were a thousand voices speaking at
once. Strangely enough, I must have dozed oﬀ and as a result I didn’t hear my stop at all, so I missed
it.
Strange as it sounds, it was supposed to be evening but it looked as if it was noon from my window. I
was posi*ve that the sun was senng just moments ago but that wasn’t the part that frenzied me.
Aoer around ﬁoeen minutes, I ﬁnally arrived at the last stop.
Ini*ally, I wasn’t going to get down. However, a sudden wave of curiosity washed over me and I felt
that I had to take a look around. I jumped oﬀ the train and I looked at the clear sky and the surroundings with an unclear mind. When I turned around I saw the supposed forgoeen sta*on as it was yet
being constructed. That moment I felt completely puzzled, wondering where I really ended up.
Oddly enough, I started hearing a very familiar voice, although in a tone of voice I had never heard
before. I felt truly relieved when I realised it was Rod Reiss. However, as to confuse me more, the
man was arguing very strongly with some construc*on workers. He was yelling madly with a red face
and tears in his eyes and approaching the rails un*l he got too close. Then he raised his arms, ready
to throw himself. From that point ,I could hear him clearly: he was threatening to kill himself, saying
that he had no longer nothing to live for, that they took everything from him. The laborers were
trying to approach him slowly and trying to calm him down from a cau*ous distance. But, suddenly,
the engine from the train started and he plunged to the tracks.
The whole *me I was paralyzed, covering my mouth and freaking out inside. However, when the impact occurred, I came back to myself. It was dusk and I was s*ll on the train. I was completely stunned by the scene I had just witnessed and I touched my face in disbelief. I looked around and no*ced
that the train hadn't reached the last stop yet. So, I waited a liele un*l I truly got there.
Once I reached the stop again, I got down and what I couldn’t believe what I saw. Now the sta*on
really looked abandoned and deserted and like nature was claiming it. No one was around and the
place was absolutely silent, apart from the engine of the train. As possessed with the need to understand the vision (shall I call it this way?) from minutes ago, I encircled the decadent building. Quite
awkward, behind it there was a domain almost aeached. Not sa*sﬁed, I explored the property from
the other side of the fences un*l I found a family cemetery with a dozen gravestones.
I looked through all of them but one caught my aeen*on immediately because of the photograph
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that was there. Without any doubt, it was -strange as it may seem- Rod Reiss. That was his tombstone and, crazy enough, it said that he died around thirteen years ago. I couldn’t ﬁgure it out at the
moment but that was the same year the sta*on was constructed. I let out a small and fran*c cry and
ran back to the train. I wouldn’t have wanted to miss it for anything in the world.
Now that I have a clear mind I can ﬁgure it all out. If Rod Reiss was buried there then it had to mean
that it was his property and that the construc*on of the tracks and sta*on had almost obliterated it.
Surely that ravaging gave him his ﬁnal ruin and provoked him to take his own life that day I spectated. Just thinking about it makes me shiver, remembering the smirk on that lovely phantom.
And now you know, dear friend, that the wagon is haunted by a gentle ghost. But, now in all seriousness, I pray that you keep it to yourself. This is not either your or my secret, it is but the secret of the
commuter train.
Yours truly,
Carla Vallver.
Guillem Jové 2n B

Dear Sonia,

Aina Alabart 2n batx B
ﬁnalista Llengua Anglesa

I can see that the leeer has reached you, thanks to the kindness of someone who bothered to follow
the instruc*ons above the leeer indica*ng your address and telephone number.
It's 1:15 pm, I haven't reached Paris yet, the trip is being very slow. I don’t want to bore you or worry
you. It is not my inten*on.
As you know, for a long *me I wanted to go to Paris to see my brother, your uncle. So, I decided to
buy a train *cket from Barcelona. I arrived at “Sants” Sta*on 20 minutes early in case there was any
diﬃculty. I passed the checkpoint and headed to Plarorm 3, where the train was about to arrive. It
started its journey on the tracks at 8:15 am ,and since then I had 7 hours and 31 minutes to sleep,
although this has not been the case. I took the ﬁrst few hours to delve into a new story from one of
the books I took.
Aoer the Pyrenées, already in France, a well-dressed man entered the train, at one of the stops that
included the journey. He sat in the seat in front of me, leaving a black leather briefcase beside him.
He seemed to be worried about something as he kept looking to see if anyone was coming. At the
*me, I found it strange that I was wai*ng for someone else on that same train. However, when he
saw that no one was coming, he complained silently, thinking that no other passenger would hear
him, but I could even hear him myself.
Due to his nervousness, when he got oﬀ the train in a village two hours from Paris, he leo his
briefcase on the seat. When I saw him leave, I tried to stop him with the liele French I know,
although it was useless since the man leo without his briefcase. I chose to stay with it while I
thought about what to do with it. Finally, I decided to open it to ﬁnd out if there was any document
to help me return it to its owner.
When I opened the briefcase, I was very surprised to see a large number of *ckets ranging from 20
to 50 euros. I did not ﬁnd any document. I looked around to see if anyone was watching me, but I
was actually alone in the wagon. Then I started calcula*ng, and aoer 10 minutes coun*ng accurately, I came to the conclusion that there could be more than 3 million euros. The ﬁrst thing I thought
was how easy our life would be if I was leo with the money. You know that our family has been
suﬀering from an economic crisis for a long *me, due to the closure of the family business. Imagine
everything we could do with millions of euros. As a precau*on, I opened my suitcase and made a
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corner to store my briefcase. Aoer 30 minutes, such a peculiar man came to claim the briefcase.
I clearly replied him that I did not have it, although I was scared because I saw that he was carrying a
ﬁrearm hidden in his jacket. I didn’t know whether to give it to him, but I chose to keep the money.
To feel safer, I changed wagons. However, the man kept chasing me and watching my every move.
So , I grabbed my suitcase and hid in the toilet of the train where I was wri*ng you this same leeer.
Now, I think I am in danger. I’m listening to someone knocking on the door constantly. I’m not entertained, I’ll leave my briefcase with the money in the hea*ng pipe of the toilet of wagon 4 of train
9702 Renfe SNCF. I will leave the leeer where I can and cross my ﬁngers for someone to ﬁnd it. Now
I’m going to open the door and try to escape the man, if I can’t I want to tell you that I love you my
daughter, and that if something happens to me don’t worry I’ll get away with it.
See you soon,
Laia

