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EQUIP DE REDACCIO 

EDITORIAL 

T eniu a mans el p rimer numero de l'any 

de L 'Eixirigo/1, que te la particulari tat que es ges ta 

en hivern i veu la 11um en primavera. Per aixo les 

personetes que apareixen en la portada van 

abrigadetes... Fortuitament, un inexpert paparazzi 

de l'equip de red accio va pillar 25 alurnnes de 1r 

de Batxillerat asseguts al pati d'una man era un a 

mica curiosa, com formant una especie de 

numero 25, i va aprofitar per a fer-los una foto in 

jrogonti des d'una de les aules de dibuix -si miren 

tots al mateix punt es una pura coincidencia. 

Entre eixa foto i la d' un adinerat padri del 

redactor en cap, l'equip de redaccio va decidir per 

un animitat -i creem que molt encertadament

il·lustrar la portada amb la ins tan tania dels 25 

alum nes, no tan sensacionalista i m es jovenivola . 

En la mateixa votacio, es va triar tarnbe la data de 

llancarnent de la revista, la qual es va fer a sorts, i 

va sortir que aparegues casualment avui divendres 

25 de mar<;. 

J a seria una casualitat molt forruita que 

una revista que surt en dia 25 i qu e te a la portada 

una foto in jragonti de 25 alumnes form ant una 

especie de numero 25 coincidis am b el 25e 

aniversari de l'lnstitut de Sant Mateu, 2no trobeu? 

Joel Puig Beltran, Ferran Beltran 

D omenech, Roser Royo Segarra, 

Jessica Beltran Garcia, Elena 
Sanjuan Escrig, Albert Beltran 

Beltran, Elena Gil Querol, 
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Grafiana Capafons, Tamara Della 
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Royo, Lucia Serrano Vin es, 
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L 'E ixingoll 0 a la classe d'informatica (dime cres de 8:25 a 9:17 i divendres de 13:05 a 14:17).
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ENTREVISTA A QUATRE EXALUMNES
 
QUE ARA SON PROFESSORS DE L'INSTITUT
 

JESSICA BELTRAN I ELENA SANJ u AN 

Com a alumne/ a: 1. Durant quin s anys vas esrudiar a l'inscitut? 2. T reies bones notes? 3. Quina assignatura
 
t'agradava m es? 4. Quin professor et va marcar m es? 5. Que et va ap ortar l'in scitut?
 
Com a professor/a: 6. Des de qua n vas dedicar-te a la docencia ? 7. Que es el mes gra tificant del teu trebali?
 
8. Q ue es el rnes de sagrait del teu trebali? 9. Que ha canviat en l'institut de quan estucliaves a ara? 

FELIVILLALTASALES 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

Vaig estudiar des del curs 90-91 fins al 93-94. 
Si, tot excel ·len ts. 
Les assigna tures que m es m 'agradaven eren 
Maternatiques i Fisica i Quimica. 
La p rofessora qu e m es em va marcar va ser 
Lucia. 
E m va ap ortar m aduresa, Ilibert at (a l'h ora del 
pari podi em eixir al carrer) i nous coneixem ents. 
Sempre havia volgut declicar-me a la docencia, 
pero no sabia de quin a assign atura. 
E l mes gracifican t es quan et tro bes am b 
alum nes fora del centre i et saluden am b 
gracitud. 
El mes desagr alt es la falta de resp ecte. 
Abans no hi havia in stitu t a la comarca, i nos
altres anavern a " dignificar" l'institut; ara sem
bla que els alum nes vinguen a " destruir-lo". 

SONIA BELTRAN SEGURA 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

Vaig es tudiar des del curs del 92-93 fins al 95
96. 
Clar qu e treia bones notes. 
L'assignatura qu e m es m' agradava era 
Ma tem atiques, 
La pro fessora que mes em va marcar va ser 
N elia Guimera . 
E m va aport ar m oltes amistats i co neixeme nts . 
Vaig decidir dedicar-me a la doc en cia quan 
vaig acab ar la carrera de Matem atiqu es, 
El rnes grati ficant so n els alumnes am b in teres 
i amb ganes d'aprcndre. 
El m es desagrait es qu e els alum nes no 
vulguen es tucliar. 
Ara l'in stitut es molt m es gran, hi ha mes 
professor at. Pero tam be hi han m es mals 
rorllos, m es con flictes i exped ients (ja qu e 
abans no n'hi havien). 

ESTHER GRANANA CRUELLA 

1.	 Vaig estucliar del curs 1993-94 al 1996-97. 
2.	 Les meues notes no eren ni bones ni dolentes. 
3.	 La meua assignatu ra preferida era Social s, pero 

les lietres en gen eral. 
4.	 La professora qu e mes em va marca r va ser Tere 

Puig. 
5.	 Em va ap ortar noves arnistats i nous 

coneixem ents. 
6.	 Vaig decidir declicar-me a la docencia fa 5 anys 

(abans era guia turiscica). 
7.	 E l mes gra cificant es veure que els alumnes m 'ho 

recompen sen amb els coneixem ents. 
8.	 E l mes desagrait es que els alum nes no atenguen 

a classe. 
9.	 Abans l'in stitut es tava en un altre lioc, era mes 

menut, hi havi en men ys professors i alumnes. 
Els alumnes teni en mes llibertat; per exemple, al 

ati no hi havi en rofessors de uardia, 

D'esquer ra a dret a:
 
E sther Grafiana Cruella, Feli Villalta Sales,
 
Pablo j ovani Sales i Sonia Beltran Segura.
 

PABLO JOVANi SALES 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Vaig es tucliar del curs 1996-97 aI2000-0 l. 
Sf. 
L'assignatura que m es m'agrada va era 
Matematiques. 
Les pro fessores qu e em van m arcar m es van 
ser Marilo Marco i Carme G om bau. 
E m va apo rt ar m olts coneixem ents nous i 
noyes ami stats amb companys i pro fessors. 
Sem pre m 'ha agradat; concret ame nt, fa 5 anys , 
en acab ar la carrera, vaig decidir dedicar-m e a 
la do cencia , 
El mes gracificant es veure com els alumnes 
ap rene n. 
E l mes desagrait es haver d 'aguantar als 
alum ne s qu e no tene n bon comportam en t. 
L'inscitu t ha can viat en tot: les installacions 
son totalm en t noves; to ts els cursos estan aci a 
l'inscitu t (aba ns els de 1r i 2n d'E SO estaven a 
les esco les); hi ha mes professorat (quan jo 
vaig corn encar hi havia uns 25 professors i ara 
n'hi ha m es 0 m en ys 53). 
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L'EQUIP HuMA DE L'INSTITUT 
ERIC P Ul G rJ OEL P UlG 

E n el numero 13 us vam o ferir la primera part de l'article: "El professorat de l'Institut " , Ara us 
presentern la segona part, en que apareix la resta de l'equip hurna que fa possible l'Institut. Us 
demanem disculpes pels errors que contenia la primera part i pels possibles errors d'aquesta segona. 

