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Amb sal i pebre

El món del Timbal
Quin món tan desconegut el món del timbal,
desconegut i fascinant... però sobretot,
sobretot... quin món tan sorollós el món del
Timbal. I escriu aquestes ratlles una persona
que ha “patit” en la seva pròpia carn, durant
un llarg curs, de nou llargs mesos, en petites
dosis de 45 llargs minuts, cada dimarts al
migdia, l’experiència, de la iniciació a aquest
món, d’uns quant abnegats alumnes de 1r
d’ESO que descarregaven, a cop de baqueta,
massa o garrot, tota l’adrenalina acumulada
durant els set dies anteriors.
J.J. Blay, excels professor, amb gran domini
del ritme i la direcció d’orquestra, anava
marcant el compàs amb flema britànica tot
indicant les entrades i sortides d’aquests
apassionats del terrabastall, mentre que, a
l’exterior, la vida continuava... o intentava
continuar. Cal dir que la casa Bayer  s’ha
ofert a patrocinar tan enèrgic grup perquè
veu en ells noves expectatives de mercat per
a algun dels seus productes, no ens atrevim a
vaticinar quin...

En perfecte estat... de salut
Darrerament les furgonetes invadeixen
el pàrquing de la nostra escola. Sempre
amb la honrosa intenció de procurar per
la nostra salut i el nostre benestar. Si
durant el segon trimestre vam gaudir de
la presència de la furgoneta tipus A:
“Puresa i salubritat de l'aire que respi-
rem”. Durant dos dies d'aquest tercer
trimestre va fer acte de presència la
furgoneta tipus B: Estat de salut del per-
sonal de l'escola.
L'arribada de la furgoneta va ser rebuda
amb expectació per part de l'alumnat
(com en el cas de JMR, resident a Sant
Feliu i alumne de 1r d'ESO, que va pre-
guntar, amb certa inquietud, si es trac-
tava d'un control antidòping) i amb pànic
contingut per part de bona part dels pro-
fessors, que buscaven inútilment excu-
ses per tal de no haver de passar pel
tub... I pel tub precisament és per on
primer s'havia de passar. En 1r lloc per
un tubet prèviament omplert a casa i
escrupolosament embolicat amb paper de
plata,
( “igual que els avis de la seguretat
social” va observar agudament PCR veí
de Molins, mestre de l'escola i algun
càrrec més ).  L'altre tubet, bastant més
temut, va ser omplert en directe a l'es-
mentada furgoneta, sense haver de
lamentar baixades de pressió, desmais o
crisis de cap mena. En pocs minuts els
tubets es van anar acumulant, fent gala
d’una gamma harmònica i acolorida de
tonalitats ben diverses (cal dir que
aquesta comunió de líquids corporals ha
fet més forts els lligams entre els mem-
bres de la comunitat docent).
Posteriorment es va procedir a la revi-
sió individual, detallada i minuciosa de
cada membre de l'equip. Talment cavalls
de pura raça, el professorat va ser
observat, examinat, mesurat i pesat en
una bàscula traïdora que no anava gaire
bé (només faltaria!!! si a casa peso ben
bé tres quilos menys!!!) i finalment
donat d'alta col.lectivament. Cal aclarir
que l'edat va ser preguntada directament
als afectats (no la van haver de saber per
les dents, com en els hipòdroms de més
prestigi). Es sospita que algun espavilat,
envejós de la situació dels companys
jubilats parcialment, es va posar algun

La Tira by Jordi Güell
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HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:

Els professors i professores que han treballat
amb els grups:

Montse Prats, Raquel Puig, Teresa Font, Eli
Ramírez, Carme Bosch, Glòria Mañé,  Anna
Torres, Susagna Font, Montse Viñolas, Pere
Carrera, Dani Urbano, Estel Andreu, Eulàlia Riera,
Viqui Burgués, Ruth Zamora.

Explicant-nos experiències:

Bernat Romagosa.

Supervisant treballs d’alumnes:

Lala Blay, Vicenç del Hoyo.

Dissenyant la portada: 

Lala Blay.

Des del Club de lectura:

Adrián Arribas, Paula Barro, Damià Campreciós,
Roger Carbó, Andrea García, Laura Gómez , Jordi
Badet, Carla Bonsoms, Pau Cors, Natàlia García,
Jordi Güell,Queralt Ollé,  Ben Xie, Eulàlia Riera.

Recollint totes les imatges i salvant tots els entre-
bancs informàtics:

Josep Marí, Bernat Romagosa.

A tots ells, moltes gràcies!!

Eulàlia Riera

Bona tarda a tothom.
Aquest és l’últim acte de les Festes de
Primavera de l’Escola Mestral. Han sigut
tres dies d’esports, dansa, exposicions,
ecologia, teatre i música. 
En primer lloc voldria agrair la col·labo-
ració de tots els alumnes, mestres i
pares que han fet possible l’èxit de les
festes.
En segon lloc us he de dir que aquest és
l’últim concert que el Joan Josep Blay
dirigirà com a professor de música de la
Mestral, ja que un cop acabat el curs
2006-2007, ens deixarà per dedicar-se
a altres tasques relacionades amb la
seva activitat musical.
Al llarg de 25 anys, el Blay ha estat el
nostre professor de música, i la música,
la seva feina i la seva passió. Durant
aquest temps, ha aconseguit que la
música s’hagi convertit en un dels eixos
vertebradors de l’activitat educativa de
la nostra escola. I en aquest concert,
com cada any, hem sigut testimonis
dels seus resultats.
Només ens queda dir-li que l’enyorarem,
perquè l’ empremta que ha deixat farà
que sigui difícil de substituir.
Volem desitjar-li molta sort en la nova
etapa que comença, i que el record de
tots els alumnes, ex-alumnes, pares i

Discurs de presentació del concert de primavera
a càrrec de Carme Duran.
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El safareig
HE PLANTAT UN ARBRE!!!

He plantat un arbre,

al pati de la MEVA escola.

