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El nou CFGS, que s’iniciarà al proper curs, està divi-
dit en dos cursos lectius i comptarà amb 1650 h de 
formació teòrico-pràctica i 350 h d’estada a empresa. 
Aquest cicle es perfila com una de les millors alterna-
tives a escollir per incorporar-se al món laboral amb 
total garantia d’èxit. 

[4]

MUCHAMORAL

Órgano del Centro de Estudios Jaime Balmes, S.C.C.L. - Segunda Época - Junio 2015 - nº 19

Arrenca un nou CFGS: 
Màrqueting i Publicitat

IMAGE: la nova revista  
de moda del Jaume Balmes

Cambridge Project
Prepárate para el
futuro con las titulaciones
oficiales de la Universidad
de Cambridge
         p. 12

Presentem els Treballs
de Recerca d’ESO i BTX
Recull dels millors 
TRs presentats durant
el curs 2014-15
    p. 15-16

El Balmes amb l’esport!
Des de sempre hem 
tingut un estret vincle 
amb el món de l’esport 
Entra... i mira què fem!
  p.22-23

Fundació Okume AZ
L’Eduard Plana, nou Presi-
dent de la Fundació, viatja 
a l’escola Balmes-Bata de 
Guinea Equatorial
       p. 18

Les TIC dins 
i fora de l’aula
La incorporació de les 
PDIs afavoreix la
motivació dels més petits

p. 10

És un Centre Tècnic de referència en formació en matè-
ria de seguretat, maquinària i prevenció de riscos la-
borals, adreçada tant a empreses com a particulars. Les 
instal·lacions disposen de més de 11.000 m2 de superfí-
cie destinats a diferents àmbits: operador de carretons 
elevadors, treballs en alçada, protecció contra incendis,  
espais confinats, manipulació alimentària, idiomes...
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Més de 500 alumnes ja s’han 
format al nou Centre Tècnic

Centre d’Estudis 
Jaume Balmes

B E
Balmes Editorial

+ informació: www.jaumebalmes.com

El nou Centre de Formació de la Fundació Jaume Balmes, 
ubicat a Sant Esteve Sesrovires, es va inaugurar el passat 
mes de setembre i ha ampliat convenis de formació amb 
un gran nombre d’empreses del teixit industrial de tot el 
Baix Llobregat.

Us presentem un ampli 
reportatge amb totes les 
notícies, novetats i activi-
tats dels alumnes de la fa-
mília professional d’Imatge 
Personal: Desfilada de 
Moda, Organització d’esde-
veniments, Editorials de 
Moda, Festival de cinema, 
Gala About.Me, participa-
ció al rodatge de sèries...
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A poc a poc, es va aclarint el panorama de la 
Formació Professional. Ja podem parlar d’una 
integració de la Formació Inicial i la Formació 
Professional per a l’Ocupació, és a dir, els Cicles 
Formatius de grau mitjà i superior, la Formació 
Ocupacional i la Formació Contínua parlen un mateix 
idioma: el de les competències i qualificacions 
professionals. 

En aquest sentit, s’ha fet una gran tasca, ja que 
estan definides la majoria de les qualificacions 
professionals del nostre sistema productiu, amb 
la identificació de les competències apropiades 
per a l’exercici professional, i organitzades per 
nivells i famílies professionals. Així, tota la Formació 
Professional està enfocada a l’assoliment d’aquestes 
competències.

També són molt interessants els processos 
d’Acreditació i Reconeixement de Competències 
que permeten a les persones acreditar aquestes 
competències per la via de l’experiència laboral, així 
com la possibilitat de poder fer part de la formació 
de forma no presencial.

 El sistema actual té moltes possibilitats, però 
potser hem deixat de banda el més important: la 
informació als interessats. 

Tot això del que estem parlant està repartit en 
diferents administracions, la qual cosa provoca 
“dobles discursos i interpretacions”. Tampoc hi 
ha una oferta formativa estable i els processos 
d’acreditació no sempre són oberts. En definitiva, 
es fa molt difícil poder dissenyar a un usuari 
un itinerari per acreditar la seva competència i 
complementar-la mitjançant la formació. Potser la 
nova Llei de Formació i Qualificació Professional 
de Catalunya, aprovada el passat 4 de juny, així com 
el seu desplegament tècnic, ens permetrà aclarir 
moltes coses. 

Un altre aspecte rellevant és la importància que 
cal donar a aquestes qualificacions professionals, 
tant des de l’Administració, com des del teixit 
empresarial. Tot aquest treball desenvolupat 
hauria de permetre a les empreses, conjuntament 
amb l’autoritat laboral, poder definir els perfils 
professionals necessaris per desenvolupar les 
diferents tasques i establir-ne la necessitat que 
siguin ocupades per persones qualificades. Potser 
això acabaria de donar-li impuls a la formació, 
alhora de millorar la nostra productivitat.

S’han fet moltes coses i en bon sentit, però de 
ben segur ens falta un passet més.

Aquest passet, des de fa molt de temps, l’intentem 
fer al nostre Departament de Formació. Aquest any, 
a més de consolidar la nostra oferta a la Formació 
Ocupacional, on a l’actualitat estem desenvolupant 
10 certificats de professionalitat per a persones en 
situació d’atur, i a la Formació Contínua, on hem 
format més de 2000 persones treballadores, hem 
establert col·laboració amb ASSAT50, l’Associació 
d’Aturats Majors de 45 Anys de L’Hospitalet, 
mitjançant una subvenció de l’Ajuntament de 
L’Hospitalet de Llobregat. 

Aquesta col·laboració ha consistit en el desenvo-
lupament d’una sèrie d’accions formatives molt 
específiques sol·licitades per la pròpia associació 
que han tingut uns resultats molt bons, tant a nivell 
de satisfacció dels alumnes, com ocupacionals. 
Així i tot, el que fonamentalment ens ha permès 
aquesta col·laboració és veure el gran valor que té 
el treball grupal per a revertir situacions d’extrema 
dificultat, tant des del punt de vista ocupacional, 
com personal, transformant aquests problemes en 
projectes emprenedors de gran vàlua. Ara cal que 
algú ens escolti. Qui dóna el pas? 

Gonzalo Rodríguez. Director de Formació

UN PASSET MÉS

Grup del Programa de Formació
 i Inserció (PFI) 2014-15

Cursos de Formació Ocupacional
Taller de Soldadura

Curs de Treballs en Alçada a les 
instal·lacions de Sant Esteve
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Us presentem els esdeveniments i formació imparti-
da al llarg d’aquest últim curs a les instal·lacions del nou 
centre de formació professional de la Fundació Jaume 
Balmes AZ.

18/09/2014: Acte Inaugural
L’oferta formativa al Baix Llobregat s’amplia amb la 

posada en marxa del nou centre que la Fundació ha 
inaugurat a Sant Esteve Sesrovires. 

L’acte de presentació va ser presidit per l’alcalde 
de Sant Esteve Sesrovires, Enric Carbonell, el Secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat, Joan 
Aregio, la Regidora de Formació i Ocupació, Elisenda 
Barberà i el President de la Fundació Jaume Balmes, 
Pedro F. Sánchez.

Van assistir-hi membres de la Cooperativa Centre 
d’Estudis Jaume Balmes, empreses col·laboradores, pro-
veïdors, clients i organitzacions i entitats de Sant Esteve.

14/1/2015: Jornada de Portes Obertes
En aquestes Jornades, adreçades a les nostres empre-

ses col·laboradores, organitzacions i entitats interessa-
des de diferents sectors, així com al teixit industrial del 
Baix Llobregat, es va realitzar la presentació de l’oferta 
de formació professional programada per aquest curs. 

A més, es va oferir una visita completa a les 
instal·lacions, destinades a formació no reglada, ocupa-
cional i contínua. Els visitants també van poder veure els 
serveis municipals de viver d’empreses i taller d’oficis.

17/2/2015: I Jornada Tècnica de PRL
Al mes de febrer, la Fundació va organizar per a totes 

les empreses col·laboradores interessades en conèixer 
totes les novetats en matèria de prevenció de riscos la-
borals, una Jornada Tècnica on van tenir lloc conferèn-
cies i tallers pràctics a les noves instal·lacions interiors i 
exteriors. 

Vam comptar amb tècnics de renom, que van realit-
zar seminaris i casos pràctics en l’ambit de salut laboral, 
sistemes de protecció i anticaiguda, normativa legal, i 
fins i tot, l’ús dels drons en aplicacions preventives, tot 
això amb demostracions pràctiques.

Un centre formatiu de referència
El centre compta amb una àmplia àrea lliure 

d’edificacions per a l’aprenentatge i la formació contí-
nua en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals (PRL).

Al llarg d’aquest semestre s’han format més de 500 
alumnes, tant particulars com d’empreses, en cursos en 
matèria de seguretat, maquinària i idiomes:

•	 Primers auxilis
•	 Protecció contra incendis
•	 Seguretat en treballs en alçada
•	 Seguretat en treballs confinats
•	 Seguretat en les màquines (Dumper)
•	 Seguretat i manteniment de Centres de Transformació
•	 Operador de carretons elevadors
•	 Operador de carretons Norma UNE58461. Formació inicial
•	 Operador de plataformes elevadores
•	 Manipulador de productes fitosanitaris
•	 Nivell bàsic Anglès B1.C. Marc Europeu de Referència
•	 Manipulador d’aliments

Sonia Sánchez. Directora de promoció econòmica

CENTRE TÈCNIC SANT ESTEVE
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¡Ganadores de los Premios Espiral!

¡Nuevo premio para blogdemarketing.org! El blog de 
los alumnos del Ciclo de Gestión Comercial y Marketing 
ha ganado la prestigiosa Peonza de Plata de los pre-
mios Espiral de Edublogs. 

Los premios Espiral son la competición de blogs edu-
cativos más importante de España. En la entrega de pre-
mios realizada en Madrid en Medialab-Prado, el jurado 
otorgó la Peonza de Plata por segundo año consecutivo 
a los alumnos de Marketing del CE Jaume Balmes, pre-
miando la innovación en la educación y la alta calidad 
de los contenidos. ¡Enhorabuena!

¡ESPECIALÍZATE EN MARKETING Y PUBLICIDAD!
En septiembre arranca la nueva titulación de grado superior 

El C.E. Jaume Balmes ha ofrecido un año más el ciclo 
de Gestión Comercial y Marketing, destinado a la pre-
paración de profesionales en Marketing y Ventas, uno 
de los sectores con más demanda de empleo en la ac-
tualidad.

Nueva FP en Marketing y Publicidad
Con la implantación de los nuevos títulos de forma-

ción profesional LOE, el actual ciclo de Marketing pasará 
a denominarse Marketing y Publicidad, e incluirá 1650 
horas de formación teórico-práctica y 350 horas de for-
mación en empresas, repartidas en dos cursos. 

Con este aumento de horas de formación en marke-
ting y la incorporación al ciclo de la especialización pu-
blicitaria, se realizará una formación más especializada 
e innovadora, que permitirá una aún mayor preparación 
para el mercado laboral.

Inserción laboral
El CE Jaume Balmes estudia periódicamente la de-

manda de profesionales en el sector, para adaptar su 
formación y seleccionar empresas de prácticas que faci-
liten la inserción laboral a los estudiantes. 

