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EDITORIAL ►Torneu a tenir entre les mans un
exemplar de Caliu, el 34. La màgia d’aquesta revista està
en la creació de la mateixa: la feu vosaltres, els alumnes.
Per tant, és la vostra revista i per tant, gràcies per fer-la
possible.
Vull aprofitar també per destacar tres aspectes. El primer fa referència a la portada. El dibuix de l’Ainhoa reflexa l’experiència de la Mar, una exalumna que quan va
acabar Dret es va enrolar en el Sea Shepherd, una ONG
que es dedica a salvar balenes. Ser jove, doncs, també
és això. El segon aspecte és l’aposta del centre pels projectes i per la recerca. Una mostra n’és el conveni amb
la UdeG, estímul per alumnes i professors. El tercer aspecte és un agraïment: a aquelles persones que creuen
en la revista i que sempre tenen un sí per ella, per la
revista. Dos noms propis: José Manuel Rodríguez, profe,
i Alícia Loma-Osorio, alumna de 3r. Mil gràcies a tots
dos, la revista és més absolutament vostra!
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CALIU 34

fotos grups

PRIMER D’ESO
PRIMER D’ESO A
TUTORA: ESTEFANÍA MARCH

PRIMER D’ESO C
TUTORA: CARME CAMPS

PRIMER D’ESO B
TUTORA: MARTA SOLER

PRIMER D’ESO D
TUTORA: ROCÍO DARRIBA

PRIMER D’ESO E
TUTORA: LÍDIA FERNÀNDEZ
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CALIU 34

fotos grups

SEGON D’ESO

SEGON D’ESO A
TUTOR: JUANJO MUÑOZ

SEGON D’ESO B
TUTORA: NÚRIA CORONA

SEGON D’ESO C
TUTOR: JOAN PUIGFERRER

SEGON D’ESO D
TUTOR: MARC COLOMER
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fotos grups

TERCER D’ESO

TERCER D’ESO D
BENITO HERRERA

TERCER D’ESO B
TUTORA: GISELA PUJOL

TERCER D’ESO E
TUTORA: JUANA CASTRO

TERCER D’ESO C
TUTORA: CARMEN GONZALO

TERCER D’ESO A
TUTOR: ALBERT REQUENA
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fotos grups

QUART D’ESO

QUART D’ESO A
TUTOR: DAVID BELTRAN

QUART D’ESO D
TUTOR: NORBERT BOTELLA

QUART D’ESO C
TUTOR: FRANCESC PUJOL

QUART D’ESO B
TUTOR: PAU CAMPOS
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Fotos grups

CICLE D’ADMINISTRATIU

SEGON D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
TUTOR: JORDI ORIOL

PRIMER D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES
TUTORA: TERESA FALGÀS

PRIMER DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
TUTORA: MÒNICA MARTÍNEZ

SEGON DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
TUTORA: MARIA CATALÀ
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fotos grups

BATXILLERAT

PRIMER DE BATXILLERAT A
TUTORA: CELIA CEVALLS

PRIMER DE BATXILLERAT B
TUTOR:TONI LLACH

SEGON DE BATXILLERAT A I B
TUTORES: TERESA MINGOT I MONTSE VILASECA
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fotos grups

CICLE DE CUINA
Primer de forneria, pastisseria i confiteria
Tutor: Cristòbal Borrego

Segon de direcció de cuina
Tutor: Gerardo Holgueras

Segon de cuina i gastronomia
Tutor: Carles San

Segon de forneria, pastisseria i confiteria
Tutora: Pilar Güell

Primer de direcció de cuina
Tutora: Pilar Güell
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fotos grups

CICLE D’ELECTRICITAT

PRIMER D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I
AUTOMÀTIQUES
TUTOR: FIDEL FARJAS

PRIMER DE SISTEMES ELÈCTRICS
ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
TUTORA: ÀNGELS OLIVELLA

SEGON D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
I AUTOMÀTIQUES
TUTOTR: IRENE MATEO

SEGON DE SISTEMES ELÈCTRICS
ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS
TUTOR:MARC MARTÍ
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CALIU 34

fotos grups

CICLE DE TURISME

PRIMER
DE GUIA
, INFORMACIÓ
ASSIS. TURÍSTICA
Primer
de Guia
, informació
i assis. ITuríst.
TUTORA:
M .VICTÒRIA
Tutora:
M .Victòria
Plaja PLAJA

SEGON DE GUIA , INFORMACIÓ I ASSIS. TURÍST.
Segon de Guia , informació i assis. Turíst.
TUTORA: MARIA CRISTINA LORA JAIME
Tutora: Maria Cristina Lora Jaime

CICLE DE MECÀNICA

PRIMER DE MECÀNICA
TUTORA: ARANTXA VITALLER

SEGON DE MECÀNICA
TUTOR:GERARD SABATER
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CALIU 34

projectes
CONVENI DE L’INSTITUT BAIX EMPORDÀ
AMB LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A LA RECERCA

Aquest curs, el conveni signat amb la UdeG per a la recerca, ha començat a donar els seus fruits
L’Institut Baix Empordà de Palafrugell ha establert una col·laboració amb grups de recerca i departaments de la Universitat de Girona (UdG) per cotutoritzar alumnes de treballs de recerca de batxillerat. Aquests alumnes portaran a
terme el treball de recerca integrat dins les línies de recerca dels grups d’investigació de la Universitat. La presentació oficial d’aquest acord entre les dues entitats es va fer visible el passat dia 8 de març on diversos investigadors de
la UdG van oferir una xerrada a l’INS Baix Empordà i posteriorment es van reunir amb els seus tutorands.
Un total de 7 alumnes de 1r de batxillerat, són els primers estudiants de l’INS Baix Empordà que realitzaran els treballs de recerca amb un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona. En aquest primer any de cooperació,
els alumnes han pogut escollir treballs d’investigació relacionats amb els departaments d’Història i Pedagogia i el
grup de recerca de Metalls i Medi Ambient de la Universitat. El treball de cada alumne està coordinat per un tutor
de l’Institut i un del Departament corresponent.
Cal destacar que tots 7 estudiants s’involucren en les línies de recerca de la Universitat. Així mateix, el conveni preveu que, com a mínim, l’alumne visiti una vegada la Universitat i formi part de l’equip de treball de la investigació. A
més a més, la UdG també es compromet a proporcionar material que els estudiants puguin necessitar per dur a
terme la investigació.
Aquesta aposta de l’Institut Baix Empordà s’emmarca en la voluntat d’orientar el batxillerat cap a la investigació.
Aquesta nova metodologia s’introdueix des de primer d’ESO per tal que els alumnes es vagin acostumant a la nova
manera de treballar. A tal efecte, s’ha constituït un grup de millora dins de l’institut per coordinar aquest projecte.
En aquesta sentit, la coordinadora d’aquesta línia, la Dra. Àngels Olivella i el director de l’institut, Joan Borromeo,
destaquen la motivació que suposa per l’alumnat treballar amb grups d’investigació reals i conèixer de primera mà
aquesta feina. Altrament, també remarquen que és una bona manera que els alumnes tinguin més clar quins estudis universitaris voldran fer un cop acabat el batxillerat.

Els treballs que participen en aquest conveni són els següents:
El comunisme a Palafrugell a l’època franquista.
Terrisseria romana a Llafranc.
Memòria del franquisme a Begur.
El tractament informatiu d’esdeveniments
violents a Europa i la resta del món: el cas
de la premsa espanyola i els atemptats terroristes.
Què coneixen els joves sobre l’autisme?
Com veuen la salut els joves?
Descontaminació de les aigües d’escorrentia
mitjançant un llit de suro.
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projectes
PROJECTE A.B.P. APLICAT A L’AULA

L’Aprenentatge Basat en Problemes, ABP, un projecte punter aplicat a 1r i 2n d’ESO
Aquest curs, aprofitant el conveni signat amb la Universitat de Girona per a la Recerca, s’ha implementat la metodologia A.B.P. a dos cursos de l’ESO: a primer i a segon. Aquesta manera de treballar es basa en aprendre resolent
un problema –metodologia que està aplicant amb èxit, per exemple, la facultat de Medecina de la UdeG.
Durant tot el curs, de les tres hores de Socials, una s’ha dedicat a aquest projecte. A primer d’ESO el fi era aconseguir crear un projecte d’estudi sobre les Gavarres a partir de les emocions i dels sentits. Partint del que sabien els
alumnes i del que volien saber, es van anar desenvolupant les eines per vestir el projecte. El treball s’ha fet per
grups i cada grup tenia una missió. Al final, ajuntant tot el material aportat pels grups, s’ha generat el treball final.
El projecte ha anat travessant per diverses etapes: treball a l’aula, buscar informació per fer el marc teòric, sortides
a l’entorn proper, sortida a les Gavarres per buscar mostres de fauna, flora, geologia i verificar aspectes treballats a
l’aula. Al final, amb tot el material generat es va muntar una gran exposició a l’entrada del centre. I a principis del
curs vinent, caldrà anar a exposar les conclusions a la Universitat de Girona.
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projectes
ERASMUS AL REGNE UNIT
Dues alumnes que cursen el CFGS d’Administració i Finances, la Bàrbara Giné i
la Judit Romero, han estat les primeres ambaixadores de l’Institut per Europa. La
seva aventura en el marc del programa ERASMUS+ fou el 18 de gener a BOURNEMOUTH, ciutat costera al sud d’Anglaterra (Regne Unit).

BÀRBARA. Com és que vau anar a fer un Erasmus? L’any

capaç de fer coses increïbles per tirar endavant i lluitar pels
seus somnis. Practicar l’anglès i haver après nous conceptes
a més de millorar la pronunciació

passat, al col·legi ens van anunciar l’oportunitat de poder fer
pràctiques a l’estranger i ens va cridar molt l’atenció la idea.
La Judit ja havia fet un Erasmus a Irlanda i al veure la gran
experiència que havia sigut per ella, vaig acabar motivant-me
a presentar-me a les proves de selecció amb ella.

Quins plans de futur tens? De moment estic treballant al
departament comercial i de producció a una empresa palafrugellenca, on gràcies a l’Erasmus podré aportar els meus
nous coneixements d’anglès. Però no descartaria mai la oportunitat de seguir viatjant i seguir aprenent molt més!

Explica’ns una mica l’experiència: L’experiència comença des
de que decideixes marxar i sents la il·lusió de ser seleccionada
a les proves, un cop aconseguit aquest pas i veus que ja ets a
l’avió per anar a un altre país on et trobaràs amb un munt de
gent nova, un idioma que no domines i milers d’experiències
per viure és quan et fas la idea de que estàs fent un Erasmus.

