
 

 



Els alumnes del CV de 3r ESO de revista 
desitgem que gaudiu del nostre número 
de “Peti Qui Peti” del segon trimestre 
tant o més com n’heu gaudit dels números 
anteriors. Hem intentat fer una revista 
similar, que no igual, a les dels nostres 
companys, amb articles interessants i 
d’interès per a tots i, esperem que si no 
la llegiu com a mínim li feu una ullada! 
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Stop! A partir d’ara 

al Bellera ens  
posem el casc!  

El dia 6 de febrer els nois i noies  de tercer van fer unes pràctiques 
amb unes motos! 

Primer van fer una pràctica teòrica amb la participació de Honda on 
se’ns explicava les normes de conducció i altres qüestions interessants 

com quin es el casc mes adequat,  com et posts treure el carnet de 
moto, problemes de la conducció etc..; més tard van baixar al pati on 

s’havia construït un circuit on tots van conduir unes fantàstiques motos 
amb uns ajudants !   

TOTS HO VAN FER MOLT BÈ ! 
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Gisel Calvo 



Les portes obertes del passat dia 6 de març de 18:00 a 20:00 hores, es 
va fer amb  la següent distribució de professors:  
Dolors  Cladellas 
Margarida Illa  
Adelaida Espaulella  
Mª José Castiñeiras 
Mercè Mosquera 
Alfred Barbero  
Mili Esono  
Elvira Duran  
Francesc Cobarsi  
Lluís Canadell 
Pepe Pardo  
Maria Pons 
Camilo Pequeño  
Neus Ruiz 
Vega Gómez 
Oscar Gómez 
Geni Besses 
 
A les 18:00 de la tarda van arribar els pares, aproximadament unes 100 
persones. 
Els professors de l’institut els hi van  fer un recorregut per algunes de 
les  aules del centre i els  espais  nous i noves instal·lacions com ara 
la cantina, en la qual la Geni Besses els explicà que cada dia feien es-
morzars en el “punt calent”, és a dir , al forn especial per fer pizzes, 
pastes... 
També, els hi va dir que la cantina tenia molt d’èxit, que els alumnes 
disposaven d’una hora  per dinar i d’un  menú diferent cada mes. 
Dins del menjador hi ha unes normes a seguir, va dir la Geni , en res-
posta a la preocupació que molts pares  tenien  per sì la barreja entre 
alumnes era un problema. 
A més a més de la cantina les noves instal·lacions que hi  ha  són  el 
laboratori i també els projectors que hi ha en algunes aules. 
En el Laboratori  hi posaran una pissarra digital , més ordinadors i al-
tres instruments. 
En cada aula hi havia un professor el qual explicava que es feia en a-
quella aula i com funcionava, Com per exemple, l’aula d’informàtica 
en la qual hi havia la Margarida Illa i el  Pepe Pardo , els hi van expli-
car el funcionament del portal  on queda  reflectida la vida de l’insti-
tut ,   i també  l’equipament especial de l’aula , el crèdit variable i crè-
dit comuns d ‘informàtica. 
A l’aula de tecnologia hi era  el professor Camilo Pequeño 
Qui els hi va explicar una mica el funcionament de l’aula de com en 
anava els crèdits comuns i els crèdits variables .     
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Gisel Calvo i Anais Villarrubia 



 
 
 
 
 
 
 
A L’aula de música hi era l’ Oscar Gómez que  va explicar als pares l’estructura de la música 
a la ESO i els crèdits comuns i crèdits variables de  música. Els hi va mostrar els  instru-
ments,  entre d’altres, una bateria i un piano elèctric; i, els ordinadors per poder treballar pro-
grames de música.  
 
El director (Santi  Llorenç) va fer una xerrada informativa  als pares. Els hi va informar de 
les normes,  els horaris, el servei de menjador, les noves instal·lacions com la cantina , el la-
boratori i els va dir com funciona l’ensenyament en aquest IES. 
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EL GRA ET PROPOSA 

Soufian El Yahyaoui 
Guillem Dalmau 
La Montse és una treballadora del G.R.A. que  ens visita cada dimecres  per 
intentar que  la gent no es quedi  a casa i que  surti a divertir-se i a conèixer 
gent. Li podeu preguntar qualsevol cosa que no sapigueu d’alguna activitat 
de la nostra ciutat.  Nosaltres hem parlat amb ella i us expliquem una mica en 
que consisteix el seu treball. 
 
– On està situat el G.R.A. ? 
- Estem al Carrer Corró número 49 de Granollers. 
– Quant temps fa que treballes al G.R.A ? 
- Vaig començar  el setembre de 2006 
– Per què t’has dedicat a aquest treball ? 
- He decidit treballar al Gra perquè em van proposar la  
feina i em va     agradar molt la idea, ja que consisteix en 
treballar amb els joves als instituts, organitzar activitats, ... 
– Per què vens a informar-nos a l’escola ? 
- Vinc a l’escola per conèixer els joves i per animar a que participin a les 
nostres activitats 
– Vas a més centres ? A quins ? 
- Abans no, però ara estic a diferents instituts. Al Carles Vallbona, a l’ Escola 
PIA, al Cervetó i a l’Estel.                                                              
– Al Bellera la gent et pregunta sobre el què proposes ? 
- Si, de tant en tant  hi ha gent que em pregunta sobre les activitats que 
planifiquem. 
– Quines activitats són les més recomanades ? 

