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EDITORIAL

Em doneu l' oportunitat d' escriure unes línies a
la revista del centre, i aprofito per cdrecor-me
als pares de tot I'alumnat, amb el desig que
aquesta publicació arribi a tots ells.
Així, als pares deis nostres alumnes, us demano
que reflexioneu sobre que comporta el fet de
portar els vostres fills a un institut de
secundaria. Anar al' institut no vol dir que un ja
és prou responsable perqué se' I pugui deixar
d' observar o de fer el seguiment oportú, deixar
de preguntar, etc. El canvi de primaria a
secundaria sovint suposa per a I'alumne veure's
mésgran. Un institut és mésqueun lIoc onportar
el fill , és participar diariament de les coses que
passen al seu voltant. Deixar-Ios a la seva sort
sovint pot crear problemes deis quals un no
s'adona fins que se'ls troba a sobre . Estem
davant uns canvis molt importants en la forma i
en la manera d'ensenyar, i hi hem de posar de la
nostra part per poder anar endavant.

Per últim, vull felicitar tots els professors, les
professores i e/s alumnes que han participat en
la revista.

Antoni Poch i Ferrer, Director

.. CALIU "
La revista de l' rES Baix Empord ó,

Portada:
Dibuix fet per Xavier López, de 3r

Coordinació i compaginació:
Rosa Espí

Correcció:
Anselm Quixal

Equip de redacció:
L1uís Carbó, Gise/a Pujol, Anna Canals,
Albert Requena, Berenguer Sabadell,
Yolanda Gisbert, M. Pilar Valenzuela,
Anna Vigata i grup d'alumnes de 2n i de 3r
d'ESO.

ÁLVAREZ Miguel, MASCARÓS Cristina,
ORTEGA Estefanía, PERUJ'O Cristian,SOLA
Abel, SOLÉS Meritxell , TORRES Gregario,
CUMMERWIE Miriam, GARCÍA J'osé M., J'AWO
Eva, LÓPEZ Xavier, CANO J'aume, KNOTT
Martí, LAASSAL Mohamed, PAGEA Mariona
CABRERA Laura, KARROUM J'amila, ORTIZ
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Amb motiu de les festes nadalenques, a
l'Institut també ens hemafegit a les moltes
campanyes d'ajuda per fer el món una mica
més ben repartit. En concret, hem fet
coques i les hem venudesa les hores del patio
Des de Plósticc. s'han fet posa-espelmes i
collarets, que també es van vendre molt bé.
L'AMPA també va col·laborar i va fer una
aportació important!

Els diners recaptats, 500€,vananar per dos
projectes. Per una part, I'arger manament
amb I'escola de Pathakallur a I'Índia. Els
diners que hi vórem enviar serviran per
comprar material escolar per aquests nens i
nenes que la FundacióVicenc; Ferrer s'en
carrega d'atendre. L'altra part de I'ajuda va
anar pel projecte ruca del Perú, que pretén
donar més oportunitats als nens més
desfavorits del departament perué de
Trujillo, que no poden anar escola i que amb
prou feines poden menjar unavegadaal dia.

Com cada any, gracies a la implicació
d'alumnes, professors i pares, la festa
solidaria del Nadal va ser un exit a I'IES
Baix Empordé l Ara , a treballar per la del
curs queve!
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CAP NEN SENSE JOGUINAI
Campanya de recollida de joguines

Molt es grclcies Creu Roja pel
vost re ocollimcntlll

A mes, pesen moir.,

Aquest any, I'alumnat de I'TESBaix Empordá a
portat a terme una campanya de recollida de
joguines per donar-les a la Creu Roja de
Palafrugell.
Durant tot el més de novembre, alumnes,
professors, personal del centre i pares van
anar portant joguines noves i velles a
I'institut. Els alumnes del centre, coordinats
per el Comite Ambiental i la Comissió de
Solidaritat, van revisar les joguines.
D'aquesta manera s'han dut a terme dues
bones accions: reutilitzar joguines que
haguessinestat residus i ser solidaris amb les
famílies de Palafrugell i rodalies amb poes
recursos.
Les joguines recollides no són ni belliques
(pistoles, ninots de guerra, etc.) ni de formes
punxegudes que puguin fer mal. S'ha intentat
que siguin educatives, actuals i alhora
divertides.
El dio 9 de desembre , una representació del
centre formada per alumnes i professors , van
fer entrega de les jogu ines recollides i
restaurades a la Creu Roja de Palafrugell.
Aquests dies les faran arribar a les famílies
necessitades de Palafrugell que no tenen
diners per a comprar-neo Així, entre tots
intentarem de fer un Nadal una mica millor i
unamica mésjust per a tots!
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Mar Casariego i Anna Arnau

guerres de neu. Per sort , durant
aquesta excursió no hi va haver cap
caiguda important, encara quemolta gent
tenia mal als
peus per culpa •
de les botes.
El tercer dia,
encara que
nevava, vam
esquiar, pero

molta gent no va voler. En general vam
aprendre force i I'excursió ens va
agradar.
Vam tornar cap a Palafrugell
directament des de les pistes. Vam
arribar a les 10 del vespre del dia 11 de
more.

Vam sortir de Palafrugell el dia 9 de mure
a les 6:30 del matí. El viatge va durar 4
hores. Quan orribór-em a Puigcerda vam
deixar les motxilles al camping, vam
recollir els equips d'esqui i ens dirigírem
a les pistes. Un cop ollóens van dividir en
grups i vam comencor a aprendre a
esquiar , encara que alguns ja en sabien.
Hi havia un monitor per a cada grupo

Abans d'esquiar
d e ix úr e m les
motxilles , on
p o r t á v e m el

I menjar, en una
habitació que hi
havia a les pistes.
Ens vam passar
tot el matí
esquiant. A les
dues vórem anar a

dinar i després vam tenir una esto na per
jugar. A la tarda, igual que al matí vam
esquiar. Després vam anar a visitar el
poble. Quan vam tornar al camping ens
vam instal ·lar als bungalows.
L'endemá vam fer el mate ix, encara que
teníem intenció d'anar a patinar pero no
vampoder fer-ho.
A les estones que teníem lIiures feiem

el Pi i Ralló , 6 - Te!. 972 62 27 67
17255 SEGUR (Girona)

1....- -.17

~like
DA.D e SOLES IVDEOJO

.. .
CENTRE COMERCIAL LES PALlolERES

cl Plcas so . 45
Tel . 972 30 61 14
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cuina de I'IES Baix
occesslt al millor

cicle de
el segon

Els alumnes del
Emporda van obtenir
servei de taula.