Con este objetivo siempre presente, fue el pri-
mer centro educativo en ofrecer este grado superior 
en Barcelona incluyendo contenidos curriculares en 
Marketing Digital, donde los estudiantes pueden fi-
nalizar con la certificación oficial de Google por IAB 
Spain, y realizando convenios de prácticas en una de las 
principales agencias publicitarias de marketing online 
(Adrenalina.es). Además, el Balmes ha sido uno de los 
ganadores, por segundo año consecutivo, del Premio 
Espiral de Blogs educativos.

Luis Román, profesor CFGS de Marketing

BlogdeMarketing.org
Investigación comercial - Univ. de Vic

Trabajo de Campo: actividades y salidas

Los alumnos realizaron un taller de investigación comercial 
de test de producto de Chocolate, organizado por la Universitat 
de Vic. Se pudo probar de primera mano cómo se realizaba 
una investigación comercial profesional, con las indicaciones 
de los expertos de la Universidad.

La visita a MOB, Makers of Barcelona, mostró a los alumnos 
la nueva realidad empresarial de la innovación y la nueva for-
ma de organización de las Start-ups. MOB, uno de los princi-
pales espacios de co-working de la provincia, permitió ver uno 
de los más importantes núcleos de la innovación tecnológica, 
además de ser el centro de formación de la Universidad de 
Mondragón, donde los estudiantes montan sus propias empre-
sas a lo largo del grado.

También se organizan a lo largo del curso salidas para cono-
cer las nuevas tendencias en promoción en el punto de venta, 
y soportes y medios publicitarios.
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INSTAL·LACIONS, TELECOS I INFORMÀTICA
Al llarg d’aquest curs, als cicles tècnics hem realitzat un se-

guit d’activitats i tallers. Tant el Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques com el Cicle Forma-
tiu de Sistemes de Telecomunicació i Informàtics tenen una ele-
vada càrrega curricular de continguts pràctics, i això els hi permet 
implementar nombrosos projectes d’àmbit tecnològic.

Cal destacar el Projecte final “Marcador esportiu”, realit-
zat pels alumnes de 2n de Telecomunicacions Iván Granados 
Alarcón, José Luis Fernández Álvarez i Oscar Sanchís Valero.

Els ja Tècnics Superiors han après molt sobre el seu funciona-
ment, ja que han programat i fabricat les plaques que el mar-
cador incorpora, així com el seu disseny per fer-lo molt pràctic 
i senzill d’utilitzar per a qualsevol persona. Han estudiat pro-
grames que en un futur els hi permetran realitzar projectes de 
gran envergadura, gràcies al cicle formatiu que han cursat i 
amb l’ajuda i assessorament dels professors de l’escola. 

Els mòduls professionals del Cicle de Telecomunicacions 
relacionats amb aquest projecte han estat: Sistemes infor-
màtics i xarxes locals, Xarxes telemàtiques, Gestió de projec-
tes d’instal·lacions de telecomunicacions i Fonaments de pro-
gramació. 

Aquest marcador electrònic es podrà instal·lar a la pista es-
portiva del C. E. Jaume Balmes i serà gestionat mitjançat soft-
ware disenyat per ells i configurat en un equip informàtic.

David Martín
Responsable del Departament Tecnològic

TALLER DE COMPOSICIÓN Y 
GRABACIÓN DE CANCIONES

El resultado final del taller será componer un tema con música y letra, 
y grabar una “demo” o maqueta que sirva de boceto o preproducción 
para poder mostrarla. 

El curso contempla 4 sesiones al mes, aunque si se desea es posible 
ampliarlas contratando sesiones adicionales.

Las clases serán individuales o grupales, y es una actividad totalmente 
personalizada con horario a fijar con el profesor. 

Matrícula abierta: toda la infomación en secretaría... 
¡PLAZAS LIMITADAS! 

CURSO DIRIGIDO POR CARLOS MATARI, 
compositor e intérprete

Se grabarán las primeras maquetas con la ayuda de un profesional del 
medio que posee amplia experiencia en composición, en estudios de 
grabación y producción musical (mezcla, programación de instrumen-
tos, bases rítmicas y melódicas, masterización…) a través de la utiliza-
ción de un HOME STUDIO PROFESIONAL.

El objetivo principal del taller es COMPONER Y GRABAR TU PRIMERA 
CANCIÓN. Un curso diferente, muy especial, divertido, audaz, dinámico 
y lleno de matices. 

ESCRIBE TU CANCIÓN Y… ¡¡LLÉVATELA GRABADA!!

No son necesarios conocimientos musicales

EL TALLER OFRECE:

• ESCRIBIR LETRAS
• COMPONER MELODÍAS
• APRENDER ACORDES BÁSICOS DE GUITARRA Y TECLADO 

• CANTAR            
• GRABAR MAQUETAS
• GRABAR COVERS  

                                               



IMAGEN
BALMES

Al Departament d’Imatge Personal, estem cada dia més con-
vençuts que la millor manera de transmetre la importància de la 
imatge personal avui dia és començar les nostres classes amb un 
somriure. D’aquesta manera, podem fomentar un bon ambient i 
fem veure als nostres alumnes que la bellesa interior condueix a 
la bellesa exterior.

Nosaltres entenem que, a més d’impartir els coneixements co-
rresponents a tots els mòduls que formen els Cicles de la família 
d’Imatge, hem de posar el nostre esforç personal en motivar a 
l’alumnat en el seu descobriment del món de la Imatge Personal, 
que és molt més ampli del que ens podem imaginar i que com-
prèn molts més conceptes dels que habitualment s’associen amb 
aquest àmbit professional.

Certament, la imatge personal és molt important avui dia en 
la nostra societat, però no hem d’entendre imatge com només 
bellesa física; la imatge ha de formar part de la nostra persona 
d’una manera global; hem de tenir en compte que la felicitat i 
l‘autoestima fan a les persones més belles. Per descomptat, també 
hem de treure partit de totes les tècniques que nosaltres ensen-
yem als nostres alumnes i que estan al nostre abast: hem de saber 
maquillar-nos, vestir-nos, pentinar-nos, moure’ns i comunicar-nos 
d’una forma adient a la situació en la qual ens trobem en cada 
moment. 

Quan comencem un nou curs, al setembre, intentem projectar 
totes aquestes idees en els nostres alumnes i així començar a tre-
ballar amb il·lusió i entusiasme. 

Aquest any, realitzarem novament una desfilada en la qual els 
nostres alumnes podran posar en pràctica tot el que han après i 
on també gaudiran, continuaran aprenent i, esperem, se sentin 
molt orgullosos de tota la feina i esforç que suposa realitzar i po-
sar en marxa un esdeveniment professional d’aquest tipus.

 L’equip de professors del Departament d’Imatge Personal tre-
ballem amb molta dedicació i il·lusió, amb la ferma intenció de 
millorar en tots els aspectes i amb l’experiència d’anys anteriors. 
És per això que estem segurs que aquesta desfilada suposarà per 
al nostre alumnat una experiència única i molt gratificant. 

Dolors Raspall 
Cap del Departament d’Imatge Personal



IMAGEN
backstage

DESFILE CC La Farga

Muchas gracias al equipo del canal
08sesion por su trabajo.
www.08sesion.com - www.ziatoutman.com

Diseño ganador

Diseño finalista

Diseño finalista



MEJOR

IMAGEN
2014/15

LORENA 
ÁLVAREZ

JA TENIM LA PRIMERA 

REVISTA DE MODA 
DE L’ESCOLA!

Al C. E. Jaume Balmes estem con-
vençuts que els nostres alumnes tenen 
un gran potencial creatiu i volem re-
colzar-los creant una revista exclusiva-
ment de moda i bellesa on els alumnes 
són el motor del magazine. 

A la revista podreu trobar-hi des 
d’articles per poder millorar la nos-
tra imatge, com els treballs visuals i 
editorials de moda realitzats pels nos-
tres alumnes del CFGS d’Assessoria 
d’Imatge Personal i Corporativa.

EL C.E. JAUME BALMES 
I LA REVISTA DE MODA 

MOHE MAGAZINE

Al Balmes col·laborem amb la revista 
de moda MOHE (www.mohemagazine.
com) on els estudiants del cicle d’Assessoria 
d’Imatge Personal i Corporativa opten a un 
concurs exclusiu pels alumnes del centre. 

Podran veure publicada la seva primera 
editorial de moda a una revista de moda 
online de gran prestigi nacional i inter-
nacional. Tota una oportunitat per poder 
mostrar al món i al seu sector l’experiència 
i els coneixements adquirits mitjançant 
aquesta formació professional.

CONCURS 

MILLOR IMATGE 
BALMES 2014/15

Durant els dos cursos del Cicle 
Formatiu d’Assessoria d’Imatge 
Personal i Corporativa, els alumnes 
realitzen diverses sessions fotogràfi-
ques de moda. El nivell de professiona-
litat d’enguany ha fet que realitzem per 
primer cop un concurs per tal de triar la 
millor imatge del Balmes14/15. 

En aquest cas, el premi ha estat per a 
l’alumna Lorena Álvarez, destacant la 
seva expressivitat, professionalitat, co-
herència i elegància a la seva imatge. 

Enhorabona! 

GALA
“YOUR LAST 

LOOK”

Aquest Nadal els alumnes de 1r 
d’Assessoria van organitzar una gala per 
mostrar, de cara a les festes i actes nada-
lencs, un seguit de propostes de vestua-
ri per a totes les edats -des dels 6 als 70 
anys- amb tot tipus de cos i fisonomies, 
adaptant-les a les edats, estils i tipologies 
de cada model. 

Els alumnes de 2n van realitzar el ma-
quillatge i la perruqueria dels més de 40 
models que van desfilar per la passarel·la 
del C. E. Jaume Balmes.

COL·LABORANT AL RODATGE DE LA SÈRIE 
HIPSTERLAND

L’alumnat d’Assessoria ha col·laborat al llarg d’aquest curs com ajudants d’estilisme i 
vestuari a l’exitosa sèrie Hipsterland, sèrie d’humor català amb temes actuals. Els nostres 
estudiants han estat presents durant hores i hores de rodatge ajudant i assessorant en el 
vestuari de tots els personatges de la sèrie, tot identificant-los amb el “rol” de cada escena. 
L’èxit de la sèrie i la bona col·laboració del centre amb el departament de vestuari farà pos-
sible la continuïtat durant més capítols d’aquesta enriquidora experiència de poder estar 
dins del rodatge barceloní. 

SH
O

R
T

  N
EW
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EL BALMES ASSISTEIX AL REC.010

El REC.010 Experimental Stores és un nou concepte de retail. 
És la transformació efímera d’un vell barri industrial: el barri del 
Rec, a Igualada. Dos cops a l’any, i només durant quatre dies, les ve-
lles fàbriques i adoberies es converteixen en pop up stores de moda 
on marques de primer nivell hi venen els seus estocs i mostraris 
a preus molt interessants. Els alumnes van poder gaudir d’un dia 
magnífic entre les millors marques com: Sita Murt, Desigual, Custo 
Barcelona, Josep Abril... a preus únics, tot veient i aprenent les dife-
rents filosofies i formes de transmetre els conceptes de cada firma a 
un espai efímer i determinat. 

GALA ”ABOUT ME”
Un curs més hem celebrat la Gala “About Me”. Aquest curs ha 

tingut lloc al Centre Cultural Bellvitge, coordinada pels alumnes de 
2n d’Assessoria, on hi van participar els alumnes dels diferents ci-
cles formatius del Balmes, que optaven a ser guardonats amb algun 
premi de les diverses categories proposades. 

Tots van poder gaudir d’una gala divertida on l’etiqueta en el ves-
tir és primordial per poder assistir a l’acte. 

PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES 
AL FESTIVAL BCCN

Enguany hem pogut portar a terme els coneixements adquirits a 
les àrees de protocol i organització d’esdeveniments al Festival de 
cinema BCCN organitzat a la capital catalana. Durant els dies que 
va durar el festival, els nostres alumnes van estar al capdavant de 
l’esdeveniment ajudant i recolzant als organitzadors així com por-
tant l’ordre protocol·lari del festival. 

DESFILADA DE MODA 
AL C.C. LA FARGA

Com ja es costum, cada curs els alumnes d’imatge personal rea-
litzen una Desfilada de Moda professional creant els seus propis 
dissenys. En aquesta ocasió, amb el leitmotiv “Homenatge a Oscar 
de la Renta”, les àrees de Perruqueria i Estètica han col·laborat àr-
duament sota les propostes realitzades pels alumnes d’Assessoria.

La desfilada es va realitzar al Centre Comercial la Farga de 
L’Hospitalet, i sota l’atenta mirada de moltíssima afluència de pú-
blic, el jurat va deliberar els finalistes i guanyadors d’aquest any.

I com una imatge va més que mil paraules... Mireu! Mireu!
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Una de les novetats més destacables d’aquest curs 
ha estat la incorporació de dues pissarres digitals 
interactives (PDIs) a les aules d’Educació Infantil i 
Primària.

Aquest nou recurs dins l’aula ha permés fer activi-
tats molt més interactives i classes més dinàmiques, 
la qual cosa afavoreix molt la motivació dels nens i 
nenes i, per tant, el seu procés d’aprenentatge. 

Els nostres alumnes i famílies viuen en una socie-
tat connectada permanentment a les tecnologies i 
nosaltres hem apostat per oferir més connectivitat 
i recursos educatius a les aules, ja que d’aquesta 
manera es poden aprofitar molts dels continguts 
didàctics que hi ha al nostre Campus Balmes i tam-
bé a la xarxa: jocs, cançons, fotografies, vídeos... 

Els alumnes gaudeixen amb aquesta nova forma 
d’aprendre i els mestres gaudeixen amb aquesta 

nova forma d’ensenyar. L’èxit ha estat total i indiscu-
tible i, per tant, continuarem apostant per la incor-
poració de més pissarres digitals durant els propers 
cursos.

Per altra banda, també cal destacar el gran ús 
que s’ha fet durant aquest curs del nostre Campus 
Balmes a les diferents etapes educatives, ja que tant 
petits com grans han accedit a la plataforma vir-
tual del Centre de forma continuada i aprofitant al 
màxim els recursos proposats pels docents.

A més, complementem els continguts curriculars 
amb hores setmanals als tallers d’informàtica i a les 
aules polivalents, també equipades amb mitjans au-
diovisuals.

Com podeu veure, les noves Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació són una realitat fora i 
dins del Balmes!

Marta Burguesa
Coordinadora d’Ed. Infantil i Primària

LES TIC DINS I FORA DE L’AULA
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Des de sempre, el Balmes ha sigut un centre que 
ha vetllat perquè els seus alumnes fossin plenament 
competents en tots els àmbits, sense limitacions i 
amb les capacitats necessàries per enfrontar-se a la 
societat actual del moment i un futur ple d’èxits.

No obstant, per garantir aquest èxit cal adonar-
se dels canvis que es produeixen diàriament en el 
nostre entorn i de les noves exigències que s’hi ge-
neren, les quals ens afecten a tots i totes, sense cap 
excepció. Així doncs, l’opció de mantenir-nos en un 
model d’educació concret sense tenir en compte 
què passa al nostre voltant, no ha resultat ser gaire 
convincent i hem decidit adaptar-nos a les noves 
necessitats, plantejar-nos nous objectius, millorar 
el nostre sistema educatiu, superar les nostres di-
ficultats i aconseguir fer una escola on la varietat 
lingüística enriqueixi dia a dia als nostres alumnes, 
ja que la nostra societat així ens ho demana.

Català, castellà i anglès han de conviure sense 
fronteres. Català, castellà i anglès s’han d’utilitzar 
de forma natural. Català, castellà i anglès són una 
necessitat social. Per tant, a què esperem? 

La varietat lingüística ha d’entrar a les nostres au-
les i nosaltres estem decidits a fer-ho! El camí serà 
llarg però cal començar a caminar-hi, sense oblidar 
en cap moment la importància d’altres habilitats 
(cognitives, motrius, emocionals, creatives, musi-
cals...) en la plena formació dels nostres nens i ne-
nes.

Aquest és el nostre projecte. Un projecte impor-
tant, exigent, ambiciós. Un projecte ple d’il·lusions. 
Un projecte pensat per als nostres alumnes. 

Un projecte que ens farà millorar a tots!
Marta Burguesa 

Coordinadora d’Educació Infantil i Primària

CAMINANT CAP A 
UN NOU HORITZÓ



En el artículo de esta edición, entrevista-
mos a una alumna muy especial de nuestro 
Cambridge Project.
Carmen Gabriela Manea, que actualmen-
te cursa 1º de ESO, con tan solo 13 años 
está matriculada en el nivel Advanced de 
Cambridge, el conocido CAE.
Nuestra entrevistada lleva con nosotros 
desde el curso 2008-2009, ya más de 6 

años, y en este tiempo ha aprobado el examen oficial de 
Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE y ahora va a por el CAE.
En esta entrevista nos revela las claves de su éxito:

- Buenas tardes Carmen. How are you?
- I’m good, thanks! Preparing for the Advanced exam.
- Antes de nada, felicidades por haber llegado hasta aquí 
con tan corta edad.
- Muchas gracias.
- ¿A qué edad empezaste a aprender inglés?
- A la edad de 6 años.
- De todas las destrezas del inglés, ¿qué parte te gusta 
más y qué parte te resulta más complicada?
- Lo que más me gusta es el speaking, comunicarme con 
otras personas. Y lo que encuentro más complicado es en-
tender la variedad de acentos que existen.
- En el día a día, ¿cuál es tu receta para aprender y mejorar 
el inglés?
- Escuchar la radio en inglés, BBC Radio, ver películas en 
inglés, leer libros de misterio, Agatha Christie o Alfred 
Hitchcock, por ejemplo, o biografías, como la de Ishmael 
Beah, que fue un best seller en el Reino Unido.
- Cuando estás en casa, ¿sueles ver películas, series o pro-
gramas en versión original?
-Sí, siempre que sean en inglés. A veces con subtítulos y 
otras veces sin.

- Y la música, ¿la escuchas en inglés?
- Todo lo que escucho es en inglés. Me gusta Rihanna, 
Christina Aguilera… Si hay algo que no entiendo de sus 
letras, lo busco en el diccionario o en Internet.
- ¿Has viajado alguna vez al extranjero?
- No, de momento no, exceptuando Rumanía, mi país de 
origen.
- ¿Y te gustaría viajar a algún país en concreto?
- Claro, a Irlanda o al Reino Unido para practicar inglés, o 
también a Alemania y más adelante a USA y Australia.
- ¿Cuál sería la recomendación que darías a cualquier per-
sona para mejorar su inglés?
- Cada día intentar practicar un poco, bien sea leyendo, 
viendo películas o conversando.
- A pesar de ser tan joven, ¿tienes ya alguna idea de lo que 
te gustaría estudiar en el futuro?
- Es una pregunta difícil, no estoy segura, tengo tiempo 
para decidirlo, pero me gusta la química y los idiomas…
¡Muchas gracias Carmen y buena suerte en el futuro!
Gracias.
Los universitarios de este país saben que antes de finali-

zar sus estudios han de poder demostrar una suficiencia en 
inglés equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas, o lo que es lo mismo en térmi-
nos de Cambridge, poseer el nivel del FIRST CERTIFICATE.

En el Balmes procuramos que lleguen a ese objetivo lo 
antes posible, y nuestro reto es que la mayoría de alumnos 
que se vayan del Balmes al acabar el bachillerato lo hagan, al 
menos, con el certificado del First bajo el brazo. 

Have a good summer!

David García
Responsable Proyecto Cambridge

BALMES ENGLISH TOURS
CAMBR IDGE

PRO J E CT

PET
FCE

CAE
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KET

FLYERS

STARTERS

PRESTARTERS

MOVERS
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6è de Primària
Lucía Pérez Álvarez
Marina Rubia López

1r d’ESO
Gisela Galera Rodríguez
Kiara Nayeli Barzola Villavicencio

2n d’ESO
Alicia Grillo González
Esther Fernández Ruiz

3r d’ESO
Juan Alarcón Chavero
Laia Cazalilla Masa

4t d’ESO
Marta Arbiol Couto
Antonio Contreras Cerezuela

1r de Batxillerat
Marta Jiménez Jiménez
Núria Sevillano Núñez

2n de Batxillerat
Paula Belmonte Casado
María Flores Luna

CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Jéssica Camero Mula
Mª Pilar Moral Pérez

CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Jordi Ballester Almazán
Víctor Ruiz Delgado

CFGM Estètica personal decorativa
María Rovira Parrado

CFGM Perruqueria
Gala Rubio Olivares
Rosa Liz Gimenez Coca 

CFGS Assessoria d’imatge personal i cor.
María Díaz Aragón
Laia López Masip

CFGS Gestió comercial i màrqueting
Axel Vázquez Guillamón

CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Marc Navarro Rodríguez
Oscar Sanchís Valero

Moltes gràcies a tots 
per ser el millor exemple de la feina 

i l’esperit del Balmes.

DIPLOMES DE VALORS
Curs 2014-15

DEL PREGONERO, 
EL PREGÓN

Comparezco ante ustedes para disfrutar con verdadera fruición, una vez 
más, del grato placer de merecer su atención. Empezamos, como es norma, 
por citar en primer lugar a los más pequeños, a los que dimos en llamar 
“nuestros parvulillos”; terminan un primer ciclo de su larga andadura edu-
cativa, de modo que de ahora en adelante dejarán de serlo, lo cual no es 
más que seguir el camino natural de todos los nacidos; crecer física e inte-
lectualmente. Interesa aclarar que dejan de ser parvulillos, pero en nuestro 
sentir siguen siéndolo, e igualmente les seguiremos considerando la Sal de 
la Tierra, así, con mayúsculas.

Acepten padres y alumnos nuestra felicitación, con todo el amor a que 
su inocencia los hace acreedores. Han cubierto el primer ciclo de su ense-
ñanza y lucen con justificado orgullo el título garante de su esfuerzo, base y 
sustento del entusiasmo con que a buen seguro iniciarán la nueva singladura 
que dará comienzo el próximo septiembre.

A partir de la nueva etapa, 1º de Primaria, podría parecernos que se acre-
cientan las dificultades del aprendizaje, lo que no es del todo exacto, porque 
tenemos un año más, y hemos madurado y adquirido la suficiente experien-
cia para ofrecer adecuado acomodo a los nuevos conocimientos.

Esto vale igualmente para los que ya dejaron atrás la ESO y para los 
que cursan Bachillerato o Formación Profesional. Entre el aumento de las 
dificultades y el crecimiento y madurez de los alumnos se establece un apre-
tado paralelismo auspiciador de éxitos. Y así, edificando sobre cimientos y 
pilares concienzudamente asentados, iremos dando forma a un alcázar de 
saberes, sin dar cuelo en nuestro ánimo a temores ni inquietudes, apoyados 
en lo que el padre Ripalda llamaba “Potencias del alma”, cuyos nombres 
eran, y siguen siendo, Memoria, Entendimiento y Voluntad. En este orden 
las citaba el prócer, aunque este modesto plumífero no esté muy conforme 
con tal disposición, y coloque la Voluntad al frente del trío. Valores eternos 
los tres, valores de cuna, que moran en nosotros y de nosotros son parte.

