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ELS 
SPECIAL 
OLYMPICS

Del 3 al 7 del passat octubre , La Seu d’Urgell  i 
Andorra la Vella van organitzar  l’onzena 
edició dels  Jocs Special Olympics. Uns jocs 
que representen l’esdeveniment esportiu més 
important per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual que a Catalunya se 
celebren cada quatre anys des del 1988.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ens va demanar la nostra col·laboració ja que es 
tractava d’un esdeveniment de gran magnitud i punt de trobada de milers d’atletes, 
entrenadors i  famílies. En concret hi van participar 1.500 esportistes que van 
participar en 14 disciplines esportives diferents.  
 
A La Seu d’Urgell  es van disputar les competicions de bàsquet, hoquei, petanca, 
ciclisme, tennis i la exhibició del Programa Young Athletes. Els alumnes de 2n 
d’ESO de l’Institut Joan Brudieu, que ja havíem realitzat el crèdit de síntesi del curs 
anterior al voltant d’aquestes jornades esportives, vam ser els elegits i vam fer 
d’ajudants dels voluntaris. La nostra tasca va ser dividir-nos pels diferents llocs de 
la ciutat on es practicaven els diferents esports i acompanyar els esportistes i 
ajudar als voluntaris per tal que tot sortís tal com s’esperava.
 
Fins a la Seu d’Urgell es van desplaçar atletes catalans, però també una nombrosa 
representació de delegacions vingudes de fora (Aragó, Castella la Manxa, Castella i 
Lleó, La Rioja, Madrid, Valencia, Balears i el País Basc, Bèlgica, Mònaco, 
Dinamarca, Hongria, Suïssa, Àustria, Índia, Alemanya, Itàlia, Marroc, Finlàndia, 
Portugal, San Marino)
Un esdeveniment únic a la Seu d’Urgell, del qual els alumnes de l’Institut en vam 
formar part.
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TORNEIG DE TARDOR
El torneig de tardor d’aquest curs de l’institut Joan Brudieu  va començar el dilluns 
12 de Novembre. En aquest hi havia dos lligues, a la primera jugaven 3r i 4rt i a la 
segona 1r i 2n.
 
 A la lliga de 3r i 4rt hi havia cinc equips que la protagonitzaven i a la de 1er i 2n, 
quatre. 
 
A les semifinals que es van jugar en acabar les 
lligues, la de 3r i 4rt els anomenats (Anxoves), 
(España), (Latiafrieuropeos) i (Sense nom 1) es 
jugaven el pas a la final jugant el primer 
classificat (Anxoves) contra el quart (Sense 
nom 1) i el segon classificat (España) contra el
 tercer (Latiafrieuropeos).
 
Per la banda de 1r i 2n el primer classificat (Samba) contra el quart (Teletobbies), i 
el segon classificat (Sense nom 2) contra el tercer (Los Ballesta) també es 
jugaven el pas a la final.
 
Les dos finals van ser molt disputades. A la final de 1r i 2n (Samba) i (Sense nom 
2) jugaven la gran final i el guanyador va ser (Sense nom 2). Al mateix temps la 
final de 3r i 4rt la van disputar els equips (Anxoves) contra (España) i el guanyador 
va ser (España).
Ara ens toca esperar al pròxim torneig.
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TORNEM A LA VAGA!

El dia 29 de Novembre es va convocar  
una vaga a tot el territori Català perquè 
les universitats són molt cares.
 
A l’institut Joan Brudieu aquesta vaga 
no va afectar els alumnes de 1r i 2n 
que no van tindre dret
 a vaga. La majoria 
dels alumnes de 3r, 4t,
 batxillerat i cicles 
formatius que tenien 
dret a vaga la van fer. 
Les classes es van 
seguir fent de manera 
natural ja que la 
majoria de professors
 no van influir en la
 vaga. Tot i que 
l’actual situació dels 
professors i mestres 
ha provocat un 
“greu deteriorament 
de les condicions laborals” i en 
conseqüència de “la qualitat de 
l’ensenyament públic” assenyalen 
algunes fonts.
 
