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Qui som?? 

Filera superior, d’esquerra a dreta: Marc Tua, Milan Alcacer, Guillermo Delegido, Carlos Ruíz, Albert Vives, Yonas Aguilera, Pablo Escobar 
i Judith Mata 
 
Filera central, d’esquerra a dreta: Chej Mohamed, Judit Guasch, Ona Cantero, Samjhana Font, Isaac Martín, Paula Barrero i Maria 
Navarrete 
 
Filera inferior, d’esquerra a dreta: Laura Lloses, Gina Busquets, Núria Hernández, Maria Alcoceba, Ennio Reina, Raul Ramírez i Alba Arnal 
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Què hi trobareu?? 

4. Insfira’t 

5. Tornejos de l’Insfira’t 

6. Com ens afecta el color verd? 

7. Sant Jordi 

8. USEE 

9. Projecte de Recerca 

10. Skate 

11. Entrevista a Víctor Pérez (Arkeo Channel) 

12. Projecte Erasmus+ de 1r de Batxillerat 

13. Tipus de Batxillerats 

14. Enquesta àmbit de lectura 

16. Ets un enganxat? 

18. Enquesta sobre videojocs 

20. PC vs Consoles 

21. Call of Duty 

22. Rocket League 

23. Properes estrenes de videojocs (estiu) 

25. Enquesta de música a 2n d’ESO 

26. El gran efecte de “13 reasons why” 

27. Anime 

28. El joguet de moda: l’SPINNER 

29. El grafiti més gran del món 

30. Tribus urbanes 

31. Hàbits saludables 

32. La cocaïna 

33. L’estiu s’apropa 

35. Lolasso 



	

	

Insfira’t 
Com cada any al mes d’abril tot l’institut es reuneix al parc Francolí per participar en les activitats de l’Insfira’t. 

Aquest any va tenir lloc el dia 21 d’abril. A continuació us explicarem què es va fer a cada curs: 

1r i 2n ESO 
Els alumnes de primer i segon d´ESO van 

participar en una gimcana de jocs originals 
organitzada pels alumnes de tercer d’ESO. Es 
van dividir en grups de 6 alumnes i van anar 
d’una prova a una altra guiant-se amb un 

mapa. 
 

3r ESO 
Els alumnes de tercer d’ESO van ser els 

encarregats d´organitzar la gimcana i també 
els encarregats del bar, ja que han començat 
a recollir diners pel viatge de quart d’ESO. 

Algunes de les activitats que van fer van ser: 
la cursa de relleus, les bitlles catalanes i 	

el joc de les cadires entre d’altres. 
 

4t ESO i 1r BAT 
Els alumnes de quart d’ESO i primer 
de BAT van participar en diferents 

tornejos de futbol i bàsquet  durant 
tot el matí, organitzat pels 

professors d’Educació Física, encara 
que els grups els vam fer nosaltres. 

	
Cursa solidària 

Al final del matí tots els alumnes que 
van voler van participar en una cursa 
solidària de 2Km de distància per re-	

4	

collir menjar per l´ONG Save the 
Children. Per participar havies de portar 

un aliment i així contribuir. 
 

Conclusió 
Creiem que és una activitat esportiva 

molt agradable i divertida, ja que passem 
tot el matí fent esport amb els nostres 

companys de classes. I a més a més 
recollim menjar per una bona causa. 

	

Ona Cantero i Núria Hernández 
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Tornejos de l’Insfira’t 
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El divendres dia 21 d'Abril es va celebrar per 5a vegada 
consecutiva la jornada esportiva organitzada per l'institut 
al Parc del Francolí anomenada Insfira’t. Cada curs des de 

1r d'ESO fins a 1r de batxillerat tenen una tasca o 
activitat per contribuir-hi. Els alumnes que organitzen i 

controlen les activitats són els alumnes de 3r d'ESO i a més 
a més venen entrepans i beguda. Els estudiants que amb 
molta il·lusió realitzen i participen en aquestes activitats 
són els alumnes de 1r i 2n d'ESO. Els cursos restants fan 

uns tornejos de futbol i bàsquet. 

Torneig de Futbol 
 

Aquest 5è any també s'han realitzat amb èxit els tornejos, ja que no 
ha sorgit cap problema o inconvenient. 
 
Aquest any al torneig es van presentar vuit equips formats per nois 
de sis a set jugadors. Quatre equips eren de 4t d'ESO i els altres 
quatre de batxillerat. Els partits es van dur a terme a partir de les 
9 del matí i duraven un període de 20 minuts sense descans i amb 
canvis il·limitats. Posteriorment els alumnes de 4t d'ESO van fer un 
partit amistós femení després del qual es va reprendre el torneig amb 
els partits de Batxillerat. Quan va acabar l’últim partit dels vuitens 
de final van començar les semifinals. Quan es van fer els dos partits 
de semifinal va començar immediatament la final. 
 
La final va començar a les 11.30 i es van enfrontar l'equip de l'Albert 
Vives i l'equip del Xavier Sandoica. L'equip guanyador va ser el de 
Xavier Sandoica derrotant a l'equip del Vives amb un resultat de 3-1. 

Torneig de Bàsquet 
 
Els partits de Bàsquet van començar a les 10 del matí i van ser 
sense àrbitre, ja que no hi havia voluntaris amb experiència. 
 
Al campionat hi participaven 2 equips (un de 4t d'ESO i un de 
Bat). Primer havien de participar 3 equips però un equip es va 
retirar abans de jugar. 
 
L'equip guanyador va ser el de 4t d'ESO format pel Víctor 
Mejías, Francesc Pallach, Yonas Aguilera, Daniel Tabuyo i 
Albert Vives que van derrotar als de 1r de Bat amb una 
diferència de 10 punts en el marcador. 
 
Finalment les activitats van acabar aproximadament a les 12.30 
sense cap inconvenient. 

Pablo Escobar 
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Com ens afecta el color verd? 

L’institut Tarragona es caracteritza per les diferents 

tonalitats de color verd que tenen moltes de les 

parets i les cortines, però ens hem plantejat mai com 

afecta aquest color sobre els estudiants? 

Positivament o negativament? 

El verd no té connotacions positives ni negatives, per 
aquesta raó es diu que és un color intermig. 
 
D’una banda, se l’associa amb la tranquil·itat, 
l’harmonia i els aspectes agradables de la vida. 
També ajuda a combatre l’estrés, la tensió i el 
nerviosisme i, a més a més, simbolitza la bona sort i 
el creixement. És per això que està molt ben 
relacionat amb el progrés i el desenvolupament dels 
estudiants.  
 
D’altra banda, alguns dels aspectes negatius d’aquest 
color són que ens provoca avorriment, enveja i fins i 
tot immaduresa. Un dels efectes més importants i més 
negatius d’aquest color és la mandra, la qual no 
ajuda gens als estudiants ja que desmotiva i fa que 
perdin les ganes i l’interès per estudiar. 
 
Els tons verds més vius tenen un aspecte refrescant i 

 

els tons més pàl·lids transmeten serenitat, pau i 
netedat. Per aquest motiu podem deduir que el color 
verd de les cortines de l’institut és el més adequat 
per als adolescents. Per contra, els verds més foscos 
i apagats ens transmeten amargura, vellesa i estan 
associats amb l’inici de la mort,  per això podríem 
dir que el color de les parets de l’institut potser no 
està del tot encertat. 
 
Hem de tenir en compte que el color verd no té les 
mateixes connotacions a tots els països. Per als 
francesos aquest color representa la mala sort, en 
canvi, als Estats Units representa els diners i la 
prosperitat. 
 
Com a conclusió podem dir que el color verd, tot i 
tenir aspectes negatius, és un color molt encertat per 
a un institut. 

Gina Busquets i Laura Lloses 
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Diada de Sant Jordi 
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El passat dia 28 d’abril vam celebrar Sant Jordi fent un recorregut literari i premiant als millors 
autors de cada curs. La participació dels autors i els recitadors va ser voluntària.	

Primer els companys de 3r van vendre 
esmorzar per recaptar diners per al viatge 
de final d’etapa que s’esdevindrà el proper 
curs.    
                              
Seguidament, després del pati, els 
companys de segon, tercer i quart van 
oferir un recorregut literari per als 
alumnes de primer. Van narrar històries i 
poemes de grans autors com: Joan Raspall, 
Narcís Comadira i Joan Maragall.  