Y terminamos recordando una afortunada frase del gran poeta cubano 
José Martí, magnífica definición de lo que es la enseñanza y con la que nues-
tro centro se identifica plenamente: “Hombres cosechará quien siembra 
escuelas”. No alude el poeta a que la cosecha sea sólo de varones. Es obvio 
que al citar la especie, el bardo no alude al género, sino a la condición de ser 
humano. Acaso sería buena cosa recordar unas líneas de un poema suyo, fiel 
definidor de su talante, abierto y generoso:

Cultivo la rosa blanca
en junio como en enero 
para el amigo sincero 

que me da su mano franca.
Para el traidor que me arranca

el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo;
cultivo la rosa blanca.

Mig Huelillo
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NUESTRA GRADUACIÓN 2014-2015
“El verdadero significado de la vida es

plantar árboles bajo cuya sombra 
no esperes sentarte indefinidamente”

Nelson Herdenson

En cierta ocasión un profesor entrañable me dijo una frase que me ha acompañado a lo 
largo de mi vida de estudiante y profesional. “El futuro, Juana, pertenece a los que creen en 
la belleza de sus sueños”.

El día doce de junio, graduados, celebramos una fiesta en el Centro, con la intención de 
reconocer públicamente una sola cosa: vuestro esfuerzo por conseguir un nuevo peldaño en 
la escalera de vuestra formación. Vosotros, los maestros, vuestras familias, experimentamos, 
entre birretes y togas, una inmensa alegría.

Sería bueno recordar que la graduación de una etapa no es el final. Se trata únicamente 
del principio. Este día nos muestra lo especial que puede hacernos sentir un birrete y una 
orla. Pero continuamos todos en el proceso de vivir, trabajando y logrando metas, nuestros 
sueños.

Los profesores que habéis tenido a vuestro lado han intentado ayudaros a construir el 
edificio de vuestra educación, ya que vuestro éxito es paralelo al suyo. Pero no estaría de 
más pensar que nada que merezca la pena puede ser enseñado; lo que vale es lo que voso-
tros hayáis aprendido, ya que la excelencia no sólo es habilidad; es una actitud. E incluso os 
digo más, con Skinner, “la educación es lo que sobrevive cuando todo lo que has aprendido 
se ha olvidado”. Que es algo como decir que las ideas no duran mucho; hay que hacer algo 
con ellas. Por lo tanto, es bueno que sepáis que la educación que estáis adquiriendo es el 
vestido de gala para asistir a la fiesta de la vida.

Parker afirmó en su día que “la persona sabia es aquella que ha logrado mucho pero con-
tinúa queriendo saber más”. El Jaume Balmes y vuestros padres entienden que educar no 
es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada persona lo que le impide ser ella 
misma; permitir que aflore lo que cada uno lleva dentro de sí. Queremos convertir, como 
objetivo prioritario, “espejos en ventanas”.

Por lo tanto, queridos alumnos y alumnas, intentad tratar las pequeñas decisiones con 
la cabeza y las grandes con el corazón. Y recordad el pensamiento de F. Dehner: “la mejor 
mano ayudante que jamás recibirás es la que está al final de tu propio brazo”.

Habéis conquistado una meta. Ahora conquistad vuestros sueños. ¡Extended las alas y 
volad! Feliz verano para todos.

Juana Rodríguez Arias
Directora Pedagógica

Centre d’Estudis 
Jaume Balmes

D’esquerra a dreta: Teresa Layes, Cap d’Estudis d’Educació Secundària; Enrique Torres, Sotsdirector Pedagògic i Cap d’Estudis de Formació Professional; Gonzalo Rodríguez, Director de Formació; Miguel López, President de la Cooperativa; Pedro Sánchez, Gerent de la Cooperativa;
Núria Marín, Alcaldessa de L’Hospitalet; Juana Rodríguez, Directora Pedagògica; Antonio Bermudo, Regidor del Districte VI; Sonia Sánchez, Directora de Promoció Econòmica i Màrqueting; Jaume Raspall, Director de Qualitat i Pablo Domínguez, Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària. 
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El TR l’ha de realizar tot l’alumnat de Batxillerat. Tots els alumnes fan una investigació relacionada amb 
aspectes estudiats i que volen investigar més a fons. S’ha de reconèixer l’esforç i treball que fan els alum-
nes en aquesta tasca. Enguany volem fer menció al Víctor, el Jaume, l’Alba, la Marta i la María per haver 
aconseguit un 10 en el Treball d’Investigació. Les seves mateixes paraules reflecteixen l’entusiasme i il.lusió 
que han posat en aquesta tasca.

Mònica Mayol , coordinadora de Batxillerat

Fomentem R+D

Recerca, desenvolupament i innovació, sovint abreujat R+D+I, és el 
terme per definir qualsevol investigació destinada a millorar la produc-
ció de béns o la prestació de serveis. Les estadístiques sobre el nombre 
i entitat de les organitzacions que es dediquen a “R+D” poden 
revelar l’estat de la indústria en un país, el grau de competència o 
el progrés científic.

Alguns mesuraments habituals són: pressupostos dedicats a 
R+D, nombre de patents presentades, publicacions científiques... 
La recerca és la indagació original planificada que persegueix 
descobrir nous coneixements i una superior comprensió en l’àmbit 
científic i tecnològic. 

S’entén per desenvolupament l’aplicació dels resultats de la investiga-
ció o de qualsevol altre tipus de coneixement científic per a la fabricació 
de nous materials o productes, o per al disseny de nous processos o 

sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica subs-
tancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.

I entenem per innovació tecnològica l’activitat el resultat de la 
qual sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous productes o 
processos de producció o millores substancials dels ja existents. Es 
consideraran nous aquells productes o processos les característi-

ques dels quals o aplicacions, des del punt de vista tecnològic, difereixin 
substancialment de les existents amb anterioritat.

“En 
el nostre TR hem aprofun-

dit en el món del magnetisme, ja que 
hem après aspectes teòrics i pràctics que do-

nen explicacions a aquest fenomen. Hem realitzat 
una sèrie d’experiències per entendre els fenòmens 
magnètics i complementats amb la construcció de 

diversos aparells presents en la vida quotidiana com un 
motor i un timbre elèctric.”

“El magnetisme i les 
seves aplicacions”, 

Víctor Sanz i 
Jaume  
Galera

“Con mi 

investigación conseguí 

unir mis dos pasiones: la publici-

dad y los animales. 

El proyecto consistía en seguir los pasos 

para realizar un anuncio publicitario y decidí 

hacerlo sobre la protectora “Animals Sense Sos-

tre”. Conforme fui realizando el trabajo me re-

planteé el anuncio desde otra perspectiva: ya no 

me interesaba tanto la estética del anuncio sino 

el mensaje que quería transmitir, no comprar 

animales, adoptarlos.”

“Proceso completo para crear un 

anuncio”, Alba Medina García

“Durante los dos años de 

bachillerato hemos tenido la opor-

tunidad de aprender e investigar la 

química en los cosméticos. Más que una 

obligación ha supuesto una experiencia dife-

rente que nos ha gustado realizar.

Con este trabajo hemos podido ver que los 

cosméticos están compuestos por ingredien-

tes que ignorábamos completamente. La 

química está presente en nuestro día a día.”

“La química de los cosméticos” 

Marta Rosique y María Flores
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PROJECTES DE RECERCA DE 4t D’ESO
Els alumnes de 4t ESO cada any fan un Projecte de Recerca en el qual han d’escollir el tema a treballar, 

fer tota una part teòrica i un treball de camp on han d’investigar sobre el tema seleccionat.

Aquest Projecte de Recerca, sempre tutoritzat per un professor del Centre, es duu a terme al llarg del 
curs escolar i finalitza al mes d’abril amb l’exposició oral sobre el mateix. Aquest curs 2014/15, els PR amb 
una qualificació de 10 han estat:

La cafeïna i els estímuls visuals:  
com pot afectar a la memòria

Álvaro Altamirano y Sergio Altamirano
Aquest treball tracta de com influeix la cafeïna 

al nostre organisme, però especialment als estí-
muls visuals i si afavoreix o no a la memòria. 

Amb la recerca d’informació vam trobar que la 
cafeïna millorava la memòria visual. 

La nostra investigació s’ha fet al voltant d’això., 
i també volíem saber si la cafeïna augmenta la 
freqüència cardíaca, ja que és un estimulant del 
sistema nerviós.

La Resistencia Bacteriana
Javier Cuquejo y Antonio Molina

El tema elegido fue las bacterias en la vida co-
tidiana y su resistencia a los antibióticos. La pri-
mera hipótesis consiste en cómo las bacterias 
conviven con nosotros y cómo éstas se desa-
rrollan y son utilizadas en el mundo de la medi-
cina para experimentar e investigar la curación 
de nuevas enfermedades. Nuestras principales 
preguntas para empezar el trabajo son: ¿Para 
qué son utilizadas? ¿Cómo se pueden investigar 
en los laboratorios? ¿Cómo se han desarrollado 
para resistir a los antibióticos? Después de me-
ses de investigación hemos llegado a conclusio-
nes tales como su cultivo para hacer más fácil su 
investigación, su modificación genética de algu-
nas estructuras que les permiten combatir con-
tra los anteriores antibióticos y su utilización en 
cosas tan importantes como son el desarrollo de 
nuevos medicamentos y en cosas tan cotidianas 
como puede ser un yogurt.

Enfermedades Inflamatorias 
Intestinales (Colitis Ulcerosa)

Montse Rodríguez y Alicia Córdoba
This project aims to inform and deepen on the 

topic of Inflammatory Bowel Disease (IBD). The 
work consists of two parts: the theoretical part 
and the part of the field work.

 In this first part we deal with the history, ty-
pes, treatments and stress. In these sections we 
speak of ulcerative colitis and Crohn besides the 
treatment diets, medications and surgery.

The second part deals with the support groups, 
projects ACCU Catalunya (one of the most im-
portant associations of Catalonia), the solidarity 
corner, interviews with patients and physicians. 

We explain new projects of ACCU Catalunya, “I 
can not wait” and “Nothing for us,” we also talk 
about the blog of Tanit Tubau patient with Crohn.

Aspectes psicològics de l’esport
Alba Blasco y Carla Torres

This paper will discuss the psychological as-
pects of sport analyzing issues such as motiva-
tion and impact of sport in the lives of athletes. 
We made interviews to determine if sport is psy-
chologically good for people and we have come 
to the conclusion that it provides a set of values 
and skills that promote mental well-being of 
people who practise it in most cases.
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FEM CIÈNCIA FORA DE L’ESCOLA
Aquest curs, com cada d’any, des del 

departament de Ciències s’han progra-
mat tot un seguit d’activitats com són ta-
llers, sortides o la Setmana de la Ciència. 
Els mestres i professors creiem que val 
la pena sortir de l’escola per un munt de 
raons, sobretot, per totes aquelles que fan 
referència a l’experimentació, a viure, veu-
re i observar en directe un món diferent 
al que ens envolta dins de l’àmbit escolar.