I l’he regat amb cura 

perquè arreli i es faci gran! 

Quan passin els dies, 

passin els anys... 

el nostre arbre farà una bona

ombra

i acollirà els jocs i les rialles 

CONCERT DE PARVULARI, 1r, 2n I 3r DE PRIMÀRIA



l’aparador
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Cargols i un porquet Robert El cavall Paula L.

Un conill, pollets, una cabra, una vaca Una ovella, un porc, pollets, el conill, nens
que miren el conill

Bernat M.

VISITA A LA GRANJA

P3

Els nens i nenes de la classe dels cargols, durant aquest curs, hem anat a concerts, ens han fet teatre,
explicat contes i hem fet dues sortides molt boniques: al Poble espanyol, a fer un taller de ceràmica, i a
la granja de Can Montcau. Aquesta última ha estat molt emocionant. Vam poder veure, conèixer i tocar
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l’aparador

Fem una gimcana al poble espanyol

l’ordinador no funcionava, el profes-
sor oli treia Cd’s de les banderes, els
escoltava i ens deia les pistes

Vam trobar el drac de set caps

al laboratori d’un savi

El profe
ssor Oli

 ens va 
fer un

ball que
 havíem 

de caure
 de cul

Va se
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ertit
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l’aparador

El taller de paper ens va agradar
molt. Una noia disfressada de
paper ens va explicar d’on venia.
Sembla que de molt lluny, de la
Xina i dels àrabs fins als catalans
( dels que no són catalans no en
sabem res perquè no ens ho van
dir).
Després nosaltres vam fer el
paper amb polpa d’arbre que pot
ser groga, verda o d’altres colors.
Posàvem la mà i ,quan ja estava
fet, una màquina ho premia molt
per treure tota l’aigua.
Al nostre paper hi vam poder
escriure el nostre nom i la nostra
signatura (que n’hi ha que ja
tenim signatura perquè ja tenim
DNI eh? que encara ens dura de
l’any passat!)

Taller de paper al poble espanyol



l’aparador 1r i 2n
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Estàvem a l’habitació de
sis. Ja estàvem preparats per
anar a dormir. Jo vaig ser el pri-
mer a adormir-me i el Marc i
l’Helena roncaven molt. Però

Quin amic
més especial,
pensava, en
aquell moment,

Estava a punt
d’arribar a la
platja.

Estàvem jugant a un joc del
grup de dos i qui tenia la pilota
doncs deia un nom i a qui li
deies el nom li passaves la pilota
i s’havia de posar al mig. I així
tota l’estona. Estàvem a la
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Aquí estàvem asseguts a
la plaça del mar preparats
per fer una activitat d’una
estrella de mar. Ens va agra-
dar molt l’activitat,, es feia

Aquí podem veure tot el
grup que vam anar de colò-
nies.
Ens va fer bon temps i els nens i
les nenes es van portar molt
bé.
Ens van agradar les activitats
programades però el que
realment esperaven amb
impaciència era anar a les



E
s
c
o
la

 M
e
s
tr

a
l

10

l’aparador 3r i 4t

La casa de colònies era molt gran i hi havia diferents casetes, una
caseta era el menjador, una altra la sala de jocs i unes altres eren les
habitacions. També hi havia una piscina molt gran.

Sara Congost

A la platja vam fer una poció màgica i havíem de demanar un desig...
i a mi se’m va complir.

Laia Juvanteny

La pluja va estar present en totes les colònies i no ens va deixar fer
algunes activitats com ara la descoberta de la platja i ens va acom-
panyar també quan estàvem al Nautilus.

Lluís Arratia

El menjador era molt petit. El cuiner es deia Jose i feia uns canelons
molt bons, jo mé n vaig menjar cinc!

Aleix Díaz

A les estones lliures jugàvem en un pati, però l’estona que em va agra-
dar més va ser quan ens van deixar jugar a l’habitació, les demés
nenes i jo vam fer una discoteca.

Laia
Ginestà

En els aquaris hi havia molts peixos i jo els vaig fer fotos amb la meva
càmera. Hi havia moltes espècies: el tauró gat, crancs, l’ermità, la vaca

UNES COLÒNIES PASSADES PER AIGUA!!

Els nois i noies de 3r i 4t de primària van anar de colònies a l’Estartit. Aquesta esta-
da va tenir un ingredient especial, molt mullat i intens: La pluja! Va ploure, ploure i
ploure i quan semblava que ja no quedava més aigua al cel... tornava a ploure! tot i
així no van perdre la il.lusió i van viure “l’aventura” de la millor manera possible, amb
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tremolosa...
Sergi

Hernández

Vam anar, amb el Nautilus, a les Illes Medes. Vam haver d’esperar una
mica a un altre grup que venia amb nosaltres. Llavors van començar a
caure gotetes i vam anar a la part de baix. El Nautilus va ser el que més
em va agradar de les colònies.

Elies
Delgado

A les colònies ens va ploure molt. El segon dia va ploure tot el dia
menys a la nit. El tercer dia va ploure fins i tot a la nit. Quan passejà-
vem per allà tots ens mullàvem amb els bassals d’aigua.

Júlia
Hidalgo

imac
Rectángulo

imac
Rectángulo



L’aparador 5è i 6è
E

s
c
o
la

 M
e
s
tr

a
l

12

Colònies al Delta de l’Ebre

Les estades al Delta de l’Ebre tenen com a objectius principals apropar l’alumnat al
coneixement, in situ, d’aquest paisatge de la geografia catalana, aconseguir la cons-
cienciació envers la necessitat de protegir el medi natural, tan necessari per a tots
els éssers vius, afavorir la convivència entre el grup-classe i fomentar els hàbits

El Víctor, l’Àlex i jo al vaixell xulo
Estàvem al vaixell i era molt “xulo”. Quan
estàvem disposats a fer-nos una foto se’ns n’a-
nava el paper volant, era molt difícil contro-
lar-los!Feia molt de fred, gggg... aah quin fred
que feia!Bé anem a fer la foto, flaix....! veiem la
foto i... AAAH!!! Hi ha un cap al costat de l’Álex,
quin desastre!! Bé així va quedar la foto. 

