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PRESENTACIÓ 
 
 
 
Aquest curs, El món de l’Om s’adapta a la 
LOMQUE. Durant molts anys ha vist a la llum 
gràcies a les optatives de redacció i disseny 
de premsa , i en tallers monogràfics 
d’investigació periodística, que es permetien 
en diferents plans d’estudis . Aquest ja no. En 
l’optativitat del sistema educatiu actual no es 
contempla una assignatura específica per a la 
premsa. Així i tot la nostra revista El món del 
‘om continua. 
 
La nova fórmula serà un projecte de centre 
comú. En principi per al primer número 
arranquem amb una participació de 
l’alumnat de 4t, a través d’un projecte de 
dins de les classes de valencià. Però El món 
de l’Om és de tots i tots podrem contribuir a 
fer-lo possible a partir d’ara. 
Vos convidem doncs a formar part de l’equip 
de redacció. Que no quede cap activitat ni 
cap reflexió de l’institut en el tinter. Trau-lo a 
la llum a la revista de l’institut. És de tots. 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Mir Abu Bakar 

 

 
UN PAKISTANÈS A PICASSENT 

 
 
El meu nom és Mir AbuBakar, tinc 
setze anys, vinc de Pakistan on he 
viscut amb la meua família, amb el 
meu oncle, la meua tia i els meus 
cosins. Nosaltres érem molts, una 
família feliç, ens cuidàvem i 
apreciàvem entre nosaltres. Anava a 
classe. El nom de la meua escola era 
Hassan English medium high school. 
El meu mestre ens ajudava i ens 
donava molt de suport i solia donar-
me´n bons consells per aconseguir 
més potencial. A la llarga vaig agrair  
el suport del meu mestre.  

Solia tindre molt bones relacions amb 
la gent i, els meus millor amics d’allà 
són: Abdul Wasey Butt, Umer Sultan, 
Abdullah Butt, M.Ali, Khuzaifa donga 
i Jamal Munir. 

Tenim una bona i feliç relació entre 
nosaltres. Estic en contacte amb ells, 
fins i tot ara que estic a Espanya.  

Vaig arribar a Espanya el 4 d’Octubre 
de 2016. Quan vaig vindre a Espanya 
no coneixia el seu llenguatge, la gent 
espanyola és molt bona i n’hi ha molt 
bon ambient. Ara estic anant a 
l'institut IES L'Om de Picassent. 
Aquest és molt diferent de l'institut de 
Pakistan.  El pati d'aquest institut és 
més gran que el de Pakistan. Tots els 
professors m'ajuden. Amb tota l'ajuda 
dels professors, estic aprenent un poc 
d’espanyol. Ells em donen llibres. Al 
Pakistan necessitàvem comprar els 
llibres. 

M'agrada l’institut L’om. Aquest és 
molt diferent que el institut de 
Pakistan. 

 

(Adaptació per Yeray Castillo i Sergio González) 

 
 

Shaukat model high school, antiga 

escola de Bakar 

 

 
Yeray, Bakar, i Sergio 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Carlota López i Mar Martínez 

 

FASES DEL MUSICAL DE L’OM 

 

   
 

Fotografies d’assajos i actuacions dels Musicals del passat 

 

Tot comença el segon mes del curs, els 
alumnes de 3r a primer de batxillerat 
tenen la oportunitat de participar en 
aquest projecte que ja du integrat el 
nostre centre com a marca pròpia 
d’identitat. Aquest  

musical tan estimat per els nostres ha 
tingut grans repercussions als nostres 
alumnes integrant-los a la música fent 
amistats i coneixent noves persones. 

Poc després apareixen els càstings, 
una sèrie de proves per identificar 
cada voluntat del alumne, saber el que 
vol fer i si se li dona bé fer-ho. 
l’encarregat de l’escenografia és 
Gerardo i alguns alumnes que hi van 
participar d’altres edicions del 
musical, alguns d’aquests alumnes ja 
no formen part de l’institut. 