Són moltes les entitats i agrupa-
cions que organitzen activitats escolars, 
una d’elles és Escolab. És una iniciati-
va del Programa Barcelona Ciència de 
l’Ajuntament de Barcelona i compta amb 
la participació dels centres de recerca més 
importants que ofereixen una gran diver-
sitat d’activitats. Aquest curs, els alumnes 
de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat han anat al 
CRG (Centre de Regulació Genòmica) per 
fer les següents activitats. 

Els alumnes de 4t d’ESO de la matèria 
de Biologia i Geologia van fer el taller “El 
món de la investigació en biotecnolo-
gia”, en el qual van participar en un joc de 
rol. Els nostres alumnes es van posar en 
la pell dels diferents membres d’un grup 
de recerca. Amb l’ajuda d’investigadors 
del CRG van resoldre un problema cien-
tífic molt concret, que va ser identificar 
4 soques de mosques diferents. Això ho 
van resoldre gràcies a diferents tècniques 
(microscòpia, imatge i pel•lícules, gel 
d’electroforesi, visualització d’ un gen, etc.) 
i de la posada en comú de la informació. 
Amb aquesta activitat van poder utilitzar 
eines molt específiques i també van po-

der veure com és un centre d’investigació 
i que s’hi cou dins d’un d’ells. A més, van 
poder observar que la llengua vehicular 
en aquests centres és l’anglès, i així veure 
la gran importància que té aquest idioma 
en aquest i altres àmbits.

Un segon taller, també fet en el CRG, 
realitzat pels alumnes de 1r de batxille-
rat de la matèria de Biologia, va consistir 
a estudiar la reprogramació cel·lular i la 
seva relació amb el càncer, l’expressió 
gènica i les cèl·lules mare. Es van realit-
zar alguns experiments al laboratori i van 
poder conversar amb un científic que tre-
balla en aquest camp de la regeneració 
de teixits i òrgans.

També els alumnes de 2n de batxillerat 
de Biologia van anar al Cosmocaixa on 
van tenir l’oportunitat de participar en un 
taller d’experiments que reproduïen part 
de la recerca que es duu a terme als labo-
ratoris de l’Institut de Recerca de la Sida 
IrsiCaixa, per tal d’identificar substàncies 
candidates a formar part d’una vacuna 
contra la sida.

Però això no ha estat tot, els nostres 
alumnes també han anat a Sant Miquel 
del Fai, han visitat la Potabilitzadora 
de Cardedeu i el Museu de la Ciència i 
Tècnica de Terrassa, i han realitzat pràcti-
ques a la Facultat de Física i a la Facultat 
de Química.

El proper curs segur que tindrem no-
ves experiències!!!

Carles Martí 
Professor de Ciències

El físic austríac Erwin Schrödinger va idear l’any 1935 un curiós i fa-
mosíssim experiment imaginari per explicar un aspecte fonamental de la 
Mecànica Quàntica. En ell tenim una caixa totalment opaca, i 3 elements 
al seu interior: un gat (viu), una ampolla amb un gas verinós (cianur, per 
exemple), i un aparell amb una partícula radiactiva, que té una probabilitat 
del 50% de desintegrar-se.

Si es desintegra, l’ampolla allibera el gas i mata el pobre gat. Si no es 
desintegra, no passa absolutament res (i el gat viu). La paradoxa consisteix 
en que, segons el nostre sentit comú, el gat estarà viu o mort però no ho po-
drem saber fins obrir la caixa. Segons les lleis de la Física Quàntica el gat està 
viu i mort (els dos estats a la vegada) fins que s’obri la caixa i es comprovi. 
És en el moment d’obrir la caixa quan l’existència del gat, que fins llavors era 
una espècie de limbe entre viu i mort, es concreta.

Al nostre Balmes hem fet experiments reals, no imaginaris. Enguany hem 
arribat a la quarta edició de la Setmana de la Ciència i la protagonista ha 
estat la Física. Durant una setmana apropem els nostres alumnes al món de 
la ciència. L’activitat va durar tota una setmana del mes de novembre, i van 
participar els nostres alumnes del Cicle Superior de Primària i d’ESO. 

La novetat aquest any ha estat que els que han portat els diferents tallers 
han estat els nostres alumnes de primer i segon de batxillerat. Acompanyats 
d’un professor que els ajudava han dirigit, en petits grups de treball, els di-
ferents tallers que conformaven la graella d’experiments.

Aquests han estat un altre cop variats, buscant els fenòmens científics 
en el quotidià de la vida, i primant l’ús de materials naturals o reciclats.
Fabricació de piles casolanes, amb una maquineta de fer punta, o una llimo-
na. Flotació amb ous i sal. Diferents densitats de líquids, formant estètiques 
fases. La pressió atmosfèrica introduint un ou en un recipient per un forat 
més petit que el propi ou. Il·lusions òptiques, amb el gran il·lustrador Escher. 
L’equilibri moltes vegades desafiant la pròpia llei de la gravetat. Si Newton 
aixequés el cap!

Juan Antonio Fernández 
Professor de Ciències

THE BIG BANG BALMES I LA PARADOXA D’SCHRÖDINGER
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Com a mestre sé, des del dia que vaig arribar a l’escola, 
que el Balmes és gran, però no és gran només per les seves 
instal·lacions, sinó per la gent que forma part del seu pro-
jecte (mestres i altres treballadors, alumnes, famílies...) i so-
bretot pels seus projectes. Formar part d’un somni com és el 
Balmes-Bata m’omple d’orgull i ens ha d’omplir a tots els que 
participem d’aquesta tasca.

Durant el mes d’abril vaig estar a Guinea Equatorial per 
tal de veure quin era el funcionament de la nostra escola i us 
puc assegurar que tenir 300 alumnes africans abraçant-me i 
donant-me les gràcies per l’escola que estem creant ha estat 
molt emocionant. Veure a les seves cares la seva gratitud per 
la tasca que estem fent, no té preu. 

Però ara toca anar més enllà, molt més, perquè aquest viat-
ge és d’anada i de tornada i la seva actitud davant la vida ens 
ha d’ensenyar com a comunitat educativa. Hi ha 300 alumnes 
que arriben cada dia a l’escola sabent que són afortunats al 
ser part dels pocs joves de tot l’estat que poden tenir estudis; 
ells saben que l’educació és el seu passaport cap a una vida 
millor dins el seu país sense tenir la necessitat de creuar mig 
continent per jugar-se-la a les aigües de l’estret. 

Per tant, iniciem ara una campanya per aconseguir 300 pa-
drins, un per a cada nen, amb l’objectiu que molts dels alum-
nes de la nostra escola a Guinea, que no han tingut la sort 
de viure com nosaltres en un país occidental, puguin, gràcies 
a una família del Balmes de L’Hospitalet, tenir una escola en 
condicions i un àpat assegurat cada dia. Recordo quan a una 
reunió de pares guineans vaig dir que Espanya estava en crisi: 
molts van riure, evidentment al principi no em va fer cap tipus 
de gràcia, però després amb el temps, ho vaig entendre. 

En aquella reunió estaven els pares de l’Alberto i l’Anita, 
que viuen en una cabana de fusta al costat de les aigües fe-
cals del veïnat, com molts més. Molts, que viuen amb la pena 
de no saber si els seus fills menjaran avui, tenen l’esperança 
que els mestres els hi segueixin regalant entrepans per tal de 
que puguin estar menys desnodrits.

Okume AZ i el Centre d’Estudis Jaume Balmes de 
L’Hospitalet som la seva esperança, 300 famílies som part de 
la solució, com a mínim amb el preu d’un cafè diari ells men-
jaran cada dia, podran anar a l’escola i rebrem d’ells no no-
més una satisfacció sinó una eina educativa. És moment que 
ens sentim orgullosos de la nostra tasca. És moment que ens 
adonem nosaltres, els grans, i fem adonar-se’n els més petits 
de la nostra sort i que tractem de dedicar part de la nostra 
energia a tots aquells que ens demanen, amb la seva mirada, 
que els hi canviem el destí.

Espero poder transmetre en aquestes línies les emocions 
viscudes durant la meva estada a Guinea Equatorial i les me-
ves experiències com a President. Desitjo que no us deixi in-
diferents perquè, si és així, no us podreu estar de voler com-
partir el que sigui amb en Juan, la Tecla, la Tania, en Modesto 
i tants d’altres que gràcies a nosaltres poden veure un raig de 
llum en un món tan desigual. Fem que el lloc de naixement 
no marqui el destí de les vides.

Som 300

www.okumeaz.org
facebook.com/okumeaz

Los niños y niñas del 
Orphan Children Rescue 

Centre en Nepal necesitan 
nuestro apoyo para reconstruir 
parte del orfanato, gravemente 
deteriorado por el terremoto 
del pasado mes de marzo.

Para saber cómo, visita 
la web y el facebook de la 

Fundación Okume AZ. 
¡Gracias!

Eduard Plana
President de la Fundació Okume AZ



MUCHAMORAL 19

Sortides i activitats a Infantil i Primària!

CARNAVAL

CASTANYADA

GRANJA STA. Mª PALAUTORDERA

MASIA EL CANADELL

FESTIVAL DE NADAL 2014

FESTA DE LA PRIMAVERA

HALLOWEEN

PROJECTES CIENTÍFICS: CIRCUITS ELÈCTRICS
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LA SETMANA LÚDICA DE 4t D’ESO

Els nostres alumnes de 
4t d’ESO acaben una etapa escolar, 

deixen enrere una etapa obligatòria per 
donar pas a una postobligatòria caracterit-

zada per una presa de decisions importants 
que seran la base del seu futur. 

Des de l’escola som conscients de l’esforç que 
han fet aquests anys per poder superar aquesta 
etapa i per aquest motiu els hi hem organitzat una 
setmana lúdico-esportiva i cultural que han gau-
dit conjuntament ells i els professors que els hi 
han donat classe i els han ajudat a créixer per-

sonal i pedagògicament.

Mireia Cachot 
Coordinadora d’ESO
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A l’ESO del Balmes no només treballem la part teòri-
ca de les matèries sinó conjuntament, amb tot el tre-
ball d’aula, treballem la part pràctica, tant als tallers de 
l’escola com amb les visites culturals relacionades amb 
tot allò que estudien dia a dia a les diferents assignatures. 
És una manera de veure la part pràctica de tot allò que es-
tudiem, trobant-li la funcionalitat a la vegada que es tre-
ballen els quatre valors fonamentals de la nostra escola 
que són: Cooperació, Respecte, Solidaritat i Tolerància.

Mireia Cachot 
Coordinadora d’ESO

+ SORTIDES CULTURALS

1r ESO - MINES DE GAVÀ

2n ESO - MUSEU Hª DE CATALUNYA

3r ESO - GERMANS BOADA

4t ESO - COLÒNIA GÜELL

2n ESO - MUSEU C. i T. DE TERRASSA

1r ESO - POTABILITZADORA DEL TER

3r ESO - GERMANS BOADA

3r ESO - GERMANS BOADA

4t ESO - COLÒNIA GÜELL
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Al llarg del curs, els nens i nenes de Cicle Superior han realitzat sor-
tides i activitats diverses tant dins com fora de l’aula, però és interessant 
destacar el fet que ha participat en un Programa d’Educació Viària, 
on agents de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat els han 
ensenyat normes i hàbits de comportament adequats per a ser bons 
vianants i bons ciclistes.

El programa estava format per quatre sessions diferents. La primera 
d’elles va ser una sessió pràctica en un circuit tancat a La Farga de 
L’Hospitalet on els alumnes feien de vianants i ciclistes. A partir d’aquí, 
es va fer una sessió més teòrica a l’escola per analitzar els diferents 
comportaments que s’havien produït durant el circuit, determinar la 
seva adequació i valorar la seva importància. Seguidament, els alum-
nes van haver de demostrar què havien après i van haver de superar 
situacions diverses en un joc interactiu, on només podien avançar-hi si 
es comportaven de forma correcta.

