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Avui en dia, la majoria de la gent que es pot permetre uns bons
estudis no opta per les armes, a no ser que aquestes tinguin un
atractiu especial per a ells.
Els soldats actuen sota les ordres de persones que volen terres,
poder o diners, i que no pensen en la gent que mor per això. Es
juguen la vida a cada batalla sense saber si podran tornar a casa.
Els soldats posseeixen armes i els lletrats coneixements, i gaire-
bé sempre “la ploma venç l’espasa”.
El més trist és que hi ha països en què els nens no saben ni lle-
gir ni escriure, però sí que saben utilitzar un arma, i de vegades,
es veuen en la necessitat de fer-ho. En canvi, nosaltres tenim
l‘oportunitat d’estudiar i en molts casos la desaprofitem.
Si no hi haguessin armes, no hi haurien guerres, i no moriria
tanta gent innocent perquè altres fossin més rics o més
poderosos.
I si a aquests nens els hi donessim llibres en comptes d’armes,
podrien aprendre i ser algú el dia de demà, i no morir abans d’ar-
ribar a la majoria d’edat.

Sandra Sánchez Alamo
3r d’ESO B

Discurs sobre les armes i sobre les lletres

Article d’opinió:
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Expedició científica al Figaró

Alfonso Cantero
1r de Batxillerat A

En aquesta sortida els alumnes de primer de batxillerat de
l’institut IES Jaume Balmes vam esbrinar de quins materials
es composava la zona de serralada prelitoral en la qual hi ha
el Montmany, el Puig-graciós i el Figaró. Vàrem descobrir que
el nivell del mar havia descendit considerablement, ja que
vàrem trobar roques calcàries d’origen marí a les parts més
altes dels indrets en què ens trobàvem, i dic marines perquè
eren de tons blavosos, tenien antics rastres de petxines i s’hi
veien un gran nombre de nummulits, que són uns fòssils
d’uns tres mil·límetres, que indiquen que hi hagué un ambi-
ent marí fa milions d’anys. El no poder aturar-nos gaire estona
en el mateix lloc ens obligava a tots i a totes a escriure, men-
jar i beure simultàniament, fet que no va fer gaire agradable

aquest aspecte de l’excursió. En tot moment, però, vam
gaudir d’un aire net i una vista d’allò més bonica i encantado-
ra a primera hora del matí. Feia un fred que déu n’hi do, però
tot i així a mesura que el dia avançava la temperatura aug-
mentava de forma considerable. El viatge de retorn en auto-
bús fou un agraïment per a tots que no dubtàrem a reposar i
per arribar descansats altre cop a Barcelona.
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Olor d’humit, els guants, aquell caminar estúpid, els
patins incòmodes, el terra glaçat, i aquell bar
entranyablement antic. Amb tot això ens vam trobar el
dia 21 del mes passat tots els alumnes de primer de
batxillerat en una sortida de tutoria. Vam estar pati-
nant per la pista de gel del Barça, que és prou petita
per haver pogut topar els uns amb els altres, trobar-
nos cara a cara i així, anar-nos coneixent. Tot i algun
accident desafortunat, va ser tota una experiència. Per
molts, era el primer cop després de molts anys. En
acabar de rodar per la pista, vam anar cap a la “bol-
era”.
Un cop allà ens vam calçar les estrafolàries sabates i
vam organitzar-nos per grups, anàvem tirant aquelles
boles foradades contra unes bitlles llunyanes i
anàvem sumant punts, al més pur estil americà.
Conviure fora del marc escolar amb tots aquells com-
panys de rutina ens fa adonar de les peculiaritats de
cada persona. Tota aquella gent que ha renovat la con-
cepció, una mica rovellada, dels últims quatre anys de
l’ESO, possiblement fora de circumstàncies extra-
ordinàries, no els haguéssim conegut. Perquè tot i fer
els mateixos horaris, el mateix curs, en el mateix lloc,
i fins i tot amb els mateixos professors, no coincidim
en cap classe. La sortida també va servir per retrobar

aquells que han escollit un altre camí i ja no compar-
tim taules, cadires, ni pissarres.
En definitiva, una bona excusa per oblidar-nos per
unes hores de la feinada que ens espera aquest curs
i que serà igual per a tots.