El gust per la Lectura

Des del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya s’organitza anualment el concurs “El gust
per la lectura”, amb la ﬁnalitat que
l’alumnat treballi més aprofundidament les lectures i en faci una interpretació personal. Enguany, 3 alumnes de Literatura Catalana de 2n de
batxillerat, la Clemen*na Coll, la
Kautar Mhirou i el San*ago Corrales
hi presenten els seus respec*us
treballs que són visions personals de
la novel·la “Laura a la ciutat dels
sants”, escrita per Miquel Llor el
1931.
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Manuel Machado, un poeta olvidado
RETRATO
Esta es mi cara y ésta es mi alma: leed.
Unos ojos de hasGo y una boca de sed...
Lo demás, nada... Vida... Cosas... Lo que se sabe...
Calaveradas, amoríos... Nada grave,
Un poco de locura, un algo de poesía,
una gota del vino de la melancolía...
¿Vicios? Todos. Ninguno... Jugador, no lo he sido;
ni gozo lo ganado, ni siento lo perdido.
Bebo, por no negar mi *erra de Sevilla,
media docena de cañas de manzanilla.
Las mujeres... -sin ser un tenorio, ¡eso no!-,
tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo.
Me acuso de no amar sino muy vagamente

una porción de cosas que encantan a la gente...
La agilidad, el *no, la gracia, la destreza,
más que la voluntad, la fuerza, la grandeza...
Mi elegancia es buscada, rebuscada. Preﬁero,
a olor helénico y puro, lo "chic" y lo torero.
Un destello de sol y una risa oportuna
amo más que las languideces de la luna
Medio gitano y medio parisién -dice el vulgo-,
Con Montmartre y con la Macarena comulgo...
Y antes que un tal poeta, mi deseo primero
hubiera sido ser un buen banderillero.
Es tarde... Voy de prisa por la vida. Y mi risa
es alegre, aunque no niego que llevo prisa.

Apollo 11

L’alumnat de 2n d’ESO ha assis*t a l’exposició APOLLO 11 al CaixaForum. Gràcies a aquesta visita
guiada ha pogut copsar la importància d’una ﬁta històrica per a la humanitat, l’anada a la Lluna, i
descobrir com molts dels objectes i tecnologies d’ús quo*dià tenen un origen molt espacial.
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Hi ha anat d’un clic!

Entre els més de 3.000 equips par*cipants en
l’edició d’enguany Guindàvols ha format part
aquest any del selecte grup de 125 equips que
jugaven la ﬁnal de Young Business Talents. L’Anaïs, el David, l’Òskar i el Pol han ens han representat en una ﬁnal molt compe*da i per un clic no
hem arribat al premi. Després d’un mal principi en
la primera ronda, han aconseguit guanyar la segona i arribar a la tercera amb serioses opcions de
ser campions del grup. Han dissenyat una darrera
estratègia guanyadora molt ben pensada i que de
ben segur hagués suposat el més que merescut

premi. Ha estat una errada en la transcripció de
les decisions al simulador, un detall, el que ha
impedit que DOPA, la nostra empresa, acabés la
ﬁnal entre els guanyadors. Hi ha anat d’un clic.
Al món de l’empresa el fracàs no existeix, ja que
sempre és una oportunitat per millorar. Així ha
estat pels nostres estudiants, que ja pensen en la
propera edició o en qualsevol nou repte que pugui sor*r. El que ha estat segur és un maG trepidant, emocionat i una magníﬁca experiència.