I It de PQPI 

Tutora: Maria Jose Benedicto Pasarrius 

I 
- -

Assignatures Professors 

Tractament de dades, textos i documentaci6 IMiquel Folch Puig 

Gravaci6 de dades Jose Bruno Monserrat Piqu e 

Reproduccio i arxiu Vicent Lluis Pitarch Nebot 

Modul Lingiiistieosoeial Araceli Garcia Monfort 

PrevoRiseos Labo. Qua. Mediambient 
- - -

Modul Cientificornatematic 

Jose Ferrando Lacruz 

Maria Jose Benedicto Pasarrius 
- -.  -

Aetivitat Fisica i Esport Alberto Perez Magarifios 

Formaci6 i Orientacio Laboral Jose Bruno Montserrat Piquer 

2n de PQPI 

Tutores: Teresa Milagros Vidal Julve 
-

Assignatures Professors 

Tecniques Admin. Basiques d'Ofieina Jose Manuel Orti Notari 
-

Oper. Basiques Comunicaci6 
-

Vicent Lluis Pitarch N ebot 

Ambit de Comunieaci6 Teresa Milagro s Vidal 

Ambit Social 
-

Ana Rivera Costa 
- --

Ambit cientificornaternatic Maria Isabel Jaime Jovani 
-----

Angles Aplieat Qua. Professor Dolores Ibanez Bou 

1r de CICLE MITJA 

Assignatures Professors 

Gestio Admin. De Compra/Venda Ana Rosa Pesudo 
- -

Jose Ferrando Comun., Arx. Infor. i Oper. Tee. 

Prine. Gestio Admin. Publica Jose Bruno Mons errat 

Prod. i Servo Finan. i d'Assegur. 
-

Jose Manuel Orti 

Formaci6 i Orientaci6 Laboral Jose Bruno Monserra t 

Comptab. General i Tresoreria Vicenta Ta rrega 

Gestio Admin. de Personal Jose Manuel O rti 

Aplieacions Inforrnatiques Jose Ferrando 
- - -



------

- - --

- -
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1r de CICLE SUPERIOR 

Assignatures Professors 

Comptalitat i Fiscalitat 
~ -

Gestio Financera 

Amparo Bort 
-
Rafael Morales 

-

Gestio d'Aprovisament 
- 
Recursos Humans 

--
Jose Ferrando 

Miguel Folch 
-

l ~pli c . Informat. i Oper. Teclats _ ___ ____ Ana Rosa Pesudo 
- - - - - _ .-

-. 

2n de CICLE SUPERIORr - -
Assignatures Professors 

- - f-- - - -

Forrnacio i Orientacio Laboral Jose Bruno Montserrat 
-  - - _ . - - --  - - -- -

Gest. Comercial ide Serveis Ana Rosa Pesudo 

Adrninistracio Publica Jose Manuel Orti 

Projecte Empresarial Vicen ta Tarrega 
----

Pred. i Servo Finan. i d'Assegur. Miguel Folch 

Auditoria Amparo Bort 

Equip Directiu 

Directora G loria Capafons 

Subdirectora Sonia Beltran 

Secretari Vicent Pitarch 

Cap d'estudis Imma Serret 

.....-
Psicopedagogues Secretaries 

Ana Mateo 
-

Carrnina Niclos 
-

D olores E scuder 

D olores Blasco 
- - - - - 

-

-
Julia Sanchis 

- Conserges Cuineres 

Monica Sales Pepi ta Luzon 

Monica Fon fria Pagui Boix 
-

Fina Palatsi 
- - -

Servei de neteja 

Consuelo Delgado 

Estefania Fraga 

M" Ariadna Q uer 

Lourdes Besalduch 
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MOLTS I BEN AVINGUTS 
G UI LLEM B EN GOCH EA M r\RTI 

EI dilluns 17 de gener del 2011 , 73 alumnes de primer d'ESO vam anar a Cas tello de la Plana per a 

veure la representacio d 'una obra de teatre ano me nada Pocs i ma! avingttts. A les 8.30h vam agafar els 

au tobusos. 

Quan vam arrib ar, poc abans de les 10, els mestres (Teresa, Araceli, Esther i Felip) ens van deixar 

ana r a esmorzar a un parc molt gran que hi ha al costar del Palau de Congressos. Mentre esmorzavern, 

alguns varn veure un s tobogans i cavaliet s i varn anar a fer el bajoca. A co ntinuacio, els mestres ens van 

cridar, ens vam fer una foto i, abans de les l l h, vam ana r caminant fins a l'institut Pen yagolosa. 

Yam entrar els primers a un a sala d'actes molt gran, i despres van arribar xique ts d'altres instituts (de 

Borriana i de Castello); en total, erern uns 300 alurnnes, aproxima dame nt. En aixo, a les 11.30h passades, va 

cornencar l'o bra i tots estave rn callats i sorpresos perque els act ors eren molt bon s (van fer una coreogra fia 

genial). 

E ls protagonistes de l'obra eren tres alumnes de 3r d'ESO clue havien de fer un treball i no es 

posaven d 'acord perqu e no s'avenien molt (per aixo l'obra es diu "poes i mal avinguts") . Pero al final acaben 

respectan t-se perque entenen qu e es bo per als tres. 

A la una, quan es va aeabar l'obra, vam tornar cap a Sant Mateu amb els dos autobusos . 

CONFERENCIA SaBRE EL TABAC 
ANGELA SEGAIUtA IBANEZ 

EI dimarts 8 de febr er de 2011, dos persones cnviades pel Consell Es colar 

(un xic i un a xica) van vindre a l'IES de Sant Mateu per a fer-nos una 

exposicio so bre el tabac. Al grup de 1r C ens la va fer el xic. Va ser molt 

agradable perque ens ho va explicar bastant be. Ens van ensenyar uns 

pulmons podrits i un a casa amb fum i una altra sense fum . Tambe ens van 

explicar tots els productes que porta un cigarret de Fortuna, i ens va agafar 

un mal de panxa...! Al final de l'explicacio, van fer un experiment xulissim: 

van agafar un cigarret i el van posar a la boca d 'un ninot. Va ser allucinant 

perque en deu segon s se'l va fum ar. Ad teniu una fot o perque els que 

fumen puguen saber co m tenen els pul mons. I aco no rnes ho fa un cigarre t! 
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L'INSTITUT SE'N VA D'EXCURSIO
 

OPERA A CASTELLO MADRID ARTisTIC 

Carme, Sonia i els alumnes de 3r d'ESO a l'Arc de Cabanes Les 6 alumnes d' Historia de l'A rt (2n 
el 14 de febrer, despres d'aprendre en qu e co nsis teix l'opera de Babe) am b T ere i Sara (3-5 de marc) 

VIATGE A ALMAGRO 
EI dimecres 9 de man;:, a les 5:45 de la matinada, sortia l'expedici6 de 40 alumnes de 3r d 'ESO i 3 

professors (Ampara, Reb eca i Felip) cap a Almagro (Ciudad Real). Hi van arribar a les 11:45, jus t per a 
la rep resentacio de Romeo i Julieta al "Corral de Comedias" . A les 17:30 visit aven els mo lins de Campo 

de Crip tana (fo to 1), just el dia del 83e aniversari de Sara Montiel. A les 20:30 arribaven a l'Hospederia 

(foto 2), m onument historicoartistic, on van sopar i es van allot jar. EI dijous lOde ma rc;:, un a guia els va 

fer una visita cultural pe l centre de la ciutat fins a la placa Major (fo to 3). A les 12 van gaudir de la 

represent aci6 de La Celestina ivan fer-se una privilegiada foto amb els actors (foro 4). L 'expedicio 
arribava a Sant Ma teu ales l Od e la nit carregats d'alegria, de cansame nt i de molt bans record s. 
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TOPICS DELS NOSTRES POBLES 
F ERRAN B ELTRAN I H ASNA E ZAYDY 

A continuacio, us oferim algun s top ics que MANUEL SANCHIS GUARNER va arreplegar en eillibre E is 

pobles ualencians par/en els uns dels alires, publicat l'any 1992 per la Funda cio Caixa Castello, Obra Social i 
Cultural de Bancaixa. Les transcripcions son literals. 