- Les mes recomanades són : La setmana del “Slot”, 
el cicle documental social i la festa dels instituts. El 
que jo recomano és que la gent no participi només a  
activitats puntuals, sinó que també es facin servir els 
llocs de trobada dels joves. 
– A quins espais es fan les activitats lúdiques ? 
- Al GRA, al Centre Cívic de Can Bassa i algunes als 
instituts, també a altres  llocs de Granollers. 

– Quines són les edats  més freqüents dels participants de les vostres  
activitats ? 
- En les activitats de les tardes, les edats mes freqüents són entre dotze i 
setze anys i a les altres depèn del tipus d’activitats.  
 
Moltes gràcies Montse per col·laborar amb nosaltres i per informar-
nos de les propostes del G.R.A. 

 
NO QUEDARTE A CASA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 

    Aquest espai és per a tots vosaltres, 
    sí vosaltres, els nois i noies 
    del Celestí Bellera! 
    Seguidament us presentem dos espais:  
    2 per a gent de 16 anys, encara que un  
    d’ells era abans per a gent de 14.  
     
    També us presentem un programa de  
    ràdio, on es parla de problemes  
    típics dels joves, com  ara la sexualitat,  
    però sense avorrir-se. 
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Up&Down, era l’única discoteca per a gent 
de 14 anys, que hi havia a Barcelona. 
Però per motius “desconeguts” les autori-
tats han prohibit totes les discoteques 
“light” a Catalunya, i per tant ara les sessi-
ons de tarda de l’ Up són per a joves majors 
de 16 anys. 
 
Està situada al carrer Numància al costat de 
l’Illa Diagonal.  
L’ambient és un ambient juvenil, ja que no-
més és per joves de 16 anys a les tardes;  a 
les nits es converteix en una discoteca per a 
majors de 18. 
Té dues sales: a la sala UP (que està a dalt) 
posen “pachanga” i a la sala DOWN (abaix) 
posen música techno i dance. 
  
Un dels avantatges és el preu: els nois 6 € 
(amb consumició) i les noies 5€ (amb con-
sumició). 
 
 És una bona forma de passar una bona tar-
da amb els teus amics! 
 
 

Space Barcelona, és una discoteca per a gent 
de 16 fins els 18 anys , a la tarda !!  
Està situat al carrer Tarragona, a prop de la 
plaça Espanya, a Barcelona. 
Majoritàriament la música que posen és 
dance. 
Alguna gent pensa que SPACE ha perdut molt 
durant els darrers anys, però segueix sent una 
discoteca força bona. 
Segons els “Foros” la gent que ha anat opi-
nen que els porters son massa estrictes. 

Cynthia Martín     Patrícia Gallifa     Anais Villarrubia 



A quest relat tracta d'una nena anomenada Marion, 
que vivia en un camp amb la seva mare, els seus 2 

germanets i el seu padrastre. Va morir als 10 anys ja que 
un dia el padrastre la va empènyer  per les escales i a  
l'instant va morir. 
 Molts diuen que ell estava boig, que la pegava, no li dona-
va de menjar ni de beure. La seva mare, els germans i el pa-
drastre es van anar a viure a la ciutat per a oblidar el suc-
ceït, als pocs anys una altra família va anar a viure a a-
questa casa, però per les nits la nena se'ls apareixia dema-
nant-los aigua, donava cops a  la porta, els parlava i des-
prés se’n anava , o en altres ocasions la veien a l'escala, 
com tractant de cuitar que ningú caigués , principalment 
els fills de la parella que era una nena de 2 anys i altre de 
8.  S'escoltava a Marion demanant ajuda o plorant, la gent 
corria a veure que es el que passava, però mai hi havia nin-
gú. Per això totes les famílies que van viure allí els va o-
córrer alguna cosa no natural i se’n anaven espantats a 
causa de l'esperit de Marion, que sempre estarà allí...  
 

AIDA ISA 
Y 

PATRÍCIA GALLIFA 
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H e escoltat aquesta història durant anys i mai he 
arribat a saber si és veritable o per contra és u-

na més d'aquestes llegendes urbanes. La veritat és que 
no puc evitar sentir que un calfred recorri el meu cos 
cada vegada que passo enfront d'aquest lloc. Sóc de Se-
villa, i a la vora d'on visc es va obrir un nou institut. 
Es comenta que en aquest lloc, concretament en un dels 
serveis de les noies va ocórrer alguna cosa realment 
macabre. Una noia va entrar en el servei i per a la se-
va sort es va trobar allí dintre amb un grup de vàn-
dals, estaven esperant una víctima. Després d'immobi-
litzar-la li van donar tres opcions: 
1- et torturem. 
2- et fem la corbata. 
3- o et fem el somriure del pallasso. 
Aquesta innocent noia, sense saber el que era la terce-
ra opció va ser la que va triar, li semblava que seria 
menys horrible. Van trobar a la noia dessagnant-se en 
el bany, li havien tallat les galtes des de la comissura 
dels llavis fins a l'altura de les orelles, simulant així 
el somriure dels pallassos. La veritat que ara per ara 
encara em pregunto si aquesta història serà real, però 
em segueix fent por anar sola al bany.  
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SANT VALENTI: UNA MICA D� HISTÒRIA I CURIOSITATS 

Els orígens del dia de Sant Valentí es remunten fins a l’antiga Roma que celebrava 
la festa de Lupercalia el 15 de febrer; aquesta celebració honorava els déus          
Lupercus i Faunus, i, als fundadors de Roma.  