Clara Madueño, 1r Btx A

Sortides culturals
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Els alumnes de 1r d’ESO a la natura

L’excursió del 10 de novembre va ser una activitat de tutoria
per conèixer-nos més i va resultar divertida i interessant. Com
que hi anàvem uns 90 nens, ens vam repartir en classes i
cada grup feia una ruta al voltant de la casa en diferent ordre.
Nosaltres, els de 1r C, vam veure primer el museu amb les
formes de les carbasses, com es conserva el vi i el blat, etc.
Després ens van intentar donar una idea de com i per què es
construïa a tal lloc una casa de pagès. I finalment vam entrar
a la casa, on em va sorprendre l’espantamosques, la cuina
que era molt gran i la forma de viure dels propietaris.
Per acabar d’adobar l’agradable i interessant sortida, vam
anar a una mena de bosc on vam estar jugant un partit de fut-
bol.

Vaig esmorzar amb una torrada a la mà de camí a l’institut;
feia tard, sort que almenys feia un dia preciós. Vaig arribar i
al cap de deu minuts ja era a l’autocar, per sort havia arribat
a temps. Vàrem arribar a la casa rural i, un cop a baix de l’au-
tocar, es podria dir que em vaig quedar a gust de respirar aire
fresc. Es notava que era una casa rural antiga i que sabrien
donar-nos molta informació de com es treballava a les cases
d’abans. Vam estar en contacte amb la natura i també vàrem
tenir temps per a un bon esmorzar. Arribàrem a veure més de

deu tipus diferents de carbasses, i tot el transport que s’util-
itzava en altres èpoques. Però el que més em va agradar va
ser veure que les feines antigues encara es conserven.

Arnau Sanz
1r ESO C

Un dia a la masia de can Déu

El plaer de retrobar la natura
Marçal Díez
1r ESO C

Sortides culturals
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Neu Anspach és una petita
localitat d’Alemanya situada
a uns quants quilòmetres de
Frankfurt, els habitants de la
qual són famílies que tenen
una vida tranquil·la i que
resideixen en uns molt con-
fortables i espaiosos xalets.
El juny passat, alguns dels
alumnes que actualment
estem cursant 4t d’ESO o
Batxillerat, i que estudiem
alemany com a primera llen-
gua, vam ser allotjats en
aquest poble per estudiants
d’espanyol als quals ja
havíem rebut a Barcelona el
mes de març. Durant quinze
dies vam conviure amb
famílies alemanyes, alhora
que practicàvem una llengua
estrangera. Passada la
quinzena, la majoria
d’alumnes van abandonar
Neu Anspach amb tristor i
llàgrimes. No obstant això,
tres alumnes de 2n de
Batxillerat ens hi vam
quedar mig mes més trebal-

lant en un veterinari, un
ginecòleg i una guarderia,
per realitzar l’assignatura de
l’estada a l’empresa.
Aquesta gran experiència,
de la qual tots els alumnes
que vam participar en l’inter-
canvi en vam treure algun
profit, va tenir també reper-
cussions en tot el poble, que
es manifesten en les tres
pàgines que, en dates difer-
ents, el diari local va dedicar-
nos als visitants. Va ser un
viatge molt enriquidor, que
ens obliga agrair la seva real-
ització a l’equip d’intercanvis
de l’institut.

Josep Lambies Barjau
2n Batxillerat B

Estada a l’empresa a Neu Anspach, Alemanya

Alemanya
A
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Berlín

Berlín per a nosaltres és: molt d’ambient nocturn i diürn ,
xocolata, el caffè latte (cafè amb llet) de cada tarda, la cervesa
alemanya (per què negar-ho?), Dönner kebabs, l’Ampelmann
(l’homenet que ens permet travessar el pas de zebra als
semàfors del Berlín Est), remullades a la font davant de la
Berliner Doms (catedral de Berlin), calor (sí, encara que sem-
bli mentida) museus, molts museus, història, cultura, teatre,
13 hores d’espera(per alguns) per entrar a l’exposició:
MOMA, la Fernsehturm (torre de televisió, que semblava que
ens perseguís!perquè es veu des de tot Berlín gairebé) mer-
cats d’objectes i roba de segona mà, en els quals s’hi pot tro-
bar de tot i a molt bon preu, bicicletes (Berlín en va ple, fins i
tot els executius hi van), cinema a l’aire lliure, visita al
Reichtag (parlament), platges artificials a la vora del riu (el mar
és el que més ens envegen) , festes d’aniversari alemanyes,
el tomatito (joc que vam implantar per fer passar més ràpida-
ment les estones d’espera), rialles, un lloc on els graffitis són
art, i on la gent veu d’una hora lluny d’on som.
Tot això i molt més és el que vam viure els estudiants d’ale-