La “prova” consisteix en una 
interpretació de diferents generes; a 
provar, realitzada per la gent que vol 
el paper. Els papers importants se 
solen donar a la gent amb més 

experiència i vitalitat o de major curs, 
ja que son els últims anys per poder 
participar. 

A continuació Raül s’encarrega amb 
alumnes d’altres anys de la prova de 
cant; aquesta consisteix en un audició 
d’unes cançons elegides per Raül, per 
al dia de la prova, allí es veu qui 
cantarà com a protagonista i qui 
cantarà al cor. 

Dels balls s’encarreguen Paula i 
Helena, creen totes les coreografies i 
ens ensenyen a organitzar-ho tot com 
ho demana l’ocasió i Emi s’ocupa del 
vestuari i de la preparació de moltes 
escenes amb Gerardo 

En general amb molt d’esforç i 
assajant aconseguim que en menys 
d’un curs es faja possible tota aquesta 
màgia que suposa el Musical amb 
totes les interpretacions que 
requereixen d’un gran sacrifici i d’una 
gran coordinació amb els participants 
del musical 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Lucía Molner i Andrea Borges 

 

 

L’INSTITUT L’OM PARTICIPAREM EN EL 
LUDI SAGUNTINI i COMPITÀLIA 

 

 
 
En principi la nostra participació serà acudir a Sagunt a veure les 
representacions que es preparen per a abril de 2017 i algunes 
activitats didàctiques, com tallers.... Aquesta activitat està programada 
pels departaments de Grec i Llatí per a l’alumnat que estudia Cultura 
clàssica. 
 
Aquest certamen és un concurs 
promogut per l’associació 
cultural Prósopon  Sagunt dins 
del XXI Festival de teatre 
grecollatí LUDI SAGUNTINI, 
amb l’objectiu de promoure el 
coneixement de la cultura 
grecollatina entre l’alumnat de 
secundaria. i se celebrarà al 
Teatre Romà de Sagunt l’abril de 
2017.  

Els que competeixen tindran tres 
modalitats per a fer-ho:  

Pausànies consisteix en el 

tractament d’un mite o fet 

històric grecoromà  enfocat com 

a critica social, relat esportiu, 

etc.. 

Fídies, còmics sobre el mateixos 

temes i enfocaments anteriors, 

però desenvolupats en imatges. 

Talia, representació teatral breu 
d’un passatge de comèdia o 
tragèdia clàssiques o 
dramatització d’un mite o fet 
històric grecoromà. 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Josevi La Osa i Àngel Cerveró 

 

 

ESCAQUEJATS: 
COMENÇA EL SEGON 
TORNEIG D’ESCACS 
 
Els escacs és un joc de tauler de naturalesa 
recreativa i competitiva per a dos jugadors. 
Els escacs són un dels jocs més populars del 
món practicat per milions de persones en 
torneigs o amb amics, clubs , escoles i a través 
ja d’internet  
Aquest any, per segon curs consecutiu a 
l’institut, un grup d’aficionats (professors i 
alumnes) ha volgut promocionar els escacs 
per als joves, com una alternativa per a 
passar el temps lliure. 
 
Tres professors Rafa Gimeno , Manuel 
Nando i Emilio Batista són els 
encarregats del segon torneig d’escacs 
a l’IES l’OM. Es fa a l’hora del pati tots 
els dies en l’aula genèrica 1 (planta 
baixa edifici A). Els alumnes que 
participen al torneig acudeixen al 
aula, trauen ells el tauler i les peces 
del joc, tot el material, i es fiquen a 
jugar. Quan acudeixen els professors 
juguen amb ells els expliquen  
jugades, estratègies etc. 

L’any passat ja es va fer un torneig i el 
campió va ser Joan Batiste (ara a 1r bat 
P). El professor Emilio Batista un dels 
mes implicats en aquest projecte, durà 
aquest any un amic que té de Paterna 
que és campió; es ficaran tots els 
taulers i ell anirà reptant  cada un dels 
alumnes del torneig. Així es farà una 

partida simultània. Els jóvens tenen la 
regla que el que juga amb blanques 
arreplega el material i comença la 
partida. Així es una forma que 
puguen autoregular-se. 