L’ any  200 A.D. l’ Emperador Romà Claudi II va decidir prohibir el matrimoni als 
joves, d’aquesta manera els soldats serien més fidels a la milícia i rendir més a les 
batalles pel fet de no tenir lligams afectius. Davant aquesta situació, un sacerdot 
de nom Valentí, es va dedicar a casar parelles en secret fins que va ser descobert 
per l’emperador i el va fer empresonar. Un 14 de febrer, Claudi II el va fer  exe-
cutar. 

 

Què es regala per Sant Valentí?  

Una velada romàntica              44% 

Dolços                                      38% 

Flors                                        32% 

Targetes                                 29% 

Perfums i colònies                   12% 

Joies                                       11% 

Altres regals                           17% 

 

Curiositats 

El Dia de Sant Valentí està en quart lloc a la llista dels dies festius amb més venda 
de dolços, darrera de Halloween, Pasqua i Nadal. 

Richard Cadbury va presentar la primera capsa de bombons el dia de Sant Valentí 
de 1868. 
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La targeta de Sant Valentí més antiga que encara es conserva data 
de 1415. És una carta d’amor en vers escrita  pel Duc d’ Orleans, 
capturat pels anglesos a la Batalla d’ Agincourt, a la seva esposa i 
enviada des de la Torre de Londres on estava empresonat.  

 

Altres costums curioses: 

 

A Dinamarca la gent té per costum enviar a les persones més esti-
mades flors blanques premsades anomenades gotes de neu. 

 

A Corea són les dones les que ofereixen xocolata als homes; quan 
més proper l’home, de millor qualitat és la xocolata. 

 

A Nova York, només 7 parelles són escollides per a contraure matri-
moni aquest dia, al mirador del pis nº 80 de l’ Empire State Building, 
passant a formar part del Club Nupcial  del famós edifici i tenint 
per sempre l’entrada lliure el dia del seu aniversari. 
 
 

El Restaurant Italià “Vivaldi” de l’ Amari Atrium Hotel en Bangkok  
ofereix als seus hostes el que segons ells és el còctel de Sant Va-
lentí més car del món, el Martini Rubí Amore d’Amari. Aquest còctel 
costa quelcom menys  de 12.000 Euros i conté un robí lluent de 5.02 
quirats tallat en forma de cor i servit a l’interior de la copa de vidre 
en lloc d’una oliva. El preu també inclou un sopar de gala de 6 plats 
per a dues persones,  una nit a la suite de luxe de l’hotel i l’esmor-
zar de l’endemà amb xampany Dom Perignon.  (http://www.maikelnai.
es/?p=242) 
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PARELLES FAMOSES A LA HISTÒRIA 
 
 

Històries d’amor: Literàries, Operístiques, Televisives, de Película, Reals ...  
   

•   Helena de Troja  i Paris 
•   Robin Hood i  Marion 
•   Romeo i Julieta 
•   Hamlet i  Ofèlia 
•   Cyrano I Roxanne 
•   Othello i Desdémona 
•   Don Quixot   i  Dulcinea 
•   Carmen  i   Don José 
•   Samsó  i  Dalila 
•   Tristà I Isolda 
• Mickey  i  Minnie 
• Donald  i  Daisy   
• Fred  i  Wilma  Flinstone 
• Barbie  i  Ken 
• Homer  i   Marge  Simpson 
• Cinta i  Peris 
• Alladí i  Jasmine 
• Peter Pan i Wendy 
• Popeye  i  Olivia 
• Buffy  i  Angel  
• Scarlett O’Hara i Rhett Butler 
• Anthony  i   Cleopatra  
• Luke Sky-Walker i  Princesa Leia 
• Elizabeth Taylor i Richard Burton 
• Shah Jahan  i   Mumtaz Mahal 
• Marie i  Pierre Curie 
• Bonnie  i  Clyde   
• Katherine Hepburn   i   Spencer Tracy 
• El Cid  i  Doña  Jimena 
• Els amants de Terol 

 



Rhymes 

A Valentine’s color that rhymes with bed. 
 
A Valentine’s color that rhymes with sink. 
 
The archer of love that rhymes with stupid. 
 
Something you give that rhymes with lift. 
 
Something you give that rhymes with yard. 
 
What cupid shoots that rhymes with go. 

An emotion that rhymes with glove. 
 
What couples go on that rhymes with late. 
 
A long, long time that rhymes with clever. 
 
A Valentine’s symbol that rhymes with art. 
 
Something sweet that rhymes with dandy. 
 
What couples do that rhymes with miss. 

Strong emotion that rhymes with fashion. 
 
A feeling of happiness that rhymes with toy. 
 
A way to hold someone that rhymes with bug. 
 
The taste of chocolate that rhymes with heat. 

© 2006 www.bogglesworldesl.com  
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COM ANEU D’ANGLÉS ....?              
         HEU DE TROBAR UNA PARAULA QUE RIMI  



 

L’origen del Carnaval 

 

L 'origen de la festa de Carnaval té un caràcter incert. 

