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NADAL A L’OM, ACABEM LA  

PRIMERA AVALUACIO! 
 

 
LLEGIU LA REVISTA I DESCOBRIU PER QUÈ EL 

PARE NOEL ESTÀ TAN GROS 
 

No se puede mostrar  
la imagen en este  
momento.No se puede mostrar la  

imagen en este  
momento.



No se puede mostrar la  
imagen en este  
momento.

EL MÓN DE L’OM    Revista quasimensual de l’IES L’OM de Picassent .     7ª època 
desembre 2010                  nº 2 

 
 

LES VACANCES DE 
NADAL 

 
 
 
Un trimestre més i ja estem arribant a les 
vacances de Nadal. Pareix que fóra ahir 
quan començàvem el curs 2010/2011. Ja 
estem a 4t d’ESO i vulguemm o no, la cosa 
es complica més i ja ens preparen per a 
fer el Batxiller, encara que no tots vulguen 
fer-lo. Durant més de quasi tres mesos de 
dur treball per fi, després d’alguns ponts, 
és hora de descansar un poc de veritat. El 
Nadal són dies de passar amb la família, de 
vore gent que sols veus en dates 
assenyalades com aquestes, d’obrir regals i 
per què no, de passar-ho bé amb els amics 
i les amigues.  
 
Al tornar a entrar a l’institut ja estarem al 
2011, un nou any en el qual de segur tots 
entrarem amb una bona festa i amb el 
típic raïm. En aquest nou any seguirem 
contribuint a la revista de l’institut i 
vindrem a les classes amb propòsits nous, 
que esperem complir i aconseguir.  
Des de la redacció vos desitgem un Bon 
Nadal i un feliç any nou! 
 

Andrés Chalcualán i Pau Crespo 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Pau Crespo i Andrés Chalcualán 
 

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL 
CENTRE 

El passat dia 25 es van 
celebrar les eleccions per a 
renovar la meitat dels 
membres del Consell Escolar 
(acaben la seua tasca els 
membres elegits el 2006 i 
encara segueixen per a dos 
anys més els triats el 2008).  

Alguns professors 
s’encarregaren de repartir 
les paperetes de votació a 
tots els alumnes per elegir 

els representants dels 
alumnes durant els dies 
24 i 25 de novembre. I 
el dia 25 de novembre 
tots els professors es 
van reunir a l’aula 
multiusos del centre 
per elegir els repre-
sentants del profes-
sorat. 
 

 
Algunes declaracions del director del centre, Víctor Martínez respecte de 
les votacions 

 
El resultat que ha sorgit era previsible? 
No era previsible en els professors, ja que tots eren molt bons i qualsevol podia quedar-
se. Tots tenien experiència d’altres anys. En quant als alumnes hi ha hagut 238 vots 
d’un total de 750. Els alumnes podien votar des de cap opció i fins a 3 opcions. A més, 
una alumna de 1r de batxiller ha entrat a formar part del Consell Escolar per la baixa 
d’un antic alumne que ja no està al centre. Referent als pares la participació ha sigut 
escassíssima i ridícula ja que al cens hi havien 1500 pares i sols votaren 36. 
Per qui està formada la taula electoral?  
La taula electoral està presidida pel director, professors i pares que recomptaven els 
vots amb l’ajuda d’alumnes.  

 
ELS ALUMNES ELEGITS DIUEN 
 
Pau Martínez: 
Em vaig presentar a les eleccions de 
representants en el Consell Escolar 
perquè sé que a l’institut hi ha coses per 
a canviar i jo pretenia fer-ho. Cada cert 
temps ens convoquen en una reunió per 
contar-li al consell tot el que els passa 
als alumnes i votar per majoria algunes 
qüestions. Jo vull dir el que pense i el 
que pensen els alumnes. 

 
Paula Cebrían López: 
La meua feina en el Consell Escolar és 
comunicar al director i als representants 
tots els problemes i inconvenients que hi 
han a l’institut per part dels alumnes. 
Em vaig presentar perquè confiava en els 
meus companys i sabia que em votarien. 
Així que vaig decidir apuntar-me a les 
eleccions. 
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Urna electoral 
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INSTITUT L’  : TOT UN ,  per Sandra Lérida i Verònica Soler 
 
 

INTERCANVI AMB BERLÍN, 2011 
 
Als alumnes de 4t d’ESO els ofereixen una gran proposta: 
un intercanvi amb alumnes del prestigiós institut 
Beethoven gymnasium, de Berlín. 

 
 
Aquesta proposta d’Antoni Torreño 
(valencià), Paco Hernández (anglés) 
i Marina Felip (matemàtiques), i la 
col·laboració de més professors del 
claustre, és en principi per als 
alumnes de 4t d’ESO, i ha agradat 
molt. 
 
Un intercanvi amb Berlín ja es feia 
abans en el centre però s’havia 
interromput per alguns problemes, i 

aquest any es torna a fer gràcies a 
l’entusiasme de la professora 
alemanya Sabine Döhl (professora 
d’ells d’espanyol i alemany). 
 