Quina caiguda!
El dimecres, quan estàvem a punt d’arribar a
l’alberg vam anar a la platja de la Marquesa.
Allà estàvem observant el paisatge, fent fotos i
saltant per sobre de les roques.Aquí només es
veu l’Ariadna al terra, però quan estàvem sal-
tant per les roques, l’Ari i jo vam caure i de poc
que caiem a l’aigua, ens va fer tanta vergonya
haver caigut a terra, que ens vam aixecar ràpi-
dament i vam anar al costat de la Carla, com si

Bicicletada amb sorpresa
Ei!, heu vist la foto? No se’m veu gaire, però
sóc la de blau, la Clàudia Ferré. Aquí estàvem
sortint del transbordador, no us vull avançar
res, però la sorpresa seria que tornaríem amb
pluja. Veieu la furgoneta groga?, va ser la que
ens va portar des de la casa de fusta fins a l’al-
berg. Resumidament, una bicicletada inoblida-
ble, però una mica xopa.

Un dia de pluja
El segon dia és el millor perquè és el que ha
plogut. Estàvem des del mirador i començaven a
caure quatre gotes. Vam estar quinze minuts
esperant que vingués la furgoneta. Des del
mirador vam anar a la Casa de Fusta i vam com-
prar uns quants records.Mentre esperàvem
vam ballar i vam fer polseres.                           
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Al mirador
Aquesta foto la va fer una nova espècie que
encara no s’havia descobert: l’espècie Pere!
Estàvem observant ocells i, tot i que plovia, hi
havia força flamencs i alguna polla d’aigua.
Plovia tant que no vam poder continuar amb la
bici i ens va venir  a buscar una furgoneta que
ens va portar al transbordador i del transbor-
dador vam anar caminant fins a l’alberg.            

Això sí que és divertit!
Passem una estona divertida fent una gimcana de
preguntes... en el grup som el Ramón, l’Aida, la
Isabel, el Pau Díaz i jo. Però on són l’Aida i la
Isabel? Han anat al lavabo i les estem buscant i
de sobte mireu a la càmera!!

A la festa!
Aquella nit va ser la millor de les colònies, fins
i tot alguns nens van ballar sense parar, esta-
ven com bojos!  Vam fer la festa on guardaven
les bicicletes, això volia dir que havia de ser
gran per força, però, per la colla que érem, la
sala se’ns va quedar petita!       

La casa de fusta 
A la foto estàvem a la casa de fusta, i l’Anna ( la
monitora ) ens estava explicant cada bassa. Ens
va donar el dossier de la bassa i havíem de bus-
car noms d’ocells, parts de la bassa, herbes,
etc... per la casa de fusta. El que més em va
agradar van ser els animals dissecats. Després
com que plovia molt ens vam resguardar en una
botiga de la casa de fusta i després en un mira-
dor on vam veure flamencs, ànecs collverd,

La nit boja
Per què es diu la nit boja? Doncs perquè tots
estàvem bojos, ballàvem, cantàvem, i cridà-
vem, la festa no se’ns acabava mai....!! Sonaven
les cançons de : Pereza, SKA, El Porta,
Princesas, Nena Daconte... i etc. Fins i tot uns
quants alumnes d’una escola de Girona ens van
convidar a la seva festa. Va ser una nit inobli-
dable. Diria que va ser la millor festa en onze
anys!

Jugant a les parelles
Aquí sortim l’Ari la  Carla i jo mirant com la
Clàudia feia parelles, jugant al memori. Vam
quedar segones, va ser molt divertit i vam tenir
molta sort. Més tard vam anar a dinar i a jugar
a futbol amb els de Girona. A mi, l’Arnau em va
marcar un gol. Quina mala sort!!!!! Després ja
és va fer hora de marxar, ens va fer molta pena
però havia de ser així. I vam marxar dient:
“Que lástima pero adiós me despido de ti i me



E
s
c
o
la

 M
e
s
tr

a
l

14

Per fi va arribar el gran dia!! El viatge

cap a la Vall de Núria va ser variadet:

una mica d’autocar primer,  i després, el

Cremallera 

( l’aranya viva!). Finalment vam divisar

la Vall de Núria, que es pot dir que esta-

va gairebé deserta! I les aventures con-

tinuaven: el telecabina!

Els professors anaven ben equipats amb

feina! I els monitors, també! Vam mesu-

rar el cabal del riu, vam fabricar una

depuradora… Tampoc van faltar les

activitats multiesportives ni la baixada a

Queralbs: mentre xerràvem i cantàvem,

envoltats d’un fantàstic paisatge, no

ens vam adonar i ja  estàvem a la mei-

tat del camí! 

Amb festeta inclosa, l’endemà, tots

sans i estalvis, vam fer una cursa d’o-

rientació molt divertida! Es veu que vam

L’aparador 1r 

crèdit de síntesi: “l’ai-

VVVVaaaallll llll     ddddeeee    NNNNúúúúrrrr iiiiaaaa
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Jo esquio

Tu esquies

Ell/a Esquia

Nosaltres esquiem

Vosaltres esquieu

Ells/es esquien

LA MOLINA
L’aparador 2n 



l’aparador 3r
E

s
c
o
la

 M
e
s
tr

a
l

16

Del dia 24 al 27 d’abril els alumnes de 3 ESO, aprofitant la sortida de colònies al
massís del Garraf,  vam realitzar el Crèdit de Sintesi “LA TERRA” . La primera anèc-
dota de les colònies va ser el vertigen que patia el conductor de l’autocar, el qual,
amb un crit esfereïdor, ens va fer callar quan intentava pujar la carretera per por-
tar-nos a la Pleta tot observant el gran precipici al nostre costat. Després d’aques-
ta aventura vam veure el nostre primer rascler , relleu típic, on hi abunden els
avencs i les dolines. El Marí, carregat amb la seva súper càmera, no va perdre detall
mentre nosaltres, juntament amb la nostra tutora, fèiem curses saltant per sobre
les pedres, no podíem tocar la vegetació, ens vam fer un fart de caminar, moltes
hores, sota un sol abrasador, però va ser divertit, al final vàrem trobar el llop entre
les ovelles del mocador pirata de la Viqui.