Foto: Recitadors de 2n i alumnes de 
1r - Àngels Puigdomènech 

Els alumnes de 4t, a part de 
recitar, juntament amb els 
alumnes de batxillerat van dur a 
terme l’entrega de premis.  
 
Van llegir alguns relats dels 
nostres companys i van anunciar 
els guanyadors de cada categoria.	

Foto: Recitadors de 4t – 
Àngels Puigdomènech 

Foto: Lliurament de premis de la 
Diada – Àngels Puigdomènech 

nitzant i acompanyant als nostres 
alumnes. L’opinió de la professora de 
Literatura Catalana i una de les 
organitzadores del recorregut 
literari, Carme Masip, sobre 
l’esdeveniment va ser molt positiva. 
Per contra altres professors del 
camp de les lletres van opinar que 
no hi ha hagut tanta participació 
com esperaven, encara així estan 
contents dels relats presentats.                                     	Alguns professors van declarar el 

seu amor per la literatura orga-	 Paula Barrero i Judith Mata 



	

	

USEE 
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Chej Mohamed 

PREGUNTA	 RESPOSTA	1	 RESPOSTA	2	 RESPOSTA	3	

Us	agrada	estar	a	la	USEE?	 Sí	 Sí	 Sí	

Feu	moltes	activitats	a	la	
USEE?	

A	vegades,	però	
aquest	any	poques.	

Sí,	sempre	estem	
fent	treballs.	

No	gaire.	

Us	afecta	a	nivell	emocional	
estar	a	la	USEE?	

No,	perquè	crec	que	
serà	bo	pel	meu	
futur.	

Sí,	perquè	a	vegades	
m’agradaria	estar	a	
la	classe	ordinària.	

No,	m’agrada	la	
USEE.	

Us	fan	bulling	a	la	classe	
ordinària?	

No,	ens	tracten	
igual.	

A	vegades	alguns	
professors	ens	
tracten	diferent.	

Potser	fan	alguns	
comentaris	però	són	
de	broma.	

Teniu	algun	problema	amb	els	
altres	alumnes?	

No,	sempre	estem	
molt	tranquils	i	
intentem	no	
molestar.	

No,	som	tots	bons	
amics.	

No.	

Creieu	que	algun	dia	podreu	
anar	totes	les	hores	a	la	classe	
ordinària?	

Sí.	Si	el	nivell	
millora	hi	podrem	
anar.	

Sí,	si	ens	esforcem.	 No,	perquè	el	nivell	
és	molt	difícil.	

	



	

	

Projecte de Recerca 
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Maria Navarrete i Raul Ramírez 

Els alumnes de quart d'ESO cada any realitzen un projecte 
que compta com una assignatura més. Aquest projecte el fan 
a l'hora de la primera modalitat. També ens el fan fer per 

preparar-nos pel de l'any vinent (Batxillerat), que realment és 
bastant seriós i més important. 

	

Modalitat llatí : havien d'escollir un tema del llibre i presentar-
ho en un power point (de forma oral) i finalment presentar-ho 
en format imprès . 
 
Modalitat tecnologia : havien de construir una maqueta d'una 
casa amb els plànols i les mides reals i del plànol i, a part fer 
una presentació oral. 
 
Modalitat tecnologia: van fer una alarma. 
 
Modalitat economia : van haver de realitzar una empresa. 
 
Modalitat biologia: havien d'escollir un tema que estigués 
relacionat amb la biologia i exposar un treball. Alguns fins i tot 
feien una maqueta per a què es veiés i s’entengués millor. 

Els professors tenen una tasca molt important: 
s’encarreguen d'orientar i assessorar als alumnes en la 
realització del treball (projecte) de recerca ajudant 
l'alumnat a concretar el tema del seu treball, els 
objectius, la metodologia a emprar, etc. 
  
Avaluació: A l'hora de presentar els projectes de forma 
oral ens donen un paper a tots els altres alumnes, on 
hem de ficar diferents coses sobre la presentació, sinó 
es mou, si parla amb un to de veu adequat, si mira a 
tota la classe, etc. 
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Skate 
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Yonas Aguilera i Albert Vives 

Avui	entrevistarem	a	Pere	Joan	Iborra,	alumne	de	l’Institut	Tarragona	de	4t	B.	Aquest	noi	és	conegut	per	tots	aquells	
que	practiquen	l’art	de	l’skate	a	Tarragona.	
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Bon	dia!	
	

Quan	vas	començar	a	practicar	skate?	
Aproximadament	el	setembre	de	l'any	passat,	però	
llavors	no	li	dedicava	tantes	hores	i	ho	considerava	
només	una	afició,	ara	és	més	com	un	estil	de	vida.	

	
Per	què	vas	començar	a	practicar	skate?	

Un	dia	mirant	instagram	vaig	veure	alguns	videos	de	
nois	que	el	practicaven,	em	va	picar	la	curiositat,	ho	

vaig	provar	i	ara	no	ho	puc	deixar.	
	

On	i	amb	qui	practiques	skate?	
Normalment	practiquem	a	la	Part	Alta,	ja	que	

l'skatepark	de	Tarragona	normalment	està	ple	de	
nens	petits	i	el	seu	tamany	i	distribució	no	són	gaire	

adecuats.	
	

Creus	que	l’skate	és	una	mala	influència?	
Depèn	de	la	persona	i	de	l'àmbit	en	què	el	practiquis,	
si	el	poses	com	excusa	per	anar	a	un	lloc	amb	amics	
per	drogar-te	o	fer	pintades	sí,	però	si	el	practiques	

com	un	esport	no.	
	

Als	teus	pares	els	hi	agrada	que	ho	facis?	
Al	principi	no	els	importava,	però	ja	he	tingut	uns	
quants	accidents	i	ara	ja	no	els	fa	gaire	gràcia.	

Quantes	hores	setmanals	fas	skate?	
Entre	10	i	14	aproximadament,	comptant	que	

per	la	ciutat	em	desplaço	amb	l'skate.	
	
Cal	portar	alguna	indumentària	important?	
Les	sabates	haurien	de	ser	adequades,	però	la	

resta	en	general	no.	
	

Ens	podries	explicar	com	es	fa	un	truc?	
Per	escrit	és	una	mica	difícil,	però	ho	intentaré.	
Us	explicaré	l'ollie:	és	el	truc	més	basic	que	
consisteix	en	saltar	amb	l'skate	als	peus.	El	

primer	pas	és	picar,	que	consisteix	en	fer	que	la	
part	de	darrere	de	l'skate	(la	part	que	s'aixeca,	
anomenada	tail)	faci	un	impacte	a	terra	i	just	

després,	amb	l'altre	peu,	rascar,	que	

consisteix	en	fer	lliscar	el	peu	per	la	taula	cap	
endavant		girant	el	turmell	uns	90º.	

	
Com	es	fa	un	torneig	d’skate?	

Hi	ha	diversos	tipus	de	competicions:	la	primera	
és	el	tradicional	joc	del	s.k.a.t.e.	(consisteix	en	fer	
un	truc	i	si	l'altra	persona	el	falla	se	li	afegeix	una	
lletra	fins	a	arribar	a	fer	la	paraula	s.k.a.t.e.)	i	les	
anomenades	"competicions"	(cada	participant	fa	
una	successió	de	trucs,	inclosos	grabs,	boneless,	
no	complys	i	grinds	i	hi	ha	uns	jutges	que	li	posen	
una	nota	de	l'	1	al	10		a	la	successió	de	trucs	que	

fa	cada	participant).	
	

Recomanaries	a	la	gent		fer-ho,	per	què?	
Òbviament	sí	que	ho	recomano.	Tot	s'ha	de	dir,	al	
principi	és	una	mica	avorrit,	ja	que	no	tens	gaire	
varietat	de	trucs	perquè	no	en	saps	gaire,	però	a	
mesura	que	en	vas	aprenent	cada	cop	t'ho	passes	

millor.	
	

D’acord	moltes	gràcies	pel	teu	temps	i	bona	sort.	
Gràcies	a	vosaltres	per	convidar-me.	Ha	sigut	un	

plaer.	

	



	

	

Entrevista a Víctor Pérez (Arkeo Channel) 
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Arkeo	Channel	és	el	canal	de	youtube	del	professor	Víctor	Pérez	i	la	seva	dona.	El	canal	tracta	d’explicar	de	forma	
resumida	la	història.	Els	seus	vídeos	estan	fets	en	anglès.	