D’altra banda els estudiants segueixen 
pagant uns preus abusius que 
exclouen 

els estudis superiors, curs rere curs, a 
aquells que no les poden assumir. Les 
matricules universitàries són el primer 
gran obstacle en el qual topen les 
classes populars a seguir cursant els 
seus estudis.
 
                            Aquest fet, sumat a la  
                            impossibilitat de
                            compaginar els estudis
                            amb la seva vida  
                            laboral
                            per culpa de plans
                            docents que no tenen
                           en compte les seves
                            necessitats, són l’eina
                            principal de la
                            privatització de les
                            universitats públiques.
 
Els estudiants exigeixen el compromís 
d’incloure la rebaixa de taxes del 30%. 
El SEPC (Sindicat d’Estudis dels Països 
Catalans) han decidit sumar-se al 
moviment estudiantil.
 
Acabant amb paraules d’universitaris:
 
“Prou excuses, exigim la rebaixa”.

El passat 29 de Novembre  professors i alumnes 
del Joan Brudieu es van manifestar
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CONCERT DE NADAL

Com cada any, aquest també s’està 
preparant el concert de Nadal 
organitzat pel departament de música. 
L’encarregat de dur-lo a terme és el 
professor Narcís Mellado. Els 
participants són els alumnes de l’ESO i 
1r de Batxillerat. Tot i que per als 
alumnes de 2n d’ESO i 1r de Batxillerat 
és opcional participar-hi perquè no fan 
música dintre del currículum del curs.
 
La representació es fa en dues 
sessions. La primera es fa un vespre 
per a les famílies i la segona es fa 
l’endemà en horari lectiu per als 
alumnes del centre.
 
 

No només els participants canten sinó 
que també hi ha alumnes participants 
que posen música amb els instruments 
que toquen habitualment.
Com sempre, aquesta activitat ha estat 
tot un èxit i família, amics i companys 
han gaudit del fantàstic espectacle.
 
Esperem doncs, amb impaciència el 
del curs vinent!!



COM 

FUNCIONA?
La minicentral genera electricitat 
hidràulica gràcies al riu Segre.
 
Al matí genera electricitat, i a la nit, ja 
que ningú l’utilitza, bombeja l’aigua cap 
a dalt per al dia següent poder tenir més 
electricitat.
 
Per generar electricitat es mou una 
turbina que genera electricitat a partir 
del moviment amb un generador.

LA MINICENTRAL ELÈCTRICA 
DEL PARC DEL SEGRE

Lloc · El parc del Segre ( la Seu 
d’Urgell)
 
Nom del riu · El Segre
 
Tipus de central · Central 
hidroelèctrica
 
Cabal · 17,5 m3/s
 
Salt d’aigua · 6,50 metres
 
Potència  · 1.200 Kwa de potència
 
Producció elèctrica per any · 
860kVA
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INTERVIEW À OCÉANE ET 
GABRIELLE 

Voici l'entretien que les élèves de 2n d'ESO, 
qui font du français première langue, ont 
fait aux deux élèves québecoises qui ont 
partagé un trimestre avec nous. Océane et 
Gabrielle étaient accueillies dans deux 
familles de notre lycée.

Avez-vous appris la langue?
Oui assez, on peut bien comprendre mais on a encore de la difficulté à parler des fois.
 
Qu 'est-ce qui vous a plu le plus de la Seu?
Tout est proche, c'est facile pour se déplacer. Aussi les paysages sont beaux partout ici.
 
Si on va au Québec qu'est-ce qu'on peut visiter?
Le vieux Montréal, la ville de Québec, le Rocher Percé en Gaspésie et les paysages avec 
les grandes forets.
 
Avez-vous aimé le collège?
C'est très différent mais on préfère les nôtres. Chez nous c'est plus grand, on a plus de 
liberté et les horaires, d'après nous, convienne mieux à un étudiant.
 