El divendres 18 de more, la revista
Descobrir Cuina i la Direcció General de
Formació Professional, van celebrar a
I'escola Sant Ignasi de Barcelona el segon
concurs per a I'alumnat deis cicles
formatius de cuina, ampliat enguany a
I'alumnat de serveis de restaurant i bar.
Hi participaven d iverses escoles
d'hostaleria de Catalunya, alumnes de
cicles format ius de grau mitja. L'objectiu
era elaborar un plat a partir del
reciclatge d'un plat existent. El plat
original va ser bccolló amb espinacs, amb
panses i pinyons (extret del IIibre El gran
IIibre de la cuina, d'en Josep L1adonosa).
Vanpreparar:
Amanida de bcccllé a la catalana (sobre
uncruixent de panses i pinyons).
Gotet de bccolló amb espinacs a la

catalana (unasopa d'espinacs, de bccclló i
de pansesservit en un gotet amb els tres
colors per separat).
Encrostat de bocolló a la catalana
(bcccllñ recobert d'espinacs i brandada i
empanat).
Timbalet de bcccll ó (lamines de patata,
espinacs a la catalana i bocclló posats a
capes i decorats amb escuma de bccclió).
L'equip guanyador del segon cccéssir,
estava format per Axel de Bernardo,
Lídia Contreras, Laura Bou i Francesc
Cardona. Dos components van elaborar
els plats i els altres dos els serviren i
explicaren el maridatge amb un vi blanc
escollit per ells .
El jurat estava format per Josep Roca,
Joan Piqué, Llorenc Per-tr ús, de la
Boqueria, Martí Sabria, Núria Bagena,
Ada Parellada, Pep Riera, Toni Falgueras i
Trinitat Gilbert.
Els premiats del nostre centre rebran
una selecció de IIibres de cuina. Les
escoles guanyadores, sortiran en un
reportatge el proper mes de maig o de
juny. Es reserven cinc fulls de la revista
Descobrir dedicats exclusivament al
concurso

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

MOLTES FEUCITATS als
alumnes que varen obtenir
el premi al MILLOR SERVEI
DETAULA

...
Axel de Bernardo,Lidia
Contreras,Laura
Bou,Francesc Cardona.
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Algunos recuerdos
La primera anécdota que recordaré, sin
duda, será el trayecto del viaje en
autocar tanto el de ida como el de vuelta.
Durante el viaje de ida, todos estábamos
al principio muy emocionados, pero
después de unas diez horas de viaje, lo
que estábamos era cansados, aburridos,
agobiados y con ganas de llegar a nuestro
destino. Finalmente, al cabo de más de

dieciocho horas de
viaje llegamos al ho-
tel. Estábamos muy
cansados y lo que
hicimos fue cenar
algo e irnos a dormir
directamente.
Al día siguiente
fu imos hasta la playa
que había frente al
hotel, la playa de A
Lanzada , donde
todavía pudimos ver restos de petróleo
(el famoso "chapapote").
A partir de la segunda noche, con
nuestras fuerzas recobradas, después
de cenar, íbamos a la discoteca del hotel.
Lo más impresionante era ver cómo
bailaban breakdance algunos de los
compañeros: Álex Fernández, Poi, Max y
José Ángel Pérez. Otros compañeros, en
vez de bajar a la discoteca, prefirieron
jugar a la Play Station 2 que se habían

llevado también de viaje.
El último día de excursiones en Galicia
fu imos a visitar Santiago de Compostela.

La catedral era
impresionante.
Frente a ella
había una plaza
(la "plaza del
Obradoioro")
donde vimos a
peregrinos,
gente a quien con
sólo mirar veías
que había hecho
el Camino de

Santiago y que, finalmente, habían
llegado.
La última noche de nuestra estancia en el
hotel nadie durmió. Pensábamos dormir
en el autocar para que el viaje de regreso
se nos hiciera más corto y para
aprovechar al máximo las pocashoras que
nosquedaban enGalicia.

Óscar Villalba Fernández -4 d
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UN HORT ECOLOGIC I SOLIDARI

L'alumnat del credir variable d'escoles
verdes han estat conreant un tro~ de
terra que tenim en un pati interior de
l'Institut. Han plantat enciams, cebes,
raves, pebrots, maduixes, carxofes, ...
Per adobar la terra han fet servir el
compost que el curs passat van elaborar
els alumnes i les alumnes d'aquest credit
ambles restes orgoniques generades pel
propi hort. Una vegada han fet la collita
han venut els productes a la sala de
professors/es i els diners obtinguts han
estat gastats en material escolar per
ajudar unaescola de Guatemala.

L'IES BAIX EMPORDA PARTICIPA EN EL
PROGRAMA DE RADIO PALAFRUGELL "EL
XERRAIRE" ORGANITZAT PEL CEIP
BARCELÓ I MATAS

Diversos alumnes del nostre Institut han
participat en el programa de radio portat a
terme per I'escola de pr imaria de Palafrugell
CEIP Barceló i Matas. El programa s'emet
cada quinze dies per Radio Palafrugell i
pretén fer arribar a la població alguns deis
treballs que es fan a les escoles del poble.
Cada programa és preparat per un grup
d'alumnes de primaria que fan de reporters.
L'alumnat de nostre centre ha participat en
els programes en directe i diferit. Enconcret
han explicat el projecte d'escola verda , han
fet preguntes a la policia municipal, han
realitzat unaenquesta sobre el funcionament
de la biblioteca municipal, han lIegit Josep Pla
i han expl icat com han preparat I'obra de
teatre de l'Institut.