Fins aquí, tot va ser molt divertit però… faltava la millor part de to-
tes! Calia aplicar els coneixements adquirits en situacions 100% reals 
i, per tant, cada alumne va haver d’agafar la seva bici, el seu casc i 
tots junts se’n van anar a fer una excursió pel Delta del Llobregat. 
L’experiència va ser única, interessant i molt divertida!

Pablo Domínguez 
Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària

Com cada any, cada dia després de les nostres classes hem pogut gaudir de diverses 
activitats de lleure i competició. 

Enguany hem mantingut tant les activitats coreografiades, molt divertides, com les re-
lacionades amb la dansa. A base de riure hem suat de valent amb el grup de Batuka per 
a mares i, pel que fa als petits i petites del grup de ball i de gimnàstica rítmica, hem après 
a sentir i expressar emocions a través del nostre cos mitjançant la dansa i la música. El 
grup de gimnàstica artística ha participat per primera vegada a la Jornada Esport Dansa 
de L’Hospitalet.

I per als amants dels esports col·lectius, hem continuat amb molt bona progressió del 
nostre equip de voleibol, participant com cada any a les Trobades de Vòlei del Consell 
Esportiu Escolar. En aquest esport, com a centre, ja ens fixem objectius de cara a la propera 
temporada: continuar creixent amb l’equip de primària i tornar a disposar d’equip a l’ESO. 

Es mereixen una menció especial en aquest apartat els equips de la categoria reina. Els 
equips de futbol han acabat la temporada gaudint d’èxits a nivell esportiu: els pre-benja-
mins, benjamins i alevins han guanyat les seves respectives Lligues Escolars de L’Hospitalet 
i els nostres sèniors també ho han fet molt i molt bé: L’equip AMPA A ha estat guanyador 
de la Copa i l’AMPA B segons classificats en Copa i Lliga.

Enhorabona a tots i totes (alumnat, famílies i tècnics esportius) per la vostra participació 
i implicació i gràcies per poder seguir comptant amb vosaltres!

Tania Ortega, responsable d’Educació Física

AMB L’ESPORT EXTRAESCOLAR!

BICICLETADA AL BALMES
L’equip de futbol Aleví

L’equip de futbol Benjamí

L’equip de vòlei

L’equip de patinatge

Futbol promeses

L’equip de futbol Pre-benjamí

El nostre grup de ball

El nostre grup de gimnàstica rítmica
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L’ESPORT AL BALMES
El curs 2014-2015 ha suposat per al nostre centre la consolidació 

d’activitats esportives que ja es venien realitzant anys enrere amb 
molt d’èxit, així com la introducció d’algunes novetats que a conti-
nuació us volem presentar.

En un món cada vegada més sedentari, apostar per l’esport és 
apostar per la salut, i és per això que al centre valorem la impor-
tància de l’adquisició d’hàbits de vida saludable i des de diferents 
vessants intentem transmetre l’amor per l’activitat física al nostre 
alumnat.

Ja és la quarta vegada que els alumnes cicle superior de Primària 
i d’ESO gaudeixen d’un dels esdeveniments més importants a nivell 
esportiu: les Olimpíades Balmes. Un dia ple de reptes, superació i 
competició on l’alumnat aprèn a valorar l’esforç físic però també el 
fet de gaudir d’un dels esports més bells que existeix. Durant el curs 
escolar i mitjançant l’assignatura d’Educació Física han conegut 
com es practiquen les diferents modalitats atlètiques i quina és la 
història de cada una d’elles, per culminar l’aprenentatge en aques-
ta fantàstica jornada. La nostra més sincera enhorabona a tots els 
participants, és d’autèntics campions i campiones estar tot un dia 
sencer realitzant proves atlètiques amb l’alegria que ho van fer!

Una altra activitat que ja és tota una tradició al centre són les 
Jornades Esportives, amb un rerefons solidari on l’alumnat ha par-
ticipat massivament i s’han recaptat fons amb els donatius per a 
la Fundació Okume AZ i la ONG Yamuna. Els esports en els quals 
l’alumnat ha pogut participar han estat tenis taula, bàsquet, voleibol 
i futbol, introduint un parell de novetats en aquesta edició de 2015. 
D’una banda, s’han plantejat activitats alternatives amb l’objectiu 
de fer arribar aquestes jornades a tot l’alumnat d’ESO, Batxillerat i 
Cicles Formatius. Les activitats realitzades han estat: classes dirigi-
des, photocall i altres propostes. S’ha realitzat l’exposició de treballs 
fets per l’alumnat de Batxillerat per desenvolupar la competència 
“Aprendre a aprendre” i on ells mateixos han triat un tema relacio-
nat amb l’activitat física i l’esport i han indagat en el coneixement 
d’aquest aspecte per, posteriorment, plasmar-ho en diferents murals. 

Altres dates que ja comencen a ser fixes en el nostre calendari 
d’esports han estat la participació a la Cross Escolar d’Hospitalet o a 
la Diada de l’Esport: és un plaer poder practicar diferents activitats 
a les instal·lacions que la nostra ciutat posa al servei dels ciutadans.

Com a novetats a la secció d’esports al centre, enguany s’ha co-
mençat a implantar una mentalitat molt més holística de l’assignatura 
d’Educació Física, valorant-la com a una eina per promoure la de-
voció intrínseca per la vida i l’esport i la passió per l’aprenentatge. 
L’objectiu del centre és formar al nostre alumnat en la seva totalitat 
i aquesta formació integral comença per entendre cos i ment com 
un tot i treballar d’acord amb aquest principi al llarg de les etapes 
educatives on aquesta assignatura és present. D’aquesta manera 
els continguts responen al desenvolupament de competències bà-
siques i s’articulen curs a curs per formar al nostre alumnat en els 
valor que l’esport pot promoure. Per tal d’això hem fixat objectius, 
alguns dels quals són relacionar els continguts acadèmics amb vi-
vències pràctiques i donar a conèixer a l’alumnat les possibilitats 
que l’envolten per practicar activitats físico-esportives.

Així i a poc a poc volem establir relacions amb les instal·lacions 
properes al centre, enguany l’alumnat de primer d’ESO ha conegut 
les instal·lacions de la Feixa Llarga i el Club de Rugbi l’Hospitalet 
i els de tercer i quart d’ESO el Poliesportiu Municipal Sergio 
Manzano. A la primera van gaudir d’una jornada d’introducció al 
rugbi, un esport poc conegut però molt interessant pels valors que 
desprèn i a la segona van poder conèixer com poden tenir cura 
de la seva salut i millorar l’estat físic general amb activitats dirigi-
des. Aquesta activitat pren importància quan l’alumnat adolescent 
comença a tenir interès en realitzar activitats al gimnàs i ha de ser 
conscient de com i què ha de fer per no posar en risc la seva salut.

Tot això només és un tastet de les possibilitats que l’activitat fí-
sica ens pot aportar i que es tradueixen en l’aprenentatge a través 
del moviment. En definitiva, parlem de COS i MENT com a excusa 
per parlar D’EDUCACIÓ.

Tania Ortega 
Responsable d’Educació Física
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Gratísima fue la sorpresa que nos hemos llevado 
al contemplar la puesta en marcha de la feliz inicia-
tiva de un grupo de profesores, al sugerir la posibi-
lidad de hermosear un poco las grises paredes de 
nuestro patio, dibujando sobre ellas escenas de la 
vida diaria dentro del centro. 

También hemos sentido una gran satisfacción al 
contemplar a otros compañeros disfrutando como 
yo. La idea me parece estupenda, como lo es la vo-
luntad del profesorado al mostrarnos cómo se colo-
rea un dibujo. Estamos tratando de formar nuestro 

equipo de pintores al que llamaremos “Sabia Joven”. 
En este equipo tendremos personas que ayudaran a 
embellecer las paredes de nuestro centro; este equi-
po estará formado por el paciente profesor de dibu-
jo Jose Luis Lorenzo, el cual tendrá a sus órdenes a 
las personas que se ofrezcan voluntariamente para 
esta hermosa labor. A mí siempre me gusta acabar 
las ilustraciones por mí mismo, e intentar que que-
den bien bonitas. Para nuestro centro y para toda la 
comunidad educativa. 

Albert Ramos, alumno de 4º de ESO

¿Quién dijo que se aprende sólo en matemáticas, so-
ciales o química…? Pues si era un matemático, un histo-
riador o un químico, estaba equivocado. Y es que la can-
tidad de conocimientos que lleva implícito un cambio 
de imagen tanto a nivel personal, como a nivel espacial, 
¡es brutal! 

Decidimos que el aula 27 era nuestra aula, y debía 
transmitir el espíritu real del PFI: constancia, esfuerzo, 
recompensa… ¡Cuánto hemos hablado de ello!

De forma tan creativa, nos hemos transformado en 
auténticos decoradores, interioristas, pintores, matemá-
ticos –por eso de realizar mil cálculos para no quedar-
nos sin pintura–...

También hemos sido jefes –¡y menudos jefes!–. Hasta 
ahora habíamos sido fruto del caos, y ahora nosotros 
mismos hemos tenido que gestionar el “caos puntual” 
de todos aquellos botes de pintura abiertos, un anda-
mio que nos encantaba mover de allá para acá, y qué 
decir de lo divertido de las brochas practicando las lí-
neas curvas y rectas en la espalda de nuestros compa-
ñeros, por no recordar aquella pulidora que andaba sola 
y que no había manera de controlar…

Qué días... ¡qué bien lo pasamos! Conseguimos hacer 
de una actividad espontánea el comienzo de un futuro 
prometedor, y es que “es cierto que no somos los más 
talentosos, pero como equipo hemos demostrado ser 
sencillamente los mejores”.

Alumnos del PFI 2015

¡CÓMO ESTÁ EL PATIO!

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
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Ja fa uns anys es fa fundar l’Associació d’alumnes i 
exalumnes del Centre d’Estudis Jaume Balmes. Durant 
els més de 30 anys que l’escola porta formant alumnes, 
han passat milers i milers d’estudiants per totes les eta-
pes i que una vegada acaben els seus estudis, marxen 
a continuar els seus projectes de futur, ja sigui al món 
laboral o per continuar estudiant.

L’Associació d’alumnes i exalumnes torna a posar-se 
en marxa amb uns objectius molt clars:

•	 Fomentar les relacions entre companys de la ma-
teixa promoció, que ja no hi són al Centre, i amb el 
professorat, per poder tornar a reviure molts mo-
ments, segurament inoblidables.

•	 Establir vincles de cooperació entre actuals i antics 
alumnes, difondre les seves experiències acadèmi-
ques i laborals...

•	 Promoure l’organització d’activitats d’acord amb 
els interessos de l’alumnat.

•	 Fomentar les activitats culturals i esportives.

•	 Atendre les inquietuds de l’alumnat i fomentar el 
seu interès perquè ajudin a donar idees i proposin 
alternatives.

•	 Promoure la relació alumne–escola una vegada 
finalitzats els estudis.

•	 Treballar amb l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes (AMPA) per aconseguir millors resultats 
envers les activitats que es puguin realitzar.

Per poder fer-ho possible, necessitem l’ajuda de tots 
aquells alumnes i exalumnes que estiguin interessats en 
formar part d’aquesta Associació que té com a principal 
objectiu treballar per als alumnes.