Si vous pourriez, reviendriez-vous à la Seu?
Oui, on viendrait revoir nos familles et la ville mais ce serait lors d'un plus grand voyage 
dans tout l'Europe (pas seulement ici)
 
Pouvez-vous nous raconter une de vos traditions?
Nous, en fin d'hiver, on va à la Cabane à sucre. C'est comme un restaurant dans les bois 
où on mange des œufs, du bacon, du jambon, etc. Après, pour dessert, on sort dehors et 
une personne met du sirop d'érable (qui vient de l'arbre l'érable) sur de la neige et avec un 
petit bâton, on prend le sirop d'érable et on le mange comme un suçon.
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ENTREVISTA AL NARCÍS, 
PROFESSOR DE MÚSICA
Per què ets professor de música?
La meva mare és professora de música i el meu pare és professor d’institut tot i 
que ara ja estan jubilats. I la veritat és que no ho sé, suposo que és la unió 
d’aquestes dues influències tan determinants a la vida.
 
Què és el més fàcil de la teva feina ?
El més fàcil de la meva feina suposo que és 
tancar la porta de l’aula.
 
I què és el més complicat?
El més complicat crec que és engrescar els 
alumnes,  sobretot quan a un alumne li costa
 molt cantar o tocar algun instrument,  en 
definitiva, que li costa la matèria.
 
Quants instruments toques o saps tocar?
Saber tocar cap, però saber com es toquen 
uns 10 instruments. Ara mateix jo em veuria 
en cor d’iniciar qualsevol instrument.
 
T’agrada cantar?
No tinc una gran veu, però sí, m’agrada molt cantar.
 
Et consideres un bon professor?
Jo crec que no existeix un bon professor i el dolent tampoc, perquè depèn de 
moltes coses. Evidentment tenir més coneixement ajuda al moment de fer les 
classes.
Però jo en general penso que molts alumnes s’ho han passat molt bé amb la meva 
matèria.
 
D’on va sortir la idea de fer un musical cada any?
La idea no va ser meva. Unes noies de 4t d’ESO del curs 2010-2011 van començar 
a fer un guió per a un musical però aleshores no el vam poder dur a terme perquè 
em va portar  molta feina i o ens va donar temps.
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El següent curs les noies que ja feien 1r de batxillerat hi van tornar a insistir però 
tampoc va poder ser. El següent curs unes noies de 4t van dir que volien fer un 
musical i aleshores els vaig presentar el guió que teníem escrit i finalment aquell 
any va ser el primer que vam fer un musical.
 
Has treballat en algun altre institut?
Sí, he treballat a l’institut de Cardona, a l’institut de Solsona, a l’institut de Deltebre 
i també  a un institut de Valls i després ja aquí.
 
Quin és l’institut que t’ha agradat més?
El Joan Brudieu.
 
Contrabaix o trompeta?
Contrabaix.
 
Heavy o rap?
No m’agrada cap dels dos, però si n’hagués de triar un, triaria heavy.
 
Buhos o Txarango?
Txarango.
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COM FER UN CUB 2x2
En aquest apartat us ensenyarem a fer un cub 2x2. Potser pensareu que és molt 
complicat però NO, és molt més fàcil del que sembla.
Principalment comencem a explicar-vos com funciona un cub de Rubik 2x2.
Tots els cubs de Rubik tenen el mateix secret; s’han de seguir uns passos anomenats 
“algorismes” que són els que es segueixen per a aquests cub.
 
1. Hem de localitzar les peces de la cara per la que començarem.
 
2. Ara farem la cara. Per a fer-la no s’hi val posar quatre del color buscat, en una cara 
tenen una posició en concret. Començarem fent la cara blanca, cada peça té tres colors, 
els que no són blancs han d’estar connectats amb una peça de cada color, així si seguim 
aquests passos acabarem tenint la cara blanca feta i amb la part de sota ben acolorida i 
només faltarà fer mig cub.
 
3. Havent acabat la cara blanca la col·locarem a la part inferior del cub.
 
4. Ara col·locarem les cantonades al seu lloc, però no fa falta que estiguin ben 
connectades. Per a fer això s’han de seguir aquests passos:
     4.a. Girem cap a l’esquerra la part superior.
     4.b. Pugem la part dreta del cub.
     4.c. Girem cap a la dreta la part superior.
     4.d. Pugem la part esquerra del cub
     4.e. Girem cap a l’esquerra la part superior.
     4.f. Baixem la part dreta del cub.
     4.g. Girem cap a la dreta la part esquerra del cub.
     4.h. Baixem la part esquerra del cub.
I això ho fem fins que totes les cantonades estiguin ben situades.
 