Aquest torneig es va fundar l’any 
passat per al sector dela  joventut de 
l’institut que no volia jugar ni al 
bàsquet ni al futbol ni al ping-pong 
etc. 

Aleshores pensaren que els escacs 
eren una bona alternativa per 
entretenir-se.  

Per a ser un bon jugador d’escacs has 
de saber que per a guanyar cal perdre 
moltes vegades. Body Fisher que va 
ser un gran campió del món deia que 
”els escacs no són com la vida , els 
escacs són la vida” 
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CONVOCATÒRIA 2n TORNEIG D'ESCACS 
IES L'OM 

 

          
 

Es convoca el 2n torneig d'escacs IES L'OM en la modalitat de lligueta 
(tots contra tots), amb fases d'anada i tornada (doble volta) 
 

 

 Pot inscriure's tot el 
professorat, alumnat o personal 
del centre entre el dilluns 21 de 
novembre i el dijous 22 de 
desembre. 

 Per fer la inscripció caldrà 
enviar un e-mail a l'adreça: 

matematiques.manuel@ieslom.com 

 cal indicar: nom, cognoms, curs 
i grup (per a l'alumnat)  i nom, 

cognoms i assignatura que 
imparteix (per al professorat). 

 Les partides es disputaran a 
temps corregit en les hores de 
pati. 

 Finalitzada la "fase regular" o 
lligueta del torneig,  els quatre 
primers disputaran un "play 
off" (1r contra 4rt i 2n contra 
3r), eliminatori per tal de 
determinar campió i subcampió

 

 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Noelia Bayona 
 

SE CELEBRA EL PRIMER TORNEIG 
DE FUTBOL-SALA A IES L’OM 
 

El dijous 13 d’octubre es trobaren 
obertes les inscripcions per al primer 
torneig de futbol sala a IES l'om. 

 

La causa d'aquesta activitat és que tots 
els alumnes de 4t que donen 
Economia han pensat fer un torneig 
de futbol, i també vendre loteria per a 
poder d'alguna manera pagar el seu 
propi viatge de fi de curs. 

Els partits estan tenint lloc en les 
pistes de l'institut a l’hora del pati, per 
a poder participar havies de fer equips 
de mínim 5 persones i màxim 9 
persones les quals havien de pagar 20 
euros per equip per a poder 
participar. 

 

Ja que han començat els partits, i ja 
estan organitzats els 10 equips, ja no 
es pot apuntar ningú mes.  

Però pots anar cada dia a l`hora del 
pati a veure els partits i animar als 
teus companys o amics. 

L'equip que guanye, com a premi 
tindrà una medalla per a cadascú, i 
també podrà jugar un partit contra els 
professors. 

 

Esperem que us agrade aquesta 
activitat, i donar-vos les gràcies per la 
vostra aportació per al nostre viatge 
de fi de curs. 

Els organitzadors han declarat que si 
aquesta activitat agrada a tot 
l'alumnat de l'institut, segurament 
l'any que bé es tornarà a fer. I es podrà 
apuntar molta més gent i formar més 
equips.  

Aquest any, com ha sigut el primer, hi 
ha gent que li ha costat més apuntar-
se, però hi ha altra gent que s'ha 
quedat amb les ganes de participar.  

 

Hugo Barrera i Alberto Yuste:  

En aquest moment el torneig segueix celebrant-se. Recordem que tots els participants van a 
tindre el seu premi, l'equip guanyador tindrà un trofeu. Animeu-vos a anar a vore els 
partits. Allí voreu bon futbol, però sobretot gent que s’ho passa bé  i respecte. 
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INSTITUT L’  : TOT UN  

 

LA MÀQUINA DEL TEMPS FA 
VIATJAR AL CLUB DE LECTURA FINS 
A L’ANY 802.701 

 

 