Es pensa, que es remuntaria a antigues festes paga-

nes d'hivern, com per exemple 

les que es celebraven a Roma en honor a 

Saturn o a Bacus, o bé a Egipte en honor al 

bou Apis. 

Per altra banda, es pensa també que el 

Carnestoltes agafa més força amb l'arriba-

da del cristianisme, quan passa a ser el pe-

ríode de disbauxa i llibertat que precedeix 

a l'abstinència i austeritat de la Quaresma 

que són els 40 dies abans de Pasqua durant 

els quals, en un origen no es podia menjar carn ni 

fer cap tipus d'excés. 

 

Per tant, durant els dies de Carnaval, que comença 

el Dijous Gras (o llarder) i acaba amb l'enterrament 

de la sardina , el Dimecres de Cendra, és permesa 

la burla i la gresca i qualsevol  tipus d'excés, abans 

de les setmanes de penitència i reflexió que precedeixen la Pas-

qua. I és precisament per guardar en l'anonimat aquest desen-

frè, la raó per la qual van començar a sorgir les ara tant conegu-

des màscares i disfresses.  
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Aída ISA 
Lorena Molina 
Saray Trigueros 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Carnaval de Sitges és una festa amb humor, ironia i disbauxa. La 
recomanació es disfressar-se, ballar i també menjar xató, el plat tí-
pic de la festa. La festa dura des del Dijous Gras,  data en què arriba 
Sa Majestat Carnestoltes i fins al dimecres de Cendra en què s'enter-
ra. La rua més popular de Sitges es fa el dimarts i es coneix amb el 
nom de Rua de l'Extermini. 
 

 
 
 

El Carnaval de Venècia és un dels més tradicionals. Aquesta ciutat 
italiana ofereix als milers de turistes un carnaval clàssic en el que a-
bunden les màscares, i utilitza el seu entorn per posar un toc misteri-
ós i seductor a un dels aconteixements més importants de l’any. 
 

 
 
 

 
La decoració de la ciutat, la samba,  els concursos de fantasies, l'elec-
ció del Rei Momo, de la Reina, les espectaculars carrosses, les vesti-
mentes i les nueses d’acord amb el clima càlid de la terra... això i 
més és el Carnaval de Rio. 
 

 
 
 

La Cavalcada anunciadora de la festa és una gegantesca serp multi-
color, composta per desenes de milers de màscares i per desenes d'a-
grupacions musicals, que recorre durant hores els principals carrers 
per a mostrar al públic apostat a les voreres l'explosió d'enginy que es 
converteix en goig. 

Els carnavals més populars 

Carnaval de Sitges 

Carnaval de Venècia 

Carnaval de Rio de Janeiro 

Carnaval de Tenerife 

IES CELESTÍ BELLERA           PÀGINA 19                  PETI QUI PETI  

Aquests són els 
atrevits nois del 

Bellera que es 
van disfressar  

Aída Isa  
Lorena Molina 

Saray Trigueros 



PROPERAMENT CELEBRAREM EL DILLUNS DE PASQUA AMB LA 
TÍPICA MONA !! 
PERÒ SABEU REALMENT ON TÉ EL SEU ORIGEN? 
LLEGIU EL TEXT SEGÜENT ON US DONEM TOTS ELS DETALLS... 

La mona és un pastís típicament català 
que acostumen a regalar els padrins als 
seus fillols i que porta tants ous com els 
anys del fillol, fins que fa la primera 
comunió i el padrí ja no té l’obligació de 
regalar-la. Per a trobar l’origen i el 
sentit de les mones cal retrocedir en el 

temps. Mona és una paraula àrab procedent del vocable ‘munna’ 
que vol dir obsequi. El costum de regalar-les ja està documentat 
al segle XV tot i que la seva elaboració original era diferent de 
la que més es coneix avui en dia. Fa anys, aquests pastissos eren 
de pa dolç i portaven un ou dur al mig, amb els anys això va anar 
variant fins a convertir-se en pastissos de fruita, mantega, nata, 
trufa... i amb decoració de plomes de colors i pollets, ous de 
xocolata... Avui en dia cada vegada es fan i es venen més figures 
de xocolata de diferents grandàries destinades en exclusiva al 
nen o a la nena que la rep. 
 
 
                                                                               Pilar Puertas 
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LA MONA DE PASQUA 
PILI PUERTAS GARCIA 



Mona de Pascua   
 

 
 
Ingredients:  
Mitja dotzena d'ous  
200 grams de sucre  
400 grams de farina.  
 
 
 
 
 
 
 
Elaboració:  
Batre els ous amb sucre. Quan estigui espès afegir fa-
rina, llimona rallada i canyella en pols. Es posa al motlle 
i al forn durant 15 minuts a 225 graus. S'obre el bes-
cuit i s'emplena al gust (xocolata, melmelada, mante-
ga). Adornar amb nata i amb figures de xocolata i ni-
nots.                 
 
                                                                  Pilar Puertas 
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 Una mica d'història.  
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La tradic ió  dels  ous  de pasqua 
DANIELA BARRERA 

AIDA ISA 

El costum de regalar ous al principi de la primavera 
és molt antiga. En moltes cultures els ous són sím-
bols de fecunditat. L'ou representa els 4 elements 
de la vida. La closca (terra), la membrana (aire), la 
clara (aigua) i el rovell (foc).  
L'origen d'aquest costum ve dels Egipcis.  