Per	què	penges	els	teus	vídeos	en	anglès?	
Perquè	és	l’idioma	internacional	i	això	permet	tenir	més	audiència.	
	
Quina	idea	tenies	quan	vas	penjar	el	teu	primer	vídeo?	
Volia	 fer	vídeos	curts	d’entre	2	 i	5	minuts	sobre	 l’arqueologia	 i	els	viatges,	 ja	
que	són	dues	coses	que	m’agraden	molt.	
	
Quins	projectes	tens	a	curt	i	llarg	termini?	
A	llarg	termini	tinc	pensat	fer	uns	trenta	episodis	sobre	la	ruta	Maya	al	llarg	de	
cinc	anys,	mentre	que	a	curt	termini	tinc	pensat	començar	una	sèrie	d’episodis	
sobre	alguns	llocs	d’Àsia	(Japó,	Indonèsia	i	Tailàndia).	
	
Tens	pensat	viatjar	pel	món	per	fer	vídeos?	
Sí,	ja	que	aquest	estiu	aniré	a	Tailàndia	i	l’estiu	que	ve	a	Japó	
	
Què	n’opines	del	teu	canal?	
M’agrada	l’experiència	però	és	molt	de	treball	el	fet	de	buscar	informació,	fer	
guions,	estar	hores	davant	la	càmera	repetint	escenes	i	editar	els	vídeos.	
	
Qui	edita	els	vídeos?	
Els	edito	jo	amb	alguns	consells	dels	meus	amics.	
	
Sou	dues	persones	o	hi	ha	algú	més	treballant?	
Normalment	som	2	persones,	la	meva	dona	i	jo,	però	alguna	vegada	tinc	un		

amic	que	m’ajuda	amb	la	part	tècnica.	
	
Si	el	teu	canal	assolís	bastant	d’èxit	estaries	disposat	a	deixar	el	teu	
treball	de	professor	per	fer	més	vídeos?	
No	crec	que	arribi	a	tenir	tant	d’èxit	com	per	poder	deixar	el	meu	treball	
però	no	se	sap	mai.	
	
Et	fiques	nerviós	quan	graves	un	vídeo?	
Si	hi	ha	molts	turistes	mirant-me	sí	que	em	fico	nerviós,	però	sinó	hi	ha	
ningú	no.	
	
El	seu	canal	té	entre	dos-cents	i	tres-cents	subscriptors	tot	i	que	el	seus	
vídeos	tenen	centenars	de	visites.	Aquesta	és	la	recompensa	del	seu	
esforç.	
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Milan Alcacer i Marc Tua 



	

	

Projecte Erasmus+ de 1r de Batxillerat 
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Maria Alcoceba 

Un grup d’alumnes de primer de Batxillerat han 
participat en un projecte anomenat Erasmus+. Per 

saber-ne més sobre aquest projecte he entrevistat a 
una alumna que hi ha participat i va anar a Noruega, 
la Celia Bocos, que ens explica la seva experiència: 

	

Explica una mica de què tracta aquest projecte. 
 
És un projecte  pensat per practicar l’anglès i també per a conèixer 

una mica les diferents economies dels països que participen (món 
laboral, crisis, treball per a la gent jove, atur, etc). 

 
Com es van escollir els alumnes per participar en aquest 

projecte? Vas poder escollir el país? 
 

Es van triar els alumnes pel seu nivell d’anglès, tothom que volia 
participar va haver de fer una redacció en anglès un dia a l’hora del 
pati dient perquè volia participar en aquest intercanvi. També era 

molt important el comportament i no tenir cap incidència. 
 
En l’intercanvi participen 5 països comptant Espanya i havies de posar 
3 països en ordre de preferència. Va haver-hi gent que no li va tocar 

la 1a opció, però a mi em va tocar la destinació que jo volia. 
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Havies participat en algun intercanvi abans? 
 

Sí, vaig participar en l’intercanvi de Suècia 
 

Tens cap experiència que t’agradaria destacar del viatge? 
 

La millor experiència que puc prendre d’aquest intercanvi és poder 
haver conegut no només a gent de Noruega sinó també d’Itàlia, 

Eslovènia i Alemanya. I moltes noves amistats. 
 

I per acabar, creus que hi ha moltes diferències culturals 
entre Noruega i Espanya? 

 
Sí, hi ha moltes diferències culturals. Els noruecs no són tan oberts, 
la diferència d’horaris, molts costums diferents com treure’s sempre 

les sabates al entrar a casa, etc. 
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Carlos Ruíz 

Per començar tenim les 4 modalitats que són el 
social, l’humanístic, el tecnològic i el científic, 
totes amb les seves diverses matèries com física, 
alemany, dibuix tècnic, ect., però només 
concretarem amb les assignatures principals: 
 
Al científic: Biologia i Matemàtiques 
Tecnològic: Tecnologia i Matemàtiques 
Social: Estadística i Empresarials  
Humanístic: Llatí i Història del món contemporani 
 

Si no saps què fer a Batxillerat mira això, et pot interessar!!!	

Entrevistes: 

 
Hola sóc el Sergi Villa i vaig agafar el social. 

Per començar m’agradaria dir que s’ha 
d’estudiar moltíssim en comparació de l’ESO, ja 
que cada trimestre s’acumulen els coneixements 

de l’ESO i trimestres passats. També dir que 
els exàmens són molt diferents, referint-me al 
niell de dificultat i de continguts que entren en 
la prova. A més a més us recomanaria per anar 

amb bon peu estudiar una hora diària o fer 
deures per repassar els continguts del dia. 

	

Ferran Boada: Jo sóc el Ferran 
Boada i vaig escollir el tecnològic. El 
canvi de l’ESO a Batxillerat no em va 
suposar un gran canvi, ja que l’ESO 
em va resultar molt fàcil. A mi em 
van pujar un curs i ara mateix faig 

diferents matèries específiques de 2n 
de Batxillerat. Us recomanaria 

estudiar sobretot per física ja que la 
majoria de problemes als exàmens 

són molt de pensar i has d’haver fet 
bastants excercicis per saber el tipus 

de fórmules que has d’utilitzar. 

Hola, sóc el Carlos Gargallo i vaig agafar la 
modalitat del cientific perquè m’agradaria 

estudiar algun tema relacionat amb la medicina. 
Abans de tot vull dir-vos que si voleu fer el 

científic esteu molt mentalitzats perquè haureu 
d’estudiar moltíssim, a més a més si agafeu 

fÍsica i quÍmica. En el meu cas estudio més o 
menys 2 hores diàries, i les veig molt necessàries 
ja que el exàmens són molt llargs i complexos. 

Dient tot això si estudieu i us va bé us recomano 
fer el científic 
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Hem	fet	una	enquesta	de	cinc	preguntes	a	10	noies	i	10	nois	de	cada	curs	de	l’ESO	i	aquests	han	sigut	els	resultats.	

Pregunta	1	

	
Com	podem	observar	al	primer	gràfic,	al	primer	cicle	
de	l’ESO	els	nois	llegeixen	més	que	les	noies,	però	a	
3r	i	4t	les	noies	llegeixen	molt	més	que	els	nois.	

	

Pregunta	2	

	
En	aquesta	segona	pregunta	els	resultats	de	les	noies	estan	molt	igualats	amb	comparació	

dels	resultats	dels	nois,	que	aquests	llegeixen	més	de	tant	en	tant	o	mai.	
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Pregunta	3	

En	aquesta	tercera	pregunta,	tant	en	les	
noies	com	els	nois,	la	majoria	prefereixen	

llegir	a	casa	o	en	altres	llocs.	

Pregunta	4	

En	aquesta	pregunta	els	enquestats	han	pogut	triar	més	d’una	
opció.	Les	noies	en	general	llegeixen	més	novel·les	romàntiques	
(21	vots),	d’aventura	(15	vots),	ciència	ficció	(13	vots)	i	fantasia	
(13	vots).	I	els	nois	prefereixen	llegir	llibres	de	ciència	ficció	(17	

vots),	aventura	(17	vots)	i	còmics	(16	vots).	
	

Pregunta	5	
Per	què	t’agrada	o	no	t’agrada	

llegir?	
En	aquesta	pregunta	hem	triat	les	
respostes	més	comunes,	ja	que	era	

una	resposta	oberta.	
	