L’intercanvi consisteix en un viatge 
dels berlinesos al nostre poble, 
institut i cases a principi del mes 
d’abril, i un viatge de tornada 
nostre a Berlín les primeres 
setmanes de classe del proper curs 

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

No se puede 
mostrar la  
imagen en  
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El grup d’alumnes berlinesos que participaran en l'intercanvi a la porta del seu institut. Dalt 

a la dreta, la seua professora: Sabine Döhl 
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Porta de Brandenburg, un emblema de Berlín 

 
estàtua dels quatre cavalls, amb el parlament 

(setembre-oc-
tubre). La 
durada és en 
cada lloc de 8 
dies, i hi 
compartirem 
les cultures i la 
història de cada 
país.  
 
La participació 
suposa que 
cadascú accep-
te el mode de 
vida de cada 
família, i es 
comprometa 
alhora d’aco-
llir en sa casa 
un estudiant 
alemany, co-
brint les seues 
necessitats. 
 
Es dóna el cas 
que Berlín, 
capital d’Ale-
manya, és un emplaçament 
privilegiat per entendre la història 
d’Europa del segle XX, i per 
entendre la nostra Unió Europea. 

Les activitats que 
farem a Berlín son 
conèixer la vida 
quotidiana a la 
capital Alemanya, 
visitar els llocs 
més importants i 
emblemàtics de la 
ciutat, i visitar i 
conéixer l’institut 
alemany amb la 
participació en 
algunes classes. 
Els berlinesos, al 
seu torn, volen 
conèixer la nostra 
vida quotidiana, el 
nostre institut i 
els llocs més 
bonics que ofereix 
València i els seus 
voltants. També 
practicar l’espa-
nyol que estan 
aprenent.  
 
Però el programa i 

el pressupost per a cada viatge està 
per concretar entre els alumnes 
participants, els professors i els dos 
instituts que participem. 

 

Algunes fotografies de l’exterior de l’institut Beethoven on 
anirem amb el proper mes d’octubre de 2011 
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INSTITUT L’  : TOT UN ,  per Sandra González i Carme Ribot 
 

PQPI solidari 
 
El grup de PQPI realitzarà una 
arreplega de joguets per als 
més necessitats. 

 
Els membres de PQPI de 3r d’ESO 
són onze alumnes,el tutor dels 
quals és Julio Ortiz. Han decidit fer 
una arreplega de joguets per als 
xiquets més necessitats de l’Àfrica. 
El tema va sorgir en una tutoria, 
quan varen estar parlant de 
l’explotació infantil que hi havia al 
voltant del Coltan del Congo. Allí hi 
ha unes mines amb tunels i 
accessos molt xicotets i per aquesta 
raó utilitzen els xiquets per al 
treball i els exploten. La idea va ser 

agafada perquè venien els Nadals, i 
molts xiquets (d’allà o d’ací)no 
rebrien joguets, per la crisi i per la 
seua pobresa. L’arreplega de 
joguets serà distribuïda a una ONG, 
que encara no està decidida. 
Segurament parlaran amb 
l’associació de l’ajuntament per a 
que els encamine cap a una ONG, 
on poder enviar els joguets i que 
aquests els porten a llocs de 
l’Àfrica o altres llocs molt 
necessitats.  

 
Hem fet una entrevista a un alumne de l’institut, i ens ha donat la seua 
opinió sobre aquest projecte 
 
Que et pareix el que han fet els de PQPI? 
-Alumne:Doncs, em pareix una molt bona 
idea, perquè els xiquets necessitats també 
tenen dret a viure feliços aquestos Nadals.  
T’agradaria participar?  
Clar que m’agradaria. Em pareix 
interessant. 
Creus que pot eixir en endavant aquest 
projecte? 
Jo pense que sí que eixirà. A més jo crec 
que la gent estarà interessada a ajudar a 
aquests xiquets amb eixe problema. 
Creus que la gent participarà? 
És clar, tot el mon té joguets que no utilitza 
en sa casa, inclús pot comprar algun joguet 
per satisfer els xiquets d’Àfrica. 
 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

No se puede 
mostrar la  
imagen en  
este momento.

El PQPI és el Programa de 
Qualificació, Professional Inicial. 
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INSTITUT L’  : TOT UN ,  per Alícia Pérez i Alba Montoro 
 

LES NOTES DE LA 1A AVALUACIÓ JA ESTAN ACÍ 
 
¿Estan potser els alumnes preocupats per les notes? 
 

La primera 
avaluació ha 
finalitzat i això 
comporta bones 
noticies o males 
notícies. Els alum-
nes que hagen 
estudiat,tindran 
bons resultats i els 
alumnes que hagen 
fet el gos,tindran 
mals resultats, clar 
està!Tot s’està 
decidint de l’11 al 
15 de desembre. Fa 
nores començàvem 
les clases i ara ja 
les estem finalit-
zant. Els alumnes 
que no tinguen bon resultats que no 
demanen res per a Nadal! Des d’ací 
els enviem sort per a la 2a 
avaluació. I per als alumnes que 
han aprovat els enviem les nostres  
felicitacions i que s’ho passen molt 
bé en Nadal! 