PANCARTA "... MOBILITAT SOSTENIBLE"
Durant el primer trimestre, un grup

d'alumnes de lr
d'ESO, que feien el
credit variable de
dibuix artístic , van
fer, per encorree del
departament de
ciencies. una pancarta
amb l'eslóqon "jo hi
vine a peu" . Es
tractava de fer
visible I'interes
mediambiental per
reduir el transport
privat al mínim
necessari i fomentar
els desplcccments a
peu. Aquesta pancarta
s'ha penjat en una de
les fccones laterals
de I'institut.

Els alumnes que hi van participar varen
ser:
Samanta Agudo,
Maria Alvarado ,
Marina Aneas, Mar
Casariego, Sergio
Casas, Enrie Peiró,
Abdel Sandali, Laura
Vigoroux, Alejandro
Checa, Joaquim
Cruz, Houssine El
Kaabouni, Daniel
López, Irina Ros,
Yeray Serrano,
Hamza El Chouchi,
Ramón Nieto, Anna
Parals, Tamara
Tomás i Noelia
Valero.
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PALAFRUGELL ES L'AMFITRIONA DEL,
FORUM D'ESCOLES VERDES DE LES
COMARQUES GIRONINES
El 20 d'abril de 2005 va tenir l/oc a
Palafrugell el Fórum d'Escoles verdes . Així,
durant aquesta jornada es van reunir 150
persones d'arreu de les comarques gironines
per intercanviar experiéncies relacionades
amb la mil/ora ambiental deis centres i de
I'ensenyament del medi ambient a les aules
de primaria i de secundaria. A I'entrada de
I'institut es van instal·lar uns pósters
representatius deis trebal/s realitzats a les
escoles. També I'alumnat del credit variable
d'escoles verdes va fer una exposició a les
vitrines del vestíbul mostrant les actuacions
fetes pel nostre centre al I/arg deis anys. A
més, s'hi van fer xerrades acarree d'alguns
deis participants per tal de compartir
exper iencies i intercanviar inquietuds.
L'alumnat van dur a terme una jornada

semblant a la del professorat, amb excursió
inclosa. Tots plegats vam gaudir de I'actuació
de la coral del nostre instituto

CAFETERIA . CROISSANTERIA
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Excursió deIs alumnes d'Administració i Finances
Els alumnes deIr del Cicle deGrau Superior van anar a Atenes per tal
deconsolidar els seus coneixements

Durant les c1asses d'informatica un alumne
del Cicle formatiu va manifestar que es
confonia entre el que era una f ila i una

columna, mot iu pel
qual la professora
d'aquest crédit. en
un acte de voler
portar I'ensenya
ment de la inf or 
móticc fins al máxim
grau de concreció, va
organitzar un viatge
a Grecia i així poder
veure "in situ" el que
ésunacolumna.

És ben cert que es
podien veure columnes més a prop de
I'institut, pero van voler veure les més
famoses i aquelles que, de ben segur , els
alumnes nooblidaran.

Al viatge hi van anar quasi bé to t s els

membres del grup, pero malauradament no
van poder anar-h i tots. Per si tenen dubtes
els alumnes que no vanvenir els mostrem des

de la revista de
I'institut, una de les
fotos que fara que
també ells pugu in
diferenciar entre
f ila i columna.

Amb la satisfacció
d'haver assolit una
base per, tal de
poder treballar amb
les taules de word i
amb excell , ens
acom iadem deis

lectors d'aquesta rev ista, tot esperant que
surtin mésdubtes i puguem anar d'excursió.

Encarna Pérez Professorad'informOtica

CFGS d'Administració i Finances

www.esquitx.com
c/Uorta d "en Fina,12 (Material) c/Ample, 2 (Mobiliari d ' oficina)

17200 PALAFRUGBLL
e-mails:comercial@esquitx.comsubministraments@esquitx.com
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Per celebrar la festa de Sant Jordi aquest any vórem fer per primera vegada un
concurs de ccncó catalana

lr PREMI : Millor interpretació de ccncé no
original-"Ara"de Lax'n Busto Desi Ruiz, Clara
Oriol, Elia Pérez, PoiPresas

lr PREMI : Millor interpretació de can!;ó
original "Tónicdel meu cor" Jordi Ferrer

I a I'esquerra podem veure alt res paticipants del concurs

També es va cele
brar un concurs de
cartells per anun
ciar el concurs de

JI!: ccncó catalana. A
;'l I'esquerra podem

veure el cartel!
guanyador fet per
la Mariona Pages

2n PREMI : "Boig per tu " Sau
Pi/i Martínez , Alba Martínez, Imma
Cateura

1r. premi Mariona Pages
2n premi Cristina Sepúlveda
3r premi Soraya González
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Premi IADEN de Medi Ambient
Primer premi: Irene Rodríguez de 2n de
batxillerat
11 La vida en un formiguer 11

Accessir: Anna Loaisa de 2n de batxillerat
11 Balan{; hídric de l' hort i latres pcrámetres "

Premis Mestre Sagrera de Palafrugell
Natalia Santos de 4t d'ESO-B
"La transfomació económica i urbanística de
Palafrugell"
Premi Treball de Recerca
Anna Loaisa de 2n de batxilleraf' El bclonc
hídric a I'hort i altres parametres"

4f"" 1-Att~<,:"')-.