	1r	ESO	
-Perquè	em	desallotja	la	ment	I	
m'omple,	i	perquè	és	com	si	
viatgés	a	un	altre	món	i	em	permet	
relaxar-me.	
-Perquè	és	avorrit	i	perquè	no	tinc	
temps.	
	
2n	ESO	
-Perquè	em	transmet	sentiments,	
em	porta	a	un	altre	món	i	em	
distreu.	
-Perquè	és	avorrit.	
	
3r	ESO	
-Perquè	em	fa	viatjar	i	em	
transmet	sentiments,	em	relaxa	i	
amplies	coneixements.	
-Perquè	és	avorrit	i	no	tinc	temps.	
	
4t	ESO	
-Perquè	em	distreu	de	la	realitat	i	
sempre	m'ha	agradat.	
-Perquè	m'avorreix	i	no	m'agrada.	

Ona Cantero i Núria Hernández 



	

	

Ets un enganxat? 
Avui en dia les xarxes socials formen part del nostre dia a dia. Per aquest motiu hem 

volgut fer una petita enquesta en els cursos de 1r d’ESO i de 1r de BAT per veure quines 
són les més utilitzades, el nombre d’hores que hi passen i si tenen pensat reduir el temps 

d’ús. 
	

16	

31%	

34%	

13%	

5%	
8%	

9%	

Ús	de	les	xarxes		

Instagram	 What's	App	

Snapchat	 Twitter	

Facebook	 Youtube	

29%	

50%	

4%	

17%	

Consum	d'hores	

0	-	2	hores	 2	-	4	hores	

4	-	6	hores	 Més	de	6	hores	

21%	

79%	

Tenen	pensat	reduir	
el	consum	d'hores	a	
les	xarxes	sicals?	

Sí	 No	

1r BAT 
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1r ESO 

36%	

30%	

5%	

12%	

7%	

10%	

Ús	de	les	xarxes	

What's	App	 Instagram	

Twitter	 Snapchat	

Facebook	 Youtube	

35%	

39%	

13%	

13%	

Consum	d'hores	

0	-	2	hores	 2	-	4	hores	

4	-	6	hores	 Més	de	6	hores	

70%	

30%	

Tenen	pensat	reduir	
el	consum	d'hores	a	

les	xarxes?	

No	 Sí	

Com es pot veure a les gràfiques, tot i la diferència d’edat, el número d’hores que hi passen és 
molt elevat i la gran majoria no pensa en reduir-les. Creiem que aquest fet pot afectar en un 
futur en la pèrdua de concentració i ganes de fer altres activitats.  
 
Per aquest motiu proposem als alumnes que llegeixin aquest article que es plantegin en quin punt 
de les gràfiques es troben i a partir d’aquí que treguin les seves pròpies conclusions.   

Samjhana Font i Judit Guasch 



	

	

Enquesta sobre videojocs 

18	

-Jugues	a	videojocs?	
Era	 d’esperar	 que	 el	 71,7%	 (33	 persones)	 de	 la	 gent	 jugués	 a	 videojocs.	
Actualment	aquest	tipus	de	diversió	s’està	fent	cada	vegada	més	popular	amb	
el	pas	dels	anys.	Podem	veure	que	el	17,4%	(8	persones)	de	la	gent	no	juga	a	
cap	videojoc	però	el	que	 sí	que	ens	ha	 sorprès	és	que	 l’opció	de	“Abans	 sí”	
hagi	 sigut	 clicada	 per	 un	 10,9%	 (5	 persones)	 dels	 enquestats	 ja	 que	 ens	
esperavem	que	un	percentage	més	petit	de	persones	es	decidís	per	aquesta	
opció.	
	
-Quina	plataforma	utilitzes	per	jugar?	
En	 la	 nostra	 enquesta	 vam	 trobar	 que	 les	 plataformes	 més	 populars	 eren	
Android/iOS	 i	 Playstation	 amb	 un	 72,7%	 (24	 persones)	 i	 un	 60,6%	 (20	
persones)	 dels	 enquestats	 afirmen	 utilitzar-les	 respectivament.	 PC/Mac	 i	
Nintendo	 es	 mantenen	 bastant	 populars	 amb	 un	 48,5%	 (16	 persones)	 i	 un	
45,5%(15	persones)	respectivament.	Xbox	va	resultar	ser	la	plataforma	menys	
popular	 amb	 només	 un	 6,1%	 (2	 persones).	 En	 aquesta	 pregunta	 es	 podia	
escollir	més	d’una	resposta	ja	que	molta	gent	utilitza	més	d’una	plataforma.	

-Amb	quina	freqüència	jugues	a	Consola/Ordinador?	
Vam	dividir	 aquesta	 pregunta	 en	 dues,	 una	 per	 a	 Consola/Ordinador	 i	
una	 altra	 per	 a	 dispositius	mòbils	 (Android/iOS)	 ja	 que	 aquests	 últims	
solen	ser	més	utilitzats	en	el	dia	a	dia	degut	a	 la	seva	portabilitat.	Així	
mateix,	vam	trobar	que	el	35,5%	(11	persones)	dels	enquestats	jugava	a	
Consola/Ordinador	tots	els	dies	i	un	22,6%	(7	persones)	ho	feia	cada	2	o	
3	 dies.	 Un	 25,8%	 (8	 persones)	 jugava	 només	 el	 cap	 de	 setmana	 i	 un	
16,1%	(5	persones)	ho	feien	un	cop	al	mes	o	menys.	
	
-Amb	quina	freqüència	jugues	a	Android/iOS?	
En	 aquesta	 pregunta	 la	 gran	 majoria	 d’enquestats,	 el	 71,9%	 (23	
persones),	jugaven	tots	els	dies	i	un	18,8%	(6	persones)	ho	feien	cada	2	
o	 3	 dies.	 Aquí	 podem	 veure	 que	 quasi	 tots	 els	 usuaris	 d’Android/iOS	
l’utilitzen	 amb	 molta	 freqüència	 ja	 que	 només	 un	 3,1%	 (1	 persona)	
jugava	el	cap	de	setmana	i	un	6,3%	(2	persones)	ho	feia	un	cop	al	mes	o	
menys.	
	
-A	quin	tipus	de	jocs	jugues?	
En	aquesta	pregunta	vam	posar	10	respostes	per	a	 intentar	cobrir	 tots	
els	 gèneres	 de	 jocs	 sense	 generalitzar	 massa.	 Tanmateix,	 els	 gèneres	
més	populars	van	resultar	ser	els	de	Cartes	(Clash	Royale,	Heartstone…)	
amb	 un	 54,5%	 (18	 persones)	 i	 els	 de	 Món	 obert	 (GTA,	 Far	 cry,	
Minecraft…)	 i	 Esports	 (FIFA,	 PES,	 2K…)	 els	 dos	 amb	 un	 42,4%	 (14	
persones).	 Els	 menys	 populars	 van	 ser	 els	 de	 Lluita	 (Mortal	 Kombat,	
Street	 Fighter…)	 amb	 un	 18,2%	 (6	 persones)	 i	 els	 de	 Carreres	 (Gran	
Turismo,	 Asphalt…)	 amb	 un	 27,3%(9	 persones).	 Entremig,	 trobem	 als	
MOBA	(League	of	Legends,	Heroes	of	the	Storm…)(30,3%,	10	persones),	
els	de	Simulació	(Sim	City,	Football	Manager…)(33,3%,	11	persones),	els	
Shooters	 (Call	 of	 Duty,	 Battlefield…)(39,4%,	 13	 persones),	 les	
Plataformes	(Mario	Bros…)(36,4%,	12	persones)	i	els	d’Estratègia	(Clash	
of	Clans,	Civilization…)(39,4%,	13	persones).	
Com	podem	veure	el	gènere	de	Cartes	predomina	en	l’enquesta	encara	
que	no	per	molt	ja	que	en	general	les	respostes	són	molt	variades.	
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-Quants	diners	gastes	en	videojocs	anualment?	
En	 aquesta	 pregunta	 només	 parlem	 de	 videojocs	 i	 DLCs	 (continguts	 extra	 de	
pagament).	No	parlem	de	gastar	diners	en	consoles	 ja	que	si	ho	féssim	les	quantitats	
gastades	 pujarien	 molt	 respecte	 als	 nostres	 resultats.	 En	 aquesta	 pregunta	 les	
respostes	han	sigut	molt	variades	encara	que	la	majoria	(33,3%,	11	persones)	gastava	
50€	 o	menys.	 D’altra	 banda	 un	 24,2%	 (8	 persones)	 no	 hi	 gastava	 diners	 utilitzant	 la	
pirateria.	Minoritàriament,	un	15,2%	(5	persones)	gastava	entre	50€	i	100€	i	entre	100€	
i	200€	i	només	un	12,1%	(4	persones)	gastava	més	de	200€	a	l’any.	