El passat 1 de desembre, dijous, 
mentre els butlletins de notes se 
signaven a Secretaria i les famílies 
s’arreglaven per a arreplegar l’esforç 
dels fills i les filles de cada casa en 
forma de notes de la primera1a 
avaluació, un grup important de 
professors, alumnes i alguna mare es 
reunien al voltant d’una taula enorme 
i quadrada improvisada a la biblioteca 
del centre; i parlaven i parlaven sobre 
el futur, sobre com serà el futur de la 
humanitat, i de si H.B. Wells era o no 
un visionari en escriure les seues 
novel·les, especialment la que molts 
dels assistents s’havien llegit: La 
màquina del temps. 

Així va reemprendre el club de lectura 
la seua activitat aquest curs 2016-17. 

La professora Susana Llorens havia 
fabricat fins i tot una màquina del 
temps singular, amb cartó i pintura, 
que ningú va atrevir-se a posar en 
marxa, no fóra cas que hi aparegueren 
per algun racó els temuts morlocks, 
els monstres subterranis en què el 
genial escriptor de ciència-ficció 
converteix la humanitat.  

El llibre es pogué llegir en versió en 
espanyol, en valencià i també a través 
d’un còmic curiós que estava dibuixat 
per un grup gran d’il·lustradors: cada 
doble plana tenia Hi ha altres 
activitats previstes al voltant de la 
Màquina del temps: assistir al passe 
de la pel·lícula en les pròximes 
setmanes.  
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INSTITUT L’  : TOT UN  

 

MÉS DE 30 ALUMNES DE L’INSTITUT I 
ELS PROFESSORS EMILIO I NIEVES 
VIATGEN A BERLÍN 
 
L’intercanvi a Berlín ja ha començat 
una altra edició. Aquest any és un any 
de rècord, perquè s’han fet fins a 
trenta-sis parelles d’alumnes de 
Picassent i de Berlín, que ja són amics. 
El passat mes de setembre , durant 8 
dies, els nostres companys i 
companyes volaren fins a la capital 

alemanya i conegueren de primera mà 
com es viu allí, com s’estudia i on i 
quins són els  atractius més 
importants de Berlín. Vos deixem amb 
algunes fotos dels protagonistes, que 
tornaran a trobar-se a final del mes de 
febrer, quan ens visitaran els amics 
alemanys 
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L'emblema de serps 

entrellaçades és el símbol de la 
professió mèdica 

 

El signe zodiacal de 
Ofiüc (30 de 
novembre - 17 
desembre) té 3 
influències diferents: 

1) Del 30 de 
novembre al 2 de 
desembre: Ens 
trobem amb persones 
somiadores. 

2) Del 3 de desembre 
al 12 de desembre: 
Signe dels 
comercials. 

3) Del 13 de 
desembre al 17 de 
desembre: És el signe 
del conseller 
matrimonial. Són 
persones més 
individualistes. 

 

ACTUALITAT AL , per Tània Moreno i Emma Herráiz 

 

 

OFIÜC, EL NOU SIGNE DE 
L’HORÒSCOP 
 

 
Potser que es 
modifiquen les 
dates dels 12 
signes del 
zodíac per 
afegir-ne un 

tretzè anomenat Ofiüc. Les posicions 
de les constel·lacions pot ser que 
canvien, per la qual cosa no es 
trobarien en els mateixos punts on 
estaven en l'època en què van ser 
datades. 

Els astrònoms van haver de sortir al 
pas de la informació amb una nota 
oficial assegurant que "no hem canviat 
els signes del zodíac, només hem fet 
nous càlculs" i han afegit que "l'article 
explica que l'astrologia no és 
l'astronomia i que l’astrologia  es 

tracta d'una relíquia de la història 
antiga, sense rigor científic, provinent 
d'observacions del cel nocturn ". 

No obstant això, la reivindicació de 
Ofiüc com a constel·lació zodiacal 
entre l'Escorpí i Sagitari no es deu a la 
precisió, que només afecta les dades, 
sinó al traçat del mapa celeste clàssic i, 
sobretot, després de la divisió 
arbitrària del cel en constel·lacions.  