Concurs FES UNA ROSA

Com cada any, per la diada de Sant Jordi, el departament de Tecnologia organitza el concurs FES
UNA ROSA. A con*nuació us deixem un vídeo de totes les roses que van par*cipar al concurs (a la
web del centre)
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L’INS. Guindàvols dis;ngit amb 4 guardons als premis RECERCA JOVE

En efecte, tres inves*gacions en àmbits de coneixement tan diversos com la sociolingüís*ca, la biologia i els estudis de gènere realitzades per tres alumnes de l’Ins*tut Guindàvols, han rebut el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a guanyadores als Premis Recerca Jove 2020. Es tracta del
treballs:
Xènia Capdevila, amb el treball “El miratge de la immersió: del Montesinos al Guindàvols”, tutoritzat
per la professora Imma Creus, i que ha ob*ngut el Premi EAPC Luciana Calvo, que té com a objec*u
fomentar l’esperit d’inves*gació del jovent en els camps de la lingüís*ca, els drets lingüís*cs, la sociolingüís*ca i la polí*ca lingüís*ca.
Daniel Estrada Ramírez, amb el treball “Les vaques no beuen llet: Estudi de les condicions relacionades amb el metabolisme de la lactosa”, tutoritzat per la professora Mercè Del Barrio.
Maryam Amir Fakri , amb el treball “D’Egipte a Catalunya: un viatge en femení”, tutoritzat per la professora M. Teresa Quin*llà, i que ha ob*ngut el el Premi Reginó al millor treball que trac* qües*ons
de gènere tant amb relació a la temà*ca com al plantejament i que promogui la igualtat de dones i
homes.
A més, l’Ins*tut Guindàvols ha estat dis*ngit amb el Premi Reginó-Centre que, en col·laboració amb
l’Ins*tut Català de la Dona, reconeix l’interès per la recerca en relació amb les dones i les seves aportacions a la societat.
El passat 6 de maig es va fer pública la resolució rela*va a aquesta convocatòria 2020 dels Premis de
Recerca Jove, convocats per l’Agència de Ges*ó dels Ajuts Universitaris i d’Inves*gació (AGAUR), per
fomentar l’esperit cienGﬁc del jovent.
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MERCATEC 2021

L’alumnat de 1r de batxillerat, de 4t d’ESO i de 1r d’ESO ha par*ciptat a les diverses ac*vitats que
s’han organ*zat al Mercatec 2021. Per una banda,el dia 13 de maig els alumnes de 1r de batxillerat
van assis*r a una sessió en streaming del taller,” Motors mínims“, a càrrec del divulgador de ciència Marc Boada. I el dia 14 de maig l’alumnat de 4t d’ESO i de 1r de batxillerat va assis*r a la conferència impar*da pel Tomàs Molina “Com serà el temps quan sigueu pares i mares? La tecnologia
que caldrà per arreglar el canvi climà;c l’heu d’inventar vosaltres i els vostres ﬁlls” .
Per l’altra banda, l’alumnat de 1r d’ESO ha exposat el seu projecte relacionat amb el coneixement
de les eines del taller de tecnologia. La Paula Baena, la Mar Carrera i el Robert Aliet han presentat
el “Pasaparaula de les eines”. I l’Aaron Chavez, el Mohamed Boulhani, la Marima Khail i l’Alejandro
Gamboa han presentat “l’Oca de les eines”.

52

maig

Il·lustrant la poesia
Una de les ac*vitats de la diada de Sant Jordi ha estat interpretar un poema plàs*cament i confeccionar una pancarta per decorar-ne l’aula. En la primera edició d’aquest concurs les votacions han donat
el següents cursos guanyadors:

1r premi: 2n ESOB. Poema “Dona’m la mà” de Joan Salvat-Papasseit.

2n premi: 3r ESOA. Poema “Visca l’amor” de Joan Salvat-Papasseit.

3r premi: 1r ESOA. Poema “La meva Lleida no és la teva” de Màrius Torres.
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ERASMUS+ SMART MOBILITY 2.0 HAVE A LOOK !

Com ja sabeu l’ins*tut par*cipa en el programa Erasmus+ conjuntament amb quatre centres de
diferents països de la Unió Europea: l’Is*tuto di Istruzione Superiore G. La Pira de Pozzallo, Sicília
(Itàlia), el Hellenstein-Gymnasium de Heidenheim (Alemanya) i l’Colegiul Na*onal Bilingv George
Cosbuc de Bucarest (Romania), i el Rigas 18. Viduskola de Riga (Letònia). El tema principal del projecte està relacionat amb com canviarà la mobilitat en els pròxims anys i busca quina resposta dona
l’alumnat a aquests canvis. Al mateix temps, planteja com trobar solucions concretes per desenvolupar-les en els centres que par*cipen en el projecte. Es va fer a Brussel·les la trobada preparatòria,
on es va reunir el professorat dels diferents centres per tal de concretar els objec*us del projecte i
per visitar la Comissió Europea, i el Comitè de les Regions.
Els objec*us del projecte són:
• Es*mular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compa*ble amb el desenvolupament urbà sostenible, en par*cular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energè*cs.
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves
diferents modalitats.
• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en par*cular, el transport públic, la bicicleta,
la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la
seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. Reﬂexionar sobre com afecta
a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i
la conges*ó que generen tenen un impacte nega*u sobre el sistema respiratori i cardiovascular.
Per una altra, propicien sedentarisme i inac*vitat Nsica. La població mundial va creixent i els recursos del nostre planeta són limitats. En un futur pròxim haurem de solucionar el problema buscant
nous recursos naturals a la Lluna i a Mart. I creiem que els viatges espacials esdevindran un altra
classe de mobilitat.
Un altre objec*u important del projecte consisteix a dissenyar un viatge a la Lluna per tal de crearhi una ciutat. Aquest projecte es va iniciar el curs 2019-2020 i con*nuarà durant els cursos 20202021 i 2021-2022. s’està implementant amb l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batx , els quals *ndran la
possibilitat de viatjar a Pozzallo, Bucarest, Heidenheim i Riga.
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CONGRATULATIONS TO YOU ALL!!!!!
L’alumnat del centre ens ha representat al concurs
en llengua anglesa The Big Challenge i ha ob*ngut
uns resultats excel·lents!!!!
3r ESO
• IA DOLCET, 2a de la provincia
• JÚLIA MOLDOVAN, 3a de la provincia
• ERIC NEILA, 4t de la provincia
4t ESO
• ABRIL CAPDEVILA 4a de la província
• DOMINIC COSSIO 5è de la província
GEMMA CUGOTA 7a de la província
El concurs es va dur a terme el 19 d’abril i consis*a a contestar 55 preguntes de gramà*ca, vocabulari, fonè*ca i civilització. Per tal d’avaluar la
comprensió oral, 33 de les preguntes són de comprensió oral. La prova es va realitzar al centre i va
durar 45 minuts.
El concurs suposa un repte emocionant que incideix posi*vament en la mo*vació i implicació de
l’alumnat a la classe d’anglès.
Properament farem l’entrega de premis entre tot
el nostre alumnat pa*cipant, 35 en total.