A la nit observació! els anells de Saturn, els cràters de la lluna, ....Amb unes expli-
cacions espectaculars de l’Alfons.

Ens queden tres dies per explicar i poc temps per fer-ho. Van ser unes colònies real-
ment divertides, emocionants, guais, especials , úniques, on la convivència va estar
a l’ordre del dia. Unes colònies sorprenents , pensàvem que serien avorrides, que
no hi hauria res, al Garraf, però estàvem equivocats.

Vam aprendre a fer torns per a les dutxes, vam descobrir nous “bitxos” i el nom de
diverses plantes de p a pa.  Vam aprendre l’ús dels repel.lents de mosquits i els
grans avantatges dels “strepsils” i que en la nostra vida hi ha moments bons i no
tan bons però que els hem de viure intensament.

I l’últim dia, després d’un joc de nit on havíem de defensar a mort la nostra bande-
ra, ens van deixar improvisar una mini disco a l’habitació dels nois. 

En definitiva, les millors colònies, un bon rotllo amb els profes i monitors, i aprofi-

CRÈDIT DE SÍNTESI “LA TERRA”

AL GARRAF



HOW OUR ENGLISH HAS CHANGED

l’aparador 4t

Before the exchange trip, when we tried to
speak English we couldn't express our ideas
as well as we wanted.
But, after the exchange this has changed
drastically. 
Having the obligation to speak with our
Swedish partner all the time, we have
achieved to talk with more fluency and to
express what we wanted to express. To our
surprise, our partners understood almost
all of the things that we told them and we
understood them too. For  them the exchan-
ge wasn't very productive (linguistically
speaking) because they didn't improve
their Spanish a lot, they were only able to
say “buenos días, hola, paella, calor, loco y
reggeaton”. But we have taken advantage of
the exchange because our English has
improved more than their Spanish. Anyway
they had fun in Spain and we'll meet them
on holidays again and we hope their Spanish
has evolved and we can tell them more than
two words in Spanish. 

We are going to talk about our experience
on the exchange trip with the Swedish peo-
ple: it's an interesting point to look at
because apart from improving our English
we have had the chance to get to know ano-
ther culture and share ours, which has
been a unique and satisfying experience. 
At first, we thought we were going to be
able to speak English fluently and easily
but when we were in front of the Swedish
people, it wasn't so easy to speak with
them. But as we said before, during the
week we improved our oral English.

Their culture is so different compared to
ours: For instance, the sexual subject for
them is so natural and they talk about it
with everybody with no shame. But the
alcohol subject isn't so usual in their con-
versations with their friends and families
and it's extremely forbidden for them.

About what the Swedish people were like
we have to say that we have been very
lucky with them. We had no problems
there, in Sweden. Maybe some here but it
doesn't mind, that can't put the exchange
down.

17
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The exchange has finished. It has been a
very interesting and cultural week. 
We have enjoyed it so much and it has been
a very good experience that we will never
forget.
We have learned a lot of English. We have
been talking all the time in English with
the Swedish people, so we have improved a
lot. Actually, they came here to improve
their Spanish, but they didn't do it, so that
was better for us, because we spoke more
English.
Another important thing was the rela-
tionship with them. We were together all
the time, so we shared a lot of things and
that's the reason why we became very good
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L’aparador Batxillerat

Aquesta ha estat la tercera edició d’un viatge cultural al País Basc per estudiar l’obra d’Eduardo
Chillida i, aprofitant l’avinentesa, reflexionar sobre l’obra d’art. La sortida inicialment s’havia pensat
per als alumnes d’Estètica de primer de batxillerat però, en veure que molts d’altres hi estaven inte-
ressats, es va obrir a aquells alumnes de batxillerat que hi volguessin participar. El resultat ha estat
una assistència massiva i una compenetració molt especial comentant, discutint i observant. Aquí us
presentem algunes reflexions que han fet els alumnes d’estètica entorn la sortida i, si us passegeu
pel vestíbul de l’escola, veureu l’exposició de fotografies que ens han preparat els alumnes (i ex-
alumnes) de Fotografia.  

Leku:
Leku significa lloc. Sempre pensem
que lloc és alguna cosa inherent a
l’espai, que constantment és present.
En l’obra de Chillida veiem que no hi
ha lloc fins que no es delimita o es
diferencia  de la resta. La línia és
l’eina principal per delimitar l’es-
pai. L’escultor ens mostra l’espai a
través de la línia, que marca la fron-
tera entre materials, densitats i for-
mes. 
Igual que la línia fa comparèixer
l’espai, tot necessita d’un límit per
poder existir, tot necessita diferen-
ciar-se de la resta. Chillida  a partir
d’aquí elabora un discurs sobre el
ser. L’espai i el temps (com a conse-
qüència del ser modern) són els
principals elements de la seva reflexió, però totalment al marge del discurs científic, ja que és
l’escultura el llenguatge d’aquesta reflexió. 
Així l’escultor, amb el llenguatge de l’art, a través de la bellesa de la forma i materials, ens fa
patent la necessitat del límit per tal que hi hagi ser. L’escultura de Chillida, ens mou a una constat
reflexió, pròpia de l’admiració per qualsevol figura bella o obra d’art.