JUDIT. Com és que vau anar a fer un Erasmus? Perquè tenia
moltes ganes de viure l’experiència, aprendre anglès i coneixèr una altra cultura/país i costums.
Explica’ns una mica l’experiència: ha sigut una experiència
increïble, ja que he viscut en un altre país, amb un altre clima,
una altra manera de viure, de fer les coses, i compartir tot
això amb gent que gairebé no conèixer però que al final acaben sent el pilar de la teva felicitat.

Allà vivíem en una “hostfamily”, on teniem cadascuna la nostra pròpia habitació i bany compartit per les dues, totes les
demès facilitats de la casa les compartíem amb la família.
Vivíem a 45 minuts en autobús de la feina i l’escola a la qual hi
anàvem per les tardes per practicar anglès. Sembla una bogeria tenir que fer aquest viatge a les 8 del matí cada dia però
realment tota vivència que passàvem es convertia en una
aventura inoblidable.

Què és el més positiu de la teva experiència? Les amistats
que fas, l’apreci que li agafes a tota aquella gent que ha
“substituït” la teva família en moments tant difícils com bons.
Quins plans de futur tens? Exactament la setmana vinent,
torno a Anglaterra, vaig a buscar feina i a perfeccionar el meu
anglès. Sembla mentida com un Erasmus pot canviar els teus
plans de futur, ja que jo no sabia exactament què faria al acabar el cicle, l’únic que tenia clar era que volia estudiar idiomes, i ara que tinc l’oportunitat, que tinc amics, que em
conec la zona, és el millor moment per fer-ho.

El fet de estar en un altre país poder conèixer altres costums i
maneres de viure totalment diferents et fa créixer om a persona, et va adonar-te del que val realment a la vida i sobretot
obrir la ment. Quan fas un Erasmus no només aprens l’idioma
sino que també aprens valors.
Què és el més positiu de la teva experiència? Haver conegut
a gent meravellosa d’arreu del món, veure com la gent és

IRLANDA AMB PRIMER DE BATXILLERAT
Els alumnes de primer de batxillerat van anar de viatge a Irlanda una setmana
Divuit alumnes de primer de batxillerat juntament amb
dos professors del departament d’anglès, en Robert
Torres i l’Esther García, van anar una setmana a Dublín.
Aquest viatge els hi va servir per perdre la timidesa a
parlar l’anglàs i també per practicar-lo, ells s’ho van passar molt bé. A les cases d’acollida els van tractar molt
bé, i han viscut moltes aventures. Tres dies de la
setmana van anar a una acadèmia i van fer moltes
excursions, volien estar-hi més temps, però
en part trobaven a faltar a les seves famílies.
Reportage de Paula Torres, Sabrina Kloner i
Maria González (2n ESO)
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premis

HABIBA ARHIKA AL FÒRUM DE TREBALLS DE RECERCA DE SANTA CRISTINA
La Habiba va ser la representant del Baix al Fòrum de Treballs de Recerca de Santa Cristina. A més, ha
obtingut la nota més alta de 2n de Batxillerat. Parlem amb ella...
una feina extra que et fa créixer molt.
De què va el teu treball, Habiba?
Va sobre la vida del col·lectiu de
republicans espanyols en un
camp de concentració de nazi i
concretament a Mauthausen.

Per què?
Perquè encara que sembli molt difícil posar-se davant de
400 persones i et posis nerviosa i et quedis en blanc i ftinguis por a fer el ridicul, una vegada estàs allà t’oblides de la
gent i et centres en el treball i agafes una molt bona experiència.

Què et va portar a fer aquest
treball?
Quin batxillerat has estudiat?
Havia anat agafant curiositat en
el tema i amb el treball de recerca tenia l’oportuni- He fet batxillerat social humanístic.
tat de conèixer millor el tema i entendre millor i desQuè faràs l’any vinent?
prés vaig decidir fer el treball de recerca sobre això.
Estic pensant fer de Dret i Criminologia.
Per què consideres important aquest tema?
Perquè és un tema que actualment té molta importància, perquè s'està repetint una mica l’història com
la guerra civil de Síria. Això també porta molts problemes de racisme de xenofòbia i com veiem doncs ara
per tota l’Europa estan agafant mes polularitat aquest
partits d’xtrema dreta contraris a la immigració.
Parla’ns del treball de recerca: és difícil fer-lo? Compensa? Què s’aprén fent-lo? T’ho has passat bé?
El treball de recerca sempre és una cosa difícil de fer
perquè en el batxilerat hi ha molta teoria però bé, si
t’agrada el tema la veritat és que ho vas fent amb
ganes però si tries un tema que no t’agrada llavors sí
que pot ser una mica avorrit. La veritat és que al final
tota l'experiència val molt la pena. Vull dir que en el
treball de recerca, el guiatge del tutor -en José Manuel en el meu cas– ajuda moltíssim.
El vas fer sola o amb algú més?
No, el treball de recerca a batxillerat és individual.
Com va anar l’exposició oral a Santa Cristina?
Al principi no volia anar perquè els professors em varen proposar i jo sóc molt tímida i em feia molta cosa
posar-me davant de 400 persones, però al final em
van convèncer i va valer la pena anar!
Et van donar algun premi?
No hi havien premis, el que sí hi havia al final era una
foto i ens donaven una caixa amb libres de cada poble
i material escolar: llibretes,etc.
Aconsellaries algun alumne a repetir aquesta experiència que vas viure?
Sí, la veritat és que encara que sembli que és una cosa
de més que tu has de fer i altres no, considero que és

La Habiba entre en Pol, l’Enric, en Genís i en Reymark
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projectes
PROJECTE HORT

Els alumnes de 4D treballen per projecte. A més de Teatre i muntar exposicions, porten l’hort
Què feu en el hort? Plantem, reguem i treure les males herbes. Portem l’hivernacles, el compostador i la barraca.
Quins dies aneu a l'hort? Dilluns, dimarts i dimecres.
Us agrada anar a l'hort? Sí, moltissim perquè aprenem molt i fem coses noves.
Quantes persones aneu a l'hort? Tot 4t D. Treballems per projectes. Muntem exposicions (la de Dones l’hem muntat nosaltres), fem teatre (hem anat a la mostra de teatre de Blanes), fem l’hort, botiga, jardins, etc.
Sempre feu la mateixa feina? No cada vegada ens toca fer coses diferent, hi ha dies que ens toca regar, hi ha dies
que ens toca plantar, hi ha dies que anem a buscar canyes, hi ha dies que netegem el galliner, hi ha dies que revisem com està l'hort o el compostador o l’hiverncle. Tot ho hem construït nosaltres. Ara també hem ajardinat la
zona de darrere de la sala d’actes amb plantes aromàtiques comprades al centre Tramuntana.
Us agradaria anar més o menys hores a l'hort? Més hores!
Heu fet vosaltres la caseta de les gallines? Sí!
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l’institut al dia
DAVID MARTÍ AUPÍ GUANYA EL “JÓVENES
VALORES EN LA COCINA”

ENTREGA DELS CERTICATS DE CAMBRIDGE

El dia 14 de setembre es va fer entrega als nostres alumnes de David Martí Aupí, alumne de la primera proBatxillerat de l'Institut dels certificats oficials de Cambridge de la moció del CFGS en formació DUAL de direcció
prova realitzada en la convocatòria del mes de juny de 2016.
de cuina, ha guanyat el concurs europeu
"Jóvenes valores en la cocina", organitzat
pel Basque Culinary Center i DSS2016 eu.
SERVEI D’ALUMNES AL SIMPOSI DE MUSEUS DEL VI
Aquest concurs està destinat a joves cuiners
perquè puguin portar a terme les seves propostes gastronòmiques diferencials i posar-les
en pràctica en un restaurant pop-up en el mateix Basque Culinary Center. La originalitat, la
innovació i la creativitat es posen de manifest
en el concurs i en el producte generat.
Aquest alumne ja es troba engegant el projecte al País Basc i estarà en tot moment recolzat
pel professorat del centre. L'estada li permetrà mostrar de forma real les il·lusions de tot
Els alumnes de cicles de cuina, pastisseria i serveis en restaura- un llarg període d'aprenentatge.
ció i PTT de cuina de l'INS Baix Empordà, serviren l'esmorzar i dinar del XIV Simposi de l'Asociación de Museos del Vino de EspaTRIP TO IRELAND
ña celebrat al Museu del suro de Palafrugell entre el 5 i el 7 d'octuEl dijous 15 de desembre els alumnes de 4t
bre.
d’ESO i primer de batxillerat gaudeixen d’una
actuació de música i dansa irlandesa a càrrec
VISITA AL CAIXA FÒRUM DEL ALUMNES CFGS
del grup “Los Stompers”.
D'ADMINISTRACIÓ I FINANCES
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l’institut al dia

REACCIONS QUÍMIQUES AL CAIXAFÒRUM

EXCURSIÓ ITINERARI GEOLÒGIC

Els alumnes de 3A i 3B del nostre institut van anar a Girona
a fer un taller de Reaccions químiques a l'edifici de la Fontana d'Or, organitzat pel CaixaFòrum i després realitzaren una gimcana matemàtica pels carrers de Girona. Passaren una mica de fred, igual que
les professores que els acompanyen però tornarem tots en
perfectes condicions!

El dimecres 1 de Febrer, els alumnes de Ciències
de la Terra van fer un itinerari geològic per la zona
de Begur: Aigua Blava, castell de Begur, Sa Riera,
Platja del Racó i dunes de la platja de Pals.
Observaren diferents tipus de roques i van fer un
ampli estudi deEXCURSIÓ ITINERARI GEOLÒGIC
El dimecres 1 de Febrer, els alumnes de Ciències
de la Terra van fer un itinerari geològic per la zona
de Begur: Aigua Blava, castell de Begur, Sa Riera,
Platja del Racó i dunes de la platja de Pals.

VISITA A LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA UdeG

Observaren diferents tipus de roques i van fer un
ampli estudi de la morfologia litoral.
la morfologia litoral.