Us animeu a formar part d’aquesta Associació? Tens 
algun dubte? Vols aportar alguna idea?

Totes aquelles persones interessades o que tinguin 
qualsevol dubte poden adreçar-se mitjançant el correu 
electrònic a: alumnes@jaumebalmes.com

Javier Mombiela Quintero 
Responsable de l’Associació

ASSOCIACIÓ D’ALUMNES JAUME BALMES

El divendres 12 de juny els alumnes de 1r ESO van fer 
un miniconcert de música a la nostra aula polivalent. En 
aquest concert va quedar palès tot allò que els alumnes 
han après al llarg del curs, tant a l’assignatura de música 
com a l’extraescolar de guitarra.

Gràcies Jonny per apropar els alumnes a la cultura de 
la música, element important i bàsic en l’educació!

Mireia Cachot, coordinadora d’ESO

ANEM DE CONCERT!
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6a EDICIÓ DELS JOCS FLORALS  
I CELEBRACIÓ DE LES JORNADES CULTURALS

Este año hemos perdido a un compañero y amigo muy importante para 
nosotros. Siempre ha sido un niño muy deportista y alegre, conseguía todo 
lo que se proponía y a pesar de todos los problemas siempre seguía adelante 
con una sonrisa y con sus bromas que nos hacían reir a todos. Siempre te re-
cordaremos Frank y te tendremos en nuestro corazón. ¡Te queremos mucho!

Para Frank Dallas. De tus compañeros de 3º ESO

Otro año más en nuestro Centro, hemos celebrado els Jocs Florals. De nuevo, este 
acto ha implicado a alumnos y profesores del colegio que, con mucho entusiasmo, se 
esforzaron para poder presentar poesías, narraciones, cuentos o cómics que fueron muy 
creativos, divertidos, emotivos y que representaron el compromiso que tiene el C. E. 
Jaume Balmes con la cultura. 

Este año han podido participar también los más pequeños de 5º y 6º de Primaria y 
les ha hecho mucha ilusión. También lo han hecho los alumnos de la ESO, del CFGM de 
Peluquería y los de 1º y 2º de Bachillerato. Los textos han sido elaborados en diferentes 
lenguas: castellano, catalán, inglés y alemán.

 El día 24 de abril se dieron a conocer los ganadores, aprovechando la celebración 
de las Jornadas Culturales en las que también se realizaron actividades de todo tipo, 
como por ejemplo: coreografía, análisis de videoclips, fotografía, composición de can-
ciones, pintura, maquillaje, peluquería, manualidades, introducción al sueco… Además 
de la gran representación de la obra de teatro “Bodas de Sangre” dirigida por Ángela 
Rodríguez e interpretada por los alumnos de 1º de bachillerato en el Centro Cultural de 
Bellvitge. 

Durante el día de las Jornadas Culturales, los alumnos de los diferentes ciclos pudie-
ron compartir muchas actividades interrelacionándose con los diferentes grupos. Los 
alumnos del PFI, de la ESO, de los ciclos de peluquería y estética, junto con los de bachi-
llerato pudieron pasar una jornada divertida y constructiva conociendo a compañeros 
nuevos y a profesores con los que no habían coincidido anteriormente.

El día 23 de abril (Diada de Sant Jordi), gracias a la colaboración del A.M.P.A., padres 
y alumnos pudieron comprar libros de lectura para todas las edades y otros productos 
elaborados de forma artesanal, en una “paradeta” que se situó en la puerta del colegio.

También, con el objetivo de fomentar la lectura, nuestro Centro ofreció la posibilidad, 
tanto a alumnos como a padres y profesores, de reservar libros de lectura para cualquier 
edad y tenerlos a su disposición el día de Sant Jordi y a un precio muy económico.

La 6ª Edición dels Jocs Florals y la celebración de las Jornadas Culturales acabó con 
el momento de la entrega de diplomas y libros de lectura para los ganadores (autores 
de los diferentes escritos), y con una gran satisfacción por parte de todos por haber 
compartido un año más momentos tan especiales.

Noelia Sánchez 
Responsable del Departamento de Letras

“Qui no llegeix un bon llibre, 
no té avantatge sobre qui no 
pot llegir”

-Mark Twain-

Del   cáliz  del  dolor  tomar  sin  tasa
aprendiste   en  tu  inicio  de  casada, 
y   en  lugar  de  ser  dicha  reposada
un  alcázar  de  llanto  fue  tu  casa. 

Acertaste  a  jugar  la  última  carta
siempre  hallando  consuelo  en  el  trabajo, 

enyugada  perenne  al   duro  tajo
con  el  bravo  estoicismo  de  la  Esparta. 

Mas   en  gozo  acabó  tanto  quebranto;
contemplaste   la   entrega  de  las  orlas

olvidando   pasadas   desventuras; 

acabose  por fin  el  sufrir  tanto
contemplando   los  bailes  de  las  borlas
al  lado  de  Dios  Padre  en  las  alturas.

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bodas de Sangre 
Federico García Lorca 

24 d’abril de 2015 
Centre Cultural Bellvitge-Gornal 

Grup de Teatre Balmes actua 

Siempre en  
nuestros 

corazones
Transi Abad
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C R U C I G R A M A Por Mig Huelillo

HORIZONTALES. = 1. Habilidad para hacer bien 
la labor en determinada actividad. Emperador ro-
mano. Cierta arteria importante. Traza, figura, as-
pecto. = 2. Piel curtida. Animal apto para vivir en 
tierra o en el agua. Empujad en la bulla. Os quitáis 
la ropa de abrigo. = 3. 150. United States. Al rev., 
rezar. Al rev., espada de hoja grande. Chaquetón 
de tejido rústico usado por pastores y labradores. 
Al rev., dícese de las cosas de escasa importancia. 
= 4. Pez grandísimo parecido a la ballena. Al rev., 
pronombre personal. Cosa no precisa. Preposición. 
Al rev., estás enamorado. Plan Laboral. = 5. 40. 
Símbolo del amperio. Alertémosle. Persona o cosa 
extraña. Relativo al gobierno. = 6. Parten hacia acá. 
Mineral de color gris azulado metálico, brillante, 
con polvo de color gris negruzco. Camino que ofre-
ce gran dificultad para andar por él. Al rev., nega-
ción. Academia Nacional de Esgrima. = 7. Al rev., 
en catalán, niño. Pez caribeño parecido al pargo. 
Alabáramos. Cien. Al rev., engaño, fraude. Nombre 
de consonante en plural. Al rev., desnivel grande y 
profundo. = 8. En inglés, “yo”. Al rev., relativo a la 
actividades marinas. Para bien vestir, plural. Al rev., 
para confeccionar lo anterior. Adverbio de lugar. Al 
rev., enfermedad de los perros. = 9. Al rev., sufrías, 
lamentabas algún pesar. Cien. Río catalán. Al rev., 
camino, me desplazo. Atraen, conquistan. Boletín 
Oficial. Símbolo del amperio. = 10. Féminas de 
Málaga. Al rev., ayudan, auxilian. Natural de un 
país centroeuropeo. Al rev., aficionado a no pa-
gar. = 11. Al rev., pídela insistentemente. Al rev., 
dé un ósculo a un ser amado. Infusión. Soldado. 
Preposición. Afirmación. Término. = 12. Alberca 
que almacena agua para riego. Alianza Nacional. 
Lo contrario de “enhorabuena”. Al rev., dícese de 
la mujer de hermoso o agradable aspecto. Al rev., 
cuidado y esmero en lo encomendado. = 13. Nativo 
de la isla de Cerdeña. Suele llamarse así al que hur-
ta con frecuencia. Tercera vocal. Al rev., regálela. 
Lugar sembrado de viñas. Lío. = 14. Letra que da 
nombre a una infusión. Voz quechua que significa 
“jefe”. 1. Del griego “theos”, dios. Negación. Vano, 
fútil, inútil. Al rev., uno de los muchos que expiró 
en el martirio. = 15. Aguantaremos. Esparcimiento, 
descanso y recreo del cuerpo o del espíritu. Agua 
gaseosa. Canciones canarias. Al rev., persigue, ago-
bia. = 16. Escuela Superior Técnica. Al rev., Nuevas 
Normas de Enseñanza. Arribo con el velero después 
de un viaje. Al rev., va por la puerta hacia fuera. Al 
rev., nación africana. Al rev., vale para algo. Dos 
de nitrógeno. = 17. Punto cardinal. Así está el que 
tiene deudas. Dijesen sus oraciones. Al rev., reñida, 
reprendida. Al rev., irse, abandonar. = 18. Al rev., 
medio padre. Oxígeno. Subfijo, diminutivo feme-
nino. Acción y efecto de inferir una cosa con otra. 
Grupo de tres. Unión Zapata. Asiste regularmente 
al colegio (fem.) Primera vocal. = 19. En plural, cualidad de locuaz. El que vende arena o con 
ella trabaja. Al rev., lo es el buen artista. Muesca o entalle que tienen las letras de imprenta para 
que, al colocarlas en el componedor, el cajista sepa que están correctamente dispuestas. = 20. 
Al rev., onda marina. Al rev., retocar el modelo. Canto del pollito. Al rev., cierto gas. Dícese del 
individuo que tiene el cabello muy rubio, casi blanco. Al rev., parienta. = 21. Al rev., el maldito 
dinero. Océano. Al rev., en inglés, coche. Variedad de fruto seco. Magnífico fabulista español. 
Preposición.= 22. Centro Ocupacional Sevillano. Acción y efecto de mantener o mantenerse. 
Ir un cuerpo hacia abajo por la acción de su propio peso. 305. Al rev., alimenté. = 23. Este. 
Vara resinosa. Le da forma de huso. Al rev., nombre de mujer. Adverbio de lugar. Lugar donde 
se venden cigalas, gambas y otros crustáceos. = 24. Al rev., apartar o disuadir a alguien de un 
intento. Símbolo del Roetgen. Brigada Obrera. Adverbio de lugar. Diminutivo de varón. Al rev., 
Instituto Social Universitario. Reales Talleres. = 25. Camas de niños pequeños. Al rev., rechaza, 
abandona. Para habitar. Quinta consonante. Uno. Preposición. Al rev., apartan a alguien de hacer 
algo. = 26. Al rev., director del coro en los oficios divinos. Escritor y novelista gallego contem-
poráneo. Artículo determinado. Supuesto, imaginado, deseado. Primera consonante. Quiera. = 
27. En catalán, muchacho. Disfruté. Enfádate. Playa pequeña y abrigada. Dícese del animal de 
la raza caballar o vacuna de cara blanca, con el resto de la cabeza de color oscuro. Al rev., falta 
de realidad, sustancia o entidad. = 28. En Química, símbolo del argón. Limpio, transparente. 
Marchada, ausente. Muéstraselo. Departamento hospitalario donde siempre se llega con angus-
tia. Uno. = 29. Al rev., reparé algo con aguja e hilo. Dirijo a alguien una ofrenda, un poema, una 
canción. Símbolo que representa la resistencia óhmica de los conductores. Operación contable 
por la cual se han corregido determinados valores del activo, subvalorados por efecto de un 
proceso inflacionista, con el fin de igualarlos a su valor real. Al rev., en plural, prenda amplia 
que se coloca sobre la cabeza o los hombros. = 30. Al rev., río de España en la vertiente can-
tábrica. Al rev., canción melódica, parte de una obra clásica. Al rev., uno de los estados de EE. 
UU. Al rev., pueblo de Sevilla. Ni pierde ni empata. Al rev., marcharán. = 31. Nombre de varón. 
Discurso informal que en una celebración doméstica improvisa un espontáneo. Al revés,. dar un 
ósculo cariñoso. El que hablar no puede. Eché la llave al salir. = 32. Al rev., cosa de poco valor 
o importancia. Símbolo del tritio. Al rev., en fem., dícese de lo que es de grandes proporciones 
y causa admiración por su belleza o significado. Mil. Al rev., fem., que tienen alas. Emiten algo 
por la radio. = 33. Al rev., 51. Citábamos, mencionábamos. Ayuda en carretera. Al rev., figura 
geométrica. Echad la red al agua. Médico y teólogo español, martirizado en Ginebra. = 34. 
Perro. Al rev., deje de hacer alguna cosa. Símbolo del Roetgen. Insecticida. Artículo. Al rev., 
colocabas la corona a la reina del baile. Al rev., relativas al hueso. 