El nom d’Ofiüc deriva del grec i 
significa "el que sosté a la serp". De 
fet, aquesta constel·lació es representa 
amb la figura d'Asclepi, qui agafa amb 
les mans una serp, amb el cap cap a 
l'oest i la cua cap a l'est.  
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ACTUALITAT AL , per Raül Asins i Adrian Georges 
 

GUANYA LA INTOLERÀNCIA 
 

 
 

Donald Trump el president elegit a les urnes per a ocupar la Casa Blanca dels 
Estats Units és famós pels seus comentaris racistes, masclistes, xenòfobs i 
violents amb els quals aconsegueix que es parle d´ell. 

Hem seleccionat 3 d´aquests comentaris i així repassem la cara més intolerant de 
Trump, que ha utilitzat en la campanya per a ser elegit President. 

 

1-Restabliria l’ofegament 
simulat per als 
sospitosos de terrorisme:  

 

La poca sensibilitat de 
Trump ha estat un altre 
dels descobriments 
d'aquesta precampanya. 
Per això vol que es torni 
a utilitzar la tècnica que 
consisteix a abocar 
aigua sobre la cara 
coberta amb una tela 
per provocar asfíxia a 
un detingut, com va 
revelar en una 
entrevista 

 

2-"Demane el bloqueig 
complet i total a la 
entrada de musulmans 
en EEUU". 

 

 Sense comentaris. Ens 
preguntem amb horror 
com s’ho apanyarà per a 
esbrinar les conviccions 
religioses dels que 
arriben als aeroports o 
amb els vaixells. I també 
què farà amb la 
nombrosa població 
musulmana i pacífica 
dels Estats Units. 

 

3-“Un mur en la frontera amb 
Mèxic ens estalviaria 
molts diners”:  

 

A Trump li passa el mateix 
que a Jon Snow: està 
obsessionat amb el mur. 
Per això ha insistit en la 
idea de construir-ne un a la 
frontera amb Mèxic per 
lluitar contra la 
"immigració il·legal". Fins i 
tot ha dit que farà pagar el 
país mexicà la seua 
construcció perquè, segons 
ell, "Mèxic està guanyant 
molts diners gràcies als 
Estats Units". 

 

https://www.bing.com/images/search?q=trump&view=detailv2&&id=1B9B2E5F6FE340D4696FF5A647A7033DBD3DDE99&selectedIndex=3&ccid=r0FMLkVV&simid=608053738398812366&thid=OIP.Maf414c2e455580ff829a7f99c827ed4do0
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ACTUALITAT AL , per Raül Asins i Adrian Georges 

 
 

FRANQUISME HUI EN DIA 

 

Respostes sobre les restes que ha deixat el 

franquisme a Espanya 

 

-Què es el franquisme?: 

Per a mi és el terme que s´utilitza per 
a fer referència al període espanyol de 
la dictadura de Francisco Franco 
després de la Guerra Civil, després de 
vèncer al govern de la Segona 
República. També, la ideologia i les 
manifestacions que en donen suport, a 
l’actualitat encara. 

 

-Què es l´apologia al franquisme? 

Per a mi és l´enaltiment de crims 
racistes, feixistes i polítics que haurien 
de ser considerats com a delicte. Però 
Espanya no interpreta encara 
l´apologia al franquisme com a tal, no 
obstant això, l´apologia a grups com 
ETA o GRAPO sí  són considerats 
delictes greus per enaltiment al 
terrorisme.  A Alemanya, al contrari, 
tipifica l´apologia del nazisme com un 
delicte .De fet, un ”Heil Hitler”li va 
costar a un turista graciós, ser arrestat. 

 

- Estàtues de Franco?  

Hui en dia ja en 2016, quasi  2017, 
encara queden estàtues franquistes: és 
el cas de la que hi ha a Melilla, que es 
nega a retirar aquesta estàtua. Diuen 
les autoritats de la ciutat africana que 
aquesta estàtua no incompleix la “Llei 
de Memòria Històrica”. I s´ha 
convertit en l´únic lloc d’Espanya, que 
erigeix públicament un monument a 
aquest dictador. 