Premis literaris Sant Jordi 2005
Premis per al monografic
Treball sobre "Personatges": MARINA SOLÉS
Treball sobre "Obres"; AMINA EL FACHTALI
Treball sobre "Ccncons": LAURA CULLELL
Treball sobre "Maga dialectal": C~ARA ORIOL,
MARITXELL SOLES I MIQUEL ALVAREZ
Treball sobre "Els díalectes del ccrcl ó":
ESTHER PEREIRA I TAMARA DEL RÍO
Guanyadores del concurs ortografic "LA
BESTIESA DEL MES"
SÍLVIA SANTOS, NATALIA SANTOS i
MIREIA SISÓ
Narrativa en lIengua Anglesa
EKATERINA DORTA
Narrativa en lIengua castellana
ALBA MARTÍNEZ GÓMEZ
Narrativa en L1engua Catalana
LAIA ESPARRAGÓ XICOIRA
ACCESSITS:Poes ia en Ilengua Catalana :
AMANDA FERNANDEZ RUÍZ
Narra~iva en Llenguo Catalana: TONI
MARTINEZ TOMAS
Narrativa en L1engua Castellana: CRISTINA
BREA CANO

MOLTES FELICITATS A TOTS
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PREMI CANGUR 2005
El passat dimecres 6 d'abril es va celebrar la
desena edició catalana de les Proves Canguro
Un any més, el nostre institut va ser-ne la
se.u i vamrebre alumnes del Frederic Martí i
de I'IES de Palamós. En total, varen fer la
prova al nostre centre untotal de 73 alumnes.
Des d'aquí volem felic itar a tots/es els/les
participants, pero especia/ment, els primers
c1assificats de/ nostre rES en cadanivel/, que
són: en Sergio Le Barz, de 3r d'ESO (161e de
4839 participants); en Jeroni Gutiérrez de
4t d'ESO (54e de 4621 partic ipants);
l'Anabel Sancho, de ir de Batxil/erat (805na
de 2942 participants); i la Laura Dobaño, de
2n de Batxillerat (116a de 1410participants)

Esprint 2005

El passat dijous 19 de maig del 2005 també
vúrem concursar en les proves esprint per a
alumnes de primer cicle. Després d'un

entrebanc inicial , ens vórem recuperar, i
finalment vam acabar 8ens de 39 centres
presentats. En aquest cas, I'equip dei nostre
rES estava compost per : Marina Aneas,
Marta Col/, Adria Herrero , Josep Rosés , Mar
Casariego, Crist ina Olivas, Paula Górriz i Alex
Vera de ir d'ESO; Ariane Echevarría, Paula
Fuster, Laura Cabrera, Anna Navarro, Aída
Hernández , Xavier Sánchez, ran Smythe
Borja Molero de 2n d'ESO.

Els part icipants de l'esprint-2005 per a ir cicle

Els 4 alumnes mil/or c1assificats del nostre
rES . D'esquerra a dreta: Sergio Le Barz,
Jeroni Gutiérrez, Laura Dobaño i Anabel
Sancho.

Els part icipants de l'esprint-2005 per a 2n cicle
i batxillerat

El dimecres 4 de maig del 2005 es va
celebrar la prova on-line de problemes a
I'espr int per a alumnes de 2n cicle d'ESO i
Batxillerat.
El nostre rES va quedar le deis 35 centres
que van enviar les respostes correctes, amb
un temps d'una hora i 12 minuts. El "Dr eam
Team" d'aquest any va estar format per :
Clara Or iol, Maria Reig, Elia Pérez, Mariona
Pages , Sergio Le Barz, Dani Sánchez i Osear
Ruiz de 3r ESO; Ester Pereira, Jeroni
Gutiérrez, Dani Ramírez i Antonio Navarro,
de 4t d'ESO; Anabel Sancho, Caries Velasco,
Pau Martí, Miquel Garda i Joan Ferrer de ir
Batx il/erat; Laura Dobaño, Sílvia Santos i
Noé Román, de 2n Batxillerat.
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Aquests són els 8
alumnes que el curs
2001-02 van "estrenar"
la coral de I'IES i que
han aguantat estoica
ment f ins a I'actual curs
2004-05, des de pr imer
a quart d'ESO, quatre
cursos!!!!! Desi, Anna,
Elisa, Amanda, Crist ina,
Mar, Nerea i Adrid, Vull aprofitar aquest
espaia la rev ista per agrair-vos tota la vostra
disponibilitat, la d'alguns més que la d'altres,
eh? ..no diré noms, la vostra entrega i el
vostre sacrifici (perqué ha estat sacrificat

d

anar a l'Alguer, oi?) i com
no, la vostra paciencia
per suportar-me durant
quatre anys ! Grac ies
també per les estones
quem' heu fet r iure , i que
hanfet queoblidés totes
les altres que m'heu fet
em-prenyar. El proper
curs ja sabeu que esteu

convidats a continuar a la coral tots aquells
que seguiu els estud is en aquest centre.
Moltes gracies per tot i una cbrcccdc molt
forta.

Yolanda Gisbert

La Yolanda ha estat la professora que ha fet possible queel
nostre institut tingu i una coral. Moltes hores d'assaig i
algunaemprenyada han fet que finalment les actuacions que
s'hcn fet a I'Alguer i al teatre municipal de Palafrugell hagin
estat unh it.
Felicitats, Yolanda! Ah... carrega les piles que el proper
curs , tornem-h i!

La coral visita l'Alguer
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Els membres de la coral del centre vórem anar a l'Alguer de 1'11 al14 de maig d'aquest curs per
promoure el cctcl éa través de la música,queés pont de cultures.
Per a molts vaser molt divertit anar amb avió. A I'enlairament va haver-hi de tot: cr it s, ccncons,
lIagrimes, unamicade tot.
Ens vórem allotjar a Fertilia, en un alberg juvenil molt modern, a cent metres de la platja, on
várem poder gaudir de passejades amb bic icleta, d'habitacions grandioses, de la platja i
d'altres coses més...



El segon dia vórern anar a
veure /'institut on hauríem
de fer les dues actuacions. I
va ser la oportunitat per
veure i comparar I'institut
d'alla amb el d'aquí. Hem de
donar gracies pel quetenim i
hem de continuar conser
vant-Io net i polit, perqué el
d'clló., Sense comentar is.
Vórem fer dos concerts i
després del segon vam fer
unamica de coneixencc amb
els alumnes d'aquell instituto
Eren mo/t simpátics. Fins i
tot hi va haver-hi alguna
amistat "profunda" que ha

fet que algun membre hagi comencct a
estudiar it alia de manera intensiva.
A les nits cncvem a sopar a unapizzeria on hi
havia unes pizzes que es deien "al metro",
perqué mesuraven un metre de IIarg i estaven
formades per mo/ts tipus d'ingredients.