Els Egipcis solien regalar 
ous decorats per ells ma-
teixos amb tints que treien 
de les plantes. 

Els primers cristians, el dia de pasqua, sortien de les seves cases 
amb canastes d'ous per a regalar als altres cristians, festejant la 
Pasqua, la Resurrecció de Jesús.  

A partir del segle XIII 
els primers ous pintats 
apareixen a Europa, al 
principi s'acolorien de 
vermell i es decoraven 
amb dibuixos o cites.  

 El costum de celebrar la Pasqua consumint i regalant ous 
decorats ha perdurat fins a avui en els països de l'Est, en 
Centre-Europa i en els països de parla anglesa.  

 



Llegenda del “conill de Pasqua”  

Els nens construïen nius en 
llocs apartats o amagats de la 
casa com el graner o el jardí 

perquè el conill de pasqua po-
sés els seus ous. Més tard co-
mençaria la tradició de cons-

truir cistelles per posar els ous 
decorats. 

El seu origen es remota a les festes 
anglosaxones pre-cristianes, quan 
el conill era el símbol de la fertilitat 
associat a la deessa teutònica de 
la llum, coneguda com Eastre, re-
presentada amb un ou en la mà i 
un conill al seu costat. A ella se li 

dedicava el mes d'abril. Progressi-
vament, es va anar incloent aques-

ta imatge a la Setmana Santa. 
El conill, com símbol de Pas-
qua, sembla tenir el seu ori-

gen a Alemanya on s'esmen-
ta per primera vegada en uns 
textos del segle XVI. Els pri-
mers conills comestibles es 
van fabricar allí en el segle 
XIX de pastisseria i sucre.  

El conill de Pasqua va ser introduït en 
EUA pels immigrants alemanys que 
van arribar al Pennsylvania Dutch 

County durant el segle XVIII. L'arriba-
da “del Oschter Haws” equivalia a una 

visita de Papà Noel Bona. Els nens 
creien que si es portaven bé, el 

“Oschter Haws” posaria ous de colors.  

Aída Isa  

Daniela Barrera 
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Curiositats: 
        
· Amplada  25.7 peus 
· Alçada: 18.3 peus 
· Alçada Total : 31.6 peus 
· Material: Alumini 
· Gira com una veleta 
· Pes: 5,000 lliures 
·  Motius d’estels: 524 
· Peces Triangulars: 2,206 
·  3,512 
· Cargols i Femelles: 6,978 
· Puntals interns: 177 
· Nº hores utilitzades: 12,000 
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Cynthia Matín y Patrícia Gallifa 

L’OU DE PASQUA MÉS GRAN DEL 

Vegreville, a Canadà és  el lloc on es 
troba l’ou de Pasqua més gran del 
món. Va ser construït l’any 1975  
per  commemorar l’existència d’uns 
assentaments Ucraïnesos primitius a 
l’àrea situada a l’est de la ciutat 
d’Edmonton. 

La naturalesa única i la geometria 
complicada de la forma oval va fer 
que el disseny de l’ou de Pasqua  
fos un procés molt complex i difícil. 
El professor Ronald Resch, un ex-
pert informàtic de la Universitat d’ 
Utah va portar a terme el disseny 
del projecte. 

Copyright © 1998-2004 by Corporation.  

( By Jake Easton R A D O K   N E W S ) 



Versió reduïda de l’article penjat  a la web:  
http://www.arteazul.com/Tallerpascua/decorarhuevos.htm 

 
          Per decorar ous de Pasqua fem servir ous crus, o durs. Però 
          primer els haurem de buidar. Per buidar-los els hem de  
          rentar amb cura i després fer un forat a cada extrem amb 
          una agulla prima i llarga. Un cop fet això bufem per un  dels 
          extrems i seguidament els eixuguem amb aigua tèbia i  els 
          deixem assecar.  
         Ja estan preparats per començar a pintar. Pots pintar-los 
         d’un sol color o de diversos, amb temperes, acrílics, tenyir-
         los amb tints naturals, tints alimentaris, o decorar-los amb 
         cartolina, llana, cintes, etc. 
         Com tenyir els ous amb tints naturals? 
 

          Has de fer bullir l’ou de 30 minuts a 1 hora amb un colorant                                         
            natural. Per exemple: 
 

·     Tons vermells: afegir a l’aigua de cocció quatre tasses de pell de ceba vermella.  
·     Tons daurats: afegir dos o tres cullerades de cafè de curry o cúrcuma. 
·     Tons verds: afegir uns fulls d’espinacs a l’aigua. 
·     Tons groguencs: afegir safrà i vinagre. 
·     Tons rosats: afegir remolatxa . 
·     Tons marrons: bullir amb ¼ de cafè. 
·     Tons violetes: deixar en remull durant tota la nit pètals de violeta amb aigua calenta. 

Diluir la mescla amb suc de llimona per crear el color lavanda. 
·     Tons blaus: afegir 16 tasses de col normanda triturada, ½ litre d’aigua addicional i 6 

cullerades de vinagre blanc i, deixar en remull tota la nit. 
Per obtenir tons clars bullir de 15 a 20 minuts, si vols tons més foscos deixar en  
remull tota la nit. 