VISITA DE CICLES A LA FÀBRICA TORRAS
Els alumnes de segon de batxillerat, que cursen la matèria
de química, visitaren la Universitat de Girona per fer pràctiques i també visitaren les instal·lacions de la facultat de ciències. L'experiència va ser molt satisfactòria.
DEMOSTRACIONS DE CUINA D’ANTONI IZQUIERDO (ESPAI
DEL PEIX) I FILIP GEERS (HOTEL LA COSTA)
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l’institut al dia
CREACIÓ DE POEMES DADAÍSTES

SORTIDA DELS ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT
AL SALÓ DE L’ENSENYAMENT

Els alumnes de 4 ESO A, B i C, des de la matèria
de Llengua Castellana i Literatura, tot treballant el
Vanguardisme (inicis S. XX) han creat uns poemes
dadaistes. L'alumnat ha muntat a classe les exposicions de les seves creacions dadaistes.
Els alumnes i les alumnes de 2n de batxillerat del nostre
centre van anar al Saló de l'Ensenyament, a Barcelona, per
saber-ne més sobre totes les propostes d'estudis que s'ofereixen.

COMIAT DE 2n DE BATXILLERAT

XAVIER COROMINA I EL NITRÒGEN LÍQUID A LA CUINA

Els alumnes de 2n de batxillerat del nostre institut
van celebrar la seva festa de graduació el divendres
12 de maig. Va ser una festa molt emotiva, amb
actuacions musicals, discursos i projecció d'un audiovisual que repassava l'estada dels nostres alumnes des que van arribar a 1r d'ESO a l'ins Baix Empordà fins a l'actualitat. En acabat, es va oferir un
pica-pica per a tothom. Volem donar les gràcies a
totes les persones que van ajudar que aquesta festa
fos, com cada any, un èxit.

Grup d’alumnes de CFGS de Direcció de cuina
DUAL participant a la jornada formativa sobre l’aplicació
del nitrògen líquid a la cuina. El curs va estar impartit per
en Xavier Coromina, especialista en aquesta especialitat.
22
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l’institut al dia
VISITA A LA FÀBRICA J.VIGAS S.A.

IBLIOTECA DEL CASTELL DE PERELADA
I MUSEU DE TALTEÜLL

Els alumnes de segon del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances van visitar les dues unitats de producció de la fàbrica de suro J.Vigas SA.
La visita, just abans d’acabar el curs, els ha
permès veure un exemple real i proper de gestió logística i de producció. Els van explicar com arriben les
bales de suro d’Extremadura a la unitat de la carretera
de Regencós, com s’emmagatzema i codifica cada partida, com es bull i com es tallen els taps de vi i les
arandeles del tap de cava i tot el procés de tria de les
diferents qualitats i calibres. A Palafrugell s’acaben
els taps, primer es marquen, i després de passar diferents controls de qualitat i de parafinar-los i s’empaqueten per enviar-los als clients d’arreu del món.

El dimecres 24 de maig, els alumnes de 1r de batxillerat de l'ins Baix Empordà van visitar el Castell de Perelada amb totes les dependències visitables: l'ésglésia i el
claustre, ambdós del segle XIV; el museu del vi; el museu
del vidre i la ceràmica amb més de 2.500 peces de vidre
antic i, sobretot, la biblioteca, que amb prop de 100.000
volums és una de les millors col·leccions privades del món.
A la tarda, van anar a veure el Museu de Talteüll (França), Centre Europeu de la Prehistòria, un com- Durant aquest mes també van anar a Barcelona a una
plex construït a l’entorn de l’Home de Talteüll que presen- ronda de finançament de cooperatives Financoop.
ta tota la història de la humanitat a Europa des dels primers europeus fins a les portes de la Història, prenent
exemples de l’àrea més propera de Talteüll.
SORTIDA DE RELIGIÓ A GIRONA
SORTIDA A PALS

A finals de maig els alumnes de Religió de primer

Turisme va anar a Pals, a fer un recurregut medieval i explicar en 3 idomes els indrets més encisadors de la vila.

d’ESO van anar a Girona a visitat el Tapís de la Creació,
la Catedral i el Call jueu. La sortida constava de dues
gimkames, una a l’interior del museu i l’altra pels carrers estrets i costeruts del barri jueu. Va ser una excursió excel·lent malgrat el dia va ser molt calorós!
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AULA D’ACOLLIDA

NOVA DECORACIÓ DELS PASSADISSOS
by Alba Gara
les noves imatges que ara decoren les parets dels nostres
passadissos, fan que aquests siguin més vistosos i entretinguts ja que al passar et quedes mirant les fotografies
de vinil que hi ha. Ha estat una millora que crida molt
l’atenció doncs dóna molta vida als tants metres de passadís que tenim a l’Institut.

Els alumnes, a l’aula d’acollida, són atesos per la Lídia
Fernández. Ella ens comenta que són nois i noies que
aprenen ràpid però com tot si hi posen interès les seva
evolució és més positiva. Tota la comunitat educativa
del centre ajuda als alumnes de l’aula d’acollida. És
molt important adreçar-nos a ells en català sempre, i
sobretot els companys que són amb qui interactuen
més. La part oral es la part que veus on avancen més
ràpid, la part escrita els costa més. Aquest curs hi ha
uns 18 alumnes.
Sortida a Calella

MONES DE PASQUA
El dia 16 de març van venir 3 prestigiosos pastissers a
CONCURS D’ICONES
realitzar Mones amb els alumnes. Aquí en teniu una
Els alumnes de religió practiquen la técnica del Tremp
mostra:
d’ou pintant Icones. Les guanyadores d’aquest any han
estat la Clàudia García i la Liliu Martínez
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PREMI MESTRE SAGRERA

CARNAVAL A L’INSTITUT

Lliurament de la 32a edició dels premis Mestre Sagrera

El dia 23 de Febrer del 2017 els alumnes del centre
van decidir, amb el permís del equip directiu, disfressar-se o venir en pijama. Aquestes són unes imatges
de les disfresses més originals:

El dia 21 d’Abril del 2017 es va fer l’entrega de premis del
Mestre Sagrera al Teatre Municipal de Palafrugell. La Sandra Farrarons, la Sara Dahnoun, l’Isra El Harrami i l’Andrea
Cristea de 4rt B van obtener el primer premi amb un treball
sobre els accidents de trànsit. La Sira De Roda De Gou de
4rt A el segon de la categoría de 4t ESO amb un treball sobre l’evolució de l’educació. I per ultim en Joan Martí de 2
BATX B. va guanyar el primer premi amb un treball sobre
l’enllumenat públic a Palafrugell.
Moltes felicitats a tots!
TRES PORTADES PEL CALLU 34
Aquest curs els alumnes han creat 3 portades. De les 3,
n’han escollit una i les altres dues són les que teniu aquí: de
la Maria González i de la Clàudia Osuna.
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VIATGE FINAL DE CURS DE 4t D’ESO: BUDAPEST
A l’aeroport de Barcelona

COLÒNIES DE 2n ESO A MAS PAGÈS
La setmana del 12 al 16 de juny els alumnes de segon
d’ESO van anar al Mas Pagès de Banyoles a realitzar el
seu crèdit de Síntesi. Durant aquesta setmana, tots els
alumnes del centre han portat a terme aquest crèdit.
Les primeres instruccions

Volant cap a Budapest

Practicant el golf

TEATRE EN ANGLÈS A EMPÚRIES
Els alumnes de 2n d’ESO han realitzat una optativa de
teatre en anglès. Al mes de juny van anar a representar dues obres de Plutarc a les Ruïnes d’Empúries.

MOSTRA DE TEATRES A BLANES
Els alumnes de 4D, que treballen els continguts, van
participar a la mostra de teatre de Blanes amb una
obra escrita per ells mateixos. Tot un èxit!
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L’INS BAIX EMPORDÀ CELEBRA ELS XVI PREMIS MEDI AMBIENT

by Ramon Ribas

Deixar aquest planeta un xic millor de com ens l’hem trobat. Aquest desig i al mateix temps, prec, adreçat a les generacions
actuals i futures, resumeix a la perfecció, la raó de ser i objectiu d’aquests premis. La sala d’actes de l’Institut del Baix Empordà
de Palafrugell va quedar petita per presenciar, un any més, un esdeveniment que pren caràcter de clàssic, ens referim a la celebració d’una nova edició dels Premis Medi Ambient per unes escoles verdes. En aquesta ocasió, el centre educatiu baixempordanès ha arribat a la XVI edició d’uns premis que tenen com a objectiu la conscienciació, compromís, cura i preservació
del medi ambient per part de tots els alumnes i treballadors del centre. En aquest sentit, el director del centre, Joan Borromeo
i el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell, Xavier Rangel, van expressar la seva satisfacció per l’aposta i consolidació d’un acte que ja supera els quinze anys d’existència.
Amb aquests premis, i sota aquest lema: per unes escoles verdes, la modesta voluntat i aportació de l’INS Baix Empordà és la
d’aportar un gra de sorra per conscienciar als més petits del centre que si no anem amb cura, la terra pot tenir data de caducitat. És bo tenir ben present que el planeta Terra, tot i la creació i invenció de països i fronteres que els humans es van entossudir a construir des de temps immemorials, no és patrimoni de ningú quan es tracta de protegir-lo mediambientalment. Des
d’aquest centre, creiem que aquest planeta pertany a tots els éssers vius i fer-lo habitable és un deure i una tasca de tots, independentment de les nacionalitats i creences dels seus habitants.
En aquesta edició hi va haver en joc fins a fins a cinc premis i els projectes presentats van haver de passar el veredicte d’un
jurat. La guanyadora del primer premi valorat en un xec de 500 euros va ser per l’alumne de l’Institut Montsoriu, Mireia Gómez, gràcies al seu treball de recerca anomenat Estudi de l’eficiència de quatre remeis naturals i un helicida en la lluita contra
els cargols. A continuació, va ser la Núria Farràs de l’Institut Josep Vallverdú qui va pujar a l’escenari a recollir el segon premi
(una tableta) pel seu treball anomenat, està contaminat l’aire de l’Albí?. I per últim, en l’àmbit de la fotografia, els premis es
van distruibuir d’aquesta manera: la Martina Pérez de l’escola Vedruna de Palafrugell va quedar en primera posició, el segon
premi va restar desert a causa de la incompareixença del guardonat, mentre que en el tercer esglaó del podi hi va pujar l’Abril
Gutiérrez de l’escola Barceló i Mates. Tot plegat, es va amanir amb actuacions musicals a càrrec d’alumnes de la població veïna
de Mont-ras que va servir per fer més divertida la vetllada. La cirereta final al pastís va ser un aperitiu al restaurant del centre
elaborat pels mateixos estudiants de cuina.