-Jugues	amb	amics	o	online?	
El	 nostre	 objectiu	 amb	 aquesta	 pregunta	 era	 veure	 si	 el	 més	
comú	entre	els	videojugadors	de	 l’institut	era	 jugar	amb	gent,	
ja	siguin	amics	connectats	amb	un	altre	comandament	o	online	
amb	amics	o	desconeguts,	o	bé	jugar	sol	al	mode	individual.	Els	
resultats	van	ser	bastant	variats	encara	que	la	majoria	(34,4%,	
11	 persones)	 afirmava	 jugar	 a	 vegades	 amb	 amics	 o	 online.	
D’altra	 banda	 un	 28,1%	 (9	 persones)	 deia	 jugar	 sempre	 amb	
amics	o	online	 i	només	un	21,9%	(7	persones)	ho	 feia	 sovint.	
Alternativament,	 un	 15,6%	 (5	 persones)	 afirmaven	 no	 fer-ho	
mai.	
	
-Com	va	ser	realitzada	aquesta	enquesta?	
Aquesta	enquesta	va	ser	realitzada	amb	les	enquestes	de	google.	
Vam	 preparar	 una	 enquesta	 (amb	 les	 preguntes	 que	 heu	 llegit	
anteriorment).	 Seguidament	 la	 vam	 enviar	 pels	 grups	 de	
Whatsapp	 de	 classe	 per	 a	 què	 la	 gent	 respongués	 de	 forma	
optativa	 (vam	 obtenir	 un	 total	 de	 46	 respostes)	 i	 a	 més	 a	 més	
aprofitant	 que	 venien	 alemanys	 d’intercanvi	 a	 l’institut	 uns	 pocs	
d’ells	també	van	realitzar	l’enquesta.	
	
Finalment	 vam	 agafar	 els	 resultats	 del	 programa	 de	 google	
enquestes	(que	els	fa	de	forma	automàtica	cosa	que	ens	va	ajudar	
a	agilitzar	el	procés)	i	vam	redactar	l’	article.	
	
	
En	 conclusió,	 amb	 aquesta	 enquesta	 hem	 pogut	 veure	 que	 en	
general	 els	 hàbits	 videojugadors	 dels	 alumnes	 són	 molt	 variats	
encara	que	el	que	està	 clar	és	que	Android/iOS	és	 la	plataforma	
més	popular	amb	diferència	i	que	la	gran	majoria	dels	alumnes	sí		
que	juga	a	videojocs.	
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PC vs Consoles 
PC o consola? És una pregunta que la comunitat de 

“Gamers” es fa molt habitualment. Així que en aquest 
article analitzarem els avantatges i desavantatges de 

cadascun per ajudar-vos a escollir com invertir els vostres 
diners. 
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El PC és la plataforma que gaudeix de més potència, tant 
gràfica com de hardware. Gaudeix de més durabilitat ja 
que funciona amb els jocs de qualsevol generació sense 
necessitat de comprar un equip nou. El rendiment dels 
jocs es pot veure afectat negativament si la inversió 
inicial és menor, però el PC es pot anar millorant 
progressivament, peça per peça. A més a més el PC té 
una gran varietat de peces que pots escollir segons les 
teves necessitats. Per exemple, pots jugar o bé amb 
comandament (de jocs) o bé amb teclat i ratolí. 

 

A més a més, la pirateria és molt senzilla així que al PC 
pots jugar a molts jocs sense gastar diners. Si en canvi, 
vols comprar els jocs per poder jugar online sense 
problemes, l’avantatge del PC és que els jocs estan a un 
preu bastant inferior, hi ha moltes botigues online de 
jocs (que al pc és gratuït), amb moltes ofertes, amb 
diversos tipus de pagaments (Tarjeta, Paypal, 
PaysafeCard, etc). A més a més hi ha un catàleg més 
ampli de jocs ja que crear jocs per a PC és més barat, 
perquè no necessites royaltys (uns pagaments que s’han 
de fer per poder crear jocs a les consoles). 

Però d’altra banda la inversió 
inicial és més gran i has 
d’investigar sobre PC’s si en vols 
tindre un de bo i al millor preu. Els 
problemes tècnics com els virus, 
són molt abundants al PC i gasta 
més electricitat que una consola. I 
a més a més amb un PC es 
necessita una connexió a Internet 
per aprofitar-ho bé ja que hi ha 
pocs jocs que no requereixin 
Internet actualment. 

	
La consola, d’altra banda, és la 
plataforma més senzilla si només 
vols jugar a videojocs. És més 
barata i té un sistema operatiu 
molt intuitiu. El muntatge és molt 
senzill i gasta poca electricitat. A 
més a més, pots jugar amb amics 
sense internet, en el mode local. Té 
jocs exclusius que només surten a	

la plataforma de consola i que no es 
poden jugar en cap altre lloc i per últim 
tenim infinitat de controladors 
personalitzats. 

Hem de tindre en compte que les consoles 
tenen també molts punts negatius com 
per exemple que el cost del videojocs sol 
ser el doble (a més que si no tens la 
consola actual en moltes ocasions no 
podràs jugar), l’online d’aquest costa uns 
50€ anuals i no podràs jugar amb gent 
que tingui una consola diferent a la teva 
a diferència dels PC’s. No sempre es 
podrà gaudir al 100% ja que les consoles 
manquen de potència i la personalització 
és quasi nul·la si no tenim en compte els 
controladors personalitzats que a més a 
més estan a preus mínims d’uns 70€. 
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Call of Duty 

Call of Duty torna a les seves arrels amb Call of Duty: 
WWII, una experiència colpidora que redefineix la 
Segona Guerra Mundial per tota una nova generació de 
jugadors. 
 
Desembarca a Normandia el Dia D i combat per tota 
Europa en alguns dels escenaris més emblemàtics de la 
guerra més cruenta de la història. Viu el combat clàssic 
de Call of Duty, els llaços de companyonia i la naturalesa 
imperdonable de la guerra contra una potència global que 
sumeix al món en la tirania. Call of Duty: WWII apropa 
l'experiència definitiva de la Segona Guerra Mundial a la 
nova generació amb tres maneres de joc diferents. 
 
Les armes autèntiques i l'acció dels tradicionals tirotejos 
ràpids faran que et submergeixis en una àmplia varietat 
d'ubicacions basades en la Segona Guerra Mundial. 
 
Per si no saps què és call of duty, és un videojoc per a 
totes les plataformes (PC, Ps4, XBOX ONE). 

A continuació tenim els DLC 5 de BO3: 
 
Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles és 
una incomparable col·lecció dels Zombies de Call of Duty, que 
porta als jugadors a l'inici de la saga en alta definició. 
Compta amb els personatges clàssics que els fans han arribat 
a conèixer i voler, així com amb les profundes històries que 
van fer als Zombies tan populars. La col·lecció afegeix 
vibrants efectes visuals d'última generació, il·luminació 
millorada, renovats models de personatges i ambients, i 
sistemes actualitzats d'intel·ligència artificial i àudio. 
Zombies Chronicles també permet als jugadors usar armes 
personalitzades, incloent l'armament actual que apareix en 
Black Ops III que no figurava en els mapes originals. 
 
De Call of Duty: World at War: Nacht der Untoten 
(Búnquer Abandonat), Verruckt (Sanatori de Wittenau) i 
Shi No Numa (Pantà de la jungla). 
 
De Call of Duty: Black Ops: Kino Der 
Toten (Teatre dels Morts), Ascension 
(Cosmòdrom soviètic), Shangri-la (Santuari 
exòtic de la selva) i Moon (Base lunar). 
 
De Call of Duty: Black Ops II: Origins 
(Primera Guerra Mundial, França). 
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Rocket League 
Rocket League combina de forma espectacular les carreres de cotxes amb el futbol proposant-nos 

enfrontar-nos als rivals en intensos duels en els quals pràcticament tot està permès. 

