




E
D

IT
O

R
IA

L

I tu, què faries?

A classe d’Història de la fi losofi a de 2n de bat-
xillerat, després d’estudiar la doctrina moral 
de Kant, fi lòsof alemany del segle XVIII, el pro-
fessor Ramon Rosales va plantejar un dilema, 
anomenat del cirurgià, perquè apliquéssim  
en la resposta el fonaments è  cs que defensa 
Kant. També se’ns donava la possibilitat d’ex-
pressar la nostra opinió de forma raonada. El 
dilema del cirurgia, que és una variació del fa-
mós dilema del tramvia formulat per Philippa 
Foot, ens va fer sor  r fum del cap. Us animem 
a respondre les diferents qües  ons (la quar-
ta no cal) i us deixem, com a mostra, algunes 
respostes dels alumnes de 2n. de batxillerat. 

“Ets  un metge i tens cinc pacients que necessi-
ten un trasplantament immediat si volen con-
 nuar vivint. Dos requereixen un pulmó, altres 

dos un ronyó i el cinquè un cor. Hi ha un sala 
con  gua on s’està recuperant un altre individu 
d’una fractura a la cama, però, a part d’aques-
ta lesió, l’individu està en perfecte estat. Per 
tant, si mates el pacient saludable i li extreus 
els seus òrgans salvaries els altres cinc.”

1. Què faries?

El primer que ens passa pel cap a tots és que 
val més que mori una persona i que visquin 
cinc que no a l’inrevés. No obstant això, tal 
com passa amb el dilema del tren, quan ets tu 
qui has de matar a aquesta persona ja no és 
tan fàcil elegir què fer. En el dilema del tren, 
per exemple, es proposa aquesta situació: 
“Un tramvia corre fora de control per una via. 
En el seu camí es troben cinc persones lliga-
des a la via. Afortunadament, és possible ac-
cionar una palanca que encaminarà el tramvia 
per una via diferent, però, per desgràcia, hi 
ha una altra persona lligada a la via. Hauries 
d’accionar la palanca?” Moltes persones quan 
es tracta d’una palanca i salvar cinc persones, 
responen que l’accionarien. D’altra banda, 
quan se’ls proposa que per salvar-les  han de 
 rar un home gras des d’un pont per parar 

el tren, no són de la mateixa opinió. No és el 
mateix contribuir des de la llunyania a matar 
una persona que matar-la directament, enca-
ra que les conseqüències de les dos accions 
siguin les mateixes.

És per això que, tornant al problema plante-
jat, si jo fos metge no mataria al pacient in-
nocent, ja que si ho fes estaria cometent una 
assassinat d’una persona innocent que no té 
cap culpa d’estar en una sala con  gua. (Ma-
rina Freixa)

2. Què faries si l’individu de la cama 
fracturada fora el teu pare/mare o alguna 
persona molt es  mada? 

Em comportaria de la mateixa manera si 
aquest individu fos un desconegut. La des-
gràcia d’estar a punt de morir d’aquestes cinc 
persones no s’hauria de traspassar a persones 
alienes, a no ser que s’hi volguessin implicar 
de forma voluntària. En cap cas es pot jugar a 
ser Déu. Un metge té el deure de salvar vides, 
però en cap cas fer-ho u  litzant vides d’altres 
persones sense el seu consen  ment. (Cèlia 
Fornés)

3. Què faries si uns dels cinc pacients 
necessitats d’un transplantament fora el teu 
pare/mare o alguna persona molt es  mada? 

Quan una persona molt es  mada està en una 
situació crí  ca es poden arribar a fer bogeries 
per tal de salvar-la. No obstant, l’ins  nt de fer 
qualsevol cosa al teu abast per tal de salvar-la 
és egoista, ja que només es tenen en compte 
els teus interessos i no els d’aquells que es ve-
uen implicats en l’acció.

Malauradament, el teu familiar  ha pa  t una 
desgràcia i, a menys que no t’ofereixis tu 
mateix a morir per salvar-lo, no hi ha mane-
ra è  cament correcta i, per tant, legí  ma de 
salvar-lo. 

Aquesta situació ens fa refl exionar sobre cir-
cumstàncies que estan fora del nostre abast. 
La culpa de la mort  del teu familiar no és teua 
en no poder salvar-la, sinó cal atribuir-la a la 
malal  a que pa  a. (Cèlia Fornés) 

4. Què faria Kant si fora el metge? 

Segons Kant, l’impera  u categòric ens obliga a 
actuar prenent la humanitat com a fi  mai com 
a mitjà. O que és el mateix: totes les perso-
nes tenen la mateixa dignitat. Per tant, en cap 
cas nosaltres no podem treure la vida a una 
persona per aconseguir un fi  que en principi 
considerem benefi ciós. Això seria u  litzar la 
persona com a mitjà. 