El dia escollit per a l’entrega dels XVI Premis Medi Ambient
va tenir lloc el passat divendres 21 d’abril del 2017 a les 20
h. a la Sala d’Actes de l’Institut Baix Empordà de Palafrugell.
Aquests premis van comptar amb la presència, entre d’altres, del regidor de Medi Ambient de Palafrugell, el Sr. Xavier Rangel i del director de l’INS Baix Empordà, el Sr. Joan
Borromeo.
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EL COIXÍ DEL COR

Cada Nadal la Pilar Valenzuela, professora de castellà, organitza el taller del “Coixí del Cor”
Pilar, perquè neix el coixí del cor? Gràcies a la Micki, una senyora d’aquí que va anar a Estats Units i va veure
que allà ho feien i va tenir la idea de fer-ho aquí.
I per què al Baix Empordà? Ens va proposar que si podíem fer coixins pels que en necessitaven.
Quan fa que s’organitza? Aquí a Palafrugell fa 3 anys, i a Palamós uns quants anys més.
De qui va ser la idea? La idea va ser precisament del servei d’oncologia de l’hospital de Palamós.
Qui hi participa? Pot participar-hi qualsevol qui vol participar. Una persona s’encarrega de cosir els cors, comprar la roba, rentar-la, tallar-la, cosir-la i després el que fem aquí a l’institut és fer unes etiquetes i donar-li un
missatge de esperança.
Quants cors vau fer aquest nadal? Aquest últim nadal 45, ha sigut el record perquè el primer any vam fer uns
20 i després va pujar a 20. L’any passat vam fer uns 30.
Què et va inspirar a fer en aquest projecte? Jo ja col·laborava amb diferents ONG’s de tipus molt a prop de
casa nostra i després he tingut dues companyes que per desgràcia van tenir també càncer de pit i també va
aprofitar els coixins. O sigui que quan vaig veure la proximitat em vaig decidir també de col·laborar.
T’ajuden altres persones? M’ajuda la meva mare, es l’unica persona que em va ajudar a fer coixins.
Quan vas començar en aquest idea? Fa 5 anys i 3 a l’institut.
T’agrada fer coixins per les malaltes? Sí, el que passa és que jo faig coixins perquè a mi m’agrada cosir. Sempre
tinc coixins fets a casa.
Per què a l’hospital de Palamós? Perquè es l’hospital comarcal de referència.

28

CALIU 34

projectes

PROJECTE ROSSINYOL
Al poble funciona el “Projecte Rossinyol” i cinc exalumnes en l’expliquen
Quina és la finalitat d’aquest projecte?
Integrar als nois nouvinguts al nou poble i a la cultura cultura catalana.
De quina manera participes?
MÍRIAM: D’una forma suplementadora d’un nen de 10 anys. Fem activitats d’oci i lleure i conversa en català. Si
anem al cinema, el veiem en català.
ALBA: Jo tinc una nena de 10 anys també de l’escola de Torres Jonama i el que fem és teatre, anar al cinema, ensenyar-li llocs del poble i activitats per nens i per joves; i tot això en català.
T’agrada fer-ho? Per què?
MÍRIAM: Sí, perquè a part de que ajudo a una nena a aprendre l’idioma i la cultura, també fem activitats divertides
per ella i per mi i s’estableix un vincle.
ALBA: Sí, perquè al principi el meu nen era molt tímid, però ara ha millorat i hem establert un vincle.
Què et va motivar per participar en aquest projecte?
La meva carrera ja està vinculada a aquest projecte i des del primer ja teníem al cap participar-hi; el fet que algunes
companyes hi haguessin participar ens va animar i em vaig engrescar i vaig decidir començar en el projecte. Sí que
es veritat que en la nostra carrera necessitem un número de crèdits extra per poder tenir el títol de carrer.
Participeu en altres projectes a part d’aquest?
MÍRIAM: Jo no participo en altres projectes, sí que fa uns anys havia participat des de l’escola a ajudar un nen petit.
ALBA: Ara mateix tampoc participo en cap projecte però he participat en projectes amb discapacitats i amb dones
maltractades.
Cobreu per fer això? No, només ens donen 250 euros per gastar-los en activitats per fer amb els nens.
Què esteu estudiant o de què treballeu?
ALBA: Jo estic estudiant publicitat i Relacions Públiques i també treballo en el casal de teatre com a professora pels
nens petits.
MÍRIAM: Jo treballo de divendres a diumenge en un supermercat.
Quins plans de futur teniu?
MÍRIAM: Acabar la carrera i l’any que ve treballar realment del que m’agrada.
ALBA: A mi m’agradaria tenir una empresa amb casaments, però abans vull acabar la meva carrera i viatjar.

La Sandra, la Míriam, l’Alba, l’Ainhoa i la Desirée
Exalumnes del Baix en el projecte Rossinyol
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DONES
El dia 8 de març, a l’INS Baix Empordà, s'inaugurà l’exposició “Dones” per commemorar
el dia mundial de la dona treballadora.
«El paper de la dona en la història sovint no es veu, cal cercar-lo al darrere » Així comença el recorregut per l’exposició “Dones” que hi ha instal·lada en la entrada de l’Institut Baix Empordà. Al llarg de cinc vitrines amb continguts
minimalistes (un metrònom, un pinzell, una radiografia, un crani, etc.) es repassa la presència de la dona a la història. La filosofia de la mostra es resumeix en la frase que l’obre: el paper de la dona ha estat sempre amagat; cal
anar al darrere de les vitrines per trobar-lo. Així, a la part posterior dels expositors, hi ha biografies de grans dones
de la història: Hypatia d’Atenes, Artemisa, Mdme. Curie, etc. A més, pels passadissos del centre hi ha repartides
més biografies i dos murals que recuperen les vides de dones que han fet història però que han restat a l’ombra. La
mostra conclou amb un audiovisual i unes figuretes de fang que, a través de la poesia, homenatgen les dones en
aquest 8 de març. L’exposició ha estat organitzada com un projecte transversal on hi ha participat els alumnes del
4tD, els de 3B i els de primer d’educació visual i plàstica. La inauguració va comptar amb actuacions familiars i lectura d’un manifest i poemes.
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CONCURS D’ORATÒRIA
Vam fer una entrevista a l’Helena Prohias, de 2n ESO A, que va participar en la fase prèvia d’un concurs d’oratòria i va ser seleccionada. De més de 900 persones, només 20 van ser seleccionades. També
va estar en la fase prèvia l’Ainhoa Martín, de la mateixa classe que l’Helena.
Com és que vas decidir concursar?
Perquè vaig obtenir una recomanació del mestre de català.
L’Ainhoa i l’Helena

Quant de temps vas dedicar a fer la redacció de 500-600
paraules?
Més o menys dues setmanes.
Quan vas anar a les practiques prèvies del concurs d’oratòria, vas tenir vergonya?
Sincerament, em moria de vergonya!
De què tracta la redacció?
La redacció tracta sobre “Perquè m’agrada llegir?”.
Vas tenir més idees del tema de la redacció o va ser la primera que vas pensar?
Sí, va ser la primera que vaig pensar.
Ens podries fer un resum de la teva redacció?
Parlo sobre com em sento llegint, perquè m’agrada llegir...
Ens podries dir alguna frase per l’oratòria?
M’agrada llegir perquè m’agrada escapar del món i distraure’m dels problemes.
Al veure per primera vegada la sala on exposaries la teva
redacció, què vas pensar?
Vaig pensar que era massa gran, mai havia anat, però a l’assaig em vaig tranquil·litzar molt.
Els moment previs al sortir, què vas sentir?
Em sentia molt nerviosa, sobre tot al posar-me el micro.
A l’acabar, et vas trobar satisfeta amb la teva oratòria.
Sí, perquè el dia abans m’havia sortit una miqueta malament, però quan ho vaig fer, em vaig sentir molt bé.
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ACTIVITATS PORTADES A TERME A ESCOLES VERDES
XERRADA RESIDU ZERO
El 16 de gener l’Esther Peñarrubia, doctora en Enginyeria Agrònoma i traductora del llibre “Zero waste
Home” de Bea Johnsons al català i al castellà, ens
visità a l’Institut. Els alumnes d’Escoles Verdes van
assitir a la xerrada on els explicà l’estratègia de les
5 R: rebutjar, reduir, reutilitzar, reciclar i rot (fer
compostatge).
SORTIDA al SAFAREIG MUNICIPAL de Palafrugell

Els alumnes de 1r d’ESO d’Escoles verdes, vàren fer una sortida
conjunta amb els alumnes de 1r d’ESO de l’IES Frederic Martí, el
passat 21 de febrer.
El motiu de la sortida va ser observar i analitzar l’aigua del safareig municipal de Palafrugell. Es va observar la qualitat de l’aigua,
la transparència i es va fer un anàlisi del pH, els nitrits i els nitrats.
La participació dels dos instituts al Fòrum d’Escoles Verdes, promou aquest tipus d’activitats, enguany centrades en l’Aigua com a
punt d’interès.
UNA JORNADA A LA FUNDACIÓ MONA
El dimarts,28 de març, l’alumnat de 1r d’ESO va visitar la Fundació Mona per desenvolupar una part del currículum de Ciències Naturals. La
Fundació Mona és un Centre de Rehabilitació de Primats, on ximpanzés i macacos, que han estat artistes, models de publicitat i mascotes,
es recuperen dels maltractaments que han rebut i, davant la impossibilitat de retornar-los a llurs llocs d’origen, viuen en la màxima llibertat
possible.
Un total de 92 alumnes i professors/es varen gaudir d’una visita guiada
a les instal·lacions, una xerrada sobre l’impacte ambiental que s’està
generant en l’hàbitat d’aquests ximpanzés i van participar en un joc de
rol sobre la problemàtica que comporta el conreu de l’oli de Palma en
aquelles zones.
FÒRUM D’ESCOLES VERDES
El dijous 30 de març, 5 alumnes de l’Institut
Baix Empordà, de 1r i 2n d’ESO, vàrem assistir
al Fòrum d’Escoles Verdes de les Comarques
Gironines.
Vàrem participar 21 centres de les comarques
del Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, La
Selva i el Pla de l’Estany. Un total de 92 alumnes i professors acompanyants vàrem compartir el matí a la Casa de Cultura de Girona.
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CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MÒBILS VELLS