many del Balmes, que ara fem 4º d’ ESO, 1º i 2º de batxiller-
at, durant la primera quinzena de setembre en un intercanvi
amb alumnes del Berlín oriental, és a dir, l’antiga part sovièti-
ca, del Gymnasium (institut) John Lennon.
A tots ens va impressionar molt la ciutat, la seva gent ens va
ajudar a veure que el tòpic que tots els alemanys són freds i
estirats no es compleix del tot en aquella ciutat amb un ambi-
ent impressionant i plena de música i exposicions.
A part d’aprendre alemany, aquest viatge crec que ens ha fet
veure que la multiculturalitat (la de veritat) és possible i que el
passat no s’ha d’oblidar, perquè els errors no es tornin a repe-
tir.
El que ens va saber més greu a tots és que l’Asunción, la nos-
tra professora d’alemany no ens acompanyés, espero que es
deixi convèncer per participar en algun dels pròxims inter-
canvis d’aquest institut!

El passat dia 10 de novembre vam realitzar una sortida a
Sitges per veure una pel·lícula en francès, ja que la pronun-
ciació d’aquest idioma és fonamental per al seu aprenen-
tatge. La pel·lícula ens descobreix la vida d’una petita aula
d’un poble al llarg de tot el curs, on alumnes de diferents
edats estudien matemàtiques, ortografia, i fan “des dictées”,
mostrant-nos una càlida i serena mirada a l’educació primària
en la regió muntanyosa de l’Auvergne. Són dotze alumnes
d’entre quatre i deu anys reunits a la mateixa classe sota la
tutoria d’un sol professor extraordinari que va més enllà
d’una mera relació professional.
Aquesta pel·lícula transmet uns valors ètics molt importants
com l’amistat, el respecte mutu, la no-violència i la convivèn-

cia entre altres. Tots ens vam quedar amb els graciosos plans
dels nens i sobretot del Jojo “un petit enfant de cinq ans très
sympathique”.
Tots els alumnes ja tenim ganes de tornar-hi! Ja que tots vam
sortir sabent una mica més de francès i amb la consciència
d’una realitat poc coneguda com és la de l’entorn de l’escola
rural.

Clara Carrillo i Sílvia Orgaz, 4t d’ESO

Juliana Maretzki
2n Batxillerat A.

Crònica d’un viatge inoblidable

Pràctiques de Francès a Sitges
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El passat dia 21 d’octubre els alumnes
de 3r d’ESO vàrem anar a la que va ser
la primera sortida de música del curs,
ja que la Banda Municipal de
Barcelona organitzava una petita audi-
ció (amb comentaris inclosos) sobre
les bandes sonores.
L’activitat va consistir a escoltar un
tema musical senzill, de vuit compas-
sos, del qual van tocar diferents varia-
cions, ambientades en les escenes
que ens proposava el ”presentador”
de l’espectacle. Després d’escoltar
propostes com la d’una història
romàntica, una comèdia o una de ter-
ror, els músics de la Banda ens van

oferir tres bandes sonores de
pel·lícules famoses, finalitzant amb el
conegudíssim tema d’Indiana Jones
(si home, aquell tema tan famós que
fa tan taran tan tantatà ...).

Eduard Almacellas
3r d’ESO C

Notícies

Com tots sabeu, la vida de l’estudiant
és molt dura, sempre ens fan fer exà-
mens i deures.
Per això de vegades ens compensen
organitzant sortides, per poder
conèixer què passa fora de les parets
de la nostra aula, (perquè a fora
passen coses).
Va ser el dimecres dia 10 de novem-
bre després de fer Crèdit Variable,
quan tots els de francès vam anar al
pati a esperar els professors. De
sobte la Dolors i en Jaume ens van
cridar per comprovar que no faltés
ningú, i ens van donar el tiquet per
poder pujar al tren: anàvem al cinema
a Sitges.
Quan vam arribar, feia un dia dels que
ve de gust fer un passeig, però vam
dirigir-nos fins al cinema. A la porta
ens van fer esperar 5 minuts inter-