Tot pot semblar molt complicat però la clau resideix, 
precisament, en la seva senzillesa. El moviment és 
màxim i la llibertat d'acció total, als comandaments 
del nostre cotxe podem girar a tota velocitat, saltar, 
fer ús del turbo o fins i tot volar per l'aire a rivals 
en espectaculars col·lisions. El concepte del maneig 
és totalment arcade, així que els moviments no estan 
restringits per gens, podent escalar les sorres fins i 
tot en vertical si és necessari. Rocket League es 
recolza en un concepte de la física totalment 
exagerat que no té res a veure amb la vida real, així 
que tot el moviment dels bòlids és absurd però al 
mateix temps encaixa amb lògica dins d'aquest 
concepte de fantasia on la velocitat i l'acció 
ininterrompuda és el més important. De fet l'esfèric 
és més com una pilota de platja que ununa de futbol, 
així que tot va en la direcció de la diversió pura i 
dura. 
	
La pròpia pilota parteix del punt central com en un 
partit de futbol qualsevol i en cada extrem del camp 
hi ha una porteria, de manera que el funcionament és 
l'estàndard d'un partit d'aquest tipus. No obstant 
això en comptes de futbolistes hi ha cotxes, que 	

surten a tota velocitat cap a la pilota quan comença el partit i 
inicien així un caos que només s’atura quan un dels dos equips 
marca. L'escenari està ple de detalls com les parets sobre les 
quals ens podem moure, el fet que les cantonades són corbes 
perquè no s'interrompi la nostra velocitat en cap moment o que 
hi ha turbos dispersos per la gespa, que acumulem en passar-hi 
per sobre, i que ens poden donar aquest plus de velocitat que 
necessitarem en molts moments per acabar marcant la diferència 
entre una victòria i una derrota.	
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Properes estrenes de videojocs (estiu) 
Els videojocs, un dels passatemps preferits dels joves d’avui en dia. Ara que ve l’estiu, i 

per la majoria vacances, és un moment perfecte per jugar-hi i en aquest article us 
informem de les estrenes més esperades de totes les plataformes. 

Nom: Splatoon 2 
Llançament: 21-7-17 

 
Ressenya: Després del 

llançament de l’esperada 
Nintendo Switch arriba 

Splatoon 2 on, amb guerres 
de pintura, hauràs de 
salvar a les germanes 
Squid, ho podràs fer 

individualment o amb els 
teus amics. Un joc pels 

petits de casa i per a tota 
la família. 

Nom: Fate/ Extella: The Umbrall Star 
Llançament: 21-7-17 

 
Ressenya: Marvelous estrena un 
videojoc ple d’acció frenètica i 

massiva, on hauràs de controlar uns 
Esperits Heroics i Divins sota el nom 
de Servants. El teu objectiu és acabar 
amb tots els enemics amb un poder 
abrumador en una història escrita 

per Kinoko Nasu i Hikaru Sakurai, que 
té lloc després de la guerra Holy 

Grail War de la Lluna. 

Nom: Crash Bandicoot N Sane Triology 
Llançament: 30-6-17 

 
Ressenya: Crash torna! S’adapta als 

nous temps dues dècades després per 
Vicarious Visions sota el nom de 
Chras Bandicoot N Sane Trilogy. 

Compost per Crash Bandicoot 1996, 
cortex Strikes back 1997 i Warped 

1998 el recopilatori està a mig camí 
entre el remake i la remasterització, 
amb un plantejament respecte a l’obra 

original i afegint noves opcions. 



	

	 Paula Barrero i Judith Mata 
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Nom: Uncharted The Lost 
Legacy 

Llançament: 23-8-17 
 

Ressenya: Consta d’una 
campanya que narra les 

aventures de Nathan Drake i 
el dilema existencial que viu 

el personatge de la saga 
després de totes les aventures 

visciudes als anteriors 
videojocs. D’altra banda, el 

joc consta de mode 
multijugador  al qual 

pertany a la llista de jocs 
competitius de la lliga 
oficial de Play Station. 

	

Nom: Destiny 
Llançament: 8-9-17 

 
Ressenya: En el Destí 2, 

l'última ciutat segura a la 
Terra ha caigut i s'estableix 
en ruïnes, ocupada per un 
nou i poderós enemic i el 
seu exèrcit d'elit, la legió 
vermella. Cada jugador 

crea el seu propi 
personatge anomenat 
protectors triat un 

"guardià" de la humanitat. 
Com guardià de destinació 

2, els jugadors han de 
dominar noves habilitats i 

armes per reunir a les 
forces de la ciutat, estar 

units i lluitar per recuperar 
casa seva. 

Nom: Valkyria Revolution 
Llançament: 30-6-17 

 
Ressenya: Jütlands soldats d'elit, la 
Vanargand, s'ha d'unir per derrotar 

a l'Imperi Ruzi i aturar la mort 
mateixa - la Valkyria. Aquest canós 
esquadra anti-Valkyria està equipat 
amb armament avançat de mannà i 

té l'extraordinària capacitat de 
manejar encanteris ragnite per 

combatre aquesta amenaça 
aterridora. La unitat està composta 

de soldats que tenen una alta 
afinitat per ragnite, i fins i tot 

Jütlands pròpia princesa Ofelia s'ha 
unit a les files. 



	

	

Enquesta de música a 2n d’ESO 

Alba Arnal 

Als alumnes de segon d'ESO se'ls ha fet una enquesta per saber quina música escolten. 
Els gèneres que més nois i noies escolten són pop, trap i regeton, al contrari del rock, 

el metal, el reggae i la música clàssica que són els menys escoltats. 
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El gran efecte de “13 reasons why” 

“Thirteen reasons why” és una de les sèries més vistes del moment, sobretot entre els adolescents i 

s’ha convertit en la sèrie més popular de Netflix. 

Es basa en el best-seller de Jay Asher i explica la 

història de Hannah Baker, una noia de 17 anys que se 

suïcida, però, abans de fer-ho, grava en cintes de 

cassette les tretze raons per les quals ho ha fet i 

com ha arribat a aquesta situació.  

 

Cada capítol parla sobre un personatge diferent de 

l’institut on anava la Hannah i com va actuar amb ella, 

tot vist des del punt de vista de Clay Jensen (el 

protagonista) que és qui té les 13 cintes actualment 

(ja que se les han d’anar enviant entre les persones 

que hi surten) i les va escoltant durant els capítols. 

 

Aquesta sèrie tracta un tema molt delicat com és el 

bullying, i és bastant difícil de veure, ja que és molt 

realista i amb escenes no censurades, com ara abusos 

sexuals. 

	

Des del dia que es va estrenar la sèrie, el 31 de 

març de 2017, ha creat polèmica, ja que molts 

doctors creuen que no s’haurien de tractar aquests 

temes perquè els joves poden entendre malament 

el seu missatge i normalitzar aquesta situació, 

però altres persones creuen que una sèrie tan dura 

com aquesta consciencia sobre el bullying i reflexa 

com el suïcidi no és una opció fàcil, ja que a la 

sèrie es veu tot el que la Hannah deixa enrere (els 

seus pares, un amic que de veritat l’estimava...) i 

com és de crua una situació com aquesta.  

 

Finalment, la plataforma Netflix ha confirmat una 

segona temporada d’aquesta sèrie, ja que al final 

de la primera temporada es van deixar moltes 

preguntes per contestar sobre els personatges i 

sobre la vida de la Hannah. 
Maria Alcoceba 
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Foto: Dylan Minette (Clay Jensen) i 
Katherine Langford (Hannah Baker) a un 

anunci de la sèrie – Google Imatges 

Aquesta història fa 

reflexionar sobre com les 

accions i com fem sentir a 

la gent que ens envolta és 

important. 
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Anime 

Alba Arnal 

Qui no ha vist anime? L'anime es l'animació japonesa que tots hem vist alguna 
vegada, si no ha estat  per voluntat pròpia, ha estat  mirant la tele de petits. 
Encara que ara no en miris segurament en tens alguna que va marcar la teva 

infància, per exemple, a mí els que més en van agradar van ser Sakura la 
caçadora de cartes, Sailor Moon i Detectiu Conan. Quins van ser els teus? 

A continuació us explicaré alguns gèneres d'alguns animes que s'han emès per televisió: 
	

-Shonen: aquet gènere està 
destinat a un públic jove, 

normalment combina l'acció i 
l'humor, per exemple: One piece. 