Els alumnes de 2n d’ESO de l’optativa d’Escoles verdes han iniciat una campanya de recollida de Mòbils Vells amb
l’objectiu de col.laborar amb l’Institut Jane Goodle
en la campanya “Mobilitza’t per la Selva”. http://
www.movilizateporlaselva.org/ca/
“Mobilitza’t per la Selva” és una campanya de reutilització i reciclatge de mòbils. Aquesta campanya
proposa allargar la vida útil dels nostres mòbils, i a
la vegada, ens ofereix una forma fàcil i gratuïta d’aportar mòbils en desús (en funcionament o no).
Amb això aconseguim: Reutilitzar terminals i reduir
la insostenible demanda dels seus components,
reciclar elements útils i disposar adequadament dels materials tòxics, evitant la contaminació del medi i recaptar
fons pels programes d’educació, conservació i desenvolupament a l’Àfrica, com el del Centre de Recuperació de
Ximpanzés de Tchimpounga (Congo).
VISITA A L’HORT DE L’INSTITUT
El passat dimarts, dia 25 d’Abril, els alumnes de 1r d’ESO
d’Escoles Verdes de l’institut i els de l’IES Frederic Martí
varen visitar l’hort de l’institut.
L’hort ecològic de l’institut, que cuiden els alumnes de 4rt
d’ESO, és un terreny composat per tres bancals, un hivernacle, una barraca, un galliner i el compostador. Als bancals hi ha plantats vegetals i fruites de temporada.
El compostador el cuiden els alumnes de 1r d’ESO, on es
llença part de la matèria orgànica que es genera a la cuina del restaurant de l’institut.
SORTIDA PER PRACTICAR SNORKEL A TAMARIU

CONCURS APILO XII

El 8 de juny, com a activitat de cloenda de l’optativa d’Escoles Verdes,
els alumnes de 1r i 2n d’ESO que l’han cursat aquest semestre, vàrem
practicar snorkel a la platja de Tamariu.
L’activitat ha estat conjunta amb tots els centres escolars del municipi
ja que ha estat promoguda per l’Ajuntament de Palafrugell.
Va ser una experiència molt positiva, fresca i diferent en la que els/les
alumnes varen descobrir el fons marí del nostre litoral equipats amb
màscara, tub i aletes i acompanyats d’un monitor del centre de busseig STOLLI’S.
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Enguany, l’IES Baix Empordà ha tornat a participar en
la tercera edició del concurs APILO XII.
Aquest concurs es porta a terme a tots els centres
escolars de Catalunya i té com a objectiu recollir el
màxim de piles usades per tal de que siguin reciclades.
Enguany, els alumnes de 1r i 4rt d’ESO de l’optativa
d’escoles verdes han estat els agents APILO, encarregats de promoure aquesta recollida a l’insitut. El total
recollit ha estat, 43kg de piles usades!! Seguim reduint i reciclant!!
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VISITA A L’OFICINA DE TURISME DE PALAFRUGELL
El dimecres 16 de novembre de 2017, els alumnes del Cicle
Superior de Guia, Assistències i Informació Turística vantenir
el privilegi de visitar l’Oficina de Turisme de Palafrugell. L'experiència va ser molt enriquidora i van rebre un tracte molt
agradable per part de les treballadores: Sophie, Clàudia i Ferni. També, van rebre molta informació que els serà molt útil
pels seus estudis. Des de aquí, fem un agraïment a l’Oficina
de Turisme de Palafrugell per aquesta dedicació que ens van
donar. Gràcies!

VISITA AL MONESTIR DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
El 16 de Març els alumnes de 1r i 2n de Cicle superior Guia,
informació i assistències turístiques van visitar el conegut Monestir de Sant Feliu de Guíxols i ens van fer una visita guiada
teatralitzada anomenada Un dia a la vida del Monestir.

SHAKING HANDS
February, 20th 2017. Today, the students of second from High
Level Technical Degree in Tourism made a role play simulating
a job interview in english.
The objective about this activity its learn how to use the language, proving the student’s skills.
The student who pass the prove Jordi Herrera and our teacher
in practices Sonia, recreated an interview so quickly.

SERVUCCIÓ
Sabeu que és una Servucció?
Els alumnes de 1r ja ho saben!
Fa anys a l'EHTG, el professor Jordi Bachs em va ensenyar una activitat pràctica
molt maca per posar en pràctica una servucció i ara quan ho haig d'explicar els
alumnes ho fem amb aquesta mateixa pràctica.
Ens hem anat a esmorzar a la pastisseria MERCI ! I allà hem omplert la nostra
graella de servucció.
Ha estat una experiència molt enriquidora, ja que en Sergi López el gerent del
negoci, ens va explicar alguna de les seves estratègies de màrqueting. gràcies
Sergi!
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● ELS ALUMNES DE TURISME DE L'INS BAIX EMPORDÀ DE PALAFRUGELL CORONEN EL MONTGRÍ
● VISITA D’EN MARC GENÉS DEL CONSELL COMARCAL
● L'IES BAIX EMPORDÀ A LES JORNADES "NOVES TENDÈNCIES EN EL TURISME"

JORNADA D’IPEP
El passat 26 d'octubre del 2016 els alumnes de
Turisme van formar part de les xerrades impartides per alguns dels emprenedors d'algunes
empreses com Adsmurai, Camí de Ronda o la
cervesera La Brava.
Empresaris que han innovat, creat, o modificat serveis i productes que avui dia ofereixen al públic, impulsant i expandint el mercat turístic català.
GIMCAMA DELS ALUMNES DE TURISME A ALUMNES ALEMANYS
Els alumnes de turisme de l’INS Baix Empordà
organitzen una gimcana a alumnes alemanys
El dimarts 20 de setembre del 2016, tot just en
el segon dia de classes, els alumnes de primer
i segon del CFGS de Guia, Informació i Assistència Turístiques, van acompanyar als
alumnes d’un institut de la població alemanya
Rheda-Wiedenbrück a conèixer Palafrugell i
les costums catalanes d’una manera amena i alhora divertida.
La proposta en qüestió va ser fer-los participar d’una gimcana amb proves com la construcció de castells humans,
veure en porró, fer cagar el tió, cantar les típiques havaneres, descobrir els edificis més emblemàtics palafrugellencs o recitar textos del cèlebre escriptor local Josep Pla. Cal destacar l’excel·lent predisposició dels joves alemanys en totes i cadascuna de les proves, finalment, com en totes les proves competitives hi va haver un vencedor,
però, al marge de classificacions, la lectura positiva de tot plegat van ser les rialles que durant aquell segon dia de
classe ens vam endur tots plegats.
Pels alumnes de primer i segon del cicle turístic va ser la millor manera de començar el curs d’una manera diferent i
gaudint d’un dia a l’exterior, sens dubte, una bona manera de carrregar les piles, pels de segon curs va servir per
refrescar la memòria d’allò après en el curs anterior i pels nouvinguts de primer per fer un primer tastet d’allò que
aprendran.
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50a EDICIÓ DEL GIROCÀMPING

RUTA PELS ARROSSAR DE PALS

Els estudiants de Turisme de l’Institut del Baix Empordà van assistir el 3 de març a la cinquantena edició
del Girocamping. És una Fira dedicada al sector dels càmpings tant per a professionals com per a famílies. L’esdeveniment va tenir lloc del 2 al 5 de març al Palau de
Fires de Girona, amb 130 expositors i un gran nombre
d’activitats.

Caminar entre camps preparats pel cultiu de l'arròs,
uns amb les crestes treballades, altres ja inundats, els
de més enllà amb les saques plenes de llavor a punt
per la sembra. Aquest és el magnífic paisatge que han
gaudit els alumnes de 2n de Turisme, que han anat
interpretant aquest patrimoni tant empordanès durant la ruta.

VISITA A L’ARXIU COMARCAL
L’arxiu comarcal va obrir les portes el día 24 de març a la Bisbal d’Empordà per a què els alumnes trobessin tota la informació necessària per
portar a terme la seva tasca profesional. Per fer-ho van comptar amb
l’ajuda de tot el personal que treballa allà. Els van oferir llibres, documents, revistes i diferentes webs.

DINAR DE PROTOCOL

Ja s’ha convertit en una tradició
que el tema Protocol Social a taula
del mòdul 4 de Protocol i RRPP es
faci de manera pràctica aprofitant
que a l’Institut tenim un restaurant
de 1a: deliciós menú degustació,
asseguts a una taula imperial.

DIA MUNDIAL DEL TURISME

El pròxim dimarts dia 23 de setembre es celebra El Dia Mundial del Turisme i
els alumnes de 1r i 2n curs del CFGS de
Guia, Informació i Assistència turístiques van fer una sèrie d'actes per celebrar
-lo.
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HAVANERES

Alumnes de 1r de Turisme INS
Baix Empordà ens guien per "la
Calella de les Havaneres", explicant-nos els orígens i les raons
d'existir d'aquest tresor tan
preuat que són les nostres havaneres.
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RAMON RIBAS, PERIODISTA

Ramon Ribas és un alumne de Turisme que treballa a Ràdio Palamós i al Diari de Girona
Nom: Ramon Ribas
Edat: 41
Lloc de residencia: Palamós
Vas estudiar periodisme? No, al meu poble existeix una radio municipal i els nens del poble podíem fer programes
de tot tipus, musicals, d’esports, d’entreteniment.
On treballes? Actualment estic a l’atur però els caps de setmana treballo a la radio de Palamós i també escric al
diari de Girona.
En què has treballat? Sobretot al món del periodisme. He treballat a diferents mitjans de comunicació, he treballat
a ràdio Palamós on actualment estic retransmetent els partits de futbol, i al final dels partits entrevisto els jugadors.