Classiﬁcació a l’ins;tut:
1r ESO
1r Mohamed Boulhani (24)
2a Mar Carrera Olomí (29)
3r Robert Aliet (45)
2n ESO
1a Bruna Menén (11)
2a Laila Mansour ( 20)
3a Amal Bouchdouch (29)
3r ESO
1a Ia Dolcet Fernández
2a Júlia Modovan
3r Eric Neila
4t ESO
1a Abril Capdevila Palencia
2n Dominic Cossío (5é)
3a Gemma Cugota

CENA ROMANA – MMXXI
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L’alumnat de LlaG de 1r batx ha celebrat la seva CENA ROMANA, cloenda de l’oﬃcina de re coquinaria que han realitzat aquest mes de maig.
A par*r del receptari del gastrònom romà del segle I, Marcus Gaius Apicius, cada equip ha inves*gat sobre els costums culinaris de la Roma an*ga, ha cuinat un plat Gpic d’aquell període històric i
n’ha fet una vídeo-recepta. Els resultats s’han exposat a taula parada segons la tradició romana.
A la GVSTATIO (entrants), hem *ngut OVA CVM GARO (ous durs amb sala garum), CAROTAE FRICTAE (pastanagues fregides). Com a plat principal (Prima mensa), hem gaudit d’ISICIA OMENTATA (mandonguilles de carn), ISICIA AVIARIA (mandonguilles de pollastre),
PVLLVS VARDANVS (pollastre al vi) i PVLLVS ELIXVS (pollastre guisat). A la SECVNDA MENSA
(Postres), els plats han estat OVA SPONGIA EX LACTE (truita de llet), MORETVM (crema de formatge
a l’all), TYROPATINA (ﬂam de formatge), PEPONES ET MELONES (macedònia de meló i síndria),
DVLDICA DOMESTICA (dolços amb dà*ls), MVSTACEI (panets amb sorpresa), MALA AD FVRNVM
(pomes al forn amb fruits secs) i CRVSTVM CVM NVCIBVS ET VVIS CORINTHIIS (pasta fullada amb
nous i panses). Ad bibendum (per beure), MVLSVM, CERVISIA i AQVA. No hem pogut compar*r els
plats, respectant els protocols Covid, però el curs vinent ja podrem fer la degustació completa de la
cuina romana.

La crisi sanitària va interrompre la passada edició
del Secundària-rock, però enguany l’hem reprès
amb una proposta excepcional en el marc d’aquesta pandèmia que estem pa*nt. El format ha
estat en vídeo; cada centre par*cipant ha enregistrat un RAP amb lletra reivindica*va i respectuosa.
El nostre centre hi ha par*cipat des de 3r ESO.
Tot l’alumnat, en pe*ts grups, feia un RAP; ﬁnalment es va escollir el que presentaríem al certamen de Secundària-rock. El tema es diu “No a les
drogues”, fet per Maria Aliet, Marta Badia, Mariona Farré i Paula Pijuan.
Aquí teniu l’enllaç del Secundària-rock on estan
publicats els vídeos dels 9 centres par;cipants.
hMps://serveiseduca;us.xtec.cat/segria/
secundaria-rock/
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Orles 2020 –2021
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Departament de Ciències Expreimentals

Mercè

Anicet

Mireia

Carles

Olga

Lídia

Laura

Maria

L’EQUIP
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Departament de Tecnologia

Montse

Juanjo

Marc

Marc

Pere

Mª Cris*na (Dep. d’Arts)

Departament d’Arts

lluis

Cris*na

Xavier

L’EQUIP
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Departament de Català

Margarida

Emília

Cristina

Sefa

Imma

Orientació educativa

Imma

Inés

L’EQUIP
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Departament de Castellà