-Shojo: Normalment aquest gènere 
està dirigit a un públic adolescent 
femení , com per exemple: Sakura 

la caçadora de cartes 

-Komodo: Està dirigit a un 
públic infantil, per exemple: 

Doraemon. 

En definitiva recordar les sèries de la nostra infància ens fa sentir nostàlgia.  
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El joguet de moda: l’SPINNER 

Milan Alcacer i Marc Tua 

Tot i que semblen nous van ser inventats el 1997 per una dona dels Estats 
Units anomenada Catherine Hettinger. Ella volia un mètode amb el qual 
pogués entretindre a la seva filla. Com que no va poder pagar el cost de 
renovació ja que no en venia gaires altres empreses es van quedar amb 
aquesta idea. Actualment és un dels “joguets” més entretinguts del món. 

Però, que és un spinner? Un spinner és una mena 
d’antiestrés fet de plàstic o acer que està 
constituït d’un eix central d’on surten tres braços 
els quals acaben en uns aros amb rodaments. 
 
Tot i que com hem dit abans és un antiestrés però 
actualment s’ha convertit en una joguina amb el 
qual es poden fer tota mena de trucs com: passar-
ho d’una mà a una altra sense que deixi de girar, 
aconseguir mantenir-ho en equilibri sobre un dit, 
fer-ho girar sobre un altre spinner, sobre el nas o 
sobre qualsevol altre part del cos fent que aquest 
objecte perdi la seva funció relaxant. 

	
Hem parlat amb un noi sobre l’efecte de l’spinner:  

“M’ajuda a relaxar-me sobretot en època 
d’exàmens, tot i que a vegades em fa distreure”. 

	

Hem aconseguit parlar amb un noi hiperactiu sobre 
l’efecte de l’spinner:  
“ Quan em van dir de comprar-me’n un vaig pensar que 

era una bajanada, però la veritat és que quan em 
començo a ficar nerviós l’spinner em va molt bé per 
relaxar-me i així no fer coses de les quals em pugui 

penedir”. 
 
Els spinners es poden comprar a qualsevol basar per un 
preu d’entre 3 o 4 euros tot i que ara està augmentant 
el preu perquè hi ha molta demanda. 
 
En conclusió els spinners són antiestressants per tot 
aquell que estigui nerviós i no suposen cap problema 
pel jovent. 



	

	

El grafiti més gran del món 
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Yonas Aguilera i Albert Vives 

Eduardo Kobra és un artista brasiler que ha pintat el grafiti més gran del món, amb una 
superfície de gairebé sis mil metres quadrats, a les parets d'una fàbrica de xocolata. 

El grafiti ocupa diverses parets de 
l'edifici i representa a un jove indígena 
de l’Amazona que rema en una piragua 
carregada de cacau enmig d'un riu de 
xocolata. Té una superfície de 5.742 
m2, superant el seu propi rècord 
mundial amb el grafiti que va pintar a 
Rio de Janeiro amb motiu dels Jocs 
Olímpics de 2016 i que el podem trobar 
al llibre de Record Guinness. 
L’obra de Kobra és un homenatge a tota 
la gent que treballa amb el cacau i la 
seva estreta relació amb l’Amazona  

Per a la realització del mural va 
necessitar 240 pots d’spray, 60 litres de 
pintura i dos elevadors articulats. L’obra 
es titula el Rostre de Salvador Dalí i 
l’ha creat a la façana del Centre 
Cultural de Múrcia.  
 
A més a més en l'actualitat Kobra 
compta amb més de 3.000 obres, 
principalment a Brasil encara que els 
seus murals han arribat a Estats Units, 
Anglaterra, França, Mèxic i Grècia. 

profunda. Després que el disseny fos 
triat, Kobra va necessitar 12 grues 
per poder pujar l'equip de pintura a 
les bastides. A més va utilitzar més 
de 1.000 litres de pintura i 4.000 pots 
d’spray. 
 
Múrcia compta amb el primer mural 
que Eduardo Kobra realitza a 
Espanya. Juntament amb dos 
assistents que el van ajudar en 
l'elaboració de l'obra, va estar des del 
24 d'abril fins l'1 de maig. 
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Tribus urbanes 
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Samjhana Font i Judit Guasch 

Les tribus urbanes són aquells grups d’amics, 
col·legues o senzillament agrupacions de joves 
que vesteixen de forma similar, pensen de la 

mateixa manera i tenen hàbits comuns. 
	

Els estereotips de les tribus urbanes més destacades són: 
 
Canis: Es refereix a persones majoritàriament de classe 
baixa, amb poca cultura i narcisistes, que el seu únic 
interès és anar a llocs de festa on normalment hi 
consumeixen drogues suaus.  
 
Emos: Molts d’ells tenen una visió negativa o dramàtica de 
la vida i solen mostrar-se al món com a pessimistes i 
víctimes de la societat. Tot i així, són persones pacífiques.  
 
Frikis: Aquestes persones es distingeixen per ser poc 
socials. Les activitats amb què ocupen tot el seu temps 
lliure són videojocs, llegir còmics, manga, etc. 
	
Pijos: Diem que són ‘pijos’ aquelles persones que són 
superficials, que vesteixen de marca i gasten els diners en 
oci i coses realment innecessàries.  

Hipsters: Es distingeixen per la seva forma de vestir, un 
estil personal “bohemi” allunyat de la moda del moment.  
 
Skaters: Es refereixen en aquells que solen vestir robes 
amples, samarretes de carrer i sempre una gorra posada. 
Tots els skaters practiquen el ‘skateboarding’. 
 
Totes les descripcions que heu llegit anteriorment són 
literalment les mateixes que podeu trobar a qualsevol 
pàgina d’Internet. No obstant, nosaltres, les redactores 
d’aquest article, estem totalment en contra de com imposa 
la societat les etiquetes de ‘marginat’, ‘poc social’, 
‘depressiu’, ‘superficial’, etc., simplement per la manera de 
vestir que tenim (ja que és el primer que es veu d’una 
persona). Així que des d’aquest article us animem a no 
jutjar a les persones segons la primera imatge que teniu 
d’elles.  



	

	

Hàbits saludables 
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Maria Navarrete i Raul Ramírez 

Antigament per sobreviure l'home havia de caçar, conrear la terra, tenir bestiar, etc., i 
totes aquestes formes de vida comportaven una activitat fística continuada. Actualment 
moltes persones viuen per la seva activitat diària sense haver de realitzar exercici físic i 

això pot portar problemes per a la salut per la qual cosa és recomanable practicar 
alguna activitat física. 

Quins beneficis obtenim mitjançant la 
pràctica continuada de l 'activitat física? 
 

● Millora el funcionament del cor i l'aparell 
circulatori 

● Millora la capacitat respiratòria 
● Millora l'estat de músculs, ossos i 

articulacions 
● Millora l'activitat del sistema nerviós 
● Millora l'estat de forma o condició física 
● Ajuda a fer amics 

 
Què passa quan no dormim prou? 
 
Quan no dorms ni descanses el necessari es 
deteriora la qualitat de vida, redueixes la teva 
productivitat i qualitat de treball, augmentes el risc 
de patir danys físics i psicològics, també augmentes 
les possibilitats d'accidents de trànsit i laborals ja 
que no pares atenció al que passa al voltant. 

Correcta alimentació 
 

● Hidrats de carboni 
● Proteïnes 
● Els greixos 
● Vitamines i sals minerals 
● L’aigua és imprescindible per a la vida 
● Comença el dia amb un bon esmorzar, necessites energia per 

estudiar, fer exercici, divertir-te, etc. 
 
Hàbits d'higiene corporal 
 

● Assegura't que no tens problemes físics. 
● Porta la vestimenta adequada per a l'activitat realitzada. 
● Has de respectar la regla de 2 hores després de dinar abans de 

practicar exercici per evitar un tall de digestió. 
● Començar l’activitat amb un bon escalfament. 
● Rentar-se després de fer exercici 
● Beure suficient aigua després de realitzar exercici i, si pots, menja 

fruita (no llaminadures) 



	

	

La cocaïna 
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La	cocaïna	és	una	droga	sintètica	i	il·legal	que	ocupa	el	segon	lloc	entre	les	més	consumides	a	
nivell	mundial.	El	seu	aspecte	és	d’una	pols	blanca	que	es	trasllada	embolicat	en	paquets	

anomenats	“fardos”	i	que	després	es	ven	en	grams.	S’extreu	de	la	planta	de	coca	(en	quechua:	
kuka)	que	es	cultiva	a	Amèrica	del	Sud,	sobretot	a	Bolívia,	Colòmbia,	Perú	i	sud	de	Brasil.	