L'últim dia várem fer una
mica de turisme i vamanar a
les coves de Neptú on hi
havia unes esta/actites i
unes estalagmites impres
sionants, i uns monuments
que no semb/ava que clló ho
hagués fet el mar.
Les p/atges eren mo/t netes
i la zona costanera no es
podia urbanitzar, cosa que
ens va agradar perqué
vórern gaudir de la natura
enestat verge.
En definitiva, es pot dir que
ha estat una experiencia
inobl idable per a tots

plegats (professors inclosos) i per alguns ha
estat I'excusa perfecta per a anar a un altre
país i viatjar ambavió.

Alba Martínez i Crist ina Brea

El Cangur vist per dos alumnes de la casa

Molta sort.

2500 presentats.
Amb la vostra experiencia, quin consell
donaríeu a una persona que es volgués
presentar a les Cangur?
S: Que s'ho passi bé i que nos'omomi si nosap
fer tots els problemes, que és el més normal.
I queaprofiti per aprendre molt.

...._-...-- - ,,_ .... N: Que IIegeixi dues

vegades I'enunciat i que si
no li surt, que passi
rápidcment al següent,
que ja tindra temps de
fer els que no surten al
darrer quart d'hora.
Bé dones. des de I'IES
desitgem que hagin tret
profit de les seves
participacions al Cangur i

esperem queels estudis quesegueixin el curs
vinent siguin tan exitosos com els que han
fet aquí. Fins sempre! (el curs vinent la Sílvia
estudiara arquitectura a I'UPC i en Noé
enginyeria industrial a I'UDG.

La Sílvia Santos i en Noé Romón són dos
alumnes que han fet tota I'ESO i el
batxillerat al nostre centre .EI departament
de matemOtiques els recordara perqué han
estat els dos primers a/umnes que han gosat
enfrontar-se als quatre nivells de les proves
Canguro
Quin record us queda
d'aquestes quatre
edicions?
S: De totes les edicions en
guardo algun record, pero
la primera va ser per mi la
més especial. Vórem anar
a la Bisbal en Noé i jo sois,
i en Berenguer ens va
acompanyar.
N: Una mica amarg pels
resultats obtinguts al quart nivell, pero en
genaral haanat bastant bé.
Quina ha estat la millor c1assificació que
heu obtingut?
S: Aquest darrer any, que he quedat 287e de
1410presentats.
N: L'any passat, que vaig quedar 48e d'uns
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Han estat molts anys al nostre centre
,

ENTREVISTA A MARIA DOLORS SABADI

Quins estudis tens?
Després del batxillerat, vaig anar a la Universitat
de Barcelona afer bioloqic durant cinc anys. Vaig
acabar el 1968.
Vares treballar de seguida?
Si , perqué aquell moment era molt bo per dedicar-te
al que volguessis . Jo em vaig decid ir per
I'ensenyament des del mateix any (1968).
Per que et vas fer professora?
M'agradava molt ensenyar i educar. Encara em
cont inua agradant , pero avui dia fer-ho
conjuntament moltes vegades no es pot fer.
En quins lIocs has treballat?
Quan vaig acabar , el mes de juny, ja tenia feina per
anar al col-leqi Prats de la Carrera. Els professors
que tr-ebcl lóvem en aquest coHegi, lIavors anomenat
Garbí, també feiem c1asses al Vedruna, en aquell
temps conegut per Les monges. L'últim any que es va
fer batxillerat al Prats de la Carrera vaig fer
c1asses, combinant horaris i desplcccments.a quatre
Ilocs diferents: al Prats de la Carrera i al Vedruna,
tal com he dit, i a mésa mésa/ Vedruna de Palamós i a
I'institut Frederic Martí Carreras. Enaquest últim hi
vaig estar durant quatre anys, e/s mateixos durant
els quals varen néixer els nostres dos fills .
Quants anys fa que estas en aquest institut?
Des de I'any 1979.
Quins estudis simpartien lIavors?
Era un centre de Formació Profess ional on
s'impartien estudis de tres branques : administratiu ,
e/ectr icitat i automoc ió. Jo feia cienc ies de la
natura/esa i matemOtiques.
Quins canvis hi ha hagut en aquest centre

18 educatiu?

Els més impor t ant s han estat dos. Primer el canvi
d'edifici durant els primers anys. Fins que es va
inaugurar l'edifici on ara treballem, vórem fer
classes repartits en tres /ocals diferents. L'altre
canvi ha estat passar d'un centre de formació
professional a un institut d'educació secundar ia,
amb el consegüent canvi de pla d'estudis i sobretot la
introducció de I'ESO.
T'ha agradat estar en aquest Institut?
Sí, molt, encara que amb les circumst óncies actuals
de I'ensenyament no sempre pots fer la feina com a
tu t'agrada. Tot i així , he cpr és i aprenc molt cada dia
tant deIs companyscom deis alumnes.
Trobes molts canvis des que vas arribar? I els
alumnes han canviat molt?
Veritablement, des que vaig acabar e/s estudis fins

ara , les coses són molt diferents. Els canvis socials
han infJu"lt molt en .rcts nosaltres: pares , mares,
professors,alumnes, personal no docent...
De totes maneres procures anar-te adaptant i
entendre els alumnes,que nosempre és fac i!.
T'agradaria estar més anys aquí amb nosaltres
Crec que la meya tasca, com a ensenyant , ja ha
acabat i deixo pas a altres companys. Us puc dir que
hi ha hagut moments molt bon ics i molt
satisfactoris , pero desgraciadament alguns altres
no ho han estat tan t oDe totes maneres sempre es
recorden els bons.