5. Quan ja estan col·locades les hem de girar per acabar el cub. Per a fer-ho hem de fer 
els següents passos: 
5.a. Posem una cantonada que estigui girada a la part superior dreta i:
5.b. Baixem el lateral dret.
5.c. Girem part inferior a l’esquerra.
5.d. Pugem part lateral dreta.
5.e. Girem part inferior cap a la dreta.
 
6. Després posem la cantonada que estigui malament al mateix lloc a la dreta, però girant 
tot el cub i tornarem a fer els mateixos passos del punt 5.
 
7.  Quan ja hagueu posat bé totes les cantonades, si ho heu fet bé, ja haureu completat el 
cub.
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CRÍTICA 
CINEMATOGRÀFICA: IT
It (traduït al català allò) és una 
pel·lícula de gènere de terror de l’any 
2017 que tracta de les maleses que fa 
un pallasso assassí que es diu 
Pennywise.
 
Està ambientada en una ciutat dels 
Estats Units d’Amèrica i basada en un 
llibre d’Stephen King que es va publicar 
el 1986.
 
De totes maneres la pel·lícula ‘’IT’’ ha 
estat sotmesa a dures crítiques ja que 
la cinematografia aparentava ser de 
terror ja que porta el títol del llibre. La 
gent que ha vist la pel·lícula diu que fa 
més por que fàstic o que no creuen 
que hauria d’estar al gènere de terror.
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PARE NOËL O REIS MAGS
Cada vegada més el debat entre el Pare Noël i els reis mags és més freqüent. Els 
nens, evidentment, els estimen i esperen la seva arribada per partida doble. Per 
tant, és feina dels pares convèncer-los de qui visitarà el nen durant les vacances 
nadalenques. Hi ha doncs, nens amb més sort que altres perquè reben regals del 
Pare Noël, dels Reis Mags i fins i tot del Tió!!
 
N’hi ha però que s’han de resignar amb les explicacions dels seus pares com per 
exemple que el Pare Noël és el primer visitant i per tant, tindran més temps per 
gaudir dels seus regals...tot i que també s’han de tenir en compte tots els nens 
que no poden ser visitats pel senyor vestit de vermell perquè no tenen llar de 
foc...i que per tant, els pares han de decantar-se pels seus rivals, que des de dalt 
dels seus camells arriben a tots els balcons i totes les finestres de totes les cases 
per deixar els regals.
 
D’altra banda, els més patriòtics defensen que els reis són com la castanyada que 
són tradicions nostres i que s’han de conservar davant del Pare Noël i el 
Halloween que pertanyen a tradicions forasteres…
De totes maneres, o Pare Noël, o Reis o els més afortunats tots (inclòs el Tió) 
deixen quantitats exagerades de regals als nens i butxaques escurades als pares. 
Però aquest, és ja un altre tema...
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L'OU D'INSTAGRAM MARCA 
TENDÈNCIA
El passat 4 de gener un usuari anònim va pujar una publicació al seu perfil d’instagram 
que s’ha convertit en la publicació amb més likes del món amb gairebé 51 milions de 
likes. L’element fotografiat era un  simple ou de gallina. L’ou ha superat a la que fins fa 
poc en tenia més, (Kylie Jenner, amb 18 milions de likes).
 
Amb 9 milions de seguidors i una publicació amb 51 milions de likes, Instagram li ha 
atorgat la verificació.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualment molts perfils intenten batre el repte, (amb altres temàtiques també simples… 
un gat, un pollastre, un dinosaure,) però difícilment arribaran a la meitat de likes que el 
famós ou. Després del 4 de gener de 2019, l’ou ha marcat tendència.
 