Marina Barrios

Reunió
En una de les escultures es veia clara una de les idees d’aquelles obres de Chillida Leku. La figura
limitava el buit, la no figura i, en limitar-la, construïa ja figura del buit.
Aquesta idea d’utilitzar la figura per crear figura en la no figura em recordava  la música en què
s’utilitza el silenci per crear ritme, crear un temps. Aquesta idea de temps es copsava també en la
matèria amb la qual s’havia construït: era ferro, matèria dura, forta, rígida, en què s’havia mar-
cat el pas del temps perquè s’havia rovellat. 
Aquella escultura servia per reunir i reflexionar com ens havia reunit a nosaltres i ens havia fet
reflexionar.

Marc Perrier

Llibertat
En el museu vam estar comentant l’obra El arco de la libertad en què s’hi aprecien dos arcs que sim-
bolitzen el mitjà pel qual podem travessar les fronteres i ser lliures. Si som a la riba d’un riu i el
volem travessar el que ens ajuda a fer-ho és un pont amb el qual podem creuar el límit. L’espai
entre aquestes dues figures ens mostra un diàleg entre elles. Els arcs tenen un paper de connexió
entre les dues peces verticals que simbolitza una abraçada. Eduardo Chillida i Jorge Oteiza eren
rivals en el seu ofici, es diu que un dia van coincidir i es van reconciliar i, en fer-ho, es van abra-
çar i es va  acabar la seva enemistat. Aquesta anècdota ens permet interpretar aquesta obra com la

VISITA CULTURAL A SAN SEBASTIÁN
ENTORN L’OBRA D’EDUARDO CHILLIDA
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representació d’aquell esplendorós moment d’amistat i alegria. 

Elisabeth Díaz i Assumpció
Gorro
La casa de Bach
Nosaltres, tot aprofitant el CD que ens van regalar els professors, ens volem acostar a Chillida a
través de la música. Concretament a través de les Suites per violoncels nº 1 i 2 (preludis) de
J.S.Bach. 
Aquestes Suites són per a un sol instrument, el violoncel, un instrument molt semblant a la veu
humana. En elles el buit adquireix un paper molt important. L’absent, el silenci, que crea el vio-
loncel al seu voltant ens recorda perfectament les escultures de Chillida on es juga amb l’espai, el
límit i l’absent. Tant en aquestes suites com les escultures, els respectius artistes no treballen
únicament amb el material que utilitzen sinó que també ho fan amb la relació del material i l’espai
que creen amb el buit i les seves fronteres.

Eduard Polls, Henar Ariza, Gerard Badet i Pol González

La casa del poeta
Farem un petit comentari d’un text relacionat amb l’escultura de Chillida  La casa del poeta i la seva
obra en general.
Tot comença quan s’assoleix el pas del no ser al ser, ja que perquè una cosa sigui s’ha d’haver ano-
menat. És quan generem la paraula que fem que la cosa tingui presència, sigui. L’espai delimitat per
la figura és allò que l‘escultor considera més important, és a dir, només veiem aquest espai quan la
figura el delimita, el determina. Si no hi hagués figura, l’espai seguiria estant-hi però no seria el
nostre centre d’atenció. Aquest espai és gràcies al límit de la figura. El límit és doncs el protago-
nista de l’espai,de la mateixa manera que el present, tal com diu Chillida, és el límit del temps.
Chillida dóna la mateixa importància a la figura que al buit que aquesta delimita i en algunes de les
seves escultures se’ns mostra que l’espai pot tenir fins i tot direcció.
En la seva escultura La casa del poeta se’ns parla del significat de la paraula “casa”, que no és només
un indret on viure, sinó una manera de relacionar-se amb l’entorn. Això té a veure amb el fet de
casar-se, que no és res més que compartir la manera d’anomenar i de veure les coses. El poeta es
relaciona amb l’entorn i el domina, mitjançant les paraules. La casa del poeta doncs, són les parau-

les.

Marta Morales i Carla Garcia

Un molt particular estar

A la tarda vam anar a “los peines

del viento”. Un cop allà després de

l’explicació vam parlar d’un poema

de Paul Celan en el qual es refle-

xiona sobre un ESTAR que es troba

entre la ingenuïtat i el discurs

vàlid. En aquest ESTAR no estem

totalment distanciats de les coses

(no és ciència) i alhora tenim

perspectiva per veure-les (no és

ingenuïtat). Aquesta explicació la

podem relacionar amb la figura bella ja que tot allò bell no presenta una explicació clara, no forma
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Món Científic

Des del trimestre passat, el departament d'informàtica de l'escola ha iniciat uns cursos orientats a
la utilització del sistema operatiu GNU/Linux, en concret d'una de les distribucions que més ha
crescut (tant tècnicament com en nombre d'usuaris) aquests últims anys: Ubuntu.

La història del programari lliure modern té un començament força peculiar: és la història d'una
antiga impressora dels anys 80 al servei del laboratori d'intel·ligència artificial del MIT (Institut
Tecnològic de Massachusetts). El programari lliure va néixer el dia en què un dels treballadors d'a-
quest laboratori, anomenat Richard M. Stallman, va decidir que ja havia dedicat prou hores a des-
encallar el paper que aquesta impressora engolia dia rere dia i, estudiant les causes de l'egoisme de
l'aparell va descobrir que no es tractava només d'un problema mecànic sinó que, a més, el progra-
ma que gestionava les impressions no acabava de funcionar correctament i, en encallar-se el paper,
no avisava a l'usuari, provocant així immenses quantitats de documents rebregats i llargues cues de
treballadors esperant els informes que la impressora destrossava.

Com que l'especialitat d'Stallman era precisament la programació (recordem que, en aquells temps,
això no era gents corrent) va decidir arreglar ell mateix el problema, així que va trucar al fabri-
cant de la impressora per explicar-li el seu problema i demanar-li el codi font d'aquest programa
malgastador de recursos, per així poder-lo modificar i, ja posats, salvar un parell d'arbres de
l'Amazones. Per sorpresa d'Stallman, l'empresa va negar-se a lliurar-li el codi font, ja que la lli-
cència a què el programa estava subjecte així ho estipulava; no obstant això, li van proposar de
solucionar el problema ell mateix, signant prèviament una sèrie d'acords de no revelació.