EvaJawo i Meritxell Solés
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ENTREVISTA

adéu a la docencia
A NARCIS TRIAS

Eva Jawo i Maritxell Solés

pels 31anysd' institut, i quenoparí.
També he format part deis pr imers equips
directius corn a secretari durant vuit anys, he
sigut membre deis primers consel/s escolars ,
tutor de cursos, cap de departament, tutor de
practiques a les empreses, i sempre que he pogut
he col·laborat en activitats que s'hagin dut a
terme
La mil/or satisfacció que pots tenir es quananant
pel carrer et trobes gent queet saluda i quetu no
recordes i et diu: "es recorda de mi?", i et
comenten coses deis seus anys d'estudiant, i et
diuen queactualment estan trebal/ant en el camp
elécrric o que hanmuntat la seva propia empresa,
o bé que han fet estudis superiors. Pensa que el

món de l 'educació enganxa
pero té un risc , i és que
també desgasta i que s'hí
passen moments molt bons i
d'altres no tan bons. Amb
tot, a la I/arga tot s'acaba
superant , i quan fas bclonc
veus que el que has fet té
futur, i estas molt sat isfet.
Cal recordar que la feina de
professor és dura, encara
que no ho sembli , perqué és
el dia a dia, sempre hi ha

quelcom afer, pero s' ha d' anar en compte a no
angoixar-te.
Li agradaria estar més anys aquí amb nosaltres ?
En principi et diré que si hagués de continuar
trebal/ant ho faria, pero actualment crec que ja
he complert amb els objectius que m' havia fixat,
i per tant me'n vaig content de pensar i veure que
la feina que he desenvolupat al I/arg d' aquests
anys ha estat ben feta, i a més crec que és molt
important saber retirar-te a temps i nopashaver
d'esperar queet r et ir in.
Per tant , els queja tenim unsquants anys, hemde
deixar pas a noves generacions, que mil/orin el
quenosaltres vórem iniciar .
Solament en cal dir-vos que espero hcver
sat isfet els vostres objectius i agrair el temps
queheu dedicat a escoltar-me a fi de poder saber
quelcommésde mí.Fins unaaltra vegada.

Quants anys fa que treballa en aquest institut?
Els mateixos que fa que es van implantar els estud is
de formació professional a Palafrugell , osigui trenta
anys, ja que juntament amb vuit professors i vint-i 
vuit alumnes várem inaugurar-los el curs 1974-1975 .
Quants anys tenia quan va venir a aquest institut?
Tenia trenta anys, i la meya int enció no era fer de
professor, ja que amb els meus estudis , pr imer de
mestria industrial eléctr-ico i després d'enginyeria
técnico eléctrico estava integrat en el món de
I' empresa privada.
Recordo pero que I'any 1974 sa'rn vademanarsi volia
formar part del professorat de la nova escola de
formació professional que s' obriria a Palafrugel/,
perqué els faltava gent recruce i comquejo havia fet
la mestria industrial en un r-------==--------........-.....,
centre privat d ' FP (el s
Salesians de Barcelona) .
Coneixia aquest món i m'hi vaig
implicar, pero de manera
provisional, i els primers anys
compart ia la feina de l' empresa
amb l 'escola. Pero amb el pas
deis anysvaig haver de decidir
me per I'escola o per
I'empresa, i em va tirar més
I'escola.
Ha pogut triar aquest ofici ?
Doncs t' he de dir que sí, ja que estic en el món de
I'educació de manera voluntaria, perqué vaig poder
escol/ir entre l' empresa i l' escola, i aquesta última
emvaatraure més.
Cada vegada em vaig anar implicant més en aquest
camp, i I'any 1980 em vaig presentar a les oposicions
de professor de tecnologia electrice. Les vaig
treure, i és la plccc queactualment ocupo. Més tard,
I'any 1993, es varen convocar oposicions a
catedratic de la mateixa especialitat , i també rn'hi
vaig presentar i les vaig treure.
No obstant cixó . el campde l 'empresa no l 'he deixat
mai i m'he anat formant a nivel/ individual i col·lectiu
participant en cursets i jornades técniques sempre
quehe pogut.
Li ha agradat estar en aquest institut?
Sí i molt, per-qu é em sento molt satisfet de veure la
tasca que varem iniciar en el seu dia un grup de
professor joves , amb poca exper iencia docent pero
amb molt il·lusió. Estic content de veure on hem
arribat, perqué ja hem celebrat els 25 anys i anem
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Martí Bofill: El primer director del
nostre centre

L'any passat, el juny de 2004, es va
jubilar el professor Martí Bofill, el més
antic de I'institut. En Martí va entrar a
treballar en aquest centre quan es va
fundar, el 1974, als antics locals del
carrer de la Tarongeta, i ja va fer de
director, encara que oficialment era cap
d'estudis adjunt, ja que érem una secció
de I'institut Montilivi de Girona. El 1978
es va convertir en Centro Nacional de
Formación Profesional, i lIavors ja va ser
nomenat director, córrec que va exercir
fins al curs 1982-1983. Déun'hi do!
En Martí ha viscut molts canvis. El
primer, I'estrena del nou edifici, el curs
1984-1985. Tots semblñvem nens amb
sabates noves. Els darrers anys havíem
arribat a ocupar tres Ilocs diferents: al
carrer de la Tarongeta, a can Genís i a la
Casa de Cultura. Els professors cnóvem

sempre amunt i avall amb els trapaus. Ara
sí que estaríem bé (pero ja se'ns ha fet
petit).

El segon canvi ha estat la
democratització del sistema, amb la
creació del ConsellEscolar i de les AMPA.
I el tercer, la reforma educativa, amb la
implantació de I'ESO i els cicles
formatius i la reforma del batxillerat.
Tota unavida dedicada a I'ensenyament, a
intentar inculcar als alumnes I'amor per
les matemOtiques, la física i la química.
Per molts anys!

,
Angel Romero monitor de fusteria.

Era el mes de mere de
1999 quan es va iniciar
la Casa d'Oficis per
primer cop al nostre
institut, un programa
cdrecct a joves de
entre 16i 24 anys.
Per tot cixó calíen uns
monitors per tal de
poder t irar endavant el
programa de les tres
especia/itats : fusteria,
pintura i serralleria.
A partir d'aquest mo
ment I'Ángel Romero va

formar part d'aquest
nou equip de companys,
en la part de fusteria.
És evident que la seva
empremta ha quedat
reflectida per tot el
nostre inst itutoEl curs
2004-05 va prendre la
decisió de retirar-se.
So/s ens resta agrair
li la seva dedicació i la
seva amistat, motius
suficients per trobar
loa faltar.
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ADEUUUUU . 11111• •••••
Aquest any les nostres companyes i companys: Carme Güell, Anna Canals i Berenguer
Sabadell deixen el nostre centre. Han estat molts anys de treball i d'esforc i ara per motius
personals i de millora professional se'n van a altres instituts. Els desitgem molta sort en la
nova etapa laboral.