 
       Més idees 
          Per donar color pots fer servir ceres; és divertit escriure alguna cosa amb cera de  
          color blanc perquè el tint natural no queda fixat damunt la cera. 
          Un cop has pintat l’ou li pots donar una capa de vernís mat o brillant. 

       Efecte marbre 

          Remou lleugerament una cullerada d’oli vegetal en un bol amb tint alimentari. De             
          seguida submergeix l’ou en el líquid o, col·loca'l en una tassa i a poc a poc remulla’l amb  
          la mescla d’ aigua i oli fent servir una cullera. Un cop sec pots tornar a repetir aquest 
          pas amb un(s) altre(s) color(s). 

          Per netejar els bols utilitzats fes servir aigua sabonosa i eixuga amb vinagre per que 
          no quedin restes d’oli. 

       Efecte esponja  

          Fent servir petits trossos d’esponja (les de bebès són ideals) i temperes de diferents 
          colors la teva creativitat no tindrà límits. 

 

 

Sabeu com decorar els ous de Pasqua? 
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Andrea Ventura Martínez 



 
Com a alumne musulmà del Bellera m ’ agradaria que coneguéssiu una mica sobre les nos-

tres celebracions, en el primer trimestre hem celebrat el Ramadà , Lailat Al-Qadr i Al 

Ed-Fitr. En aquest segon trimestre hem celebrat  l ’Al-Hajj i Al Ed-Adha. D ’ altres  

celebracions importants durant la resta de l ’ any són: Milad Al-Miraj i Lailat Al Miraj 

                                                    

Dissabte 31 de Març   Milad  Nabi (aniversari del profeta )               ( ميالد النابی )            
Es el dia quan celebren el aniversari del profeta Mohamed, es un bon dia. Tots els musul-

mans es posen contents, i el celebren com un aniversari normal. Alguns dels musulmans 

s ’ agrupen tots en una casa i fan una festa, es basteixen de be i fan fotos, desprès men-

gen ... 

     

Dissabte 11 d’Agost     Lailat Al-Miraj                                                     ( اليلة مراج ) 
Es cèlebre el dia que va viatja el profeta Mohamed des de la Meca a Jerusalem en una sola 

nit, per informar-les coses que no saben del Islam. Aquesta nit molts la celebren, alguns 

dels homes la celebren a la Mesquita. 

 

Dijous 13 de Setembre  Ramadà                                                                ( رمضان ) 
El Ramadà és el mes musulmà en dejú. És quan els musulmans de tot el mon, no mengen ni 

tampoc veuen res entre tot el dia des de que sort el sol fins que es posa de nit. 

Quan se esta posen de nit les mares es preparen molt de menjar i coses per veure, com 

sopa, suc, té, dolços com la “xabakia ” , sfuf (s ’ assembla al cous-cous) i moltes coses 

mes.    

 

Dimarts 9 d’Octubre  Lailat Al-Qadr                                                          (اليلة القدر ) 
Lailat Al-Qadr és la nit del poder, que marca la nit en que el Quran va ser el primer en re-

velar al profeta Mohamed. A la nit del Qadr tots els musulmans el celebren no dormint en 

tota la nit, llegint el Quran i també resant. Aquest dia es celebra el 27 del mes de Ramadà, 

les noies es posen la Jenna a la mà i es vesteixen el Kaftan i fan fotos.    
 

Dissabte 13 d’Octubre         Al Ed-Fitr                                                         (عيد فٺر ) 
Es un dia desprès de Ramadà i es un gran dia. Tots els musulmans s’ a grupen i tots es po-

sen contents per que s’ a caba el Ramadà molt bé. Tots els pares es compren roba als seus 

fills i donen diners al seu fill/a i a la gent pobre. Aquest dia es desperten al matí i es posen 

la roba nova i les mares es preparen per menjar i desprès s ’ agrupen  i mengen. 

 

 

Soufian el yahyaoui 
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Dimecres 19 de Desembre    Al-Hajj                                                             ( الحج ) 
Al Hajj vol dir  anada A la Meca, tots els musulmans han d ’ anar al menys una vegada a 

la seva vida. Per ser un home o dona hajj,  s ’ han de fer uns quants concurs a dins de la 

Meca, i també fora. Com llençar les pedres a un lloc, beure l ’ a igua especial   

de la Meca, anar de la Meca fins a Jerusalem... 

 

         

Dijous 20 de desembre         Al Ed-Adha                                              (عيد الضحی ) 
És la festa més agradable per tots els musulmans del món, és la festa en la qual es mata 

el xai. Cada família ha de comprar un xai i l ’ ha de matar el dia del Al Ed-Adha. Abans de 

matar-lo els pares i també els seus fills han d’ a nar a la mesquita per resar; desprès de 

resar tots els musulmans de la mesquita es saluden entre ells. 

Desprès tornen a casa i maten el xai i el mengen. Una manera de menjar-se ’ l és fer pin-

xos sobre el foc del Majmar.   
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EL RACÓ DEL 
LECTOR 

 
La Lorena Ruano (Yumiko) del curs 2n G ha dipositat a la bústia del Racó 
del Lector uns problemes i un dibuix molt bonic. Aquí els teniu: 
 
PREGUNTES: 
 
1.- Aquesta equació està malament. Sabries corregir-la sense canviar 
res? 
 