Aquest petit incident va ser suficient per fer que Stallman decidís deixar la feina al MIT, ja que no
volia col·laborar en l'expansió d'un tipus de programari que no permetia ser analitzat i millorat
per la comunitat de programadors.

Com que ja no tenia feina, i com que a la majoria d'empreses hagués acabat trobant-se amb proble-
mes similars, Stallman decidí fundar una comunitat de programadors on el codi font fos tan inter-
canviable, analitzable i modificable com - en paraules seves - ho són les receptes de cuina. Aquest
projecte rebé el nom de GNU i tingué el seu tret d'inici en la pretensió de crear un sistema opera-
tiu amb el codi lliure a imatge i semblança de UNIX, sistema de l'època encara molt utilitzat avui en
dia per la seva històrica estabilitat i molts altres avantatges que no ens aturarem a detallar.

Aquest projecte, iniciat l'any 1984 i que també duia el nom de GNU, avançà relativament ràpid,
tenint en compte que en aquells moments no abundaven els programadors i que molt pocs volien
invertir el seu temps en projectes desinteressats, tant és així que cap a l'any 1991 el sistema ja
estava gairebé acabat, mancant-ne només el nucli. Tampoc ens aturarem a explicar en què consis-
teix el nucli d'un sistema operatiu, però el nom ja ens dóna a entendre que sense aquesta part no hi
ha sistema que funcioni.

El cas és que l'any 1992, un estudiant finlandès anomenat Linus Torvalds, va invertir una bona
quantitat del seu temps lliure -hi ha gent per a tot- en crear un nucli lliure per a sistemes ope-
ratius tipus UNIX; així que GNU, pobre sistema mancat de nucli, va decidir adoptar aquest jove nucli
que portava per nom Linux.

Els motius pels que a l'escola hem volgut iniciar aquests cursos orientats a la utilització d'aquest
sistema operatiu lliure són dos:

El primer és justament que es tracta d'un sistema lliure, desenvolupat per una gran comunitat que
comparteix els seus coneixements de forma altruista i ajuda activament a la investigació, l'ensen-
yament, els petits programadors i, per què no dir-ho? respecta les llibertats i la butxaca dels
usuaris informàtics. Així doncs, creiem que els valors de la comunitat d'usuaris i desenvolupadors
de programari lliure s'adeqüen als que tota institució educativa representa. De fet, a les assignatu-
res relatives a sistemes operatius de les facultats d'informàtica només s'hi pot explicar en detall el
funcionament dels sistemes lliures, ja que el codi dels privatius és prohibit d'estudiar i les empre-
ses propietàries deneguen qualsevol petició d'informació a les universitats.

El segon motiu és el gran creixement que GNU/Linux ha experimentat en els últims anys, en tots els
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àmbits imaginables. Per a justificar aquest creixement presentem una sèrie de dades que, de ben
segur, sorprendran a més d'un lector. Sense
anar més lluny, Dell -principal fabricant
mundial d'ordinadors personals- ha iniciat
aquest any la venta de PCs amb GNU/Linux
Ubuntu preinstal·lat, iniciativa que ha pro-
vocat que altres empreses s'uneixin a la idea
del gegant informàtic.
Com podem apreciar a la gràfica (Fig.1),
GNU/Linux (Apache) s'ha endut amb dife-
rència la major quota de mercat en servidors
web (això és, els ordinadors que allotgen les
pàgines web) des de l'any 1996.

En els resultats d'una enquesta realitzada
l'abril de l'any 2005 a 6344 responsables
d'equips de desenvolupadors de programari,
mostren el convenciment dels experts en la matèria pel que fa a la seguretat de GNU/Linux.

És per això que, a l'escola, hem cregut convenient que l'alumnat surti del centre amb coneixements

El Safareig
EL GRUP DE TEATRE DE L’ESCOLA PRESENTA:

ENTREVISTA  A IRENE ALGUACIL I LAURA
DURAN.  ACTRIUS DE L’OBRA:
Et va agradar fer aquesta obra de teatre?
Laura: Sí, em va encantar. Ens ho vam passar
molt bé.
Irene: Sí, va estar molt bé. Gràcies a aquesta
obra he perdut una mica la vergonya. L’obra era
entretinguda i divertida i per aquest motiu en
els assajos i durant l’obra ens ho passàvem molt
bé.
Estaves nerviosa abans de començar l’obra?
L: Sí molt. Però és normal en aquesta situació. 
I: Moltíssim! Em pensava que no podria fer l’o-
bra! El primer tros en el que vaig sortir a
actuar estava molt nerviosa però a mesura que
anava avançant l’obra els nervis s’anaven
anant.
Et va agradar el teu personatge?Per què?

L:Si molt. Perquè no tenia res semblant a mi i
era divertit d’interpretar, encara que va cos-
tar.
I: Bastant. El problema era que jo sóc molt ner-
viosa i em va tocar fer un paper on havia de

ENTREVISTA  A MARTA BATTESTINI I JANA
DURAN. ESPECTADORES:
Us va agradar l'obra de teatre?
Sí, perquè feia riure molt.

Quins personatges us van agradar més?
Els obrers i la Senyora
Pou.
Us va agradar la cuca fera?
Sí, perquè ens feia riure.
Us agradaria fer teatre, per-
què?

moure’m i parlar molt lentament i això als
assajos em va costar. 
Et va costar aprendre’t el paper?Perquè?
L: No gaire. Perquè és fàcil memoritzar coses
que t’agraden.
I: Sí. El meu paper tenia moltes paraules i fra-
ses que jo no havia sentit mai, el vocabulari era
molt complex. 
Perquè t’agrada el teatre?
L: Perquè m’agrada, i fas creure un personatge
de ficció al públic sense ser tu mateix.
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T’explicaré una història...