Tot i que s’intenta, és inimaginable fins quin punt tenen poder les xarxes socials, on un 
objecte simple i quotidià passa a ser admirat com un quadre de Dalí. Aleshores sorgeix 
la pregunta…això és art? Van tant de pressa les noves tecnologies que ja han fet un tomb 
de 360 graus on tothom aplaudeix una fotografia d’un element que tothom en algun 
moment de la seva vida ha vist, tocat i fins i tot trencat per esdevenir una altra obra d’art 
com pot ser la truita…
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CUSCÚS

PREPARACIÓ
 
1. Salpebreu el pollastre i daureu-lo amb oli d'oliva en una cassola gran a la qual se li 
pugui posar una vaporera sobre.
2. Afegiu-hi la ceba i les espècies i deixeu-ho fins que s'estovi.
3. Mulleu-ho amb 2l d'aigua. Quan bulli, afegiu la resta de les verdures tallades a trossos 
grans. Saleu-ho i deixeu-ho coure uns 30-40 minuts.
4. Poseu la sèmola (cuscús) en un bol,  afegiu-hi un rajolí d’oli i aigua i barrejar-ho amb 
les mans.
5. Coeu al vapor amb la vaporera sobre la cassola on hi ha el pollastre i les verdures 10 
minuts.
6. Torneu-ho al bol, mulleu-ho amb una mica d'aigua i repetiu el procés anterior remenant 
amb les mans ( o amb unes varetes si et cremes).
7. Torneu-ho a la vaporera i deixeu-ho coure uns 10 minuts més.
8. Serviu el cuscús amb el pollastre i les verdures per sobre. Afegiu-hi part del brou i 
poseu-ne la resta en un bol amb una cullera per anar afegint mentre es menja.

INGREDIENTS
 
1,5 kg de pollastre trossejat
2 cebes picades
2 tomàquets triturats
500g de pastanagues pelades
300g de carbassó
400g de carbassa
300g de nap pelat
300g de faves
1/4 de col ( si pot ser la part més tendra)
julivert
1 culleradeta de gingebre
1 culleradeta de cúrcuma
1 culleradeta de pebre vermell
pebre negre
sal
20 ml. d'oli d'oliva
mantega

PREPARACIÓ DE LA SÈMOLA
 
750g de sèmola (cuscús)
20mL d'oli d'oliva
50mL d'aigua
sal
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KIPPES

PREPARACIÓ
 
 Agafeu el blat de moro i deixeu-lo en remull durant unes 5 hores i després escorreu el 
blat de moro i premseu-lo bé amb una espàtula.
En un altre bol més gran, poseu-hi el blat premsat i la carn picada. Afegiu-hi l’oli i la sal i 
torneu a premsar.
 Agafeu trossets de la massa que n’ha resultat  i aneu-li donant forma de cresta.
Ara només falta fregir-les uns 5 min.
 
 
SALSES PER ACOMPANYAR
 
Els kippes es poden acompanyar amb moltes salses, però les més adients són el 
 quètxup, la maionesa, la mostassa o la salsa barbacoa entre altres.

INGREDIENTS
 
1kg de blat de moro
100g de carn picada
1culladareta d'oli
1 Cullera de sal fina
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RAMIR, UNA HISTÒRIA PER 
LA QUAL LLUITAR
El mar... Quantes històries amagades hi rondaran? 
Estimats lectors, soc la Juliana, i avui fa exactament quatre anys que aquesta pregunta 
es passejava pel meu cap. Quan en tenia quinze. No us donaré gaire informació meva 
més, perquè en aquest cas, jo no en soc la protagonista. 
 
Ara us explicaré la història d’en Ramir, un noi de quinze anys nascut a Trípoli, Líbia, al 
qual vaig conèixer, en un dels viatges amb la meva mare per fer un reportatge per a la 
televisió, sobre la guerra. La mare ja m’havia avisat que aquell viatge podia ser perillós, 
que era un país en guerra, però les ganes de veure el mar i viatjar-hi, ni que fos amb un 
vaixell, superaven tots els temors. 
 