Daniel

Silvia

Julio

Mar

Teresa

Javier

Departament de Llengües Estrangeres

Rosa

Marina

Carol

L’EQUIP
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Assumpta

Lourdes

Marta

Departament de Socials

Glòria

Jesús

Teresa

Conxita

David

Albert

L’EQUIP
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Rebeca

Toni

Marta

Alba

Departament Educació Física

Israel

Vidal

Alfred

L’EQUIP
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Departament de Matemà*ques

Enric

Neus

Alexandra

Juan

Francesc

Marc

Roger

L’EQUIP
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Departament de Moda

Carme

Paquita

Carme

Teresa

Laura

Noemí

Anna

Sònia

L’EQUIP
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Departament de Mecànica

Joan

Alfons

Joan

Josep

Alfredo

Manel

Romà

Josep Lluís

L’EQUIP
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Departament d’IMA

Genís

Joan

Jesús

Jaume

Paco

Jordi

Ruth

Albert

Francesc

L’EQUIP
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Els imprescindibles

Maite

Mercè

Josep Ramon

Fernando

Elena

Montse

Carmela

Paquita

Eva

L’EQUIP
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Guindàvols celebra la seva V Olimpíada grega
Divendres 28 de maig, l'alumnat de 4t d’ESO va par*cipar en la cinquena edició de l’Olimpíada Grega Guindàvols, cloenda d'un projecte interdisciplinari del Departament d'Educació Física i el Seminari de Clàssiques. En aquesta ocasió, l'alumnat organitzador va ser el
grup de LlaG de 1r de batxillerat i, sota el lema olímpic ALTIVS, CITIVS, FORTIVS, noies i
nois de 4t d’ESO van compe*r per equips en diferents proves espor*ves segons la tècnica
grega (stadion o cursa de velocitat, dolico o cursa de fons, salt de llargada, llançament de
pes, llançament de javelina i lampadedromia o cursa de relleus). Com a novetat d'enguany, l'alumnat va haver d'enfrontar-se a una darrera prova ﬁnal amb els seus disposi*us
mòbils: el concurs cultural "I tu què saps dels Jocs olímpics an*cs?", on van haver de resoldre 30 preguntes sobre la història i les caracterís*ques dels jocs espor*us a l'an*ga Grècia
i la seva pervivència ﬁns a l'actualitat.
Equip guanyador

2n d’ESO cap a la Lluna
L’alumnat de 2n d’ESO s’enlaira cap a la Lluna
gràcies a l’exposició APOLLO 11 al CaixaForum.
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Tornem a sor;r al camp!
Els secrets de l’aigua, el projecte de
Biologia i Geologia de 4t d’ESO i 1r de
batxillerat de l’INS Guindàvols per
aprendre ecologia i pensament crea*u (en col·laboració amb el grup de
recerca CONTIC de la UdL).

Ciència al carrer des de l’aula
Divendres 28 de maig, l’INS Guindàvols ha
*ngut una magníﬁca par*cipació a Ciència al
carrer: l’alumnat de 2n d’ESO ens ha fet una
demostració dels efectes de la pressió i l’electricitat està*ca amb globus per a tothom.

Agenda 21

L’alumnat de 2n i 3r d’ESO de l’INS Guindàvols celebra la cloenda del programa AGENDA 21 amb
ac*vitats d’estudi de la biodiversitat del nostre entorn més proper: cens d’ocells amb l’ornitòleg
Joan Bernal i estudi d’insectes, amb l’entomòleg Àlex Levi.
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Camp d’aprenentatge de Sant LLorenç de Mongai

L’alumnat de 1r d’ESO A va visitar el camp d’aprenentatge de Sant Llorenç de Mongai. Al llarg del
dia van poder realitzar un taller d’arqueologia, van aprendre com vivien els homes i dones de la
prehistòria i també van realitzar un taller de pintura rupestre i un taller de tall de sílex.

Treball de síntesi 1r ESO:
ILERDA

Des del 31 de maig ﬁns al 4 de juny l’alumnat de 1r d’ESO va realitzar el treball
de síntesi relacionat amb l’època dels
romans a Lleida. Dins el marc d’aquest
treball l’alumnat va visitar el Museu de
Lleida i també va fer una ruta per les
restes romanes de la ciutat.
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Ac*vitats del Departament d’Educació Física

Intensiu tennis pàdel opta;va 2n d’ESO
L’alumnat de l’opta*va de 2n d’ESO van realitzar els dies 6 i 20 de maig dos jornades intensives
de tennis i pàdel al CT Urgell. Les jornades pretenen aprofundir en la tècnica, preparació Nsica i
d’aprenentatge amb tècnics especialistes. Els objec*us de l’ac*vitat van ser la sacada, dret, revés, joc i tècnica individual i per parelles, a més de la deixada i la volea. Tots vam poder gaudir
de dos jornades lúdiques i espor*ves d’aprenentatge i convivència.