Ara els alumnes ja no tenim 
temps per aprovar, les notes ja 
estan ací! 
En uns dies els tutors ens donaran 
les notes, menys a alguns que 
vindran els pares (no sabem què és 
pitjor..).Un consell: fiqueu-vos les 
piles per a la 2a avaluació, perquè 
vos assegurem que serà més forteta 
que la 1a avaluació. 

En el cas dels de 2n de 
batxillerat les notes ja les tenen fa 
algunes setmanes. La mitjana de 

nota de la 1a 
avaluació de 2 de 
batxiller en general 
és bona,encara que 
algunes notes no 
són tan bones com 
esperaven. Els 
alumnes de Batxi-
ller han d’estudiar 
més per a la segona 
avaluació que tots 
nosaltres perquè 
tenen el selectiu! 
Molta sort per 
aquest examen que 
es tan important 
per a ells. 

Diuen les 
males llengües que 

la nota general de l’ESO és un 
poquet més baixeta que la de l’any 
passat però és normal estem en el 
1r trimestre. Els professor no estan 
molt contents amb nosaltres,però 
els canviarem la cara en el 2n 
trimestre: ja ho veureu!.Esperem 
que les notes apugen perquè si no 
baixarà la mitjana de l’institut. 

Parlant com hem fet a un 
xiquet de 1r d’ESO i a altre de 2n 
de Batxillerat hem comprovat que 
hi ha gran diferència del que diu un 
i altre però és normal, perquè per a 
un es el primer any i per l’altre és 
l’últim any i augmenta molt el 
nivell de dificultat entre curs i curs 
Esperem que després de Nadal 
vingueu millor i que tot vaja bé en 
la 2a avaluació. Bon Nadal! 

 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

No se puede 
mostrar la  
imagen en  
este momento.
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Diana Poveda i Guillem Albentosa 
 
 

TORNA A 
SONAR PROESO 

 
 
 

La banda de professors de 
la Comunitat Valenciana 

es prepara per al 2011 
 
 
 

Un any més,el professors de música dels 
instituts de la Comunitat Valenciana ixen 
de les classes per tal de formar un grup 
instrumental que comptarà també amb 
la col·laboració dels alumnes i professors 
dels seus centres que ajudaran amb les 
seues veus  que PROESO seguisca 
endavant. 

Els objectius d’aquest projecte son 
fomentar la col·laboració entre els 
alumnes y els professor de la Comunitat 
Valenciana, donar a conèixer peces 
noves i membres dels grup instrumental i 
del cor, intercanviar idees entre els 
membres i sobretot gaudir de 
l’experiència. 

 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

No se puede 
mostrar la  
imagen en  
este momento.

 
Concert de l’any passat al Palau de la Música 

Raül Alemany, el professor de música, ens respon a algunes 
preguntes sobre el pròxim espectacle PROESO: 
 
Quants participants hi haurà al cor? 
Aquest any el cor estarà compost per 60 o 50 alumnes, aproximadament com l’any 
passat. 
On i quan es realitzaran els pròxims concerts? 
El pròxim concert amb cor serà el 9 d’abril al Paranimf del Complex Educatiu de 
Xest. 
Quines peces musicals s'hi interpretaran? 
Primer es farà una part instrumental en la qual s'interpretaran les peces: 
- Poeta i Cavaller, d’Òscar Vidal 
- El Quijote, una peça feta per Ferrer Ferran, en la qual hi haurà un narrador 
- Tom Sawyer, de F. Cesarini 
Després la segona part esta composta pel grup instrumental i el cor PROESO i tots 
junts interpretaran: 
- Suplication for a world future, de Henk van Lijnschooten. 
- Celtic Child, de Bert Appermont 
- Les choristes, de Bruno Coulais. 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Ivan Crisenti i Andrei Serban 
 
 

EL DEPARTAMENT DE CASTELLÀ CREA 
EL SEU PROPI BLOG 
 
 
A l’institut s’ha creat un blog del 
departament de Castellà, coordinat 
pel professor Antonio Ponce. 
Aquest blog s’ha creat per a ajudar 
els alumnes a tindre informació 
sobre diferents temes relacionats 
amb l’assignatura; donar avisos, 
treballs, pàgines i totes les coses 
recomanades pels professors del 
departament. 
El blog tracta diferents temes, com 
per exemple una il·lustració amb 
totes les famílies lingüístiques del 
món, perquè els alumnes de primer 
d’ESO puguen curiosejar.  
També hi han penjat, per exemple, 
un avís important per als alumnes 
de segon de batxillerat. També hi 
ha enllaços per a pàgines com el 
diccionari de la RAE, per a repassar 
ortografia a casa i també des 
d’aquest blog es poden obrir 
enllaços per a altres blogs 
d’alumnes.  
De moment té 473 visites, però 
estem segurs que anirà en augment 
i s’afegiran nous seguidors en el 
futur. 
Hem parlat amb la professora de 
castellà Susana Llorens, i ens ha dit 
que el blog havia sigut idea 
d’Antonio Ponce, que els alumnes 
també podien enviar els seus temes 
i comentaris referits al blog i a la 
seua opinió. També ens ha dit que 