Ja érem allà, jo passejant-me per la platja, i la meva mare prenent-se un cafè al bar del 
davant. Segons el capità del vaixell, allò era un barri tranquil on no hi acostumava a 
ocórrer res. Jo era allà asseguda damunt la sorra, fascinada, escoltant i mirant el soroll 
màgic de les onades, que se n’anaven i tornaven sense parar, quan de cop uns plors em 
van fer sortir d’aquella mena d’estat d’hipnosi i parar atenció. Era un noi, estirat damunt 
una roca. Sempre he sigut massa curiosa, així que li vaig preguntar el motiu del seu 
estat.
Em va explicar que els seus pares i el seu germà petit havien desaparegut després d’una 
explosió a casa seva mentre ell era amb uns amics, que, per cert, ja no hi eren. També 
que no tenia els diners per marxar amb una  pastera. 
 
Ara us seré sincera, al sentir aquelles paraules, el cor se’m va accelerar, era com si en 
aquell precís moment, ell fos el meu mar. Una persona amb tantes històries i secrets per 
revelar-me...
 
Vaig anar a parlar amb la mare, i li vaig explicar la història d’en Ramir. Ràpidament ella la 
va aprofitar per posar-la en el seu reportatge, però ben aviat em va dir que ja podíem 
tornar cap a casa, que ja havia enllestit la seva feina. I mira que li vaig repetir vegades i 
més vegades de que havíem d’ajudar en Ramir i a tota la gent d’allà. Però ella només 
pensava en feina, feina i feina. No es va parar a rumiar en cap moment que aquella gent 
necessitava ajut urgent. 
 
Abans de marxar, però, amb l’excusa  que m’havia oblidat la tovallola estesa damunt la 
sorra vaig anar corrent cap a en Ramir. Ell encara seguia allà, ajagut, sobre la mateixa 
pedra. 
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Mira Ramir, aquí tens els meus estalvis, porto des de petita guardant-los, però crec que 
és un bon moment per usar-los. Au va! Què esperes? La teva pastera t’espera.
 
M’ho va agrair molt, em va abraçar uns cinc cops, i va marxar corrents amb les llàgrimes 
d’alegria que li relliscaven per la galta.
 
Bona sort, amic meu.
 
El viatge de tornada es va fer molt llarg, només pensava en ell.
La vida a la ciutat continuava, els anys anaven passant, i els cursos també. I finalment, 
va arribar el dia de complir els divuit, que esperava amb tot el meu cor des del dia que 
vaig tornar de Trípoli. Per fi, tenia l’edat suficient per poder anar a fer de voluntària a un 
camp de refugiats, precisament a Grècia, el lloc on el Ramir tres anys enrere m’havia dit 
que es dirigiria. Òbviament, després de tants anys esperant aquell moment, no m’ho vaig 
pensar ni un cop més. Ja tenia les maletes preparades des de feia tres dies. Així que 
l’endemà a les nou del matí ja era dalt de l’avió de camí a Grècia, concretament a l’illa de 
Lesbos.
 
Ja era allà, al camp , escoltant les paraules de la noia que em diria què havia de fer 
durant aquells dies. Però abans de començar, jo tenia un encàrrec pendent. Vaig buscar i 
preguntar per en Ramir, ningú en sabia res, fins que una velleta em va dir que tres anys 
enrere, a la seva pastera, un noi d’aquella edat havia mort al mar en una tempesta, tot 
anant cap allí. El cor se’m va trencar en dos, i vaig esclatar a plorar. No ho podia evitar. 
Però no em podia rendir, tanta gent com en Ramir hi ha en aquest món? Doncs sí, i la 
meva feina seria ajudar-los.
 
Res més, ara amb dinou anys, acabat el batxillerat, no estudio pas, em dedico 
bàsicament a ajudar a aquesta gent. Que com visc? La veritat és que visc com puc, on 
puc i quan puc. Bàsicament em preocupo més d’ells que no de mi mateixa. Això sí, 
sempre amb la història d’en Ramir al cor.
 