Cap a les 10:30 l’autocar arribava al Barri Gòtic. Al baixar de l’autocar ens vam diri-
gir a la plaça del Rei on ens esperaven les monitores que ens van dividir en 2 grups.
Per no embolicar-nos la divisió va ser per ordre de llista. En aquest article farem una
petita explicació de la ruta que va fer el grup A. 

Vam començar amb una xerrada al costat de la maqueta de la ciutat en aquella
època on la monitora ens va ensenyar les Rambles, les drassanes i com els vaixells
pirates arribaven a la costa entre d’altres coses. Vam estar-hi una bona estona i
finalment vam passar al saló del Tinell on vam estar menys estona.  El saló del Tinell
va ser on, segons la llegenda, els Reis Catòlics van rebre Colom després del seu pri-
mer viatge a les Amèriques.

Acabada l’explicació en el saló del Tinell, ens vam dirigir cap a fora, a la plaça del
Rei. Allà vam estar entre 15 minuts o 30 minuts, més o menys, explicant-nos dos
dels edificis que hi havia a les bandes. A l’esquerra hi havia la capella de Santa Àgue-
da i a la dreta el Palau del Lloctinent que tenia barrots a les finestres, uns vells i
uns més nous. Donant la volta al palau ens van ensenyar els “putis”, uns angelets
que es ventaven el cul els uns als altres.
Un cop acabada la visita a la plaça del Rei i els seus edificis, ens vam dirigir a la
Catedral. Allà ens van ensenyar la capella que van fer construir els sabaters, d’es-
til barroc molt carregada i amb molt or. Després de veure la capella ens van portar
al centre de la catedral on hi havia una sèrie de relleus i ens van fer endevinar quin
era el més antic i quin el més recent. Casualment, la majoria ens vam equivocar. A
la sortida de la catedral ens vam aturar a la porta d’una petita capella d’origen
barroc i molt carregada, amb molt color daurat… Encara que l’explicació era molt
interessant, la majoria dels alumnes ens estàvem refugiant dels excrements dels
coloms que passejaven per allà.

Seguint el carrer de la capella vam arribar a la plaça de Sant Felip Neri. On les faça-
nes estaven deteriorades per les bombes i els afusellaments que s’hi van produir.
Les façanes són representacions gremials i on hi havia la “sala de reunions” dels
sabaters. En la façana d’aquest edifici hi podem veure un lleó que representa Sant
Marc, entre el Renaixement i el Barroc.

De camí cap a la plaça Sant Jaume ens vam creuar amb els companys del grup B
que ens van explicar una anècdota  d’un colom al que tots vam córrer a veure. Un
dels coloms dels quals abans ens estàvem refugiant, havia caigut. Un cotxe que
passava per allà, el va atropellar i seguidament un senyor el va trepitjar. Quan vam
anar a veure’l estava escampat.
Finalment vam arribar a la plaça de Sant Jaume on vam fer un exercici d’interpre-
tació. Ens havíem de llegir 2 textos del dossier, pensar com seria la situació políti-
ca de l’època i inventar-nos un eslògan. Per fer això ens vam haver de dividir en 2
grups. Ens van sortir dos eslògans molt interessants, pel primer text va sortir “més

La Barcelona dels Àustria

Crònica de la sortida realitzada per 4t

Helena García, Marta Lacima
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The Day of the Friki

On Friday 25 of may the day of the friki will be celebrated. As I'm writing about it 3 days
before the celebration, I hope everything will be alright, there will be some role playing
activities and friki activities in general, I've said that I'm writing it many days before the
party (and i need 3 more levels  to see the future (and a claw of troll-dragon)) and i don't
know what will happen, then I'll just explain you some things that you have to know about:
A friki is a spirit that happens to be a person, and “it” tries to demonstrate all the time
to all other people that he comes from another planet/world/dimension etc...but some fri-
kis are only kids with a bear and some mature physical characteristics.

Mental and social characteristics of the typical freak:

· strange dressing ways
· comics, war novels, role games books etc. in their hands.
· strange way of talking, walking, and relating
· no-girlfriends (in fact the freak girl doesn't exist, they have a different name)
· a kind of sexism towards girls, which is only fear of the unknown  
· lots of money to be spent on useless things
· strange sleeping hours
· strange idols
· usual listener to epic bands or anime opening bands
· strange...

This last word tells us the meaning of friki that in fact is only freak (strange) with a
strange spelling (of course).

But remember, I'm not a friki, I'm a wizard of the 20
level!!!!!!!!

Why is English important in our future?

-”I expect to be an English teacher in the future so it is quite simple to know that I need
to have a good command of all aspects of the English language. At the moment I'm studying
for the First Certificate at the schiool and in an academy out of the school. I spend appro-
ximately 5 hours studying english plus the 3 hours that I usually do at school. It's a bit
exhausting, but now I'm more confident about my success rate at the exam and I hope to
have a good mark.”

Rubén
Recio

-”In the future I don't want to work in anything related to English but if I wanted to study
in England , Sweden or USA I would have to learn all the English that I could.  From the
other side, next summer I will go to USA in a basketball trip  of mine, so I  have to be ready

English corner
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El Carnet de la Biblioteca

Ha arribat l’estiu!!! Desem ben amagadets els llibres de text del curs que ja ha acabat. tenim mol-
tes ganes de descansar, anar a la platja, pujar qualsevol muntanya que se’ns planti al davant!
banyar-nos en llacs d’aigües glaçades... passejar amb els amics i amigues, menjar-nos un munt
de gelats... dormir a l’ombra d’un bon arbre!
Entre tanta “activitat” els nois i noies de Club de lectura us han preparat una selecció de llibres
refescants, entretinguts, estiuencs... perquè passeu bones estones llegint.