no té una actualització definida, 
sinó que s’actualitza cada vegada 
que un professor vol exposar alguna 
cosa al blog. Ens ha recomanat que 
entrem al blog, perquè és molt 
interessant i pot ajudar i donar més 
informació als alumnes, i tindre 
ajuda des de casa. Per a accedir al 
blog, tan sols has d’accedir a la 
pàgina web de l’institut 
(www.ieslom.edu.gva.es) i donar-li 
a “més informació”, accedir a 
“departaments”, entrar al de 
castellà i al final del tot accedir al 
blog. Vos animem a descobrir el 
contingut tan interessant que el 
blog ens pot oferir.

 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

No se puede 
mostrar la  
imagen en  
este momento.

 
Imatge de Cervantes que representa el 

departament de castellà. 
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INSTITUT L’  : TOT UN , per Arantxa Montoro i Eva Díaz 
 

«Gravar una sèrie sempre és una 
experiència molt divertida» 

 
ENTREVISTA A MARINA ALEGRE, 

LA COMPANYA ACTRIU 
 

Marina Alegre, una alumna i 
amiga de 3r de l’ESO, ens conta 
en esta entrevista la seua 
experiència de ser actriu a la 
série “Bon dia, bonica” on va 
fer el paper de Maria, una xica 
adolescent amb problemes 
familias. La série era una 
producció de RTVV, la 
productora de Canal 9 
 
 
Com va ser l’idea d’eixir a la 
televisió, Marina? 
Mon pare és actor, i anà al 
“càsting” per a fer la sèrie de “Bon 
dia, bonica” i li van preguntar si 
tenia una filla de la meua edat, per 
interpretar un paper, i aní al 
“càsting” molt nerviosa. Al final 
m’agafaren a mi, i a mon pare, no.  
 
I ton pare com es va quedar amb 
aquesta noticia? 
Mon pare em va dir en tornar a casa 
que tenia una notícia bona i una 
altra roïna…: que a ell no l’havien 
agafat però que a mi sí. Em va 
felicitar i ens n’anàrem a celebrar-
ho a un restaurant. 
 
Abans de que ton pare et diguera 
que et presentares a un “càsting” 

d’una sèrie, tu tenies pensat ser 
actriu? 
Des de menudeta m’agrada molt el 
teatre i he fet doblatge d’anuncis i 
ara amb la sèrie crec que ho tinc 
decidit 
 
Quant de temps vareu tardar a 
gravar la 1a temporada? 
Estiguérem gravant des de maig fins 
a juliol. Varen ser dos mesos molt 
frenètics, sense aturar, ja que 
haguérem de gravar 80 capítols a 
molta velocitat. 
 
Quin és el teu paper a la sèrie? 
Jo faig d’una xiqueta adolescent, 
Maria, amb una situació familiar 
molt complicada perquè els seus 
pares estan separant-se, i intenta 
superar-ho 
 

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

No se puede 
mostrar la  
imagen en  
este momento.

Marina fent una escena com a «Maria» 
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Gravant la sèrie 

Aneu a fer una segona temporada? 
No està segur, però la productora 
ens ha dit que hi ha possibilitats 
 
Si feu una segona temporada com 
podràs compaginar-ho tot amb els 
estudis? 
Ja vorem, perquè la primera 
temporada la gravàrem en juliol, 
que no havia d’estudiar però la 
segona l’hauríem de gravar en 
febrer i serà difícil compaginar-ho 
amb els estudis. Però ho podré fer, 
hahaha!  

 
Que t’han dit les teues amigues, 
familiars..? 
Al principi era molt estrany perquè 
els meus amics no sabien res que jo 
isquera en una sèrie, i ara la meua 
família està molt orgullosa de mi. 
 
Et reconeix la gent pel carrer? 

Sí, comencen a saludar-me i a 
preguntar-me si sóc Maria la de 
“Bon dia, bonica” 
 
Conta’ns alguna anécdota 
Hi ha moltes anècdotes perquè 
gravar una sèrie sempre és una 
experiència molt divertida, però 
una d’elles va ser que a l’estar 
gravant en estiu, i la sèrie s’emetia 
en hivern, havíem d’anar tots amb 
jaquetes i molt abrigats. Feia tanta 
calor que inclús un dia el sostre del 
plató es derretia. 
 