-Que és la Llei de Memòria 
Històrica? 

És una llei aprovada el 2007. Inclou el 
reconeixement de totes les víctimes de 
la Guerra Civil, però no 
necessàriament sempre implica suport 
institucional en l´obertura de fosses 
comunes, aquelles fosses on 
amuntegaren els assassinats polítics a 
la postguerra; les fosses on encara 
busquen reparació i justícia les 
famílies dels  represaliats per 
l’autodenominat «bando nacional». 
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ESPORTS AL , per Yeray Castillo i Sergio González 

 
Piqué va anunciar la seua retirada de la selecció després del partit 
front a Albània 

 

PIQUÉ: '' EL MUNDIAL DE RUSSIA SERÀ 

L'ÚLTIMA COMPETICIÓ AMB ESPANYA'' 
 
Gerard Piqué va anunciar després del partit front Albània que deixarà la selección 
española de futbol. ''Esta molt pensat. Ho he meditat molt” va declarar el central de la 
selecció. 

 

''Han 
aconseguit 
que perda 
l'il·lusió per 
formar part de  
la selecció.'' 
 
D'aquesta forma, després del mundial 
2018, Piqué abandonarà el combinat 
nacional a l'edat de 31 anys. La darrera 
polèmica en què s’ha vist immers el 
jugador ha estat a causa d’haver-se 
retallar les mànigues en el partit. Els 
aficionats espanyolistes que li 
esbronquen partit rere partit criticant-lo 
per la seua ideologia nacionalista 

catalana creien que se les havia tallat 
per no lluir un escut espanyol. Però la 
màniga no en portava. 

Sobre la polèmica amb les mànegues, el 
defensa blaugrana va afirmar que ''he 
tallat la camiseta perquè les mànegues 
eren molt estretes i em molestaven. “ 
Injust? 

 
 

Polèmiques que ha alçat Piqué: 

-Va acudir a la manifestació per 
l'independència de Catalunya. 

-''Kevin Roldan, contigo empezó todo''. 

-Piqué va fer una peineta durant l'himne. 

-Les manegues front a Albania. 

 

Virtuts de Piqué: 

-S'ha partit la cara per la selecció. 

-Ha celebrat públicament  les victòries. 

-Va respondre a les pitades amb bons 
gestos. 

-Sempre ha dit que volia jugar a la selecció 
des de les categories inferiors. 
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ESPORTS AL , per Diego Zamora i Cristian Petre 

 

Entrevista a David Verdú, una de les promeses més fermes del futbol 
més pròxim, contesta les nostres preguntes 
 

«Movem la pilota d`una banda a una altra i fem una 
bona pressió. Sabem que si som un equip guanyarem» 
 

 
 

David Verdú, jugador del Silla CF, és el màxim anotador de l’equip 
valencià amb 4 gols en 450 minuts, disputats a la lliga de 3a divisió 
espanyola. 
 
David, Com veus a l’equip en aquest 
moment tan important? L`equip està 
en un moment de forma molt bo, però 
hem de seguir treballant per a millorar 
partit a partit- 

Com vos plantegeu els partits, per 
aconseguir guanyar-los? Cada partit 
ens el marquem com el més complicat, 
però nosaltres tenim les coses clares, 
que són movem la pilota d`una banda 
a una altra i fem una bona pressió i si 
fem tot això  som un equipi  
guanyarem 

Quin objectiu us heu proposat? 
Quina es la vostra il·lusió? L`objectiu 
de la temporada a principis era no 
baixar però ara que estem en la part 
alta de la taula anem a lluitar per 
arribar a l amillor posició possible. la 
nostra il·lusió es poder classificar-nos 
per a les fases eliminatòries de la copa 
del rei. Això seria fascinant. 