Ac;vitat extraescolar futbol-sala
Donada la situació pandèmica i l’organització en grups bombolla aquest curs hem pogut oferir
l’ac*vitat con*nuada de futbol-sala dirigida exclusivament a l’alumnat de 1r d’ESO. L’ac*vitat
dirigida a 11 nois i noies ha estat coordinada pel programa del Pla Català de l’Esport a l’escola pel
curs 2020/21. El professor que va dirigir les sessions ha estat el nostre company Israel Gómez,
que ha fet una valoració molt posi*va de l’ac*vitat.
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Rutes senderisme 2n i 3r d’ESO
L’alumnat de 2n i 3r d’ESO van realitzar sor*des de
senderisme i orientació en medi natural per tal d’aprofundir en la tècnica del senderisme i l’orientació, així com en el coneixement de l’entorn natural i
geogràﬁc proper al nostre ins*tut. Al llarg del recorregut van conèixer de forma directa els diferents
*pus de regadiu u*litzats en l’horta, la diferent
concentració d’habitatges i la seva inﬂuència en
l’economia agrícola i ramadera de l’entorn del canal. Es tracta d’una ac*vitat interdisciplinària amb
l’objec*u de donar a conèixer amb una aplicació
teòrica i pràc*ca les ac*vitats en medi natural. Per
poder realitzar la sessió de treball van omplir un
qües*onari i van u*litzar la brúixola per a realitzar
l’ac*vitat correctament.
Tallers d’esport i discapacitat dirigit a 3r d’ESO
El 22 de març l’alumnat de 3r d’ESO va realitzar uns tallers organitzats pel Consell Català de l’Esport i
dirigit als centres del programa del PCEE. Aquesta ac*vitat va consis*r en una sessió teòrica i pràc*ca
referent a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat en l’àmbit educa*u de l’esport escolar i/o federat.
Es tracta d’un programa d’educació que té com a ﬁnalitat crear a les escoles, consciència i comprensió
envers les persones amb discapacitat.
Les escoles i els ins*tuts són el lloc ideal per posar els fonaments d’un món millor. Els nois i noies encara no tenen perjudicis. Per a ells, la paraula discapacitat, amb totes les connotacions nega*ves que sol
tenir en una part de la societat adulta, no existeix.
L’ac*vitat va consis*r en una part teòrica, on
s’explicaven els esports adaptats per part d’un
tècnic qualiﬁcat i d’un espor*sta amb discapacitat que va explicar la seva vivència i, una segona part, en què va dur a terme una part
pràc*ca d’esports adaptats, on els alumnes
poden experimentar de primera mà les sensacions de prac*car esport amb altres capacitats
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Nou èxit de l’alumnat del Guindàvols al Campionat de Catalunya de
“Refrigeració” i “Lampisteria i calefacció”

El divendres 4 de juny va tenir lloc, a l’Ins*tut Guindàvols, l’edició 2021 del Campionat de Catalunya de
Formació Professional en les especialitats de “Refrigeració” i “Lampisteria i calefacció”. Hi va par*cipar
alumnat de l’Ins*tut Anna Gironella de Mundet de Barcelona, de l’Ins*tut Barbat i Miracle de Tarragona i del l’Ins*tut Guindàvols de Lleida.
Tant els par*cipants en la prova de “Refrigeració” com en la de “Lampisteria i calefacció” van afrontar
el muntatge d’una instal·lació real en què van posar a prova els coneixements tècnics adquirits al llarg
de la seva formació, encara que en aquest cas amb un grau d’exigència força superior en precisió i velocitat d’execució. Tot plegat amb la diﬁcultat d’haver de mantenir la concentració i controlar l’estrès de
la compe*ció al llarg de les 7 hores de la prova.

Els resultats a l’especialitat de Refrigeració varen ser:
1r lloc: Ateeq M. – Ins*tut Guindàvols
2n lloc: Babarcar D. – Ins*tut Guindàvols
3r lloc, ex aequo:
Alejandro M. – Ins*tut Ramon Barbat i Miracle
Ivan R. – Ins*tut Anna Gironella de Mundet
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Pel que fa a l’Skill de Lampisteria i Calefacció els resultats van ser els següents:
1r lloc: Pol D. – Ins*tut Guindàvols
2n lloc, ex aequo:
Lluc J. – Ins*tut Guindàvols
Marc P. – Ins*tut Ramont Barbat i Miracle
3r lloc: Robert R. – Ins*tut Anna Gironella de Mundet
L’Ateeq i el Pol representaran Catalunya en les seves especialitats al campionat SpainSkills que se celebrarà a IFEMA (Madrid) aquest desembre de 2021.
A con*nuació adjuntem una breu galeria d’imatges de l’esdeveniment així com l’enllaç a l’streaming
(heps://youtu.be/Aa6PtWAWECc) amb què es va poder seguir en directe.