I ara què? Tens plantejat alguna 
cosa per al futur? 
Com ja he dit segurament anem a 
fer una segona temporada de la 
sèrie i tinc més projectes pendents 
com alguna pel·lícula i m’agradaria 
continuar en aquest món. 
 
I, actualment quina relació tens 
amb els teus companys de 
gravació? 
Em duc molt bé amb ells, perquè 
han sigut moltes hores de gravació 
tots junts, amb moments 
meravellosos. Amb molts d’ells 
encara estic en contacte, i en els 
altres espere tornar-los a vore si 
fem la segona temporada. Sé que 
tots estaran allí per a qualsevol 
cosa que necessite.  
 

 
 
 

A Marina, una  xica senzilla, amiga dels seus amics, se 
 li obrin les portes d’un mon amb moltes possibilitats, 

esperem que tot li vaja bé, que disfrute aquesta 
oportunitat, i estem segurs  que açò sols és el principi 

d’un futur prometedor 
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PICASSENT, DES DE L’ , per Carme Ribot i Sandra González 
 

Comença el fred i s’obrin els 
paradors! 
 
El lloguer dels paradors segueix 
apujant, i no es nota la crisi. Els 
joves busquen paradors com a bojos i 
els que no en tenen, els està tocant 
anar més lluny a buscar-lo i els toca 
agafar-ne dels més cars... 
 
El primer que fas és anar buscant baixos els propietaris del quals vulguen llogar-lo. 
Després tens el problema de l’adult. Com tots sabem, per a llogar-ne un, cal tindre un 
major d’edat que es faça responsable del local i signe un document. La majoria dels 
pares no volen comprometre’s o fer-se càrrec de portar el compte de cada mes, encara 
que al final ens acabem encarregant nosaltres, els joves. Primer has d’anar a l’Ecoparc 
o aconseguir mobles, per decorar un poc l’estància. Al principi tot el món comença a 
portar mobles  fins que ja no aconseguim més coses. Contents, cada nit sopem, fem 
festes i eixes coses que fem tots els adolescents... ”pegar-nos la festeta”. Després de 
tot, en hivern fa molt de fred i no hi ha molta gent pel carrer. 
 

Creiem que és una bona idea que els joves 
tinguem un lloc a l’hivern on estar 
calentets i passant-nos-ho bé. Potser seria 
millor que l’ajuntament creara unes 
quantes plantes baixes gratis, que els joves 
no haguérem de pagar una barbaritat. La 
paga mensual de la majoria dels 
adolescents de hui en dia no arriba als vint 
euros i en alguns casos fins i tot ni als deu. 
Per aquesta raó demanen els diners als 
pares. Ells ens recorden que estem en crisi, 
que arriben els Nadals, que cal fer regals i 
totes aqueixes cosses que els pares acaben 
dient... En canvi alguns joves pensen que 
demanar els diners als pares és 
imprescindible per al parador, encara que 
els paradors més barats han sigut agafats ja 
fa prou de temps, encara hi han, però son 
els més cars. 
 

 

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

 
Les “comoditats luxoses” d’un parador. 

 
Porta de fora d’un parador. Observeu que el 

cartell de se lloga encara està posat a pesar que, 
els joves estan en ell. Els contractes que fan els 

joves, no els tenen molt en compte 
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PICASSENT, DES DE L’ , per Carme Ribot i Sandra González 

 
Tot tipus de projectes per a tot el 
món a la Torta. 

LA TORTA: 
CASA JOVE 
 
La Torta és un espai on els joves poden 
passar el seu temps. Allí hi ha molts 
projectes. Aquesta casa va a ser oberta 
en el 2008 , però molt abans ja hi havia 
associacions que donaven suport als 
joves, això farà almenys 20 anys.  
 
 
La Torta és un lloc que ajunta molts 
espais on donen xerrades: hi ha Internet 
per a qui el necessita , també pots 
informar-te sobre moltes coses. Està 
oberta durant tota la setmana de 11 a 
14 i de 17 a huit i mitja, menys els 
caps de setmana. Abans obrien els 
dissabtes, però, clar, la gent se n’anava 
a València o estava de festa i no acudia. 
Aleshores pensaren aquest horari.  
A la torta van aproximadament 100 
persones cada setmana. 
Hi ha molta gent que 
participa en els 
projectes ja que son 
molt interessants.  
L'any passat per a un 
projecte que tenia lloc 
fora del poble, 
s’ompliren dos 
autobusos sencers el 
dos dies que durà 
l’activitat. Hi ha nous projectes com per 
exemple el de “customitza el teu temps 
lliure”, el de “corresponsals” , per 

poder fer de mediador/es i poder també 
contribuir, ajudar, i estendre informació 
sobre projectes que als joves ens puga 
interessar. També hi ha espai per a la 
intervenció artística en l’espai obert, 
que es farà el proxim 18 de febrer o la 
trobada de skeaters i de cantants de 
rap. Un dels projectes més importants a 
l’actualitat és la construcció d'un aula 
multiusos per si l’altra està saturada.  
Si teniu alguna pregunta o voleu saber 

coses sobre la Torta 
podeu entrar en la pàgina 
web de la Torta que és 
www.jovespicassent.com 

o també -com que molta 
gent no la sap-  hi ha 
tuenti i el facebook que 
són La Torta Casa Jove 
Picassent. I també hi ha 
una pàgina on estan totes 
les “Tortes” de tots el 

pobles on poden comunicar-se, que és 
www.joves.net. 