En tot cas, Kant preguntaria a la persona de 
la cama trencada si vol donar la seva vida 
per salvar la dels altres i respectaria la seua 
llibertat de decisió. ¿ Com podríem demanar 
o obligar els altres a fer una cosa que no ens 
agradaria que ens fessin sense el nostre con-
sen  ment? (Jordi Pagà)

 Cèlia Fornés, 2n de bat 



EDUCACIÓ SEXUAL POL GARCIA CARLES

Iris Segura, 1r A
 Paula Gómez, 1r A

Marc Bayo, 3r A

FORMACIÓ GOOGLE 
SCHOLAR

XARRADA SOBRE EL JOC 
DE LA MORRA

XARRADA SOBRE EL MÓN 
UNIVERSITARRSITARI 

XARRADA SOBRE ELS ES-
TUDIS DE GRAU EN EDUCA-
CIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

CONFERÈNCIA DE MAX 
GRAU A EUSES

CÉSAR ESTRANY

Marc Bayo, 3r A
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THE REAL WORLD JOURNEY
BY ANDER CERVELLERA

Vicent Andrés i Estellés

Zoe Morales, 3r A

Zoe Morales, 3r A



 Nil Hierro Talarn, 3r B
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Projecte Innovació 

(SVB + DEA) 
Moonlight!! 
#LlegimAmposta2019Se-
cundària

Anna Mayor, 1r A



CULTURA ANGLESA

Anna Mayor, 1r A

VIOLÈNCIA MASCLISTA

GRAN RECAPTE

Lluk Pons, 2n A

Lluk Pons, 2n A



ESGRIMA

V Open Internacional 
Saragossa

Jahvé Accensi, medalla de 
bronze al Torneig Nacional 
de Rànquing d’espasa mas-
culina per a menors de 14 

 JAHVÉ, BRONZE 

Adrià Morales, 2n A

EUROPEU DE TAEKWONDO

CAMPIONAT DE CATALUNYA JÚNIOR

     Josep Fornós, 3r B

Anna Mayor, 1r A

MULTIGAMES A BULGÀRIA

TAEKWONDO



REM

OPEN CATALUNYA

Lluk Pons, 2n A

EUROPEU DE TAEKWONDO

 Lara Pérez, 3r A

Iris Segura, 1r A
Paula Gómez, 1r A

TAEKWONDO

Lara Pérez, 3r A
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Carme Bel, 2n A 

 

or en trial bicicleta 

CAMPIÓ DE 
CATALUNYA

ATLETISME

Nil Hierro, 3r B

Josep Fornós, 3r B
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Raquel Baiges, 1r A
 Andrés Estorach, 1r B

Lluís Zumaquero,



CAMPIONATS DE CATALUNYA 

NATA
CIÓ

Carme Bel, 2n A

Nayla Cid, plata en el campionat de Catalunya de 
gimnàstica rítmica

Iris Segura Ferré, 1r A

Carme Bel, 2n A
Joan Sanz, 2n A

Marc Cortés Lor, 2n A

DÍDAC SILVA 
FITXA PER UNA UNIVERSITAT 
AMERICANA



L’Institut de Tecni cació guanya 
la Lliga de Debat a Tarragona

Aquest és el cinquè any que el cam-
pus Catalunya acull la fase local 
de la Lliga de Debat que organit-
za la Xarxa Vives d’Universitats. 
En l’enfrontament dialèctic hi van 
participar nou equips de nou cen-
tres de la demarcació de Tarrago-
na. L’equip guanyador, l’Institut 
de Tecnifi cació d’Amposta,  va pas-
sar a la fase fi nal de la competició, 
que es va celebrar del 3 al 5 d’abril 
a la Universitat Abat Oliba CEU).



L’Institut de Tecni cació,  nalista de la Lliga de Debat
Més de 5.000 estudiants debaten sobre si calen les fronteres



On i quan es va fer la competició?

En quina categoria participes?

Quin vas quedar?

Quants participants hi havia de la teua 
edat?

El circuit de moto era  molt difícil?

Quants anys fa que fas motocròs?

Per què et vas decidir a fer motocròs?

Quins han sigut els teus títols més im-
portants?

Quins són els teus objectius?