78

juny

L'Ins;tut Guindàvols, a l'avantguarda en innovació a la Formació Professional
L'Ins*tut Guindàvols ha implementat un projecte d'innovació per a la formació d'alumnat d'FP
en la refrigeració industrial mitjançant gamiﬁcació amb equips de Realitat Virtual.
L'alumnat dels cicles forma*us d'instal·lació i manteniment de l'Ins*tut Guindàvols de Lleida ha
pogut comprovar aquest curs, com la realitat virtual ha entrat a les seves aules d'FP, aportant innovadores metodologies educa*ves de gamiﬁcació als tallers.
L'ins*tut, conjuntament amb el grup de treball format per l'IES Virgen del Pilar de Saragossa,
el CIPFP Canastell d'Alacant, i les empreses Johnson Controls, Danfoss i Invelon, va resultar
beneﬁciari de les ajudes d'àmbit nacional per a la
innovació en l'FP, la qual cosa ha permès desenvolupar la primera eina en realitat virtual per a la
formació de tècnics en refrigeració industrial amb
amoníac, gas refrigerant totalment natural i ecològic, però tòxic i potencialment perillós en la
seva u*lització pràc*ca.
Gràcies a la subvenció del Ministeri d'Educació i
Formació professional, i del Fons Social Europeu,
s'ha pogut dissenyar una eina amb realitat virtual
que permet a l'alumnat ser el protagonista del
seu propi aprenentatge, amb la possibilitat d'elegir entre un passeig forma*u per l'interior d'una
instal·lació frigoríﬁca industrial adaptada a diferents nivells de complexitat, o la realització d'exercicis d'entrenament per familiaritzar-se en les
tasques de manteniment que fa habitualment un
tècnic en una instal·lació frigoríﬁca real.
Aquesta eina de realitat virtual, és idònia per preparar adequadament l'alumnat per a situacions
complexes i perilloses a les quals es poden enfrontar en entorns reals de la seva futura ac*vitat
laboral, evitant accidents i fomentant el treball
autònom.
Mitjançant la immersió virtual, l'alumnat pot estudiar la instal·lació frigoríﬁca amb el màxim detall, i també pot prac*car les tècniques de manteniment més habituals de l'oﬁci de frigorista de
manera idèn*ca a la realitat mitjançant la u*lització de dos comandaments. El sistema disposa
d'un registre dels avenços de l'alumnat i ofereix la possibilitat d'accedir per parelles a la instal·lació,
inclús de forma remota des de casa.
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Amb la u*lització d'aquesta tecnologia a les aules també es vol fer més fàcil l'acostament de
l'alumnat femení a aquestes especialitats, buscant disminuir l'escletxa de gènere en aquestes
professions exercides tradicionalment per homes.
EURAMMON i I.I.A.R, pres*gioses associacions internacionals del món de la refrigeració
amb refrigerants naturals i ecològics, ja han valorat posi*vament la qualitat del projecte, apostant per incloure els seus segells a l'eina i u*litzar-la en els seus futurs cursos.
Després dels períodes de testatge i u*lització
inicials, l'eina de realitat virtual quedarà lliure,
oberta i en diferents idiomes, perquè qualsevol centre forma*u, empresa o universitat en l'àmbit
mundial, la pugui u*litzar per formar de manera segura al seu alumnat, treballadors i nous tècnics en
refrigeració.
Més informació a:
hep://bit.ly/proyecto-vr-amoniaco

El pitch de Lessmore Books

Ha arribat el dia després d’assajos, retocs, prepara*us i nervis, però ha sor*t tot molt bé.
La Mireia Villalba, la Paula Gómez, la Gemma Cugota, el Dominik Cossio i el Yassin Tanane de 4t d’ESO
de l’Ins*tut Guindàvols fan la seva presentació oral del seu projecte ﬁnalista Lessmore Books en el
concurs App Educa*on d’mSchools en una sessió online davant de tota la comunitat.
Per veure el projecte, només cal clicar a l’enllaç de la web:
heps://lessmorebooks.ins*tutguindavols.cat/
heps://youtu.be/6eCWYtuwDi4
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SMART MOBILITY 2.O ERASMUS+DAY 15th JUNE

El 15 de juny es va celebrar la jornada Erasmus+ per tal de mostrar a tot l’alumnat del Centre el treball
dut a terme aquest curs. Vam fer la presentació oﬁcial del projecte i dels ves*ts de les futures ” mobilitats a l’espai”, dissenyats per l’alumnat de Vestuari i confecció amb l’Anna Vallabriga.
L’alumnat Erasmus va prac*car la “mobilitat” per les diferents aules on van ser apreciades les seves
informacions i ac*vitats.
Con*nuarem treballant-hi!
Congratula*ons to all the students and teachers in the project. An excellent work. Well done!
Great!
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Lessmore Books premiat a l’mSchools

El passat dijous 17, es va celebrar l’entrega de premis mSchools a tot Catalunya. Un grup d’alumnes de
4t d’ESO del nostre ins*tut va par*cipar en la secció App Educa*on amb el projecte Lessmore Books i
després d’anomenar-los ﬁnalistes, uns dies abans, amb un total de vint projectes més en la mateixa
categoria, va arribar el moment de la comunicació dels projectes premiats. El nostre alumnat va rebre
una menció al millor pitch del concurs.
Moltes felicitats!
Per saber més sobre aquest projecte:
heps://portal.ins*tutguindavols.cat/index.php/2021/06/14/el-pitch-de-lessmore-books/