Amb aquest text no vull incitar a ningú a agafar el camí que he elegit jo. Només  vull dir-
vos que tots som persones i ningú es mereix el que aquesta gent sofreix. Senzillament jo 
he descobert que la vida de les persones té molt més valor que algunes de les coses 
materials que tant valorem, i molts dels diners que malgastem comprant coses 
innecessàries podrien salvar vides, com la d’un amic meu, anomenat Ramir.
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EL PITJOR INVENTOR DE LA 
HISTÒRIA
Hi havia una vegada un jove, en Pol, que des de ben petit somiava en ser inventor.
No li agradava gaire estudiar i en lloc de fer-ho, a casa, es passava la tarda al seu 
taller; on hi tenia guardats tots els seus invents. Durant l’escola primària i 
secundària va repetir 3 cursos.
 
No era el més llest que diguéssim, però ell volia fer el que li agradava, el problema 
era que no era gaire bo en això de ser inventor… En fi que era una patata; no era 
bo en els estudis ni tampoc en inventar coses noves.
 
Un dia, es va despertar amb ganes de crear alguna cosa que fos important per al 
món, va estar rumiant i rumiant, però no es decidia:
-Ja ho sé…ai, no, això no és massa senzill, ah sí...bé... no -però al final…
- Ah! ja sé el que inventaré, una màquina del temps!
 
Al cap d’una setmana d’estar tancat al seu taller sense dormir i només fent un 
descans quan volia emplenar una mica  l'estómac, va enllestir la feina.
Va crear una estranya màquina amb dos seients, retrovisors i un fre del seu antic 
cotxe. 
Aquell estrany artefacte era molt colorit, tant que feia mal a la vista i tenia forma 
de peix.
 
Va arribar l’hora de provar la maquina, però la panxa no el deixava treballar. Així 
que va decidir que primer menjaria una mica. Quan va acabar de menjar va tornar 
a posar-se a treballar.
 
Es va posar dins la màquina, com a ninot de pràctiques, i la va encendre. No va 
funcionar res. Perquè no s’havia adonat que la màquina  no estava endollada. I 
així el pitjor inventor de la història es va rendir.
He de dir-vos que mai us rendiu ni llenceu la tovallola és el pitjor que podríeu fer.
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LA SCHTROUMPFETTE
Qui c’est?
La Schtroumpefette est un personnage de fictionde la série de bande dessinée Les 
Schtroumpfs, créée par le Belge Peyo.
 
Description phisique
Comme tous les Schtroumpfs, sa peau est bleue.Lors de sa première apparition, la 
Schtroumpfette porte une robe et des chaussures blanches et elle a les cheveux 
courts et noirs. Devant le spectacle de la Schtroumpfette en larmes qui ne 
supporte pas son corps, le Grand Schtroumpf, qui admet en son for intérieur que la 
malheureuse n'a pas un physique facile, décide de lui faire subir une longue 
opération de chirurgie esthétique qui lui change son apparence: après cela, elle a 
un corps et des attributs plus fins, les cheveux longs et blonds, lui conférant sa 
grâce et sa beauté définitives, arborant une robe blanche plus belle et les talons 
hauts blancs.
 
Caractère
Elle est gentille, polie et courageuse.
 
Mon opinion personnelle :
De petite j’adorais les Schtroumpfs parce qu’ils sont bleus el très petits. 
Je pense que ce sont des personnages amusants et divertissants à regarder.
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YAKARY
Yakari est un garçon indien. Son âge n’est pas 
connu. Il est très aventurier, sympa et 
indépendant. Il aime les animaux et il peut parler 
avec eux.
 
Arc-en-ciel, c’est sa meilleure amie humaine. 
Regard-droit, c’est son père et Tresse-de-nuit 
c’est sa mère.
 
Il a un cheval, il s’appelle Fils de Trône. Son 
animal protecteur est un aigle, il s’appelle Grand 
Aigle.

LES 
DALTON

Les frères Dalton, créés par le dessinateur belge 
Morris et l'écrivain français René Goscinny, sont 
des personnages de l'univers de Lucky Luke, 
cousins de fiction des véritables frères Dalton.

Adversaires  récurrents de Lucky Luke dans le dessin original du groupe, et apparaissant 
dans diverses adaptations dans le dessin animé  sont également les protagonistes d’un 
film « Les Dalton ».
 