 
 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

 
Els treballadors de la Torta (Voro Donat,Tamara 

Vivas i Míriam Barcia) vos esperem. 
 

La Torta: el teu espai 
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AFICIONS A L’ , per Juan Carlos Bernal i David Cebrià 
 

Counter Strike 
el joc d’ordinador més famós 
del món 
 
Counter-Strike és un joc de tipus multi jugador, 
realitzat per Minh Le i Jess Cliffe els quals van 
llançar la primera versió el 18 de juny de 1999. 
L'última versió del joc és el Counter-Strike: 
Online, que des de l’eixida oficial el 15 de 
setembre de 2008 ha tingut un èxit fenomenal a 
Internet, fent d'ell el joc d'acció en primera 
persona online més jugat, davant jocs més recents 
, com la seua nova versió, Counter-Strike: Source  
basat en el motor Source el qual s'ha 
desenvolupat per al joc Half-Life 2. 

 
 
 
Principis bàsics del joc 

L'acció de Counter-Strike es 
desenvolupa en rondes d'una durada 
escollida per qui les crea, en les quals un 
equip de terroristes s'enfronta a un equip de 
antiterroristes. L'equip victoriós és el que 
compleix tots els seus objectius de victòria, 
de situació o l'eliminació de tots els 
jugadors de l'altre equip. Si al final de la 
ronda no hi ha victòria directa d'un dels dos 
equips, l'equip que no realitza els seus 
objectius perd per eliminació. En els mapes 
oficials s'equipa el jugador bàsicament d'una 
pistola i d'un ganivet. El jugador també pot 
comprar altres armes com per exemple 
rifles, franctiradors, metralletes, pistoles, 
granades de 3 tipus: explosives, segadores i 
de fum. Es poden comprar també armilles 
antibales, de fuses que serveixen per a 
desactivar les bombes més de pressa. Les 
armes més famoses del Counter Strike són la 
AK47 i la M4A4. 
 
Mapes i models de competició 

En el Counter Strike existeixen 
quatre situacions variables segon el mapa. 
Les condicions de victòria dels dos equips 
canvien segon la situació . 

Les dos situacions més jugades són 
desactivar la bomba o rescatar els ostatges. 
Segons l’equip a què pertanys tens tipus 
d’armes diferents. Per exemple, si eres 
terrorista tens la AK47 o si eres 
antiterrorista tens la M4A4. El tipus de 
mapes més jugats són el dust2, assault i 
inferno. En esta nova versió han tret més 
mapes nous com ara ski, awp, 35_hp i fun. 
 
Steam i no steam 

En el counter strike hi ha dos tipus 
de joc però que són el mateix: steam i no 
steam. En steam hi ha millors gràfics, menys 
lag, no es poden utilitzar chetos, però per a 
aconseguir-los has de comprar el joc en una 
tenda. En canvi, el no steam te’l pots 
descarregar d’Internet, però això té les 
seues conseqüències: Tens més lag, gràfics 
més roïns, i poden haver-hi chetos si en el 
servidor que jugues no hi ha anti-chetos. 
Però es pot ficar el server de doble 
protocol, que pot unir l’steam i el no steam. 

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

 
Il·lustració: imatge del joc 
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AFICIONS A L’ , per Carmen Alagarda i Amanda Diaz 
 

ENTRETENIMENT A LES VESPRADES: 

TONTERÍAS LAS JUSTAS 
Diversió Assegurada per a tota la família amb l’humor de Flo 

 
Tonterias Las Justas és un programa 
de televisió que s’emet en Cuatro. 
Aquest programa és molt popular 
entre la gent de totes les edats, 

majoritàriament entre els joves. Aquest programa 
s’ha fet famós per l’originalitat, diversió i 
especialment per entretenir-nos totes les vesprades. 

Seccions 

El programa té diverses seccions com 

 El seis en Ranking 

 El gordaco 

 El blog de Agueda 

 La flecha. 

 Doblatges de Flo 

 Zapping de Anna 

 Reportatges de Romina 

Presentadors: 

 Dani Martinez és imitador de més de 
200 persones. L’hem vist tant en 
televisió com en la ràdio.  Actualment 
treballa també en La mirada cítrica.  

 Romina Belluscio després de ser 
elegida miss Argentina, ha treballat 
com a model en algunes revistes de 
moda i en campanyes publicitàries. En 
el seu país també va treballar com a 
presentadora.  