1. DOS TOPICS DE CERVERA 

Cervera esta en costera Vindre una cosa justa, com al casament de Cervera,
 

i Calig en un collet. que ni en va faltar, ni en va sobrar, ni n'hi va haver
 

Cerverina, abaixa'm aigua, prou.
 

que m'es tic morin t de set.
 
Aquest topic es diu a Peniscola. 

Cerverina, no n'ab aixes 

que ad ne tine un toilet. N o esta gens clar si es tracta del po ble on es feren 

les no ces 0 si es que el novenca s'ano me nava 
Aquest topic es diu a Calig. 

Cervera. 

2. DOS TOPICS DE TRAIGUERA 

Los de Cervera, garruts, A Cati tots son pelaires, 

i los de Rossell, gitano s, a Traiguera, canterers, 

los de Tfrig, rabo setes, a la Sarra tella, lladres, 

i los de Traiguera, ganxos . i al Bocasser, malfainers. 

Aquest topic es diu a Peniscola. Aquest topic es diu a Vilar de Canes. 

Reben el nom de ganx os les persones atrac tives que 

guanyen la vo luntat d' altri. 

3. UN TOPIC DE LA JANA 

A la fira de la Jana 

un novio me va sortir , 

pero jo no el vaig voler 

perque vull casar-me aquf. 

Aquest topic es diu a Vinaros, 
TR A IC U ERA 

4. DOS TOPICS DE CANET 

Poquet a poquet P'a xiques guapes, Canet, 

anirem a Canet. i l'afaram a Cervera, 

p 'a bones danses , SantJorcli,
Aquest topic es diu a Vinaros. 

per a canters nous, Traiguera. 

La dita de Vinaros haura de referir -se a Canet 10 Aquest topic es diu a Peniscola. 
Roig, poble del Baix Maestrat, pero cal observar 

L'afaram es un animal fantasti c que cliuen que tenia que es tracta d'una dita general a tot el Pais 
el cau a les ruines del castell de Cervera. La Valencia; a Castello de la Plana la repeteixen 
senyorivola dansa de Sant Jorcli te molta amb una variant ampliada. 
anom enada. 



L 'E ixirigall 14 / gener-mars: 2011 L 'EIXIRIG1\LL COMARCAL 

5. DOS TOPICS DE XERT 6. DOS TOPICS DE CAT! 

Per Xert Lo s de Cati,
 
passa des pert. 10 dimoni no els va pod er seguir.
 

Aquest topic es diu a Benassal. Aquest topic es diu a Vilar de Canes. 

Les sinyo res xer tolines A Albocasser to ts son llop s, 
vergonya se' n poden dar, los de Cad, gent de tro, 
perque ten en un a angorfa los d'Ares son borrasquero s 
en compte de campa na ro i a Vallibona, esquirols. 

Aquest topic es diu a Vinaros. Aquest topic es diu a Albocasser. 

L'esglesia antig a de Xert no ten ia campanaro 

7. DOS TOPIC DE T!RIG 

Los de Xert son xertolins, Una rabosa va preguntar a un llop que duie una taliada a la boca: 
los de Tirig, tiri jans , - 2D 'a on vens ? -Del Bocasser, va contes tar 10 liop i a l'obrir les 
a Cervera, cerverins, barres va deixar caure la tallada que la rabosa es va afanyar a repl egar. 
i a Pan iscla, panisclan s. - 21 tu, d'a on vens? va preguntar 10 liop vo len t tornar-li la passada. 

- D e Tirig, va respondre la rabosa en les dents ben apretades i sense 
Aquest topic es diu a desmam parar la tallada. P er aixo als boca ssins els diuen «llops» de 
Peniscola. mainom, i als tirijan s «rabosetes». 

Aquest topic es diu a Benassal. 

8. DOS TOPICS DE LA SALZEDELLA 

Binicarlo i Vinaros, A Calig son lleganyosos 
Calig i la Salzede lla; i a Cervera so n garro ts, 
per a vore xlques guapes a Binicarlo , rabiosos, 
no hi ha poble com Morella. i a Salzadelia, llanuts. 

Aquest topic es diu a Peniscola Aquest topic es diu Calig, 

9. DOS TOPICS DE 
LES COVES DE VINROMA 

Borratxos son a les Coves, 
borratxos son a Alcala, 
borratxos a T orrebl anca , 
no sabem qui gua nyara. 

Aquest topic es diu a Peniscola. 

A Culla so n cullerans, 
i a Albocasser, bocassins, 
a Cati son ca tine ncs, 
i a les Coves, covarxins . 

Aquest topic es diu a Albocasser. 
L ES C O VES DE V INROM A 
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ELS ALUMNES DE SEGON DE BATXILLERAT 
A LBERT B ELTR.AN I ROSER R OYO 

1. Quina branca estudies: Ciencies 0 Lletres? 2. D e quin poble ets? 3. Q uan vas naixer? 4. Quina 
carrera penses fer 0 a que vols dedicar-te si no vol s seguir estudiant? 5. A qu e et vols ded icar 
professionalment? 6. Q uin missatge vols donar per als alumnes que pugen? 

Neus Beltran Puig 
1. Ciencies 
2. Tirig 
3. 16 d'abril de 1993 
4. Fisioter api a 
5. Fisioterap euta 
6. Estudieu molt, qu e es 
molt dificil. 

Raquel Castella Capsir 
1. Lletres 
2. Cad 
3. 4 d'agost de 1993 
4. Filologia Catalana i 
Periodisme 
5. Periodista 
6. Que no s'espan ten , que no 
es tan dificil. 

Diana Esteller Gauxax 
1. Ciencies 
2. La Jana 
3. 6 de marc de 1993 
4. Medicina 
5. Investigacio 
6. Que pot pareixer molt dur, 
pero que no es desanimen , 
que valla pen a. 

Lara Garcia Marin 
1. Lletres 
2. Sant Mateu 
3. 22 de jun y del 1992 
4. Magisteri 
5. Me stra 
6. Que estudien molt. 

Laia Montull Boix 
1. Ciencies 
2. La Salzadella 
3. 11 de de sembre de 1992 
4. Odontologia 
5. D entista 
6. Que si no t'h o agafes am b 
ganes, es m olt dificil aprovar. 

Veronica Mulet Martin 
1. Lletres 
2. San t Ma teu 
3. 2 d'abril de 1992 
4. Ciencies Politiques, 
Traduccio i Inrerpretacio 0 

Historia. 
5. Professora. 
6. Que no es dificil, pero qu e 
t'has d'organ itzar molt el 
temps. 