Vaig arribar a aquest centre el curs 1999-2000.
De seguida m'hi vaig trobar molt bé. L1avors
vivia a la Bisbal i molts dies venia amb bicicleta o
corrent per Fitor. Per mi era una - ---. - 
cosa f or co normal , perque
aleshores m'entrenava per córrer
curses de muntanya. Pero em
sembla que als alumnes els va
sorprendre molt. Recordo amb
molta il./usió totes les sortides
que he fet amb els alumnes,
sobretot Il'esquiada amb els de 4t

d'ESO I'any 2000 , I'excursió d'esports
d'aventura el 2001, el viatge a Canaries el 2002 i
la setmana a la Garrotxa el 2003. En aquestes

sortides el contacte amb els alumnes m'ha fet
créixer com a persona i m'ha ensenyat moltes
coses. També m'ha fet molta il ·lusió que els

alumnes s'engresquessin a
partic ipar a les proves del i
I'Esprint.Han estat moments molt
especials per mi, sobretot quan
veies la cara de satisfacció deis
alumnes quan trobaven la
resposta correcta. l a part deis
alumnes, entre els companys de
feina he forjat amistats que, de

ben segur , duraran per sempre més. A tots els
que us he conegut aquí, gracies per fer-me la
feina agradable i f inssempre!

Berenguer Sabadell

L'estiu del 1993 vaig coneixer /'IES BAlX per veure museus,a Barcelona per enfilar-nos a

EMPORDA, en aquells temps les torres de la Sagrada Família
institut d'FP. (els alumnes tenien vertigen i jo
La pr imera persona amb qui vaig també), a Girona visitant el
parlar aquell estiu va ser amb la mercat, fins i tot vórem sortir a
Marta Blanch. Ja em vaig animar! la televisió!. No hi ha color :
Al departament, primer amb la malgrat totes les feines de
Dolors Fuster i més tard amb la coordinació ,on millor estic és a
Carme Guardado, la Monica les aules tot i que els resultats no
Ruscalleda, en Caries Pellejero, la siguin els esperats i m'enfad i
Rosa Figueres, la Teresa molt quan els alumnes no

Fóbreqos . Montse Domingo, hem intentat que la estudien i tenen res postes com: " On és
historia assolís el paper que li pertoca en Sicíl ia?" "Al mapa". Ara , el proper curs
I'ensenyament. treballaré a l'lES de la Bisbal, pero els alumnes i
He preparat treballs de camp que, f inalment, companysde Palafrugell no els obl idaré mai.
havia de fer la Maria Catala, viatges a Madrid Carme Güell
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Vaig incorporar-me a aquest
centre I'any1998. Emvaig sentir,
de seguida, molt ben acollida per
la meya companya de
departament, la Rosa Espí, que
em va ajudar a integrar-me en
/'Institut. Aquell any encara hi
havia alumnes que estudióven

formació professional i vaig
estrenar-me fent-Ios c1asses de

dibuix récnic .
Per a mi no han estat anys facils, perqué a les
dificultats própies de la tasca educativa, s hi

van sumar, durant un temps ,
alguns problemes familiars , que,
per sort,ara ja queden Iluny!
Fent un bclcnc , crec que allo que
em faria sentir millor, seria el
saber que en algun moment hagi
pogut engrescar algun alumne i
fer-Io disfrutar d'aquesta
materia f cntés ticc que és
I'educació visual i pléstlcc.

Espero també que l'amistat que s'ha forjat amb
els companys sigui per sempre!

Anna Canals



Jocs Escolars Municipals
Com cada any, els alumnes de primer cicle
d'ESO del nostre inst it ut han participat en
els J ocs Escolars que organitza el Patronat
Municipal d'Esports de Palafrugell. Durant els
dimecres del curs , de tres a cinc de la tarda,
els alumnes deis diferents centres de
secundaria de la població s'han trobat per
practicar diferents esports, com ara futbol
sala, b ósquet. volei-gespa, esports de raqueta
(tennis de taula , badminton i pales de fusta) ,
etc.
Els esports d'equip, com futbol sala i bósquer
s'han practicat amb un nombre redurr de
jugadors, i també s'han redurt les dimensions
del terreny de joc, 'per tal que poguessin
participar -hi més equips i es juguessin més
partits.
Amb aquesta activitat es pretén que els
alumnes puguin passar-s'ho bé, pero també
serveix perqué valorin la importancia de
respectar els companys del seuequip i els deis
altres, I'arbitre, etc . Per cixó els resultats
finals no són signif icatius, no es valora qui ha

guanyat, ni tampoc hi ha copes ni medalles. Els
alumnes partic ipen en aquests jocs per una
raó molt simple: gaudeixen amb I'esport i es
troben amb companys/es d'altres centres del
municipi.
També cal destacar quealgunsalumnes de 4t.
d'ESO del nostre centre arbitren des de fa
dosanysaquests esports, i la veritat ésqueho
fan molt bé. Enguany els arb itres han estat:
Max Torra, José Garda, Borja Arija, Brahim
Aboubou, Ouafi Talhi r Marc Carretero i Ivan
Sanchez.

Entrevista a Ouafi Talhi:

Com valores que alumnes de 4t d'ESO
arbitrin els partits deis alumnes més
petits?
Molt bé, perqué ens divertim mo/t veient els
més pet its i recordant I'any passat quan
nosaltres també jugavem.
Creus que respecten les vostres decisions
arbitrals?
Quasi sempre ens respecten , pero sovint hi
ha el típic nen que vol destacar per sobre
deis a/tres.