VERTICALES. = 1. 817. Criado principal que servía la mesa de un señor, y probaba lo que 
servían para prevenir el envenenamiento. Cortáis, separáis. Al rev., 102. = 2. Nombre de varón. 
Especie de caldo espeso que se añade a los guisados. Está. Hierba aromática para infusiones. 
Moneda europea. Al rev., pueblos muy pequeños. = 3. Pronombre. 100. Preposición. Famoso 
capitán espadachín. Antiguo nombre de la capital de Turquía. Nitrógeno. = 4. Sujeto maleante y 
desvergonzado. Al rev., averiguáis, investigáis. En catalán, nuevo. Consonante. Estaban. Al rev., 
101. Onda marina. = 5. Hermosa flor. Al rev., interrumpiese la conexión. Al rev., familia noble 
castellana que reinó en Castilla de 1369 a 1504, y en Aragón de 1412 a 1516. Al rev., actual 
jueza sevillana, azote de “espabilaos”. = 6. Punto cardinal. Algo que tiene lugar cada quince 
días. Al rev., cuida y vigila el pastor sus ovejas mientras pacen. Este. Serie de dibujos sobre una 
niña y su abuelo que cuidaban sus ovejas en la nevada sierra. En inglés, la conjunción adversa-
tiva “pero”. = 7. Al rev., que come mucho y con avidez. Al rev., siséis, robéis. Algo o alguien 
ineficaz, que no sirve o no es apto. Al rev., explicarán a los fieles el sermón durante la misa. 
501. = 8. Al rev., señora nacida en Écija. Exclamación. Consonante. Al rev., contenido de agua 
en la atmósfera o impregnando un cuerpo. Al rev., escuché.Al rev., dícese del eclesiástico que 

usa mitra. = 9. Fruta de primavera. Símbolo del uranio. Al rev., preposición. Río cántabro. Al 
rev., comprobada, examinada detenidamente. 1. Vocal. Al rev., Orden Anulada. = 10. Observó, 
contempló. Al rev., marcha popular de compás muy vivo. Nombre que se da a los que tasan o 
miden. Nitrógeno. Al rev., revista, más o menos especializada. = 11. Al rev., consonante. Al rev., 
nombre bíblico de mujer. Al rev., en plural, rica fruta. Nombre de varios reyes de Babilonia. 
= 12. Al rev., tomáis nota. Letra que tiene nombre de demostrativo. Segunda consonante. Al 
rev., tuesten al fuego. Al rev., en algunos lugares, conjunto de huevos puesto por la reina de las 
abejas. Al rev., algo que pertenece o es cosa de otro. Anillos. = 13. Coloca. Utensilio de cocina. 
Segunda vocal. Oxígeno. Al rev., fruto de la huerta. Rascaba la superficie de un objeto metálico. 
Al rev., exclamación animosa. Tratamiento contra Infecciones. 500. = 14. Símbolo del amperio. 
Al rev., envuelve. Al rev., persona seria, discreta y formal. Provincia castellana. Hermandad por 
parentesco o por amistad íntima. = 15. Al rev., ütiles o elementos necesarios para hacer cual-
quier trabajo. Negación. Al rev., parte delantera del barco. En catalán, nuevo. Preposición. Al 
rev., sostenlo, agárralo. = 16. Al rev., vine al mundo. Al rev., banderilla grande que se clava al 
toro desde el caballo. Cero. Al rev., estúdielo, recapacítelo. Mueve la cuna para dormir al bebé. 
Al rev., sosiegas, consuelas. = 17. Al rev., senda de poca anchura. Al rev., reparto armas a los 
centinelas. Cordial expresión de aliento. Al rev., acto por el que un Estado define la actitud que 
va a adoptar ante un hecho determinado. Al rev., Real Orden. Este. = 18. Al rev., artículo indeter-
minado. En inglés, automóvil. Doctrina tendente a seguir las ideas de un moderado socialismo. 
Nombre de mujer, en plural. Al rev., insistencia cruel en el daño que se causa. Tanto. = 19. Al 
rev., no tengo. Monumento pétreo de la antigüedad. Punto cardinal. Dos iguales. Infusión. Dejar 
para más tarde. Punto cardinal. = 20. Nombre árabe. Deseadas, soñadas. Al rev., enfermedad 
psíquica que se caracteriza por tener ideas fijas y obsesivas basadas en hechos infundados. 
Moremos, vivamos aquí. = 21. Para dormir. En soledad, fem. Taller literario. Al rev., cine famo-
so. Al rev., matrícula de Córdoba. Para hacer café. Matrícula de Cádiz. = 22. Al rev., dícese de la 
mujer que emigra. Segundo apellido de Cervantes. Al rev., arreglo baches. Dícese de las alas que 
tenía en los talones el dios Mercurio. Consonante. 23. Consonante. Al rev., dar a alguien lo que 
tenía antes de quitárselo, haberlo perdido o prestado. 1. Al rev., guiaba un vehículo. Embrolle. 
Al rev., conclúyela, termínala. = 24. Al rev., especie de pelliza. Al rev., nota musical. Periodo 
de tiempo. Parte posterior de la caballería. 901. Al rev., Club de Natación. En inglés, arriba. 
Entregan. = 25. En inglés, té. Al rev., nombre de consonante. Dícese de la persona que va sin 
empleo u oficio a establecerse en algún lugar. Al rev., nombre que recibe el curso alto del río 
Turia. Lo opuesto a bueno. = 26. Al rev., adverbio afirmativo. Acciones o ademanes ridículos. 
Consonante. Al rev., Instituto Libre Rivera. Real Liceo. Que no es regular, smétrico, uniforme.. 
= 27. Regalas. Famosa agua de colonia para pequeños. Cerámica de pasta porosa recubierta por 
un barniz vítreo. Cervatillo de dibujos animados. Al rev. escuché. Desposeído de sus dignidades 
y honores. = 28. Al rev., tostaba al fuego. Escuela Industrial Especial. Siglas. Isla situada en 
los confines del Atlántico y del Ártico. Punto cardinal. Fíjese, dese cuenta. Negación. 100. = 
29. Celebremos alguna broma o chiste. Al rev., territorio cuya extensión está precisada por la 
homogeneidad en un determinado aspecto. 1. Linaje de la nobleza castellana que se constituyó 
como una rama desgajada de la poderosa familia de los Lara. Al rev., pollino.. Al rev., señor. = 
30. Pongan su rúbrica. Símbolo del amperio. Sur. Al rev., antiguo boxeador vasco. Otro vasco, 
éste historiador. Medio coco. Vienes, involuntariamente, de arriba abajo. = 31. Echan agua al 
vino. Al rev., temor morboso a los recintos o espacios limitados. Al rev., disfruta. Al rev., ardor 
de estómago. = 32. Apócope de capítulo. El que toca el tambor en las fiestas del pueblo. Planta 
arbustiva que corresponde a diversas especies Cistus y Halimium. Al rev., patria de Abraham. 
Capital de Madagascar.= 33. Nombre que dan los romanos a la península ibérica. Al rev., amarro 
con cadena. En femenino, dícese del indio de América. Estimulen la cabalgadura. = 34. Al rev., 
himno nacional francés. Militar cuya divisa es una estrella de ocho puntas. Osadía, decisión para 
realizar algo arriesgado.
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CFGS SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ 
 I INFORMÀTICS

2 cursos, horari de tarda

CFGS MÀRQUETING I PUBLICITAT
2 cursos, horari de tarda

CFGM PERRUQUERIA 
I COSMÈTICA CAPIL·LAR
2 cursos, horari de matí

CFGM INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
2 cursos, horari de tarda

CFGM ESTÈTICA I BELLESA
2 cursos, horari de matí

CURSOS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

1 curs acadèmic, horari: matí (CFGM) i tarda (CFGS)

CFGM FUTBOL
1 curs, horari de matí o tarda

BATXILLERATS: CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 i HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

2 cursos, horati de matí

Som una cooperativa amb més de 30 anys d’experiència en l’àmbit de l’educació. Els nostres objectius bàsics han estat 
des de sempre oferir una formació de màxima qualitat per garantir l’accés dels nostres alumnes a la Universitat o al món 
laboral, i satisfer les necessitats, tant formatives com ocupacionals, de les empreses del nostre entorn geogràfic i dels 
alumnes i treballadors que en formen part. La nostra oferta educativa va des d’Ed. Infantil i Primària, ESO, Batxillerats, 
Cicles Formatius fins a cursos d’especialització de formació contínua i ocupacional. Tot això, amb els millors mitjans 
humans, materials i tecnològics, i amb el segell propi del nostre centre: L’ATENCIÓ PERSONALITZADA I L’EDUCACIÓ EN 
VALORS. Els nostres estudis d’educació postobligatòria són:

SERVEIS

•	 Cursos preparatoris exàmens oficials de Cambridge
•	 Activitats esportives i musicals extraescolars

•	 Servei de menjador i acollida
•	 Borsa i orientació laboral
•	 Noves Tecnologies aplicades a totes les etapes

•	 Campus Balmes: entorn d’aprenentatge virtual propi

•	 PFI, Formació ocupacional i contínua

•	 Cursos presencials, semipresencials i online

•	 Serveis FP: Assessorament i reconeixement d’aprenentatges

CFGM FARMÀCIA 
I PARAFARMÀCIA
2 cursos, horari de tarda

Vols matricular-te? Informa’t o contacta al Web, Facebook o al tel. 93 336 56 54

Centre concertat de L’Hospitalet de Llob.

Travessia Industrial, 157 
08907 L’Hospitalet Llob.

Tel. 93 336 56 54
www.jaumebalmes.com
www.balmesinnova.com

CFGS ASSESSORIA D’IMATGE 
PERSONAL I CORPORATIVA

2 cursos, horari de tarda

Centre d’Estudis
Jaume Balmes

Centre d’Estudis
Jaume Balmes

Director: Pedro F. Sánchez. Redactor jefe: Miguel Sánchez. Revisión: Sonia Sánchez, David Martín, 
Teresa Layes. Montaje, maquetación y diseño: Departamento de Nuevas Tecnologías e I+D, Óscar Sa-
las. Colaboradores literarios: Gonzalo Rodríguez, Sonia Sánchez, Luis Román, David Martín, Óscar 
Salas, Dolors Raspall, Marta Burguesa, David García, Mig Huelillo, Juana Rodríguez, Mònica Mayol, 
Mireia Cachot, Carles Martí, Juan A. Fernández, Tania Ortega, Pablo Domínguez, Sonia Morales, Javier 
Mombiela, Noelia Sánchez, Eduard Plana, Albert Ramos.