       XI + I = X 
 
A veure qui és el llest que aconsegueix resoldre aquesta! 
 
2.- Uneix tots els punts sense repetir, que 
 una línia no passi dos cops pel mateix lloc. 
 

   O   O   O 
  O   O    O 
  O   O    O 
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RESPOSTES: 
1.- Només cal posar-la cap 
per avall. 
2.-  
   O   O   O    < acabament 
   O   O   O 
   O   O   O 
      ^ 
començament 

Salomé, Patricia i Sara 



Atreveix-te a provar el nostre test 
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    1.  Quina és la muntanya  més alta de la península Ibérica ? 
    a) Teide 
    b) Mulhacén 
    c) Everest 

    2.   Quines aigües envolten la península Ibérica? 
    a) Pacífic, Mediterrani i Ebre  
    b) Atlàntic i Mediterrani 
    c) Cantàbric, Atlàntic, Mediterrani 

    3.   Quina és la capital d’Hongria? 
        a) Bucarest 

    b) Budapest 
    c) Belgrad 

    4.    Quin és el segon país més gran del món? 
a) Rússia 
b) Canadà 
c) Estats units 

    5.     Quin és l’idioma més parlat del món? 
a) Xinès 
b) Espanyol 
c) Anglès 

           6. Desprès del Barroc, quina època travessa la música? 
               a) Romanticisme 
               b) Renaixentisme 
               c) Classicisme 
           7.   A quin segle es situa la música de l’època del renaixement? 
               a) XV-XVI 
               b) XVI-XVII 
               c) XIV-XV 
           8. Resol (sense calculadora): 9-8+7-6+5+4-3+2-1. 
               a) 5 
               b) 9 
               c) Cap d’aquestes 
           9. Quina paraula en anglès pots formar amb aquestes lletres: EAZMINAG. 
        
          10. On es troba l’ADN o ARN? 
               a) a la sang 
               b) al nucli de les cèl·lules 
               c) a la saliva 
 
 



Resultats del test, no feu trampes! 
                  
 
                  1 = B                  6 = C 
                 2 = C                  7 = A 
                 3 = B                  8 = B 
                 4 = B                  9 = MAGAZINE 
                 5 = A                10 = B 
 
   

 
0 - 3                      4 --7                           8 - 10 

 
                 Ets un desastre          Com a mínim tens         FELICITATS!!! 
                   en els estudis,            una mica de                  Ets un crac, un 
                   millor dedicat             cultura general,             exemple a seguir, 
                   a estudiar i                 però hauries de             continua així! 
                   deixa l’ordinador!       posar més  
                                                      atenció a classe. 
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Daniela  Barrera 
Andrea Ventura 



           
          1. Quin estil de música canta “Anastacia” ? 

a) Heavy 
b) Pop 
c) Clàssica 
 

        2. Quin estil de música té  “Mägo de Oz” ? 
a) Heavy, Celta, Rock 
b) Reaggeton, hip-hop 
c) Merengue, Salsa 
 

        3. Quants components té el “ECDL” ?  
a) 2 
b) 3 
c) 4  
   

        4. Quants components té  “Mägo de Oz” ? 
             a) 5  
             b) 9 
             c) 2   
          
        5. Com es diu el CD que ha tret “Don Omar” ? 
             a) King of King 

b) The last don 
c) Reaggeton latino  
 

        6. Quants CDs ha publicat “Green Day”? 
a) 17 
b) 10 
c) 12 
 

        7. Quina és la nova cançó de “Shakira” ?  
a) Pure intención  
b) Hips don’t lie 
c) Eyes like you 
 

        8. Quin grup  espanyol ha publicat “Voces de Ultrarumba” 
             a) Pereza 
             b) Estopa 
             c) Amaral 

TEST:  Ets el nº1 en Música? 
        
Gisel Calvo              Anais Villarrubia 
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                         9. Com és diu l´últim CD de “Melendi”?   
                    a) Mientras no cueste trabajo 
                    b) Que el cielo espere sentao 
                    c) Sin noticias de Holanda 
 
          
  
 
          10. D’on són els components de “La Oreja de Van Gogh”? 
                    a) Barcelona 
                    b) Oviedo 
                     c) San Sebastià  
 
 

 
    RESULTATS 
 
      Aquí teniu els resultats de les preguntes del test, mireu  les vostres respostes 
      i comproveu els vostres coneixements!!!  Cada resposta encertada val 5 punts!! 
 
                                1-B               6-A 
                               2-A               7-A 
                               3-C               8-B 
                               4-B               9-A 
                                    5-A                 10-C                     0 
 
 
 
 0-20 

 
 

Ets pèssim/a!!! Dedi-
ca’t al parxís!! Perquè 

a la música... 
No saps diferenciar 
entre Mago de Oz i 

els lunnies!!  

021-40 
 
  

Saps una mica de mú-
sica però no ets un ex-

pert/a. Segurament 
se’t dona millor jugar 

a  
Barbies!!!  

 

            41-50   
 
 

FELICITATS!! Ets u-
na expert/a en música, 
en saps prou de molts 
grups,continua així!!:) 
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Ets capaç de veure tot el que et demanem? 