Marc Cortés Lor, 2n A



Marc Cortés, 2n A
Jordi Bonet, 2n B

Re exions d’economia

Júlia Krukonis Beltri 4t A

Intercanvi cul-
tural amb l’INS 
Els Alfacs



Paula Gómez, 1r A
Iris Segura, 1r A

Júlia Krukonis Beltri 4t A



Marc Bayo, 3r A
Manel Margalef, 3r A



Presentació de 
la publicació 
‘One land,  thou-
sand landscapes’

Marc Bayo, 3r A
Manel Margalef, 3r A

COPA CANGUR
La Copa Cangur és un concurs presencial de resolució 
de problemes matemàtics per a alumnes de 2n i 3r d’ESO. 
Aquesta 6 edició ha estat la primera vegada que ha tingut lloc 
al Campus Terres de l’Ebre de la URV el “dimarts 22 de 
gener” . Hi han participat un total de 15 centres del territori. 
Els alumnes participants es van organitzar en 20 grups de set 
membres per resoldre, en una hora, 12 problemes matemà-
tics i de lògica. La puntuació obtinguda per cada problema 
varia durant el concurs, en funció del temps i l’estratègia 
dels equips. El grup que va guanyar el concurs va rebre una 
copa d’un cangur daurat .

Els estudiants del nostre centre Joan Pujol, Jan Pagà, Pep 
Rodríguez, Khadija Lakbiach, Pau

Forcadell, Pol Fernández i Hamza Agoulmine van tenir 
una excel·lent participació ja que van quedar en cinquè lloc 
a la Copa Cangur de Matemàtiques, acompanyats pel seu 
professor Fredo Borràs.

Joel Falcó, 1r B

Arnau Pedrol, 2n A

RAMON SOGUES



Nil Hierro, 3r B 
Emilio Zambrano, 3r B     
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Joel Falcó, 1r B
Arnau Pedrol, 2n A

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES 4t ESO LA MARATÓ DE TV3

Paula Gómez, 1r A



Durant els mesos de febrer i març, al 
vestíbul de l’institut, vam poder gau-
dir d’una exposició de tàngrams, realit-
zats pels alumnes de 1r d’ESO a l’àrea 
de Tecnologia, amb el professor Albert 
Campos. 

Un tàngram és un joc xinès molt antic 
anomenat Txi Txiao Pan, que signifi ca 
taula de la saviesa. El trencaclosques està 

EXPOSICIÓ 
DE 

TÀNGRAMS

format per set peces o “tans”, que s’ob-
tenen tallant un quadrat en cinc triangles 
isòsceles de mides diferents (dos petits, 
un mitjà i dos grans), un quadrat i un 
trapezi. El joc consisteix a usar totes les 
peces per construir diferents formes. Amb 
aquestes peces es poden construir més de 
200 fi gures diferents. 

 Raquel Baiges, 1r A

Andrés Estorach, 1r B



Carme Bel, 2n A
Lluk Pons, 2n A

JORNADA DE POR-
TES OBERTES

Adrià Morales, 2n A

Diada de Sant 
Jordi 2019

Raquel Baiges, 1r A

iTec amb la Tecnologia i 
l’Aprenentatge Servei

Lluk Pons, 2n A
Joan Sanz, 2n A

LECTURA EN VEU ALTA



Certamen de Lectura en Veu Alta 

Carme Bel, 2n 

Joan Sanz, 2n A
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L’autor del mes, Ramon 
Rosales

Anna Mayor, 1r A 



DIA DE LA POESIA

Raquel Baiges 1rA 
 Andrés Estorach 1rB



13è PREMI SAMBORI ÒMNIUM 
EDICIÓ 2019

SORTIDA 
CIENTÍFICA 
4t ESO 

Ivan Sanguesa Quesada 2n A

MAX, UNIVERSITARI 

Lluk Pons, 2n A



Arròs, Col i FesolsEMPORIAE, lustratio 
archaeologica



Abu Bakr al-Turtuxí, 1000 anys i 30 Km.

Ramon Rosales



XAVIER VIDAL
Xavier Vidal de las Heras és un 
alumne del Màster de Formació del 
Professorat, que ha fet les pràcti-
ques a l’Itec,  amb   Lucía Tomàs.

T’agrada des de menut ser professor? 

Per què vas triar l’Institut de Tecnificació? 

Quins estudis tens?  De quina especialitat?

Si no pots ser profe, a què et dedicaràs? 

Destacaries alguna pel•lícula?

T’agradaria fer classes dinàmiques o se-
guir el llibre de text?

Com a professor, què t’agradaria fer? 

Raquel Baiges, 1r A
Andrés Estorach 1r B

Júlia Krukonis Beltri 
4t A

Intercanvi amb 
Alemanya

Zoe Morales, 3r A
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Martes, 02.04

Miércoles, 03.04.

Jueves, 04.04.

Viernes, 05.04

DEUTSCHLAND-AMPOSTA

Sábado, 06.04



GERMANY TRIP 2018

Paula Beltran, Ainoa Borja, Annia Calduch i Maria Foz

Domingo, 07.04

Lunes, 08.04

Martes, 09.04



Carme Bel, 2n A
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Amposta organitza 
el primer Congrés 
Salut i Esport

Raquel Baiges, 1r A
 Andrés Estorach, 1r B

Miquel Martí i Pol
Nil Hierro Talarn, 3r B       
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