Què és el més important que us ha 
dit l´entrenador? Que tenim que ser 
un equip, treballar per tots els 
companys i per ú mateix i divertir-se 
que es lo més important 

Què demanaries a l´afició? Que 
estigueren animant al nostre equip 
tots els partits que juguem a casa i si 
alguns pogueren assistir al partits que 
toquen fora a donar-nos ànim, 
nosaltres ho agrairem moltíssim. 

I per últim, tu com a màxim 
golejador, somnies en poder marcar 
un Hat-trick o què vas a fer per 
intentar marcar molts gols? Jo no 
m’obsessione. Jo vaig partit a partit i 
sóc el màxim golejador gràcies als 
meus companys que també m’ho 
posen mes fàcil 
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AFICIONS DE L’  , per Axel Pardo 
 

EL LONGBOARDING 
 

El longboarding És un esport en el qual s’utilitza una taula llarga 
(longboard en anglès). Esta taula al ser més llarga aporta més estabilitat, 
permetent arribar a velocitats de més de 80km/h. Este esport és perillós 
per la qual cosa és convenient dur proteccions. 

 

HISTÒRIA 

El longboarding es va tornar famós 
gracies als Z-Boys, un grup de skaters 
que va ficar de moda este estil de 
patinar. Al llarg dels anys la taula 
d’skate ha anat evolucionant fins 
arribar al que és hui en dia, 
acomodant-se a les necessitats per a 
practicar este esport.  

 

 

MODALITATS 

En el longboarding existeixen cinc  
modalitats diferents:  

Downhill: Traduït al valencià 
(descens de muntanya) Esta modalitat 
consisteix a baixar a la màxima 

velocitat per una carretera inclinada, 
per la força de la gravetat. En esta 
modalitat se poden aconseguir 
velocitats superiors al 100Km/h. 

Freeride: Esta modalitat consisteix a 
baixar per turons o muntanyes 
asfaltades a grans velocitats efectuant 
derrapatges ja siga per a entrar bé a 
una corba o per gust. 

Dancing: Esta modalitat consisteix a 
fer moviments coordinats sobre la 
taula. Se sol practicar en ciutat perquè 
no es necessiten grans velocitats. 

Pool: Esta modalitat tracta de patinar 
en piscines o bowls pujant i baixant per 
les parets.  

 

 
 

En esta imatge es veu a una persona 
realitzant una pirueta amb el 

longboard. 

 
 

En esta imatge es veu a una persona derrapant 
amb el longboard 
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AFICIONS DE L’  , per Alex Bernal 
 

PRÒXIMS JOCS ON-LINE 
CONFIRMATS 

Rockstar i altres empreses de jocs han confirmat jocs per a 2020 amb unes quantes 
sorpreses “per a tu, jugador”. 

Este estiu ens han oferit molts jocs: Pokemon Go o No Man's Sky però ens donaren un 
jocs inacabats o que no van satisfer les espectatives que ens van prometre. Però 
ubisoft, rockstar, konami i unes quantes empreses més han confirmat l’eixida de nous 
jocs i els han anunciat en tràilers  

 

 

Aquestes son algunes de les imatges filtrades dels jocs 

 

Comencem per “Rockstar”. Va 
anunciar un joc nou de la famosa saga 
de GTA amb el GTA VI. Aquest estava 
confirmat per a 2018 però la data de 
eixida s’ha canviat a 2020 per culpa 
del joc Red dead redemption 2 una 
seqüela del primer que va tindre 
molta fama per la seua historia tant en 
el mode normal com en el mode 
zombi. Aquest està confirmat per a la 
tardor del 2017. 

Segons fonts de Japó Konami ja està 
treballant en el nou lliurament del 
Meta Gear Solid VI, esperem que esta 

vegada ens puga sorprendre tant o 
mes con el Metal Gear Solid V. 

Ara comencem amb Ubisoft amb el joc 
Beyond Good and Evil (Més enllà del 
bé i del mal). Este joc va eixir el 2003 i 
després de 15 anys de l’eixida del joc i 
10 del tràiler, Unisoft ha confirmat la 
segona part d’este joc. 