Personnages:
Morris déclara avoir trouvé cette idée dans un rêve, et affirma: J'ai créé les cousins des 
frères Dalton (Bande dessinée de lucky Luke, épisode « Hors-la-loi »où les frères 
mouraient), encore plus bêtes, ayant constaté que la bêtise et la méchanceté mises 
ensemble donnent lieu à des gags très drôles.
 
JOE: Il est le plus petit des quatre, méchant et (relativement) intelligent.
WILLIAM: William est souvent présenté comme le plus cultivé des Dalton.
JACK: Il est moins méchant et plus calme que son frère aîné Joe.
AVERELL: C'est le  plus grand, plus jeune et plus bête des frères Dalton, bien qu'il ait 
parfois des éclairs de génie.
 
Ils s’habillent tous les quatre de la même manière : des bottes marron, des jeans noirs, 
une chemise verte, un foulard rouge et un chapeau bleu.

Il s’habille avec un pantalon marron, une chemise jaune. Il porte un ruban bleu sur la 
tête avec une plume.
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JOC DE MATEMÀTIQUES
Es tracta de resoldre les vuit operacions, un cop resoltes es busca a l’abecedari quina 
lletra li toca. (estan col·locades per ordre) I així podrem completar la frase.
 
1-    x-5=10    x=15                5 -   -20-10+21=?    ?= -9
2-   5·2÷5=?     ?=2                6 -   -10·x= -50    x=5
3-  10·10-97=?  ?=3               7-    2· -3+(-3)=?   ?= -9
4-   7+x=10    x=3                  8-   3+7·2=?    ?=17

A = 9
B = 15

C = 1
D = 5
E = 4
F = 6
G = 8

H = 10
I = 11

J = 12
K = 16
L = 17
M = 1
N = 3
O = 2

P = 22
Q = 13
R = 14

S = 19
T = 20
U = 21
V = 0
W = 66
X = 6
Y = 19
Z = 30

SUDOKU

4 8

5

7

5

5

1

3

2 1

2

8

5

3

6

4 3 17

2

1 4

8 6

5

9

2 7
17

4
15

1

3

2
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SOPA DE LLETRES
S F R A C C I O P C W A Z U

F L Q V Y T D J K C X L R D

F I S E R R O D A N I G F E

H B E A Y R X Z K Ç H E D N

F R LL S S G H N F R A B F O

G Ï S C O L T O L T F R J M

A G Y G O S A O E I P A K I

S V G A H R U H A D N E G N

R J B S G X O M O U U E U A

A I J U B I T D A F K U G D

L T E N A E S S A I J I V O

O Y S T K R Q W A R N G X R

C T M E M A G I O T E E Z O

G P K P R O P I E T A M S L

M L Ñ D D F A S T R Y U U A

L E Q U A C I O R S M N B N
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TIRES CÒMIQUES
A Educació Visual i plàstica han treballat la tira còmica, una narració seqüencial 
breu que es desenvolupa a través de poques vinyetes (normalment d'1 a 4, en 
posició horitzontal). Són obra d'un dibuixant (o bé d'un dibuixant i un guionista) i 
es publiquen periòdicament en diaris, revistes i pàgines d'Internet.
 
A continuació, una mostra dels treballs tan divertits que han fet els alumnes de 
segon de l’ESO.

Maaike Pelàez

Nicole Prousel

Diego Grajales

Iasmina Popa
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Laia Jordana

Aroa Cortés

Aran Plana

Laia Pi

Ariadna Parra

Maria Ercilla
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Joao Días

Biel Gil

Aran Plana

Laia Pi

Jofre  Vilaseca

Pau De félix
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SOLUCIONARI

· FRACCIÓ · DENOMINADOR · EQUACIÓ · SUMA · RESTA · AÏLLAR · PROPIETATS · 
ENTERS · NUMERADOR · ÀLGEBRA · GRAU ·

4 8

5

7

5

5

1

3

2 1

2

8

5

3

6

4 3 17

2

1 4

8 6

5

9

2 7
17

4

15

1

3

2

79

6 4

3

1 2

6

7 9
6 9 4 8 3

8 1 9 4 7 3

2 9

7 9 8 5 6 2

7 2 8 4 6

69 5 3 8

4 8 6 9 3 5

Sopa de lletres

Sudoku