Operació Kyoto
Àngel Burgas. 
En Pol aviat farà 14 anys, la seva padrina li
regala un viatge per anar a visitar-la. Quan
arriba a l’aeroport, la seva padrina no ha
vingut a buscar-lo. On deu haver-se
ficat??? 
I a partir d’aquell dia en Pol es veu immers

Val més anar sol

Care Santos. 
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El castell de farfutalles
Malachy DoyleL’avi del Miquel és un home molt divertit

que parla amb un llenguatge ple de paraules

inventades. Què deu ser “l’enfundapes-

quis”? i qui és la “Totupispa”? En Miquel

haurà d’aprendre el llenguatge del seu avi si

vol salvar el castell de farfutalles del

No m’agrada llegir!Rita Marshall
A en Víctor no li agrada llegir. Un bon dia el
nen obre a contracor un llibre i descobreix
que les paraules que hi ha escrites contenen
un món meravellós que es desplega davant
dels seus ulls admirats.A partir d’aleshores no hi haurà ningú que

La cara del vent

Rafel Vallbona
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El Safareig

EL PALMARÈS DE L’ESCOLA

CERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI
AJUNTAMENT DE SANT FELIU:
Àlex Daudé: guanyador poesia cicle mitjà
Carla Rolduà: guanyadora poesia cicle superior
Elena Abril: Finalista poesia 1r cicle ESO
Marta Duran:Accèssit poesia 1r cicle ESO
Eugènia Poveda: guanyadora poesia 2n cicle
ESO
Núria Barrios: finalista conte cicle superior

JOCS FLORALS DE LA FEDERACIÓ DE COO-
PERATIVES ESCOLARS DE CATALUNYA:
Alèxia Sanz: 1r premi conte cicle inicial
Laia Rodríguez: 2n premi poesia cicle inicial
Àlex Daudé:   1r premi poesia cicle mitjà
Lluís Arratia:  2n premi poesia cicle mitjà
Laia Baleta:  1r premi poesia 1r cicle ESO

Un cop més, l’alumnat de l’Escola ha estat reconegut fora de les seves aules.
Enguany s’han rebut els següents premis i mencions:

1r PREMI DE FOTOGRAFIA CIENTÍFICA DEL CDECT (Centre de documentació i experimentació en

ciències i tecnologia)

El dia 20 de maig es va fer el concert de
l’Escola Mestral al Palau Falguera. Hi va
haver dos concerts (un al matí i un a la
tarda). El del matí, va consistir en l’actua-
ció de gralles i timbals de 1r i 2n d’ESO i
les classes de 1r a 3r de primària van can-
tar.
El concert de la tarda, va consistir en les
actuacions de les corals de 4t, 5è i 6è i de
1er i 2on d’ ESO. També hi va haver el con-
junt instrumental i el grup de flautes de
4t, el grup de flautes d’ESO, el conjunt
instrumental de 2n d’ESO  i el grup de jazz
(big band) de l’escola.
A l’acabar el concert , es va fer un home-

ENTREVISTA A J.J.BLAY PROFESSOR DE
MÚSICA (EMÈRIT) DE L’ESCOLA

- Et va agradar el concert? Com va quedar?
Sí , em va agradar i crec que va quedar bé.

-És veritat que és l’últim concert que faràs amb
l’escola?
Mai se sap si és el final, però en principi, si

-Seguiràs vivint a Sant Feliu o te n’aniràs a
algun altre lloc?
Sí, seguiré vivint a Sant Feliu

-Realment et va tocar la loteria, com deies a la
classe, o era una broma? 

Treball de recerca: Creació d’una aula didàctica d’arqueologia de Clara Oliver i Bernat Lorente.
Escollit entre els sis millors del primer Fòrum de treballs de recerca de Molins de Rei  i Sant
Feliu de Llobregat. 
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...In corpore sano

STREETBALL-07
Equips guanyadors:

Cadet masculí: Marc, Dani, Dídac, Gerard B., Víctor. (4t ESO).

ESO/Batxillerat femení: Marta, Andrea, Diana (1r Batx.)

ESO Infantil masculí: Pep, Nil V., Nil C., Xavier, Artur, Alejandro, Aleix. (1r

ESO)

Aleví masculí: Eudald, Albert, Joel, Marçal, Toni, Roger. (6è)

Aleví femení: Clara P., Helena, Maria, Berta, Júlia, Ariadna, Clàudia F. (6è)

Benjamí masculí: Miquel Àngel, Albert, Bernat, Enric, Marc, Ivan, Guille,

CURSA D’INICIACIÓ ATLÈTICA 
1r I 2n DE PRIMÀRIA.
Classificació:

1r Ferran Júlvez (Mestral)

2n Xavier Taulé (Mestral)

3r Oriol Fernández(Bon Salvador)

TORNEIG ESPORTIU:
Handbol Benjamí

1r: Equip de polisportiu 4t de pri-

mària.     

Escola Mestral.

2n Equip d’handbol C.E.Molins de

Rei

TORNEIG ESPORTIU

“MESTRAL”

Campions de la lliga comarcal del Baix llobregat

imac
Rectángulo
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Primer de primària, els “Batukeros” oficials, cada un al seu ritme però tots emocionats! és el primer
any que ballen. Tenim la Cristina, la Sara i l’Alejandro  que ens explicaran una mica de  cadascun del
balls que van fer i com van v iure l’experiència :

Vau tenir vergonya
a l’escenari?

S: Sí, molta!
C: Una mica...
A: Jo no!

·Us va costar aprendre els
balls? Quins eren?
S: NO, Bendita (Batuka).
C: NO, Vive la calle (Batuka).
A: NO, Ni una sola palabra

Com anàveu vestits?
Us agradava?
S/C: Sí.Amb una samarreta
de tirants fúcsia i pantalons
curts negres. 
A: Amb una samarreta
negra amb “cosas” fúcsies

· I per últim, quin ball us va
agradar més?
S: Cabaret de 3r de primària.
C: U.G.L.Y de 1r ESO.
A: El ball final.

Moltes gràcies ballarins i
ballarines de 1r de primària.
Us animem a continuar
ballant el curs vinent!

imac
Rectángulo

imac
Rectángulo
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