Laia Pascual Mollner 
1. Ciencies 
2. Sant Mateu 
3. 31 de gener de 1993 
4. Magisteri Infantil 
5. Treballar en una guarderia 
6. Que, si en suspenen a la 1a 
avaluacio, qu e no tiren la 
tovallola, qu e s'esforcen . 

Maria Pilar PIa Gimeno 
1. Ciencies 
2. La Jana 
3. 25 de jun y de 1993 
4. Far rnacia 
5. Treballar en un laboratori 
6. Que valla pen a i que, si 
s'ho proposen, ho poden 
aco nseguir i poden accedir a 
treb allar mes facilment. 

Barbara Centelles Ferreres 
1. Lletres 
2. San t Mateu 
3. 28 de juliol de 1993 
4. Magisteri de primaria 
5. Mestra 
6. Que es un curs dur, pero 
que valla pena. 

Claudiu Marian Cismaru 
1. Lletres 
2. Canet 
3. 27 d'agost de 1992 
4. Dret i Criminologia 
5. Psicoleg criminal 
6. Que es tudien des del 
primer m oment. 

Merieme Hasan 
1. Lletres 
2. Traiguera 
3. 24 de juliol de 1992 
4. Historia, Traduccio i 
Interpretacio 0 Filologia 
Francesa 
5. Professora de Frances 
6. Que estudiant 2n de 
batxillerat pots optar a fer 
carrera. 

Ivan Marco Rodrig-o 
1. Ciencies 
2. La Salzadella 
3. 3 de m aig del 199 3 
4. Enginyeria Industrial 
5. Enginyer 

Paula Della Lluch 
1. Lletres 
2. Traiguera 
3. 17 de febrer de 1993 
4. Dret 0 economia 
5. E ducacio 0 al mon de 
l'econornia 
6. Que s'h a de treballar molt, 
pero qu e obri moltes portes 

6. Que estudien molt. 

Dani Mollner Roca 
1. Ciencies 
2. Cad 
3. 20 de juliol del 1993 
4. Enginyeria Agronoma 
5. Enginyer 
6. Que no vinguen a San t 
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Maria Jose Pia Tena 
1. Ciencies 
2. La Jana 
3. 6 d'agost de 1993 
4. E nginyeria de disseny 
industrial 
5. Muntar una empresa de 
publicitat 
6. Que no s'espanten, qu e es 
dur pero val la pena. 

Estiven PIa Vives 
1. Ciencies 
2. Cane t 
3. 5 de desembre del 1992 
4. Modul de mecanica 
5. Algun treball relacionat 
amb la rnecanica 
6. Q ue treballen i que 
estudien molt. 

Sara Porear Saura 
1. Ciencies 
2. Tirig 
3. 27 de mars: de 1993 
4. Medicina 0 alguna cosa 
relacionda amb la salut 
5. Algun treball de la salut 
6. Q ue, tal com estan les 
coses, si no estudies, no vas a 
ca lloc, i ue valla ena. 

sear Querol Ibanez 
1. Ciencies 
2. La Salzadella 
3. 1 de juny del 1993 
4. Arquitectura 
5. Arquitecte 
6. Q ue estudien , que es pot 
a rovar. 

Aitor Roiz Alemany 
1. Ciencies 
2. Traiguera 
3. 19 d'octubre del 1993 
4. E nginyeria 
5. E nginyer 
6. Que es dificil, pero amb 
esforc es pot aprovar. 

Maria Safont Barreda 
1. Lletres 
2. La Jana 
3. 25 de setembre del 1993 
4. Magisteri Infantil 
5. Mestra 
6. Que es molt dur, pero si 
t'esforces valla pena. 

Andrea Sahlin Claveria 
1. Lletres 
2. Sant Mateu 
3. 2 de gener del 1992 
4. Belles Ar ts 
5. Fotografa artistica 
6. Que es preparen, que es 
dificil. 

Carolina Sales Sales 
1. Lletres 
2. Les Coves de Vinroma 
3. 8 d'agost del 1992 
4. Cicle de fisioterapeuta 0 

hostaleria 
5. Esteticista 0 fisioterapeut a 
6. Q ue estudien, que es dificil, 
i que siguen constants. 

Aroa Vidal Garcia 
1. Ciencies 
2. La Salzadella 
3. 19 de setembre del 1992 
4. D isseny 
5. Mestra 
6. Q ue no es deixen la feina 
per a l'ultim dia, que siguen 
con stants. 

Iris Vives Beltran 
1. Lletres 
2. Xert 
3. 21 de desembre del 1993 
4. Educadora Social 
5. Treball en una pres6 
6. Q ue s'ho a afen amb anes. 

Vicente Vives ovani 
1. Ciencies 
2. Xert 
3. 24 d'agost del 1993 
4. Enginyeria de tecnologies 
industrials 
5. E nginyer 
6. Que estudien i qu e 
treballen mo lt. 

E is 15 alumnes de Cienaes 
i les 10 alumnes de L letres 



L 'E L'<:irigall 14 / gener-ma rs; 2011 L'EIXIRIGALL REPORTER 

CIFRE, UN LLINATGE DE DIBUlXANTS 
T A!VLARA D ELLA I ALB A G RANANA 

La major part de la bibli ografia dona per fet 

que GUILLERMO CIFRE FIGUEROLA va 

naixer a Traiguera l'any 1922 , pero ens 

informa el seu fill que va naixer el 22 de 

novembre del 1921 a Barcelona, on va 

emigrar son pare, Francisco Vicente Cifre 
, 

Fo1ch, natural de Sant J ordi, a principis del
 

/ segle xx. Despres d'ajudar al garatge del seu
 

.» 
f 
./" avi a :rendre recanvis, als 19 anys va 

aco nseguir un tre baU en els es tudis de dibuixos animats Chamartin, on va 

participar en la produccio de series com Civi/on i Garabato, i va cornen car la 

seua carrera al costat d'altres futurs dibuixants de Bruguera, com Josep 

Pefi arroya (del ForcaU) i J osep E scobar . Es l'any 1947 qu an va co me ncar a treb aUar per a la fam osa 

editorial Brugu era de Barcelona. Va ser en les diverses revistes de l'editorial, sobre to t en Pulgarcito 0 EI 

30E.."iI'AN t\ 
coereos 

= ;: 
11 

DDT, on van publicar-se les populars series 

EI Reporter Tribulete, que en todas partes se mete 

(1947), Las tremebundas fazaiias de DOll Furao 

Buscabollos (1947), Cflct1ato Pi (1949) 

.Amapolo Nevera (1952). L'any 1957, Cifre 

altres co m panys de l'editori al, entre eUs el 

vin arossenc Eugeni Gill er, van crea r la 

revi sta Tio Vivo, que, despres de 146 

numeros, va ser comprada per Bruguera. 

D espres de treb aUar per al mercat britanic, 

va m orir el 4 de novembre del 1962 a 

Barcelona, als 40 anys. 