Com	es	fabrica?	
	
El	procés	de	fabricació	segueix	aquest	ordre:	

1. Es	recol·lecten	les	fulles	de	la	
coca.	

2. Es	barregen	les	fulles	i	substància	
alcalina.	

3. Es	tritura	la	barreja	i	s’hi	afegeix	
querosè	i	benzina.	

4. Es	separa	el	querosè	i	es	llença	la	
fulla	de	coca.	

5. S’afegeixi	aigua	i	àcid	sulfúric	i	
després	s’afegeix	cal	o	amoníac.	

6. S’asseca	donant	com	a	resultat	
pasta	de	coca.		

7. La	pasta	de	coca	es	dissol	en	èter.	
8. Es	filtra,	s’afegeix	àcid	clorhídric	i	

acetona.	
9. Es	torna	a	filtrar	i	s’asseca	

obtenint	clorhidrat	de	cocaïna.	
10. El	resultat	és	una	pols	blanca	

mate.	

Chej Mohamed 

Com	es	consumeix?	
	
La	cocaïna	es	pot	consumir	de	tres	maneres	diferents:		

1. La	principal	és	aspiració	nasal.	La	pols	s’inhala	pel	nas	ja	
sigui	directament	o	amb	un	“rul·lo”,	una	eina	feta	de	
qualsevol	material	(paper,	bitllet...)	per	facilitar	
l’arribada	de	la	cocaïna	al	nas.	

2. També	es	pot	fumar	impregnada	en	un	cigarret	inhalant	
els	vapors	de	la	seva	combustió.	

3. Injectant-la	per	via	intravenosa	barrejada	amb	aigua.		

Efectes	
	
Absència	de	fatiga,	exaltació	de	l'estat	d'ànim,	sensació	de	vertigen,	
augment	 de	 la	 seguretat	 en	 un	mateix,	 prepotència,	 absència	 de	
cansament,	son	i	gana.		
	
També	 és	 freqüent	 que	 produeixi	 inquietud	 i	 angoixa.	 Aquest	
primer	efecte	euforitzant	va	seguit	d'un	efecte	rebot,	caracteritzat	
per	cansament,	apatia	i	angoixa,	així	com	una	conducta	impulsiva	i	
agressiva.		
	
A	 nivell	 físic	 es	 produeix	 una	 acceleració	 del	 ritme	 cardíac	 i	 un	
augment	 de	 la	 temperatura	 del	 cos,	 a	 més	 de	 l'efecte	 anestèsic	
local.	Els	seus	efectes	dependran,	en	general,	de	la	quantitat	i	la	via	
d'administració.	Dosis	elevades	poden	produir	tremolors,	tics,		

moviments	convulsius	i	al·lucinacions.	

	
Acceptació	social	
	
La	 cocaïna	 és	 la	 segona	 droga	 il·legal	
més	 consumida	 a	 Espanya,	 per	 sota	
del	cànnabis.	
	
Està	molt	 acceptada	 socialment,	 sent	
una	 de	 les	 principals	 drogues	 que	 es	
consumeixen	 en	 els	 locals	 d’oci	
nocturn,	cada	cop	és	més	accessible	 i	
augmenten	 els	 casos	 de	 tràfic	 en	
aquest	àmbit.		
	
Existeixen	 consumidors	 habituals	 que	
relacionen	 la	 cocaïna	 amb	 la	 seva	
necessitat	de	mantenir	la	ment	alerta,	
com	 ara	 els	 brokers	 de	 borsa	 o	 els	
treballadors	de	locals	nocturns.	
	
El	que	anys	enrere	era	un	escàndol	ara	
és	una	droga	bastant	habitual.	



	

	

L’estiu s’apropa 
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Sempre que s'apropa l'estiu tothom sempre es fa la mateixa pregunta: Què farem 
aquest estiu? Doncs bé aquest article parlarà sobre què fer aquests 93 dies de 

vacances. Quins plans podeu dur a terme i quan s'efectuen. Tots aquests 
esdeveniments i activitats es duran a terme a la província de Tarragona.	

1. Primerament, hi ha les grans Festes 

Majors dels municipis del Tarragonès. 

Aquestes festes se celebren gairebé cada 

cap de setmana, però varia el municipi. 

Les grans festes de Tarragona es festegen 

per Sant Magí del 14 al 19 d'agost i per 

Santa Tecla del 14 al 24 de setembre. 

 

2. Una altra activitat molt comuna per 

realitzar a l'estiu és anar a la platja amb 

familiars o amics. Les millors platges per 

visitar de la província de Tarragona són: 

Platja dels Muntanyans (Torredembarra), 

Platja de La Pineda (Vila-seca), Cala 

Justell (L'Hospitalet de l'Infant), etc. 
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Pablo Escobar 

3. Seguidament a Tarragona aquest estiu vindran 

grans cantants com David Bisbal (7 de juliol), 

Melendi (22 de juliol), els Gemeliers (30 de 

juliol), etc. 

 

4. També podeu realitzar activitats al pantà de 

Riudecanyes on s’ofereixen diferents activitats 

esportives i aquàtiques com el piragüisme amb 

caiacs, el pàdel surf i hidropedals. 

 

5. A l’Hospitalet de l'Infant pots realitzar unes 

rutes submarines. Aquell municipi iniciarà aquest 

estiu amb tres rutes marítimes plenes de vida 

marina i diversió. 

 

6. Una activitat molt comuna que és 

entretinguda i sociable i de ben segur estaràs 

ocupat tot un dia és anant al Port Aventura de 

Vil·laseca o a l’Aquopolis de La Pineda. És una 

gran experiència, ja que aquests dos parcs 

d'atraccions et proporcionen una diversió i unes 	

atraccions que et deixaran boig. L'única diferència és 

que l'Aquopolis és d'atraccions aquàtiques. 

 

7. Una altra opció que podries fer seria anar als 

clubs nàutics de Tarragona i realitzar activitats de 

vela (un situat al club de vela platja Llarga i altre 

està anant cap al far o bé per dir-ho d'altra manera 

al costat de la platja del Miracle). 

 

8. Una altra bona opció és anar a fer senderisme 

amb els amics o família, és saludable i passes un bon 

dia amb les teves amistats. Els llocs recomanables o 

més habituals d'aquesta pràctica són: el Mèdol, el 

Bosc de la Marquesa, el Pont del Diable o fer un 

tomb per les roques de la Mora. 

	



	

	

Lolasso 
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SOPA DE LLETRES: MINERALS 

A P I R I T A G N S A S I C T 
D O V O P E S M A E L Q E O T 
U G C A E X R C D U P V B U E 
O Z U A G A T A M J O V R P M 
F R I R N I G L C W E Q A N Y 
A R R O Z W H C D F U A L D U 
V A F L E M J I S E Q P L O F 
P E D J Q S L T S A J O U I U 
U O S J B C E A E B U I U X B 
S H R T V X Z O R H V W R C X 
S L C B A L L T A F U R A E H 
I E P N M N A L D G I E L D A 
D F T F E R Y O L Q V D I E O 
P X J M Q M T O M B L P T W Z 
Q U A R S R O S A V F O A S L 
	 Àgata, Calcita, Estany, Maragda, Quars Rosa, 

Turquesa, Uralita, Pirita 

Vertical: 
2. Àmbit que comprèn la ciència i la tècnica.  
5. Conjunt d’ossos que recobreixen els pulmons. 
8. Branca de la ciència que tracta dels organismes. 
 

Horitzontal: 
1. Allò que ve a trencar la uniformitat. 
3. Relatiu o pertanyent a l’abiogènesi. 
4. Tipus de determinant. 
6. Individu d’un grup d’agents infecciosos. 
7. Invent més important d’Edison. 
9. Temps musical una mica més lent que l’andante. 
10. Contrari d’encès. 
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Gina Busquets i Laura Lloses 

SUDOKU: nivell mitjà 

 2     9 3   1 8 

  1     7   6     

7 4       6     2 

                7 

8   2     1 5 4 9 

4   3 5 8         

6     9       2   

            8     

  3 7   2 8     5 
	

LES 7 DIFERÈNCIES 



	

	

	