 Anna Simón va ser descoberta per 
l’equip Estas no son las noticias, en el 
seu pas per alguns call TV. Va passar 
per alguns concursos en Cuatro i en 
Telecinco. 

  Florentino Fernández va començar 
col·laborant en Esta noche cruzamos 
el Mississippi i continuà en La Sonrisa 
del Pelícano, fins que en 1998 va 
presentar El Informal.  

  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

 

Els presentadors del programa 

PROGRAMACIÓ 

 Dia:  de dilluns a divendres  

 Horari: 15:35 fins a les 17:10 
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MÚSICA A L’ , per Carmen Alagarda i Amanda Díaz 
 

BIOGRAFIA DE SHAKIRA

 
 

 
 
Va nàixer a la ciutat de Barranquilla ,Colòmbia, el dia 2 
de febrer de 1977. Sa mare era de descendència 
espanyola i son pare d’origen libanès. Ella ha composat 
més de 40 temes dels gèneres pop rock i balada. Als 8 
anys va començar a escriure i composar cançons. La 
primera cançó composada per ella va ser “Tus gafas 
oscuras”. Amb sols 13 anys va llançar el seu primer 
àlbum titulat “Magia”  
 

 

ELS PREMIS: 

Ha sigut guanyadora en 
dues ocasions del Premi 
Grammy i set vegades 
guanyadora del Grammy 
Latino. 
 

EL SEU MAJOR EXIT: 

Shakira ha anat 
evolucionant des de 
xicoteta però aquest any 
s’ha superat amb la cançó 
que animava Espanya en 
el Mundial de futbol, 
coneguda com “el waka 
waka”. 

ANUNCIS I SÉRIES: 

Hi ha informació que Shakira va gravar un anunci de cava a canvi de 500.000 
euros per a la seua fundació d’ajuda als xiquets més necessitats. 
Shakira va participar en los “Magos de Waverly Place”, una série juvenil que 
es retransmet en el canal “Disney Channel”. 
També va participar en moltes séries colombianes. 
 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

 
Ballant el waka waka 
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MÚSICA A L’ , per Natàlia Brau 
 
 

BIOGRAFIA I ÈXITS DE LADY GAGA 
 
La cantant Stefani Joanne Angelina 
Germanotta, coneguda pel seu nom 
artístic com a Lady Gagà, va nàixer 
el dia 28 de març de l’any 1986. És 
una cantant, compositora, 
productora musical, ballarina i 
pianista estat-
unidenca. Va 
créixer escoltant 
grups com Queen, 
i artistes com 
Michael Jackson i 
Madonna. Ella ve 
d’una família 
Italiana. De xico-
teta va anar a un 
bon col·legi en 
Manhattan.  
 
Mai es va vore 
destinada a viure amb els seus 
pares, es va mudar de casa i se les 
va arreglar ella a soles sense 
l’ajuda dels seus pares. Per a poder 
viure se’n va haver de posar a 
treballar com a cambrera en 
cafeteries de Nova York. A poc a 
poc va caure en les drogues i als 18 
anys es va posar a treballar com a 
stripper, però encara així ella sabia 
que no estava destinada a acabar 
en les drogues: que ella aspirava 
molt més alt perquè estava 
composant música des dels 12 anys. 
Als 20 anys va aprofitar el seu 
moment i va composar algunes 
cançons per a les The Pussycat 
Dolls i després d’això es va llançar 
com a solista. Va debutar per 

primera vegada en un escenari 
professional per a la coronació de 
miss Univers 2008. L’agost de 2008, 
la cantant va traure el seu primer 
àlbum anomenat “The Fame” amb 
el qual va aconseguir vendre més 

de 12 mi-
lions de 
còpies a ni-
vell mundial 
entre l’any 
2008 i 2010, 

convertint-
se així en el 
segon disc 
més existós 
de l’any 
2009.  
 

“Poker 
Face” se va convertir en el single 
més exitós de l’any 2009 amb més 
de 9,8 milions de còpies legals 
venudes. Per a la promoció del disc 
va fer la seua primera gira mundial, 
que va anomenar: “The Fame Ball 
Tour”.  
 
A finals de novembre de l’any 2009, 
va llançar el seu tercer disc “The 
Fame Monster”. El disc va tindré 
molts comentaris positius i també 
va triomfar molt. Va vendre 8,4 
milions de unitats digitalment. En 
maig la revista “Time” va incloure 
Lady Gaga com una de les persones 
més influents del món, sent la 
segona música més poderosa. Fins a 
hui la cantant ha venut 15 milions 
d’àlbums i 40 milions de senzills

. 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

 
Lady Gagà regna en el Pop 
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ESPORTS A L’ , per Guillem Albentosa 
 