EI co nsagrat "Cifre" va Uegar el cogno m i la vena arti stica al seu fiU, 

GUILLEM CIFRE BARRABiN, nascut a Barcelona l'any 1952. Va aprendre 

a dibuixar amb son pare i amb els altr es membres de 1"'Escola Bruguera" , 

. A I d alb d d G 'U Cifre -~:. ~.,.,, ~~JJ.~J.di VU1, van naixer e s estaca ts 1 premlats 

i va perfeccionar la seua tecnica a l'Escola Industrial. E I 1974 va 

comen<;ar a colIaborar en revistes humoristiques 

com E I Papus 0 Matarratos. Posteriorment, ha 

col'lab orat en diaris com l'A tJtti, La Vangttardia, 0 

EI Periodico de Catalunya, perc tambe ha illustrat 

llibres, ha fet carteUs, ha diss enyat portades de discos i ha creat pe ces 

d'animacio per a la televisio (TVE, T V3 i C+). Fruit de les collaboracions en el 
' " ' ~~" an os a ums mes . . e Ul em 1 re: l~~ ~,,~J1&li~ ~ 

l'un es EI tio delfinal (premi Junceda d'humor gra fic 2004), i l'altre es Artflbia II (premi Nacional de 

Comic 2009). La visita a Traiguera qu e Guillem Cifre va fer el cap de 

se tma na del 27 al 28 de febrer del 20 10, es un retorn a la terra dels seus 

avantpassats, al Maestrat d 'on va naixer el talent delllinatge Cifre, qu e ha 

triomfat en un ar t tan dificil com es el de dibuixant. 

, . . 
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ENQUESTA SOBRE EL NOMBRE DE GERMANS 
VERONICA ASTOR, MARTA CERVERA I ANDREA JOVANI 

En aquest numero de la revista hem fet una enquesta a 193 alumnes de set nivells diferents, amb 
l'objeetiu de saber quants germans tenen. Hem entrevistat eoneretament: 48 alumnes de 1r d' ESO, 36 
alumnes de 2n d' ESO, 36 alumnes de 3r d' ESO, 24 alumnes de 4t d' ESO i Diversificacio, 12 alumnes 
1r de Batxillerat , 25 alumnes de 2n de Batxillerat i 12 de Cides Formatius. 

1r d'ESO 2n d'ESO 

Fills unics 23,2% Fills unics 11,2% 
Un germa 64,6% Un germa 61,1% 
Dos germans 10,4% Dos germans 19,4% 
Quatre germans 1,8% Tres germans 8,3% 

En aquestafotopodeu ueare dos alumnes de 1r d'ESO (Angela Segarra i Aitor 
Sanchez) amb els seus respectius gennans (Carlos Segarra i Nestor Sanchez). 

3rd'ESO 4t d'ESO i Diversificacio 

Fills unics 22,2% Fills unics 37,5% 
Un germa 66,7% Un germa 54,2% 
Dos germans 11,1% Dos germans 8,3% 

A 1r d'ESO i 2n destaquen els alumnes que tenen 
un germa, eneara que a 1r destaquen en menor 
proporcio els alumnes que tenen 4 germans. 

Ir de Batxillerat 

Fills unics 25% 
Un germa 66,6% 
Dos germans 7,3% 
Tres germans 1,1% 

A 3r d' E SO i 4t la majoria dels alumnes tenen un 
germa , pe ro tambe destaquen els alumnes que son 
fills unics. 

En aquestajotopode« ueure un exemple de tres germans) 
els tres bessons Puig: Eric, Melanie i Joel. 

2n de Batxillerat Cicles Formatius 

Fills unics 
Un germa 
Dos germans 
Tres germans 

20% 
66% 

4% 
10% 

Fills unics 33,4% 
Un germa 58,4% 
Dos germans 8,2% 

D estaea el nombre reduit d'alumnes de tres 
germa ns a 1r de Batxillerat . I el nombre me s elevat 
d'alumnes son els que tenen un germa. 

En aquestajotopode« ueure dos germans: 
Maximilian Kaudelea (3r) i Jonathan Kaudelea (2n). 

Alumnes de PIES de Sant Mateu 
Fills unics 24,2% 
Un gerrna 63,3% 
Dos germans 9,6% 
Tres germnans 2,4% 
Quatre germans 0,5% 

o Fills unics 

Un germa 
o Dos germans 

DTres germans 

• Quatre germans 
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SANT ANTONIABAT ACATI 
JESSICA BELTRAN I ELENA SANJuAN
 

A Cati, la festa de Sant Antoni es celebra el primer dissabte po sterior al ilia de Sant A ntoni (17 de gener).
 

LA ROSSEGADA LA FOGUERA BENEDICCIO DELS ANIMALS 

E is clavaris se'n van a un bose Amb tot el que s'ha Despres d'encendre la foguera, el 

del ter me per a co llir una arreplega t, es prepara la mossen beneeix els animals. Tot 

carrasca gran. Acabat de dinar, foguera a la placa de segui t, es llegeix la publicata, que 

se'n van al bose i carregue n als Dalt, on es colloquen a trac ta de criticar les persones, els 

remoles la llenya i les poe a poe la llenya i les cos turn s i els esdeveniments mes 

arge lagues. Tarnbe carreguen argelagues a la part importants de l'any anterior. E is 

allo qu e els veins han tret a la baixa, i a la part alta es au tors dels versos son els clavaris 

porta de casa. A la vesprada, els posa el dim oni, amb la mateixos, i els ajuden alguns 

clavaris nuguen la carrasca a 5 0 forca, pIe de pe tards. amics i familiars. En acabar la 

6 matxos 0 cavalls de forca i fan Una vegada la foguera publicata, els clavaris reparteixen 

la ro ssegada pels carrers esta encesa, la gent coquetes i vi per a tot el poble. 

principals del poble, com podeu apro fita per a anar a 
observar a la foto de baix o canviar-se. 

CELEBRACIO DE SANT ANTONI A TRAIGUERA 
TNvlARA D ELLA I A LBA GRANANA 

E I ilia 22 de gener es va celebrar a Traiguera 

la festa de Sant Antoni. A les 7 de la vespra 

da es va celebrar la missa i, en acabar, es van 

beneir els anim als i tota classe d'aliments que 

la gent portava, tot acompanyat de l'entrega 

d'un rollet i moscatell. A la nit, va continuar 

la fest a amb la dernostracio d'uns correfocs i 

amb la cremada de la fogu era i, per finalitzar, 

es va dur a terme un sopar de germanor a 

base de torrada amb l'ajuda de totes les 

entitats del po ble. I per animar la festa es va 

fer ball organitzat per l'Ajuntament. 
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PASSATEMPS LINGiHSTICS 
ISMAEL Cl-L\FRAR I R UTH P RUNONOSj\ 

1. ANAGRAMES 

Un anagrama es un mot 0 una frase formats per la transposici6 de les lletres d'un altre mo t a una altra 

frase. A veure si pots formar a partir de cada una d'aquestes paraules un a altra de nova nomes canviant les 

lletres de posici6 . Per exemple, amb les lletres de la paraula M aestrat pod em crear el nom metatars. 

Cases 

Serra Entrades 

Pretoria Metro 

C=J------"-------__ ~
-------'-----
Sop_a_r--. .-_ _ -r-t-t- -r-r-'_ _ -----, Volar 

1---1
Tambor Arnor

l ~'__________[_·- _L. I· 

Per a con sultar mes anagrames, pots visitar www.dilc.org/anagrames.php 

2. PALiNDROMS
 

Un paJindrom es una paraula a frase que pot ser llegida tan t d'esqu erra a dreta com de dreta a esqu erra .
 