EL GUST PER LA LECTURA
Kautar Mhirou, alumna de 2n de batxillerat de Literatura Catalana, ha estat premiada amb una Menció
especial en el XXVI Concurs literari El Gust per la lectura.
Par*nt del l’obra “Laura a la ciutat dels sants” de Miquel Llor, la Kautar va imaginar-ne un ﬁnal diferent
per a la protagonista, una noia sotmesa, i gairebé ofegada, per la rigidesa de la societat dels anys 30 del
segle XX.
Ella, en la seva creació, dona ales a la protagonista per poder evolucionar i decidir lliurement el seu
futur.
Enhorabona, Kautar!

heps://youtu.be/L33aeXCWRRI
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LA NOVA VIDA
Dos anys després que la Laura marxés de Comarquinal…
Es*mat Mossèn Joan,
Avui, que ja he aconseguit treure’m la bena que havia posat l’amor en els meus ulls, m’adono de moltes coses que em porten a establir una conclusió: que venim i marxem sols d’aquest món tan insípid. I
és que per arribar a aquesta conclusió, he hagut de passar per moltes males experiències. Vós ja sabeu
de quines us parlo.
De fet, no crec pas que a Comarquinal hagin oblidat la meva imatge, perquè tot i que jo em sen*a la
víc*ma, sé que segueixen pensant que jo era una intrusa que havia alterat l’ordre social. Però he de dir
que és cert allò que diuen: quan se’t tanca una porta, se te n’obren dues més, perquè avui la meva vida
és molt diferent de com era fa dos anys, quan encara vivia sota la marginalitat a la casa dels Muntanyola.
Si hagués d’explicar-vos en què consisteix aquest canvi, per començar us diria que ja no sóc aquella
dona insegura que aconsellàveu, perquè tot i que he passat per una forta depressió, aquesta m’ha servit per conèixer-me, per aprendre de mi i per saber quines coses ja no permetria mai més. Perquè dels
errors s’aprèn, oi?
Bé, penseu el que penseu, considero que ara sóc feliç, més feliç que abans. Ara ja no depenc de ningú, i
ningú no em diu com he de viure. I això és el que considero més important, la llibertat.
Pel que fa a la meva adreça, ara visc amb la meva cosina a Barcelona. En una Barcelona on no importa
la llenceria que es dugui, la gent amb la que es parli o bé els rumors que s’inven*n. I això és el que més
m’agrada de la ciutat en contrast amb el poble. A poc a poc me anat oblidant de Comarquinal tot i que
de vegades encara visc en un avui ple de records i paraules de l’ahir. De fet, l’únic que em connecta
amb aquell poble tancat és la meva relació amb vós. Perquè representeu la bondat dins aquella maldat.
Perquè heu estat com un pare per mi, i us ho agrairé tota la vida. Us agrairé no haver cregut els altres,
haver-me donat la mà quan més ho necessitava i no haver caigut en el prejudici. Simplement, gràcies.
Espero que vós també es*gueu bé i que ens tornem a veure.
Fins aviat, mossèn.
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Par;cipació en el Catskills de Tecnologia de la Moda
El dia 17 de juny de 2021 es va celebrar l’edició 2021 del Campionat de Catalunya de Formació

Professional, Catskills en la modalitat de Tecnologia de la Moda a l’Ins*tut La Garrotxa d’Olot. En
aquest skill van par*cipar un total de nou alumnes dels centres Anna Gironella de Mundet (Barcelona),
Crea*u i Tècnic Sabadell (Sabadell), La Garrotxa (Olot), Guindàvols (Lleida) i Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar).
La prova va consis*r en la realització d’una brusa a par*r d’un
model que se’ls va facilitar. Van
haver d’u*litzar molts dels coneixements que han anat adquirint al llarg de la seva formació.
Individualment,
l’alumnat va
par*r d’un patró base, prèviament fet i va haver de realitzar
la seva transformació per adaptar-lo al model, fer la marcada,
el tall i la confecció i acabats. Un
esforç afegit va ser enfrontar-se a la pressió que suposa mantenir la concentració i l’estrès durant les
hores que va durar la prova.
Del nostre centre van par*cipar dos alumnes, la Jeni Bultó i el Jonathan Pilay. La Jeni va obtenir la medalla de bronze i el Jonathan també va fer molt bon paper.
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No et rendeixis*
No et rendeixis, encara ets a temps
de trobar, de començar de nou.
D’acceptar les teves ombres, d’enterrar les teves pors,
d’alliberar el llast, de reprendre el vol.
No et rendeixis, que la vida és això,
con*nuar el viatge,
perseguir els teus somnis,
desencallar el temps,
llençar les deixalles i destapar el cel.
No et rendeixis, si us plau, no cedeixis.
Encara que el fred cremi,
encara que la por mossegui.
Encara que el sol s’amagui i calli el vent,
encara hi ha foc a la teva ànima,
encara hi ha vida als teus somnis.
Perquè existeix el desig i l’amor, és cert.
Perquè no hi ha ferides que no guareixi el temps.
Obrir les portes, llevar els forrellats,
abandonar els murs que et protegien.
Viure la vida i acceptar el repte.
Recuperar el riure, assajar el cant,
sense abaixar la guàrdia i estenent les mans,
desplegar les ales i provar-ho de nou,
celebrar la vida i conquerir el cel.
Mario Beneden
*Poema recitat per Aina López en l’acte de lliurament d’orles de 2n de batxillerat (21 de maig).
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