CALIU 34—L’EQUIP DE LA REVISTA
SEGON D’ESO Alba Gara Acosta, Juan Francisco Carmona,Maria Fernanda
Centeno, Elba Irene Cesar, Adil El Aasraoui, Leandro Escudero, Maria González, Genís Jurado, Sabrina Kloner, Pol Llorà, Reymark Manalo, Ainhoa
Martin, Enric Morales, Paula Ortiz, Christian Pérez, Arnau Reig, Erik Rueda,
Paula Torres, Karla Álvarez, Àlex Arasil, Jihane Arahmani, Raluca Cucinsehi,
Gerardine Fedriani, Joana Figueres, Dani Franco, Marc García, Nil Girona,
Àlex Grau, Marc Guerrero, Youssef, Carla Luna ,Clàudia Osuna, Yassin Ouabdellah, Elia Pou, Salma Talhi i Andrea Tormo .
TERCER D’ESO Pol Andreu, Ismael Berjón, Alexis García, Àlex Herrera, Alícia
Loma-Osorio, Athenea Ojeda, Facundo Lautaro Peraza, Frank Rodriguez,
Marwa Saimik, Kimberli Nicole Salinas, Irina Sardiña, Jorge Tabero, Ingrid
Vidal, Ismael Alabassi, Soukayna Boulahroud ,Marlin Bustillo, Jhamil ,Sanna
Echjijem, Xavier Estudillo, Valeria Àlvarez, Jonathan Grande, Eloy López,
Carlos Pérez, Àlex Porto, Isaac Ramírez, Youssef Tahiri i Jessica Paola Alvarado .
Coordina: Lluís Carbó
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DAVID MARTÍ AUPÍ, GUANYADOR DE LA BECA BASCA

En David acaba de tornar del País Basc on ha cuinat dins d’una bombolla de vidre. Ens ho
explica amb detall

Com et dius? David Martí Aupí.
Quants anys tens? 25 anys.
Quan vas començar a estudiar cuina? Al 2014.
Què et va motivar a estudiar cuina? Doncs, la sort i
l’oportunitat de poder estudiar aquí, i com que jo estava
estudiant a Girona la carrera de comptabilitat i finances
la meva mare em va dir que s’estava creant un grau superior nou i com estava una mica cansat de la carrera
em vaig decantar per la cuina, ja que m’agradava.
Cuines a casa? Sí, cada dia.
I de petit cuinaves? No, vaig començar a cuinar amb 16
anys.
On vius? Aquí a Palafrugell.
A quin cuiner admires? Bé, quan em fan aquesta pregunta, que me la fan sovint, no m’agrada contestar-la.
Quan vaig començar a estudiar al Baix vaig tenir molts
professors, però sempre dic que el cuiner Carles San,
que és un professor d’aquí, és la meva referència.
Has conegut cuiners importants? Sí, realment. He tingut
la sort, en la meva trajectòria que ha sigut curta però
molt intensa, de conèixer cuiners d’estrelles Michelin.
Què se’t dóna millor fer a cuina? Jo vaig començar amb
plats freds i ara estic començant a tocar plats calents,
però jo sóc un boig a l’hora de pensar i m’agrada molt
innovar i un bon cuiner ha de saber innovar i ha de saber imaginar plats nous.
Seguiràs aquesta opció a la teva vida professional o
tens un altre treball en ment? Tinc un altre treball en
ment, però és tot relacionat amb el món de la cuina.
Quins plans de futur tens? És una pregunta estranya en

aquet moment de la meva vida, perquè estic en una setmana que pot canviar tot el meu futur, però intentaré
tirar endavant el meu negoci.
A quins restaurants has treballat? He treballat en molts
restaurants diferents, vaig treballar al hotel cala del Pi,
vaig treballar també a can Pedrés a Pals, després ja vaig
anar a restaurants mes tècnics...
Has treballat amb grans cuiners? Sí, he estat amb grans
cuiners de la cuina empordanesa.
Actualment en quin restaurant estàs treballant? Swing
gourmet de Navata.
Proposa’ns el teu menú ideal: De primer: un gaspatxo
de mango. De segon plat: els macarrons de l’avia. De
postres: Ferrero Rocheé líquid.
Explica’ns la teva experiència al país basc: Tot va sorgir
una nit d’estiu. Una matinada que vaig tornar de festa
(quan tornes de festa sempre tens idees molt boges i els
cuiners tenen això en comú) i bé, vaig decidir anar una
estona a l’ordinador per desconnectar una mica de la
festa i vaig trobar per casualitat en el facebook una
imatge que deia “concurs de cuina” i em va sorprendre:
havies de pensar en muntar un negoci, però havies de
muntar-lo des del principi. Un menú de menjar, un menú de beguda i una performance de decoració. Vaig decidir-me a buscar idees, vaig mirar vídeos al youtube, i
em va sortir “jugar a futbol dins una bombolla gegant”
que es fa a Girona on la gent entra dins una bombolla
enorme i comencen a jugar a futbol a dins. I llavors vaig
pensar que si la gent pot jugar a futbol dins una bombolla per què no poden menjar dins una bombolla? I des-
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ENTREVISTA CARLES SANS, PROFESSOR D’EN DAVID

prés vaig començar a crear un menú, amb una carta de vins i
tot això. I vaig basar-me en que el meu menú i la meva carta
de vins tingués relació amb el meu projecte que consistia en
entrar en una bombolla gegant i la gent hi pogués entrar
dins a menjar. Això era un concurs a nivell Europeu i no m’imaginava guanyar. Però al cap de 2-3 mesos em va arribar
una carta dient-me que estava entre els 10 finalistes i havia
d’enviar més detalladament el que seria el meu projecte. No
m’esperava ser un dels 10 finalistes i vaig detallar una mica
més les coses. I aquest projecte va ser un dels guanyadors!
Eren tres guanyadors de tot Europa i el premi era fer-lo realitat. I va ser quan vaig anar al País Basc a fer-lo real. Amb la
condició que ells posaven tots els diners i jo havia de muntar
tot el que havia projectat en el projecte. Un menú normal,
una carta de vins i crear una bombolla. Vaig contactar amb
una empresa que fan bombolles gegants, amb els de Madrid
i amb els del País Basc, i vaig fer possible que 70 persones
poguessin menjar dins una bombolla...
11 preguntes i 11 respostes curtes...
Quin és el teu menjar preferit? Els macarrons de l’àvia.
Quina és la teva beguda preferida? La gasosa.
Ets de mar o muntanya? Per què? De mar. Perquè vivim a la
Costa Brava
Quin és el teu animal preferit? El gos.
Quin és el teu llibre preferit? Qualsevol llibre de John Lithgow. M’agrada molt el misteri.
La teva cançó preferida? Legend, de Marsal Ventura.
Quin és el teu hobby? Cuinar.
Pel·lícula preferida? Qualsevol del Jim Carrey.
Quin és el teu color preferit? El blau elèctric.
Idiomes ? Català, Castellà, Anglès, Alemany i Rus.
Frase/paraula amb la que et sentis identificat? Mishu.

Carles, com ha estat la teva experiència com a
professor d’en David?
En David fa tres anys va començar el cicle
de grau superior, va ser la primera promoció. Era un grup molt reduït. Un grup molt
estrany perquè teníem personalitats de
molt diferents i va costar d’unir-les. El David era un dels líders del grup, tirava endavant tot el grup.
Era bon alumne al centre? Sí. El primer any va
tenir molt interès, moltes ganes. L’interessava
molt el tema de la cuina, ell venia del món d’empresarials.
Què se li donava millor fer? Tenir idees boges.
Es a dir, inventava coses, però li faltava molta
base del que ve a ser la cuina, però a vegades et
venia amb idees que et paraves a pensar-hi i li
preguntaves que com havia arribat a aquella
conclusió. Combinacions de plats, combinacions
de coses que eren una mica estranyes -i a vegades no gaire correctes.
Com t’imagines el seu futur? No ho sé. Perquè
té moltes llums, es a dir, te moltes llums amb el
sentit de que ha tingut molta sort des de que jo
el conec. Ha tingut sort amb tots els concursos
que ha anat, els ha guanyat, coses que ha fet li
han anat bé, li han ofert molts treballs i li han
anat bé. Si posa una mica de seny , una mica
d’humilitat, una mica de sentit comú doncs jo
crec que ves a saber a on pot arribar. Com a
cuiner, hi ha alumnes que he tingut que tenen
els dots de cuiner que dius mmm.... flipants, que
creus que arribaran molt lluny. En David no té
tants de dots però té el sentit de la imaginació,
de la creativitat, de les ganes i amb això ves a
saber a on el porta, no?
Per què creus que ha estat seleccionat? Doncs
suposo perquè va tenir una idea molt revolucionaria en el sentit de que era fer una cosa allà,
al Basculinal Center, molt diferent i molt rara i
que creava moltes expectatives, de cara a la
publicitat del centre d’allà.
Quins creus que son els seus punts forts? La imaginació, la capacitat d’anar més enllà i de combinar el que és el menjar amb un espectacle; ja no
el fet de combinar gustos estranys sinó donar-li
un sentit al que estan demanant al restaurant.

En Carles San, professor d’en David, cuinant a la cuina del Baix

Reportatge d’Íngrid Vidal i Athenea Ojeda
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AMB ELS PARES A L’INSTITUT

De vegades es dóna el cas d’alumnes que tenen els pares a l’Institut. O bé perquè són
professors o secretàries. Anem a veure què en pensen els protagonistes!
ÈLIA PÉREZ
Filla de Pere Pérez, psicopedagog

Actualment continuar creixent professionalment.
Un consell als que encara estem estudiant? Que aprofitin
el temps i els coneixements que podeu obtenir.
MARTÍ PÉREZ
Fill de Pere Pérez, psicopedagog

Quan fa que vas estudiar al Baix Empordà? Ara ja fa
gairebé 9 anys que vaig acabar els meus estudis a
l’institut Baix Empordà.
T’agradava estudiar? No em desagradava, anar a
classe no estava malament, suposo que el pitjor
era haver d’estudiar pels exàmens.
El millor record de l’institut? Els companys de classe.
El fet de tenir el teu pare de professor et va condicionar? No especialment, en alguns moments podia
incomodar sobretot per les bromes dels companys
Et senties vigilada? En absolut!
Quina assignatura t'agradava més? Biologia.
Quina assignatura t'agradava menys? Química, especialment química orgànica.
Com era tenir al germà/germana a l'institut? Coincidíem molt poc, no m’afectava
Vau tenir el vostre pare de professor? Només en
alguna guàrdia i durant un crèdit de síntesis.
Què vas estudiar després de l’ESO? Batxillerat científic.
Quan vas marxar de l’institut, qué vas fer? Vaig estudiar medicina Veterinària
Quan vas començar l'institut ja tenies clar que volíeu estudiar quant acabessis?
No exactament, però sí que sabia que la veterinària
era una opció possible.
De què treballes? De veterinària avícola.
T'agrada treballar d'això? Sí!
Et va costar trobar feina?Per sort no.
Feies algun esport? Durant els primers anys d’institut jugava a bàsquet, però després ho vaig deixar
per una lesió.
Quin tipus d'alumne eres?
És molt difícil de respondre això! Potser us sabrien
donar una resposta els meus professors!
Quins plans de futur tens?