                         
A desenvolupar el cervell… 
Pots trobar l’home a la foto en tres segons? 
D’acord amb experiments mèdics: 
Si el trobes en tres segons, el teu cervell està més desenvolupat que el de les persones 
normals. 
Si el trobes en 1 minut, el teu cervell té un desenvolupament normal. 
Si trigues d’1 a 3 minuts, el teu cervell està reaccionant lentament, prendre més proteïna et 
pot ajudar. 
Si trigues més de tres minuts, el teu cervell és molt lent i l’únic suggeriment és assajar amb 
més dissenys d’aquest tipus per desenvolupar aquesta zona del cervell. 
No és broma, l’home realment hi és! 

Veus a un músic i la cara d’una noia? 

Andrea Ventura  
Daniela Barrera         

Ets capaç de veure un vell i una parella 
besant-se? 

Cubisme a la natura 
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CYNTHIA  MARTÍN 
GUILLEM DALMAU 
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Com es diu en Japonès... 

Director de la clínica: Dr Kienkarajo Tekura 

Emergencias: Dr.Takurado Yamimito 

Dermatología: Dr Tukero Taduro 

Endoscopio: Dr.Temeto Tubito 

Gastroenterología: Dr. Tesobo Tupanza 

Laboratorio: Dra. Temira Tukaka 

Medicina Preventiva: Dra. Tamumal Kelosepas 

Neumología: Dra. Tutose Mufuete 

Neurología: Dr. Saturo Tukoko 

Odontología: Dr. Tekito Lakarie 

Oftamología: Dr. Temiro Lozojo 

Pediatría: Dr. Tekuro Lakria 

������������������������

Traumatología: Dr. Tarreklo Tuweso 

Urología: Dr. Tupipi Tamalo 

LORENA MOLINA 

����������������������� �����������



PETITS SUGGERIMENTS PER  

ANAR TRANQUILS A EXÀMENS 

 

Salomé Bretó i Andrea Ventura 
 
 
Ens proposem exposar diferents ob-
jectes i complements per portar als 
exàmens. 
 

• Colònia “Embruix de St. Pere” per tal de deixar “flipats” als profes. 
• Retrovisor - control de vigilància. 
• Vidres - mirall “Despista”, per a que es pensin que mires cap a una altra banda. 
• Dent postissa amb microfilms de química  
• Botànica gravada a la jaqueta en Braille. 
• Agulla de la corbata micròfon 
• Xuleta  plànol - guia de xuletes 
• Cassette amb lliçons de mates (veu sexy) 
• Bromur anti — professora  tia bona. 
• Xuleta de filosofia en rotllo de paper de wàter. 
• Metxa per a possibles explosius (piules). 
• Agulles d’acupuntura per a dormir al profe. 
• Retrovisor “Cul - i - cuixa” 
• Antena de TV anglès - francès. 
• Magatzem de dinamita a la sabata amb tapa abatible. 
• Grill per a crear el caos i la confusió. 
• Peles per subornar. 
• Banderes per a fer senyals. 
• Ulleres amb bifocals molt potents, per poder veure l’anell amb l’enciclopèdia catala-

na. 
• Bolígrafs: microscopi, bomba d’aigua, camera fotogràfica. 
• Antena per escoltar al company de l’exterior. 
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Espacio para el mensaje. Para causar un mayor 
impacto, escriba dos o tres frases. 

 LABERINT  
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VERTICAL:   
1. Rep el nom d’una llengua que ve del llatí i que és parlat a Espanya i a l’Amèrica 
del Sud entre d’altres. 
3. En aquesta assignatura s’estudien dos blocs: la Geografia i la Història. 
5. Crèdit que acostuma a durar un trimestre i pots triar entre diferents opcions. 
8. És una llengua que forma part de les llengües que venen del llatí i va sorgir al 
voltant dels Pirineus. 
HORITZONTAL: 
2. Assignatura la qual ens ajuda a estar en forma, a fer esport i a divertir-nos. 
4. En aquesta assignatura s’estudien dos blocs: la Geologia i la Biologia. 
6. Ens deixa expressar-nos de forma artística. 
7. Forma d’aprendre utilitzant el sentit de l’oïda. 
9. A quina assignatura pertanyen aquestes paraules: força, resistència, newton. 
10. És una llengua estrangera oficial en molts països, per exemple: Austràlia. 
 
 
 
 
 

PASSATEMPS 

 

Salomé, Andrea i Sara 
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¡¡¡¡¡BONA PASQUA!!!!!  

 

Xinés        Fu huo jie kuai le                        Croata          Sretan Uskrs  

Danés       Glædelig Påske                     Holandés    ZxÄâ~~|z cttáyxáà  

Francés    Joyeuses Pâques             Alemany     Frohe Ostern  

        

       Hungarés              Boldog Husveti Ünnepeket  

 

Italia          Buona Pasqua                 Lituà            Linksmu Velyku  

Grec Modern      Kalo Pascha                     Norueg        God påske  

Polac        Wesolych swiat                      Portugués    Boa Pascoa  

        

       Rus                         Schtsjastlivyje Paschi  

 

Serbi         Hristos voskrese               Castellà       FELICES PASCUAS  

Suec          Glad Påsk                          Txec            Vesele Vanoce  

Yiddish     A fraylekhn Pesah           Macedoni    Sreken Veligden 

        

       Turc                        Mutlo (eller Hos) Paskalya  

       Àrab                      Eid – Foss’h Mubarak  
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