D' aquests grups de tres frases, que estan en quatre idiomes diferents (catala, castella, angles i frances), 

nomes un a es un palindrom. ~Sab rie s clir quina frase de cada grup es un palindrom? 

- ---- .-- - - - - -,-
La rna bona no va mal Margarita llanca gram 

Argentina, la lluna 
iI·lumina la nit negra 

N ada, yo no soy Adam 
La ruta nos dio 

otro paso n atural 
Se verla al reves 

Step yes on pets Madam I'm Adam Dammid isn't mad 

Leon a rase cesar a N oel La voiture ira mal Zeus a et a Suez 

Per a consultar mes palindroms, pots visitar www.tinet.cat/~mgine/p alidi.htm 
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ANlVERSARIS DELS ALUMNES D'ESO 
A NGEL\ B ELTRAN I Lucix SER.Rr\ NO 

NOTA: Apareixen aci els 152 a!umnes qu e van do nar l'au to ritzacio perq ue poguera pu blicar- se'n la data de naixernent. 

_.:5.> is :.._.__. 
3 de gener
 

Alb ert Beltran Beltran (1996)
 
9 de gener
 

N eus Carceller G irona (1995)
 
13 de gener
 

Josep Salvad or Miralles (1998)
 

Alex N os Vilagr asa (1997)
 
14 de gener
 

Carla Lladser Prufionosa (1995)
 
16 de gener 

N aL'{Q Roca Capsir (1996)
 
22 de gener
 

Sara Vives Sales (1998)
 
24 de gener
 

Eva Giner Roca (1996)
 
25 de gener
 

Ifiaki Artiga Peraire (1997)
 

Claudia Tomas Mon tull (1997)
 

Angels Besaldu ch D elli (1995)
 
27 de gener
 

Roser Royo Segarra (1996)
 

3 de febrer 

Felipe Boix Segura (1994)
 
8 de febrer
 

Maria Mesegu er Beltran (1998)
 
11 de febrer
 

Claudia Barb e G ranell (1998)
 

O mar Ech-c hahid (1995)
 
18 de febrer
 

Andrea Beltran Segarra (1996)
 

H asna E zaydy (1996)
 
19 de febrer 

J essica Belt ran G arda (1996)
 
20 de febrer
 

Ag nes Moreno Cardona (1997)
 
24 de febrer 

Alb a Farre Mira (1998)
 
27 de febrer
 

Angel Jesus Gome z Revelles (96)
 

8 de marc;
 

Juli a Mesegu er Alarco n (1996)
 
13 de marc;
 
l\ ,f ",. t" l\ ;f,.,rnhP) R r\rn pl1 ( 1 ()()(;\ 

A lex Belt ran Sanz (1997)
 
15 de marc;
 

Aida Mon tserra t Ca rbo (1995)
 

E sthe r Barbera Moreno (1998)
 
16 de marc;
 

Ainoa Abargues Tena (1996)
 
29 de marc;
 

Bianca Renata Tripon (1998)
 
30 de marc;
 

Carlos Segarra Ibanez (1994)
 
31 de marc;
 

Blanca Cifre Prurionosa (1998)
 
1. ' rr

._._.I.~. 

1 d'abril 

Gines J imenez Garda (1994)
 
4 d'abril
 

Anna Maria Muno z Mateo (1997)
 
5 d'abril
 

Xavi Orient Pallu (1995)
 

Sergi Belliure Vida l (1998)
 
6 d'abril 

A nge la Querol Rip oll (1996)
 
7 d'abril
 

Guillem G rafiana Balagu er (1995)
 
10 d'abril 

Marc D ella Lluch (1995)
 
12 d'abril
 

Ainhoa Mirall es Viol a (1997)
 
17 d'abril 

E m ma Coloma Balaguer (1998)
 
22 d'abril
 

G eorgiana A ndrea Funaru (1997)
 
29 d'abril 

N erea Ma tamoro s Mun oz (1998)
 
30 d'abril
 

Ismael Chafrar Sola (1996)
 

4 de maig 

Ines Oms Sales (1997)
 
5 de maig
 

Alexa ndra Beltechi (1997)
 
7 de maig 

Hugo Ibran Vaquer (1996)
 
15 de maig
 

Raul Albe r t Pocar (1997)
 

20 de maig
 

Lidia A dell Simarro (1996)
 

Ferra n Balgu er Barreda (1998)
 

Javier Beltran Cervera (1998)
 
24 de maig 

O na D elli G uardiola (1997)
 
25 de maig
 

Laia Ramada A rnau (1994)
 
26 de maig
 

Mar ta Roca Capsir (1998)
 

Raul Bort Sabado (1998)
 
27 de maig
 

Angela Beltran Royo (1996)
 

Lluc Rod a Rod a (1 996)
 

Cristian Masia D ella (1997)
 
31 de maig
 

Aa ron D omenech Caps ir (1997)
 

2 de juny
 

Sara Carnaries Gonzalvo (1996)
 
5 de juny
 

Ivan Jovan i Beltran (1995)
 

Rosa Mateu Rod a (1998)
 
8 de juny 

Genis Rodrigo Serrer (1995)
 
9 de juny
 

Maximili an O liver K aud elka (1995)
 
10 de juny 

Simina Marian a Bogd an (1996)
 
11 de juny
 

D eni sa Adelina Bogos (1998)
 
12 de juny
 

O scar Mateu Lopez (1998)
 
20 de juny
 

Jose Ju an G ard a Mateu (1997)
 

Javier Morales Salvador (1994)
 
22 de juny 

Georgiana E stera Bogdan (1994)
 
23 de juny
 

Marta Cerve ra Ruiz (1996)
 
27 de juny 

Alba G raiiana Capafons (1996)
 
29 de juny
 

E lena Sanjuan E scrig (1996)
 
30 de juny
 

Indira Caballero Baos (1998)
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1 de juliol
 

Tamara D ella Ventura (1996)
 
Angela Segarra Ibanez (1998)
 
6 de juliol
 

Julia Ferr eres Cervera (1997)
 
7 de juliol 

Sara Sanz Barbera (1995) 
9 de juliol 

Rocio Martinez Tena (1998)
 
14 de juliol
 

Alfon so Puig Traver (1995)
 
15 de juliol 

Ainoa Alcacer Lluch (1998) 
22 de juliol
 

Lucia Serrano Vines (1996)
 
30 de juliol 

Alex Arn au Balaguer (1997) 
31 de juliol 

Marc Domenech Richart (1998) 
Ana Segarra Cabanes (1998) 

3 d'agost 

Laura Puig Monfort (1996) 
6 d'agost 

Hector Ballester Segarra (1995) 
12 d'agost
 

Lucia Sales Belt ran (1997)
 
13 d'agost 

Miriam Roda Segarra (1996) 
15 d'agost 

Christian Sanchez Vericat (1998) 
22 d'agost
 

Jose Luis Giner Cifre (1997)
 
26 d'agost 

Belen Clemente Gargallo (1996) 
27 d'agost 

Paula Ferreres Ventos (1997) 
31 d'agost 

Marc Domenech Aichart (1998) 

:JE'T1F~~~rc;,JtJF. 