Et va agradar estudiar a l’INS Baix Empordà? Va ser una
experiència molt interessant, crec que va ser enriquidor a
nivell tant personal com educatiu.
Quins professors t’agradaven més? En general tinc molt
bon record de tot el professorat.
Què recordes del teu pas a l’INS Baix Empordà? Les hores
del pati amb els amics i el menjador escolar, on vaig fer
molts amics que també es desplaçaven des d’altres pobles i
es quedaven regularment a dinar a l’institut.
Fins a quin curs vas estudiar a l’INS Baix Empordà? Vaig
fer tota l’ESO i el Batxillerat. L’últim curs va ser 2n de Batxillerat.
Quants anys has estat a aquest institut? 6 anys.

Quina assignatura t’agradava més ? I la que menys? No
era el mateix les assignatures de l’ESO que les del Batxillerat, però si hagués de triar-ne alguna, em quedaria amb
Dibuix Tècnic amb l’Enric Nolla, Física amb en Juli Colom i
Matemàtiques amb l’Anna Campanya.
Tenies llibres o ordinador? Què prefereixes? Tenia llibres i
un carpesà arxivador, però em trobava sovint amb una
motxilla que pesava molt i acabava causant-me mal d’esquena. Precisament, el meu treball de recerca de 4art d’ESO tractava sobre la implementació dels portàtils a l’escola,
els quals van ser adoptats al cap d’un o dos anys, substituint els tradicionals llibres de text, actualment desactualitzats. Personalment, prefereixo els ordinadors. Al batxillerat
vaig començar a portar, amb permís del/la professor/a,
l’ordinador portàtil personal per prendre apunts de manera
efectiva i ràpida.
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Et segueixes relacionant amb alguns companys? I mantens contacte amb algun professor? En efecte. Esporàdicament em trobo amb alguns companys, i sobretot ens
comuniquem via xarxes socials. Amb els professors,
però, he perdut més el contacte.

NÚRIA CATALÀ
Filla de Lluïsa Bonet, secretària

Trobes que l’institut ha canviat molt? Fa temps que no
el visito, així que no ho puc apreciar.
Què va significar tenir el pare fent de professor a l’Institut? Algú que em podia portar i tornar de l’escola en
cotxe fàcilment, ja que feia horaris similars. Això va ser
de gran ajuda durant el Batxillerat, ja que no hi ha transport escolar i jo sóc de fora de Palafrugell.

Quan temps fa que vas estudiar al Baix Empordà? Fa
uns catorze anys.
La gent et tractava diferent per tenir la teva mare
aquí? No, com a handicap tenia que no podia fer campana perquè la meva mare s’enterava.
Et senties més vigilada? No, al final si fas algun cosa
que no esta bé al final s’acaba sabent hi tinguis la mare
o no.
Com eren les teves notes? Les meves notes eren bones.
Quin és teu millor record de l’institut? Els companys,
professors... també recordo moments del pati, les classes, les hores de tutoria que fèiem debats, en el menjador –abans ens quedàvem a dinar.
Quins van ser els teus professor preferits? Recordo la
Carmen una professora que em feia castellà. Jo sóc
molt dolenta redactant i ella em va ajudar molt.
Encara tens contacte amb algun amic de classe? Sí, encara tinc contacte amb amics de classe.
Com recordes el teu pas per l’institut? Divertit. Complicat al principi perquè no vaig poder començar igual que
la resta, però bé.
Actualment treballes? Sí, estic treballant a un hotel
que està a Pals que és diu ES PORTAL.
Com és el teu dia a dia? El meu dia a dia és llevar-me,
desperto el ‘peque’, esmorzem, el porto al col·legi i jo
me’n vaig a treballar, i quan acabo de treballar el vaig a
buscar, juguem una estona li preparo el sopar i a dormir.
Reportatge de Genís, Enric, Pol i Reymark, de 2n ESO
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PAULA MARTÍNEZ, EXALUMNA DEL BAIX

Entrevistem a la Paula, que va estudiar ESO i Batxillerat al nostre institut
Quants anys tens? 25, sóc del 1991.
Quants anys vas estar a l’INS Baix Empordà? Del 2002 al 2008. Quatre d’ESO
i dos de Batxillerat Social-Econòmic.
Què vas fer quant vas marxar de l’Institut? Vaig fer 4 anys d’universitat, Educació Social.
Estàs treballant? Sí.
Amb qui vius? Comparteixo pis a Barcelona.
Què és el que més t’agradava de l’Institut? Les excursions, els viatges, els
amics i companys...
I el que menys? L’horari, és molt millor la jornada intensiva. Nosaltres fèiem
matins i tardes.
Quins professors recordes més? David Beltran, Lluís Carbó, Yolanda Gisbert,
Pau Campos, Toni Llach.
Et segueixes veient amb antics companys? Sí, amb bastants, no els veig molt
freqüentment, però sí, ens anem veient.
Què creus que ha canviat de l’institut? Físicament l’edifici ha canviat bastant: menys taquilles, l’edifici nou s’estava construint…
Què estàs fent actualment? Treballar i quan puc vaig de viatge a algun lloc.
Com t’imagines el futur? Treballant molt dur i sent econòmicament independent.
Assignatures preferides quan estudiaves: A l’ESO m’agradaven Socials, Música. Al Batxillerat, Filosofia, Geografia,
Economia de l’Empresa, Història de
l’Art.
UN MENJAR: Suquet de peix.
UNA CANÇÓ: Redemption song
UNA BEGUDA: La cervesa.
UN PAÍS: Nicaragua.
UN PERSONATGE HISTÒRIC: Ghandi.
UN PINTOR: Klimpt.
UN INVENT: L’internet.
QUÈ CANVIARIES DEL MÓN: Les desigualtats.
UN ANIMAL: El gos.

Entrevista d’Alícia Loma i Athenea , de 3r ESO
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MAR CASARIEGO A BORD DEL SEA SHEPHERD
La Mar va estudiar al Baix Empordà. Va estudiar Dret però de cop la seva vida va
canviar de rumb. Ens ho explica...
En quins anys vas estudiar al Baix? Del 2004 al 2008.
Fins quin curs vas estudiar? Vaig estudiar tota l’ESO aquí.
Quins records guardes de l’institut? Quan estaven fent la part nova.
Què vas estudiar després? Batxillerat Internacional i Dret.
Com vas contactar amb Sea Shepherd? Quan vaig acabar la uni vaig enviar un currículum.
Ens pots explicar quina funció fan? Es una ONG que es dedica a la conservació del medi ambient.
I tu quina feina hi fas? Soc oficial i esta a càrrec de la navegació.
Explica’ns una mica l’experiència a l’organització... Tenim 8 vaixells repartits per tot el món.
Com és la vida en un vaixell? No és molt agradable sempre es el mateix.
Hi ha risc? Sí, corre el risc de xocar amb una roca i enfonsar-se i el risc d’ incendiar-se.
De què vius? Cobres un sou? No cobro sou, visc del meu treball.
T’hi vols dedicar? Sí.
És dura la vida a bord, sense trepitjar terra en molts mesos? No se’m fa dur, però trobo a faltar l’espai.
I la família, què hi diu? Em sap greu que nomes estigui un mes a casa.
Explica’ns alguna experiència viscuda que t’hagi marcat especialment Vaig fer el canvi de guàrdia i vaig
veure una balena que estava enganxada en una xarxa.
Quina tripulació porteu? Depèn del vaixell; hi ha mecànics, cuiner i tripulació variada.
En quin idioma us enteneu? En anglès, perquè hi ha gent del tot el món.
Has voltat molt? Sí, he estat a Sud-àfrica, Brasil, etc..
Podeu fer una mica de turisme? Gairebé mai podem, només quan ens sobre temps.
Quina és la part més xula? M’agrada tenir un impacte total amb el medi ambient.
I el més dur? Per mi el més dur són les condicions de vida.
Quan no navegues amb SeaShepherd, què fas? Treballo a Palamós en un vaixell particular.
Quins plans de futur tens? No ho sé, m’acabo de treure la titulació per portar vaixells més grans.
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PAU CAMPOS, DEL BORDILS A ROMANIA

En Pau, professor d’Educació Física, marxa a entrenar un equip professional de handbol a Romania. Aquest juliol comença un nou repte a la seva carrera d’entrenador
Quant temps portes al institut? 12 anys.
Què vas estudiar? Activitat física en esport.
Que estàs fent actualment, a part de professor al Baix?
Estic fent de professor a la universitat, a la UDG, faig de
professor de Handbol i als vespres entreno un equip a Bordils.
Què vas a fer a Romania? Doncs m’han demanat per portar
un equip professional de Handbol a Bucarest i ens anem allà a
portar l’equip professional i l’única fenia seria això.
Com ho compagines a nivell familiar? El primer trimestre
ve tota la meva família amb mi a Bucarest, viurem allà i els
nens aniran a l’escola allà, una escola privada i després de
nadal jo tornaré anar cap allà i la meva família tornarà cap a
Girona.
Com t’ha arribat aquesta oportunitat? Doncs a través de la
selecció de Romania que la porta l’entrenador del Barça, que
ja ens coneixem.
Quant temps portes vinculat al món de l’handbol?
Com a jugador vaig començar als 13 anys i com a entrenador
des del 2000 o sigui que 17 anys d’entrenador.
Quina ha estat la teva trajectòria com a jugador i com a
entrenador?
Com a jugador la majoria de la carrera la vaig fer a Bordils i
vaig arribar a jugar primera nacional que és la tercera categoria a nivell espanyol; i com a entrenador vaig fer categories de
base, vam guanyar campionats d’ Espanya, campionats de
Catalunya i vaig arribar al primer equip de Bordils.
Quin es el teu jugador preferit?
Nikola Karabatic.
Et va ser difícil prendré la decisió d’anar-te’n a Romania?
Sí, molt, perquè no només marxava jo sol, també marxa tota
la meva família i els nens de l’escola que són petits -el petit té
5 anys, la gran en té 8- i era una decisió que vam haver de
madurar molt.
Per què vas prendré aquesta decisió?
Perquè creia que necessitava un canvi, porto molts anys al
Baix, a la Universitat, a Bordils; també portava 8 anys seguits
i volia fer un parèntesi buscant reptes per auto motivar-me
una mica.
No tens por de canviar d’aires, com bé deies en una entrevista al Diari Girona?
Sí, molt, ara aquest cap de setmana he estat a Bucarest, una
ciutat totalment diferent, una cultura totalment diferent i la
veritat és que te’n vas a un món que desconeixes però això
també em fa estar més viu i aprendre idiomes, coses noves.
Sí que tinc por però a la vegada il·lusió!
Què és el que et preocupa més?
La comunicació amb l’idioma; ells parlen Romanès i una mica d’anglès i jo parlo català, castellà i una mica d’anglès i ens
hem d’entendre en aquet idioma. Estic estudiant romanès per
intentar poc a poc poder-me comunicar millor.
Quant temps has planificat estar fora?
En principi són dos anys. Tinc un contracte per dos anys, però
en el món de l’esport mai se sap, si perds tres partits seguits
de vegades s’acaba abans...
Què tal el romanès?
El romanès l’estic estudiant i començo a saber alguna expressió, com saludar, coses de la casa, alguna norma bàsica d’educació i estic estudiant els primers verbs, però a poc a poc;
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s’assembla molt al català i jo crec que poc a poc podrem establir una conversa.
I amb les rodes de premsa?
Les rodes de premsa seran en Anglès i si hi ha algun
dubte o algun periodista que no sap Anglès, doncs hi
haurà un traductor.
Creus que serà un repte difícil per a tu?
Molt, perquè és un món molt professional, hi ha
molts jugadors que no conec, que estan guanyant
molts diners i a més s’espera molt d’ells i en un país
que no conec. Entre habituar-me, conèixer el món
professional i preparar els entrenaments, doncs sí, és
molt difícil.
Quins plans de futur tens? Després de Romania
què?
Doncs això es el que més m’agrada perquè no ho sé...
Has vist ja el país?
Sí, aquest cap de setmana ja he firmat el contracte, va
ser una visita ràpida el cap de setmana i no vam veure
la part turística, l’únic que vam veure va ser la part
d’oficines del club, pavelló, hotel i poca cosa més.
Quan marxes cap allà?
El 18 de juliol, per començar el 19 de juliol la pretemporada.
A quin equip t’agradaria més entrenar?
Suposo que a tota la gent que és d’aquí li agradaria
entrenar al millor equip de Catalunya que és el Barça.
Moltes gràcies Pau i molta sort a Romania!!!
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JÚLIA PAZ MONCAYO, SEMIFINALISTA DELS IV JOCS FLORALS DE CATALUNYA
La nostra alumna Júlia Paz, que cursa estudis de 1r d'ESO, ha estat seleccionada
com a semifinalista de la seva categoria en els IV Jocs Florals de Catalunya.
Aquest dissabte passat, 27 de maig, es va celebrar l’acte de lliurament del premi
de la demarcació de Girona a l’Auditori de Santa Coloma de Farners. Hi han participat alumnes de totes les comarques gironines i la narració de la Júlia va ser escollida la millor de la comarca del Baix Empordà.
Tot seguit, el relat amb el que va participar: Tota una vida juntes