Una llista de jocs està a la vista: 
Resident evil 7, Halo wars Definitive 
Edition, Assassin's Creed Empire, 
Destiny 2 , Dragon Ball: Fusions , 
Injustice 2 , Los pilares de la Tierra, 
Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm , 
Outlast II , Shadow Warrior 2, Syberia 3 , 

 

http://www.vandal.net/noticia/1350683776/destiny-2-podria-presentarse-durante-la-playstation-experience/
http://www.vandal.net/noticia/1350683640/dragon-ball-fusions-se-adelanta-dos-semanas-en-estados-unidos/
http://www.vandal.net/noticia/1350681798/injustice-2-presenta-un-nuevo-video-en-la-egx-con-batman-y-superman-como-protagonistas/
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AFICIONS DE L’  , per Carolina Sanjuan i Jorge Sevilla 
 

LES PEL·LÍCULES MÉS ESPERADES 
Ací tenim una llista de les pel·lícules més esperades dels pròxims tres anys, 
segons la llista de sensacine. 

 

 
 

 

Rogue One: Una historia de Star Wars 
- Data d'eixida:  16 desembre 2016 
- Director: Gareth Edward(II) 
- Gènere: Fantasia, Aventura 

 
Serà el vuitè lliurament de la gran saga de Star Wars i una de les 
pel·lícules més esperades d’aquest any 

 
 

 

Assassin’s Creed 
- Data d'eixida:  23 desembre 2016 
- Director: Justin Kurzel 
- Gènere: ciència ficció, Acció   
 
La pròxima pel·lícula basada en el famós joc d’Assassin’s Creed 

 

 

 

Passengers 
- Data d'eixida: 30 desembre 2016 

- Director: Morten Tyldum 
- Gènere: ciència ficció, Romàntic, Acció   
 
Una pel·lícula d'un estil futurista que guarda una gran història 
d'amor 

 

 

 

Underworld: Guerras de sangre 
- Data d'eixida: 13 gener 2017 
- Director: Anna Foerster 
- Gènere: Fantasia, Terror, Acció   
 
Cinquena pel·lícula de la saga d’Underworld, que serà estrenada a 
principis de l'any pròxim 

 

 

 

Resident Evil: El capitulo final 
- Data d'eixida: 3 febrer 2017 
- Director: Paul W.S. Anderson 

- Gènere: Terror, Acció   
 
Es la sisena i última pel·lícula de terror, acció i ciència ficció de 
Resident Evil i seqüela de Resident Evil Retribution  
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Cincuenta sombras más oscuras 
- Data d'eixida: 10 febrer 2017 
- Director: James Foley 

- Gènere: Eròtic, drama  

Segona entrega de la trilogia que descriu  la relació entre Anastasia 

Steele (Dakota Johnson) i el jove magnat.  

 

 
 

 

La Bella y la Bestia 
- Data d'eixida: 17 març 2017 

- Director: Bill Condon 
- Gènere: Fantasia, Romàntic 
 
La clàssica història d'amor de la Bella i la Bèstia ara torna a la gran 
pantalla després de 25 anys que va ser llançada com a una pelicula 
Disney 

 

 

 

Ghost In The Shell 
- Data d'eixida:  31 març 2017 
- Director: Rupert Sanders 
-  Gènere: Ciència ficció, Acció , Suspens 
 
Nova pel·lícula basada en el famós manga de Ghost in the shell  

 

 

 

Vengadores: Infinity War – parte 1 
- Data d'eixida:  4 març 2018 
- Director: Joe Russo, Anthony Russo 
-  Genere: Fantasia, Acció   
 
La nova entrega de Marvel dels seus superherois mes carismàtics 

 

 

 

Amimales fantasticos y donde encontrar-los 2. 
- Data d'eixida: 16 novembre  2018 
- Director: David Yates 
- Gènere: Fantasia   

 
Serà  la continuació de la primera part de la ja estrenada “animales 
fantásticos y donde encontrarlos” 
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