2 de setembre
 

Jaume Mulet Martin (1998)
 
3 de setembre
 

Veronica Astor Balaguer (1996)
 

Andrea Gellida Ventos (1996)
 
Miriam Besalduch Besalduch (98)
 
Gemma Sanchez Belliure (1998)
 

5 de setembre 

Elena Llopis Angles (1997)
 
6 de setembre
 

Alejandro Beltran Barreda (1996)
 
8 de setembre
 

Michael Querol Ferreres (1994)
 
12 de setembre
 

Noelia Peset Bort (1997)
 
15 de setembre
 

Ir ene Fore s Donate (1995)
 
16 de setembre
 

Marta Traigueros Beltran (1998)
 
Bar Madalina Alexanda (1996)
 
20 de setembre 

Andrea Puig Escrig (1998)
 
24 de seternbre
 

Andrea Bou Sales (1997)
 

1_',,-°,_:~:-.lli_-":t,,,-,;[=<=° _ 

1 d'octubre
 

Omar Fr. Masia Beltran (1995)
 
5 d'octubre
 

Marc Besalduch Duch (1995)
 
7 d'octubre
 

Ingrid Montull Serrat (1995)
 
8 d'octubre
 

Andrea Jovani Sorli (1996)
 
9 d'octubre 

Aaron Beltran Garcia (1997)
 
11 d'octubre
 

E ric Beltran Gil (1995)
 
Sara Viola Benlliure (1995)
 
12 d'octubre
 

Barbara Monfort Cervera (1998)
 
13 d'octubre
 

Alex Segarra Gil (1995)
 
16 d'octubre
 

Felix Giner Cifre (1998)
 
17 d'octubre
 

Jonath an Kaudelka (1997)
 
20 d'octubre 

E stela Beltran Calvo (1997)
 
21 d'octubre
 

Meritxell Sanjuan Vives (1997)
 
22 d'otubre 

N uria Carbo Vives (1997)
 
27 d'octubre
 

Brenda Camara Belles (1997)
 
30 d'octubre
 

Carmen Fernandez Valiente (98)
 

3 de novembre 

Xavier Ruiz Mateu (1995) 
5 de novembre 

Luisa Fernanda Mejia (1997) 
9 de novembre 

Julia PIa Meseguer (1998)
 
13 de novembre
 

Pau Meseguer Querol (1997)
 
15 de novembre
 

Elena Gil Querol (1996)
 
Ruth Fo1ch Cuartiella (1 998)
 
16 de novembre
 

Ruth Prurionosa Querol (1996)
 
Alexandra Sales Fabra (1998)
 
17 de novembre 

Clara Gargallo Canada (1997)
 
20 de novembre
 

N adia Miralles Fontanet (1998)
 
22 de novembre
 

Ignat Roxana Amalia (1995)
 
Marta Beltran Prunonosa (1998)
 
29 de novembre 

Borja PIa Vives (1997)
 
30 de novembre
 

Humberto Ferreres Roca (1997)
 

1 de desembre 

Kevin Beltran Sales (1997)
 
2 de desembre
 

Raquel Vericat Pablo (1997)
 
3 de desembre 

Mar PIa Perez (1998)
 
4 de desembre
 

Eric Puig Beltran (1996)
 
Joel Puig Beltran (1996)
 
Melanie Puig Beltran (1996)
 
Alex Puerta Gavila (1997)
 
7 de desembre 

Miguel Angel Arnau Ferreres (98)
 
9 de desembre
 

Mireia Boira Borja (1997)
 
10 de desembre 

Miriam Ruiz Gonzalez (1998)
 
13 de desembre
 

Aida Saura Villalonga (1997)
 
14 de desembre 

Ferran Beltran Domenech (1996)
 
15 de desembre
 

Sebastian Daniel Buzgau (1995)
 
21 de desenbre 

Jonatan Meseguer Boix (1994)
 
22 de desembre
 

Noelia Jimenez Iglesias (1996)
 
28 de desembre
 

Ana Vives Jovani (1997)
 



I 
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PASSATEMPS MATEMATICS 
ISMAEL CHAFRAR I RUTH PRUNONOSA 

Resolent aque stes equacions i sumant els tres resultats, pod ras co ntes tar la seguent incognita: 
eQuants professors treballen a l'Institut? 

2x+1=21 l- r--I ---Jr
Sx= 2S·S r--I 

+ 

+ 
I I10x+100=300 '---- - --------'1

PASSATEMPS GRAFICS
 
ISMAEL C HAFRAR I R UTH PRUNONOSA
 

1. L'OBJECTE DIFERENT 2. LABERINT
 
2En quina d'aquestes boles no es veu San t Ma teu? 2Sabries arribar a l'Instiru t per aque st viarany?
 

3. LES 7 DIFERENCIES
 
2Sabries tro bar les set diferencies que hi han en tre les dos fotos de I'en trada principal de ]'ln stitut?
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EL RAP DE L'INSTITUT 
E LEN A G IL I Nr\TXO ROCA 

Quan va naixer l'in stitut, Si de Sant Mateu no ere s,
 

natros ni haviern nascut. te qu edaras a din ar
 

Enguan y fa 25 anys, i Pablo en el m en jador,
 

per aixo estos estudiants un bon plat te servira.
 

ens hem escalfat e1 cap
 

per compondre-li este rap. Si necessites un guix,
 

a la conse rge has d'anar 

Q uan m'alco ben de mati, i si aigiieta t'ab ellix, 

vine a classe ben felic a la font t'has d'ab eurar. 

i arriba tan adorrnit 

que el profe no se c1 que ha dit. Si has d'anar a I'ambulatori, 

un paper t'han de firmar, 

Si al bany t'apeteix anar, perque, si no, la conserge 

ja saps qu e t'has d'agu antar, no te deixara marxar. 

que fins a l'hora del pari 

no te deixaran anar. Si t'oblides l'esmorzar, 

i una mica has de menjar; 

Si a classe no et partes be si no vas a la tendeta, 

i si no vols es tudia r, molt a fam tu passaras. 

al professorat de guardia 

te tocara visita r. Ara el rap ja s'ha acabar. 

Una que es de Sant Mateu 

Si un professor te suspen , i un altre que es de Cati 

es perque no estas atent, a tots vos diem adeu, 

pero es que tarnbe pot ser l'aten cio vos agrairn. 

que siga massa exige nt. ~Q ue tro beu, vas ha agrada t? 

GRANS PREGUNTES DE LA HUMANITAT 

~ Se ria Xavi tan bon dibuixant ~ Seran e1s alumnes capa<;:os de ~Es patser Albe rt una autentica 
sense eixos esm orzars...? tindre mes punteria...? promesa de la canco ...? 



lR CONCURS "PORTADA DE LA REVISTA L EIXIRIGALL"
 
AMB MOTIU DEL 25£ ANIVERSARI DE L'IES DE SANT MATEU
 

1- Objectius 

Que particip en tots els alumnes del centre en la revista L 'E ix ingall amb motiu dels 25 anys de l'Institut. 

2- eQui hi pot participar? 

Poden participar en el con curs tots els alumnes d'ESO, Batxillerat, PQPI i Cides Fo rmatius. 