«La història que us explicaré ara va començar l’any 1977, quan una família que vivia a Catalunya va patir
un accident i només va sobreviure la filla petita, una nena que es deia Arlet i tenia dos anyets.
L’Arlet va anar a viure amb uns familiars que econòmicament no estaven bé. Eren sis a la família, els pares
i quatre fills. La casa era petita només disposava de dues habitacions per tots.
Quan va arribar l’Arlet tot es va complicar. Després de fer tot el possible per poder-la mantenir la decisió
que van prendre va ser molt dura: l’havien d’internar en un orfenat per tal que tingués la possibilitat que
una bona família la pogués adoptar i oferir-li la vida que ells no li podien donar.
El dia que va marxar l’Arlet plorava desconsoladament. No era l’única, ho feien tots. Després d’uns minuts
amb molta angoixa la van veure com s’allunyava camí de l’orfenat. Van ser les pitjors hores de la seva vida.
L’Arlet es dirigia a un petit poble als peus dels pirineus d’Osca, Ainsa. L’Arlet contemplava el magnífic paisatge. Això la va reconfortar. En va quedar enamorada.
En la llunyania va veure una gran església amb un gran campanar i encuriosida va preguntar al xofer què
era allò i li va contestar que a partir d’ara seria casa seva.
La seva primera impressió en arribar va ser bona. Al baixar del cotxe va sentir l’escalfor de la gent que estava allà. Era un gran edifici amb molts departaments. Hi havia nens de totes les edats, des de petits a
grans. Tots s’ajudaven.
Les habitacions eren compartides per edats. No era com estar a casa però era molt semblant. Tenien uns
horaris que havien de complir. S’aixecaven i esmorzaven. Després rebien classes durant 4 hores. La feina
la feien tots junts, un dia un grup un dia un altre. Les tardes eren diferents, tenien temps per relacionar-se
i fer amistats.
L’Arlet de seguida es va avenir amb 4 nenes amb qui curiosament compartia l’habitació. La Ivett era una
nena que venia de Lleida amb una història molt semblant a la de l’Arlet. Vivia amb la seva àvia des que va
néixer fins que la seva àvia va morir. La seva companya de grup de feina era la Gimena que venia de Santander. Va ingressar a l’orfenat perquè els seus pares eren toxicòmans. A l’hora d’estudiar la Leyre s’asseia
al seu costat. L’ajudava en les matemàtiques. N’era una experta ja que venia d’un altre centre on allà tot
era molt estricte i els feien estudiar les 24 hores del dia. La seva mare va morir al part i del seu pare no
se’n sabia res. L’hospital la van donar en adopció. I per últim la Bàrbara, la xerraire del grupet d’amigues.
Només feia que explicar historietes per fer-nos riure. La seva mare la va tenir de molt jove. Encara estudiava i els seus pares la van obligar que la donés en adopció ja que ella havia de seguir els estudis. Totes juntes van formar una petita família. Eren com germanes.
Passaven els anys i moltes nenes marxaven. Algunes famílies amb ganes de tenir fills s’adreçaven a l’orfenat. Cada vegada que n’entrava una l’Arlet pensava si seria ella l’escollida i amb la pena de que si fos ella
deixaria enrere l’amistat de les seves quatre amigues.
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Com que elles no sabien quan arribaria el dia que s’haurien de separar, van decidir viure cada moment
com si fos l’últim que estaven juntes. A les nits xerraven fins a la matinada. Parlaven de si més endavant es
casarien, de si tindrien fills... La Bàrbara sempre amb un somriure deia que jo coneixeria un home ric i
aniríem a viure a Nova York; la Ivett volia viatjar sola i conèixer món; la Leyre volia (formar una família)
conèixer el seu príncep blau i tenir molts fills; la Gimena volia ser monja; la que ho tenia més clar era l’Arlet, però: volia estudiar, fer una carrera per poder ajudar a tots aquells nens i nenes que com ella no havien tingut una família. Al final de cada nit es feien una promesa: ajuntaven les seves mans i deien que mai,
mai, mai es separarien.
Malauradament la separació va arribar als 13 anys. La Leyre i la Bàrbara varen ser adoptades per un matrimoni d’uns 50 anys i van anar a viure a la Corunya. L’Arlet va quedar molt afectada per la marxa de les
seves amigues però a la vegada estava contenta perquè per fi la Bàrbara i la Leyre tindrien uns pares.
Un dia van anar d’excursió al convent de monges d’Ainsa. Els van ensenyar tot el que les monges feien. La
Gimena va decidir que es volia quedar allà i que a partir d’ara aquelles monges serien la seva família,
i aquell convent casa seva. De totes cinc ara només en quedaven dues, l’Arlet i la Ivett.
L’Arlet i la Ivett van arribar a la majoria d’edat. Els tocava començar una nova vida fora d’aquell lloc que
les havia ajudat a créixer. El centre les va ajudar a buscar una feina.
La Ivett va trobar feina a una perruqueria i quan va estalviar quatre calés va agafar la motxilla i va marxar a
un altre país a recórrer món com ella volia. L’Arlet treballava de nit a una cafeteria, i amb el que guanyava
es podia pagar els estudis. Totes les altres hores se les passava estudiant a la biblioteca, a la universitat o
al petit pis que havia llogat. Entre la feina i els estudis no tenia temps per res més.
Un dia estudiant a la biblioteca va notar com si algú la mirés. Va aixecar el cap i va veure un noi que no li
treia els ulls de sobre. Va desviar la mirada i es va posar vermella. Va recollir i va marxar. En aquell moment un nou sentiment va créixer dins d’ella. No sabia el que era però li agradava molt. Van començar una
amistat. Les hores d’estudi es portaven millor compartint-les amb en Pau. L’Arlet ja no se sentia tan sola.
I va arribar l’últim any de carrera. Després d’esforçar-se molt l’Arlet es trobava a la recta final. Per fi l’Arlet
seria educadora social i podria ajudar les famílies amb pocs recursos.
Feia temps que l’Arlet tenia ganes d’ensenyar l’orfenat a en Pau. Estava agraïda al centre i havia arribat
lluny gràcies també a ells.
En arribar l’Arlet tot va ser una festa: la directora, les mestres, les cuineres,... estaven molt orgulloses d’ella i en Pau els va semblar un noi encantador.
Van passar tot el dia allà. Abans de marxar la directora la va cridar un moment al seu despatx. Li va oferir
quedar-se al centre com a assistenta social. Durant uns segons l’Arlet es va quedar en silenci. No es podia
creure el que estava escoltant. Per fi el seu somni es feia realitat i a més al centre on ella havia viscut mitja
vida.
Al sortir d’allà li va explicar a en Pau. Content i emocionat va aprofitar per demanar-li per casar-s’hi. Ho
van fer al cap de tres mesos.
Amb el temps l’Arlet es va adonar que a la seva vida hi faltava un fill però aquest no arribaria mai. Els metges li van confirmar la notícia. L’Arlet no en podria tenir mai.
Un matí des del seu despatx va veure que entrava una nena, petita, rosseta, amb els ulls ben oberts i li va
fer pensar en el dia que ella mateixa va arribar. S’hi va acostar i abans de demanar-li com es deia va sentir
que no es volia separar mai més d’ella, que volia que fos la seva filla i passar tota una vida juntes. Notava
que el cercle s’havia tancat.»
Júlia Paz Moncayo
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CONTES PER A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU
Uns dels projectes més estimats de l’Institut Baix Empordà és el dels contes per a l’Hospital sant Joan de Déu. Aquest projecte
es fa a tercer i agrupa als alumnes de religió i alternativa. A les hores de classe, els alumnes, per grups, elaboren un conte per
a portar-lo als nens que estan ingressats a l’hospital. Ells en fan l’argument, els dibuixos, el text. Després l’editem i el portem a
l’Hospital, on ens atén la Tina, la coordinadora del voluntariat. Ella ens fa una xerrada, li entreguem els contes i ens porta a fer
una visita per l’hospital infantil.

Tot seguit, una mostra del les portades dels contes dibuixats aquqest curs:
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