EL BARÇA DÓNA UN RECITAL AL REIAL MADRID AL CAMP NOU 

LA HISTÒRIA D’UN CLÀSSIC 
 

 
 El 

passat dilluns 29 de 
novembre s’enfrontaren el 
F.C.Barcelona i el Reial 
Madrid al Camp Nou. Era 
un partit molt esperat per 
la igualtat dels dos equips i 
per la rivalitat que tenen 
en lahistòria del futbol a 
Espanya. El partit va ser un 
bany del Barça al Madrid 
que es va veure en el joc i 
en el marcador. Un Barça 
liderat per Leo Messi i dirigit per Pep 
Guardiola va guanyar al Madrid de 
Cristiano Ronaldo I Jose Mourinho per 
un marcador sorprenent de 5-0amb 

gols de Xavi, Pedro, Villa i 
Jeffren. Però com que 
aquest es el millor Barça de 
la història, el Madrid no ha 
sabut vèncer-lo, encara que 
s’ha gastat molts milions en 
l’intent, mentre que el 
Barça ha tirat més de la 
cantera, possiblement la 
millor del món. Però no tots 
els clàssics han sigut per al 
Barça, sinó que el Reial 
Madrid també ha golejat el 

Barça i ha guanyat més títols en la 
història. Ara repassem els 5-0 en la 
història del clàssic i algunes imatges 
dels clàssics.  

 
Algunes de les imatges dels clàssics: 

 

 
Passadís del Barça al Madrid com a 
campió de lliga la temporada 
2007/2008. 
 

 
Raül mana callar al Camp Nou 
després de fer un gol. 
 

 
Messi i Xavi celebren un dels gols del 

5-0 mentre Cristiano es sent 
impotent. 

 

 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.

Les manetes dels clàssics: 
-El Reial Madrid li ha fet una maneta al Barça en 2 ocasions: la temporada 
1953/1954 i la 1994/1995. 
-El Barça li ha fet una maneta al Madrid en 5 ocasions: les temporades 
1934/1935, 1944/1945, 1974/1975, 1994/1995 i la 2010/2011. 
Però en el balanç total dels clàssics el Reial Madrid en guanya més. 

 
Piqué, fent la maneta. 
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LITERATURA A L’ , per Ivan Crisenti i Andrei Serban 
 

Història Nadalenca 
 
Hem trobat en uns arxius secrets 
una notícia que no va eixir als 
periòdics de l’època, però que 
pot canviar molt la percepció de 
molts xiquets sobre el dia de 
Nadal. El Pare Noel no sempre ha 
sigut tan gros, sinó que va tindre 
un dia molt tràgic per a ell el dia 
que va morir Rudolf. Aquell any, 
ell i el Nadal van canviar 
considerablement. Sense més 
secrets vos deixem ací la notícia 
original. 

 
 
El 25 de desembre de 1995 va ser un dia tràgic per al Nadal, i més tràgic 
encara per al pare Noel. Va significar el canvi més greu per al dia més 
important per als xiquets de tot el món i va ocórrer la major de les 
desgràcies. 
 
El Pare Noel es va sentir molt trist després de la mort del seu ren més 
estimat, Rudolf. La setmana abans del dia de Nadal Rudolf va patir un 
accident: va caure muntanya avall quan estava practicant skateboard. Aquest 
va ser un fet que va afectar de manera molt dura el pare del Nadal. Es va 
sentir fet pols pel terrible accident i es va ficar a menjar com un bou: no va 
parar de menjar xocolate, donuts i tot tipus de dolços que poguera aguantar. 
Després de 5 dies, estava més gros que un elefant i més redó que la bola del 
món: havia engreixat 50kg. I tan sols quedaven 24 hores per al dia més 
important de l’any per a ell, el dia que havia d’anar arreu del món repartint 
els regals als xiquets, però el seu aspecte deixava molt que desitjar... No 
entrava en el trineu, i cada vegada que els rens intentaven alçar el vol, el 
200kg.del Pare Noel els ho impedien. Va haver de construir un trineu més 
gran en tan sols 7 hores i hagué de comprar tres rens més perquè tiraren del 
nou trineu. Des d’aquell dia el Pare Noel es va ficar gros i per molt que  
intenta superar el trauma, sempre acaba recordant el Rudolf i menjant 
xocolate i donuts. 
 
  

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.
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PASSATEMPS A L’ , per Verònica Soler 
 

TIPUS DE PROFESSORS 
Repassa els que t’han tocat enguany i digues a 

quina categoria pertany cadascú 
 

Quina 
n’aguantes? 

 

 

SUPLENTS 
Quasi sempre són joves. En 
fer-los un poquet la pilota 

estàs aprovat! 
 

 
 

SEVERS 
Es caracteritzen per 

estar tot el dia de mal 
humor. No deixen 

passar-ne cap! 

 

DESPISTATS  
Del grup dels que 
molen. És fàcil 

trobar-los al corredor 
molt festius. 

 
 

ENROTLLATS 
Aquests són els pitjors: mai 
no saps per on poden eixir 

 

MARCIANS 
Les seues tècniques 

educatives sempre et 
sorprenen 

 

 

No se 
puede 
mostrar la  
imagen  
en este  
momento.