3- eQue s'ha de fer? 

El s participants hauran de presentar un treball que tinga relacio amb el 25e aniversari de l'Institut. 
Les tecniques digitals i tradicionals tindran el mateix valor cornpositiu en la presentaci6 de la portada. 

4- eCom s'hi participa? 

L'alumne que vulga participar haura de presentar 

participacio, on hauran de constar les dad es seguents: 

- E I nom complet de l'alumne/ a 

- EI curs 

- E I nom complet del tutor 0 la tutora 

- L' adreca de correu electronic del professor 0 la professora 

5- Data limit i lloc de presentacio dels treballs 

Els treballs podran pre sentar-se fins al divendres 6 de maig del 2011 a l'h ora de tutoria al tutor 0 la 

tutora 0 , si no, al professor 0 la profe ssora de suport. 

6- Jurat 

La decisio del jurat es basad. unic ament en el resultat final d'una portada 
original, i no en el proces utilitz at. EI premi podra declarar-se desert i el 

veredicte del jurat sed. inapel·lable. E stara format per: 

- Dos representants de l'AMPA 

- E I coordinador de la revista 

- Un repre sentant d'ESO 

- Un representant de Batxillerat 

- Un representante de PQPI 

- Un repre sentante de Cicles Formatius 

7- Resolucio del concurs 

EI termini maxim per a notificar la resolucio del concurs sed. d'una setmana a partir de la data de 

finalitzacio del termini de presentacio dels treballs, es a dir, el divendres 13 de maig. EI professor 0 la 

professora que haura coordinat el treball premiat rebra la cornunicacio de la decisio del jurat. 

[ 8- Premis 

Hi hauran dos premis, que seran guardonats amb una targeta de regal d'EI Corte Ingles. La del primer 
prerni estara valorada en 1500, mentre que la del segon estara valorada en 75€. Els premis seran lliurats 

en un acte que se celebrara a l'Institut de Sant Mateu el divendres 3 de juny de 2011 ales 12:10 h. 

I 

I 
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BODEGONS, PAISATGES RURALS I COMPOSICIONS 
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Silvia Sales (3r B) 

Laia Marza (3r A) 

Ve ro nica Asto r (3r C) 

Xavier O rient (3r B) 

.' V, / 
Hugo Ibran (3r B) Angela Querol (3r B) 

Sara Camafies (3r B) 
I 

Angela Beltran (3r A) 
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Alba Grafia na (3r B) Marta Cervera (3r C) 
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Ge orgiana Bogd an (4t B) Jes sica Beltran (3r B) 
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HOMO VIATOR
 

Joan Josep Rovira Climent (Cinctorres, 1947) es un home viatger que va escriure l'any passat (l'abril del 

2010) un llibre de viatges titulat E! temps i fa mirada: H omo viator, 1, publicat per Editorial Cinctorres 

Club . A partir del fragment ano me na t "La cara amable de la tardor", els alumnes de 1r d'ES O han 

resseguit el seu itin erari, pero no amb motxilla, sino amb llapis de colors. 2Preparats per al viatge? 

E 
n agafa r el de sviam ent de la carret era gue duu a Cati, despres d 'un s revolts, entrern en un paisatge serenissim , A rna 

dr e ta, un poltre saltiro neja al co star de sa mare, rncntre aitres cava lls jugu en a baralla r-s e. Llueix un so l retillent; l'aire 

T

es tanslucid; el ee l, blau. En travessar el pobl e, la plan uria es immen sa; a la banda esguerra hi ha una ermita, al mig 

del pia, gairebe mimetitzada am b el terr eny. A l'altra band a hi ha algu ns masos, a I'inici d 'unes muntan ycs baixes, situades al 

fUBI de la gra n plana. Acarat s cap al sud, reb en la llum del sol de mig mati, com un do. E n un altir on er veig un edifici gue 

reconec com el de les escoles. Ca p als se tan ta, en van cons truir algunes de naves als po bles 

rurals, i to tes teni en el mateix patro arquitec ronic. Degu eren reunir-se els xique rs 

de la contrada, i arona no els ca lia desplacar -se cada d ia al po ble. Tot aguest paisatge esta 

puntejat per carrasgues so litaries, 0 pe tits carrascars o rn brivo ls. E is arbres es mostren 

sans i ufan o sos, Del corx e es tant, em sem bla reconeixer algunes plantacio ns d'oliveres 

[oven s. Fe m cap a Ja carretera gue va de Castello a ViJafranca , i en resseguim uns poc s 

quilomerr es. A rna dreta ve ig un mas de pedra asso lellada, amb tone de defensa, guadrad a, 

rematada arn b merlets. G irem a I'esquerra, i enfilem la carr etera gu e en s duu a Benassal. 

Es un pobl e net, ordcnat , Al costar de la rnurada i fin s a una placa de terra, on fan curse s de bou s ales festes, hi ha unes 

pa radetes de mercat de carrer. A Ben assal tarnbe ha arriba t l'algar avia de pobles . Veig un rna trimoni jove, marroq ui, gu e te 

una parad era de saba tes i es pa rd enyes. Una viJatana de rota la vida se n 'empro va un parell, m entre come nta gue les altres gue 

els va comprar li van tan be . E is m ar rogu ins entenen pe rfec tam ent el bell i ce rt valenc ia de la vilarana . T ota la clien tela d 'un a 

altra paradet a, de roba, so n eu ro peus de l'Est; parelles de [ovens gu e vo len gue les fotogra fies, men tre riue ri i fan cornentaris. 

ravessem l'arc del m ur ; l'arc mes farnos del Pais Valencia, i passegem sense pressa pels carrers siJenciosos . L 'esglesia 

esta tancada, Ve ig una mena de bosses de plastic penjade s d 'un s co rdells esresos de balc o a balco. No se que pot ser. 

Casualm ent , llegire mcs tard en un diari gu e, el ilia de San t N ico lau, els xiq ue ts d 'escol a encara ce lebre n la Festa del 

G all-Gallet . E n I'antigor, cis gue pen javcn de les cordes erc n galls de ve res. A ra aixo faria lleig, i han es ta t sub stituits per 

aguelles bosses pintades, tot i gue ens seguim menjant els galls de veres. 

Alba Fan e Mira (1r B) Robert Maria n Ghiuzan (l r D ) 
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Alexandra Sales Fa bra (lr D) 
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Alexandra Beltechi (1r A) 

FRUITES 
ALUMNES DE PRlMER D'ESO 

Un dia els alumnes de lr d'ESO van vindre a 

l'institut mes carregats del compte: portaven a la 

motxilla una fruita de mostra per a pintar-la. I ad en 

teniu el resultat: quatre peces que et fan vindre ganes 

de mossegar-les. Bon profit! 

Pau Gasulla (1r C) 

David Gobeo (1r B) Rosa Mateu (lr C) 



L'artista GUlu..EM CIFRE ha creat un dibuix expressament per a l'Inscitut de Sant Mateu amb 

motiu del 25e aniversari, i ens l'ha dedicat! a sabeu la illusio que ens ha fet! Moltes gdcies! 

(qy/ ~«f ~() I ~7 
k t ei f- l ru"q-M L I 

__ 1 