minables!!!. I, finalment, vam acon-
seguir entrar, es van apagar els llums i
va començar la pel·li. Era un docu-
mental on es veia la vida d’uns nens
francesos a casa i a l’escola.
Sincerament per a mi va ser una mica
avorrida, i crec que els meus
“col·legues” pensen el mateix.
Després ens van deixar passejar per
Sitges tots sols; això sí que va ser
divertit!, però és clar, primer ens vam
haver de fer moltes fotos, (que pesats
que arriben a ser els professors, sem-
pre volen retratar tot el que veiem).
Com tot el que és bo, va durar poc; en
30 minuts ja tornàvem a ser a l’estació
on ens esperava el tren de tornada a
l’institut.
Ens ho vàrem passar bé.
Estarem atents a la pròxima sortida.

Cinema i passejada voramar

La banda de les bandes

N

Álvaro Fuentes
2n ESO B
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Una dona del 36 a l’institut

El passat dia 10 de novembre va venir a l’institut Jaume Balmes la senyora
Josefina Piquet, que va fer una conferència a la qual assistiren els alumnes de
primer i segon de batxillerat.
Josefina Piquet exposà, molt emotivament, la influència de la Guerra Civil
Espanyola i la II Guerra Mundial en la seva vida. El tret més característic i desta-
cat de tota la història és l’enfoc de la narració, ja que partia del punt de vista d’un
infant, atès que ella era una nena.
La Guerra Civil Espanyola esclatà quan Josefina tenia tan sols dos anys. Tot i que
era molt petita, ella guarda dins seu molts records; la rapidesa com s’esvaí l’ale-
gria a casa seva, el llarg camí fet a peu fins a França juntament amb els altres refu-
giats republicans, la fam, els mutilats de guerra... Però, tot i el patiment, la seva
mare li va ensenyar que no havia de perdre mai la dignitat, i així ho va fer.
Als quinze anys, Josefina Piquet tornava altra vegada a la seva terra. Però fins lla-
vors havia guardat en silenci totes les seves pors i els malsons, i així visqué durant
molt de temps. Es va casar i formà una família, però mai parlava de la seva vida.
Fins que arribà el dia que va decidir trencar el silenci i explicar tots els tristos
records, perquè va veure que després de tant de mal no s’ha d’oblidar res. No es
pot oblidar. S’ha de lluitar contra l’amarga realitat i enfrontar-s’hi.

Aina Casal, 1r Btx C

Activitats extraescolars
Animeu-vos!

Ja fa temps que l'AMPA es preocupa d'organitzar una sèrie d'activitats en horari
extraescolar. Aquest curs les activitats que ja estan en marxa són:

Futbol-sala: Hi ha quatre grups d'alumnes: el grup de primer cicle d'ESO entrena els
dijous de 17:20h a 18:45h, els grups de segon cicle d'ESO els dilluns i els dimecres
de 17:20h a 18:45h i el grup de Batxillerat els dijous de 19:15h a 20:30h.
L'entrenament és guiat per un monitor; els grups participen en competicions, que
tenen lloc el divendres a la tarda.

Bàsquet: Hi ha un grup d'alumnes de Batxillerat que entrenen els dimecres de 19h
a 20:30h. L'entrenament és guiat per un monitor; també participen en diverses com-
peticions.

Teatre: Hi ha un grup d'alumnes que realitzen aquesta activitat els dimecres de
14:30h a 16h. L'objectiu primordial d'aquest grup serà l'assoliment de tècniques de
desinhibició, expressió oral, alhora que aprendran la integració d'aquestes tèc-
niques en una estructura dramàtica. A més treballaran l'expressió corporal, el joc
actoral i el muntatge.

S'havia pensat, també, en un curs de guitarra però degut a la manca d'alumnat,
només s'hi van apuntar cinc persones; no s'ha pogut realitzar. No hi ha més gent
amb ganes d'aprendre'n?
Apa, apunteu-vos a qualsevol d'aquestes activitats que segur que fareu noves amis-
tats i el més important, disfrutareu, riureu i us esbargireu. Podeu recollir els fulls per
apuntar-vos-hi a consergeria o bé, els podeu demanar a la bibliotecària.

Redaccció
R