Per quin motiu vas decidir ter aquesta
tasca?
Jo volia provar l'experléncic de ser
arbitre.
Que els diries, als alumnes de 3r d'ESO,
perque s'animin els curs vinent?
Els diria queés unabonaexperienc ia, perqué
et diverteixes molt.
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Activitats aquatiques a la piscina municipal

Des que tenim piscina municipal a Palafrugell, l'órec de

educació física del nostre centre ha dut a terme act ivitats

aquOtiques per a alumnes de primer d'ESO. Durant 10

sessions, els alumnes milloren la seva autonomia en el medi

aquOtici perfeccionen els diferents esti ls de natació. A mésa

més aprofitem per a treballar els hñbirs d'higiene, la

correcta utilització de les instal·lacions i el respecte vers

altres persones que podenestar compartint les instal ·lacions

amb nosaltres. Els professors d'educació f ísica del nostre

centre sempre s'impliquen dir ect ament en les activitats

programades i imparteixen les c1asses persona/ment, tan sois

comptem ambI'ajut d'unmonitor quanel gr up és molt nombrós

oquan hi haalumnesquenosabennedar .

LIigueta de Voleibol

Durant aquest curs escolar s'han fet dos credits
variables a 3r i a 4t d' ESO d'inic iació i d'ampliació de
voleibol. Aquest és un esport molt t écnic i cal
treballar molt per tal que els alumnes puguinarribar
a jugar correctament. Després d'haver fet aquests
credits variables vam poder comprovar que els
alumnes havien asso/ it un nivell force acceptab le, i
per cixó el dimecres 4 de maig, a la ta rda , es va
organitzar una Iligueta al po/isportiu entre els
diferents equipsques'havienanat formant durant e/s
cr édits. Tothom vagaudir ambaquest esport!
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Escacs a I'hora del pati

E/s dimarts i divendres a I'hora del pati e/s a/umnes de primer cicle de I'ESO poden
aprendre a jugar a escacs. EnRogeli Nieto organitza aquesta activitat i actualment hi
ha uns25 alumnes quehi participen.



ELS PARES
A través d'aquestes pagines us volem saludar
i transmetre la nostra alegr ia per la sortida
d'aquest nou número de la rev ista, que ens
permet arr ibar a torhom i explicar el que fa
I'associació.
Com sabeu, la junta de I'AMPA es reuneix un
cop al mes amb la direcció del centre i
tractem els temes que van sortint. A més a
més estem en el Consell Escolar del centre,
en el municipal i en I'escola de família.
La nostra intenció és continuar cada any amb
les activitats que han tingut més bona
acollida entre pares i alumnes, i intentar

buscar noves opcions
per estar a l'olcodc de
I'activitat del centre i
deis temps en que
vivim.
En les activitats que
ja fa uns anys que
t irem endavant
directament o bé col
laborant amb el
centre trobem:

- Música i teatre per als alumnes.
- Cursets d'informatica per als pares i mares.
- CoHaborac ió amb els premis de Med i
Ambient.
- Manteniment de la biblioteca oberta
determinades hores.
I coma novetats d'aquest any:
- Col'/aboració amb l' órec de mus/ca per
aconseguir "la internacionalització" de la
CORAL del centre, amb les seves actuacions
a l'Alguer.
- Participació en els cursos de mediació
juntament amb alumnes i professors.
- Elaboració de la nostra web, amb I'ajuda del

INFORMEN
professor d'inform útico.
- Financiació per la revista. Considerem que
aquesta revista és necessúric, i per cixó hem
recolzat la seva elaboració i difusió, buscant
la manera de poder fincnccr-lc. També volem
aprof itar aquest espai per donar les gracies
a totes les persones i entitats que, amb la
seva aportac ió económicc.I'hcn fet possible .
- D'altra banda, i conscients que cada vegada
s'ha d'anar més enlla , col·laborem també amb
I'Ajuntament i totes les AMPAS de les
escoles de Palafrugell en la creació de
l'Escola de Família. Aquest projecte ha

tingut molt bona
acollida, ja que les
xerrades que s'han
fet en el teatre
municipal han estat
seguides per molts
pares i professors
interessats en els
diferents temes que
s'han tractat, com:
"La relació entre

escola i fam ília", "La comunicació amb
I'adolescent" , "El freces escolar", "L' üs i abús
del móbil, els xats, els videojocs. On és el
límit?".
Bé, segur que s'han fet algunes coses més,
pero per acabar només vull dir que ens podeu
fer arribar qualsevol proposició, projecte,
comentari o el que sigui, tant els professors
com els pares o els alumnes, perqué . si alguna
cosa tenim clara, és que el bon funcionament
d'aquest centre ens beneficia a tots i per
aconseguir-ho , segur que el millor camí és
anar tots plegats.

Maria José Folch, presidenta de I'AMPA

la columna

CI Caries Rahola , 1 (encreuament carrer migdia)

Tel. 972 300 418 - 17200 PALAFRUGELL
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La Mila ha tingut un nen
Benvolguts amics, com molts ja deveu saber a hores d'ara, el
passat dia 2 de gener d'enguany va néixer a l'hospital Josep
Trueta de Girona en Biel, el primer fill de la professora Mila
Escribano, amb 49 cm de llarg i 3 '2 Kg de pes . Ja va néixer molt
espavilat i despert i a hores d' ara encara no tanca els ulls tant
com sa mare voldria (de dia no dorm gaire). Després d'una
visita pel centre i de la bona rebuda per part dels seus companys
i alumnes la Mila us agraeix les mostres d'afecte presentades
per tots vosaltres i les meravelloses felicitacions que ha rebut
dels seus volguts alurnnes.

SUPERMERCATS

Portal d'en Paloma · BEGUR

®
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tlorroma, S.C.

Servei integral d'expenedors autornátics

({) 972 601 468



Busca les 10 diferencies Laura Cabrera i Rubén Pérez
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e a d a e o p m é s f e l

pUNTS
fárgeta

Arribi fins
als millors
regals

Faci elcim
Ara , podre arribar fins als regals més elevats

del nostre cot óleq , tranquiHament i al seu ritme .

Sense ado nar-se 'n, oníró fen t cam í sumant punts

sense parar comprant amb les targetes de Caixa

de Girono en qualsevol tipus d'esta bl ime nt d'orreu

del món . To mbé n'obt indr ó fent aportacions

peribdiques o extroordin óries als nostres plans

de pensions en qualsevol momento

A Caixa de Girana cada cop li ho posem més facil

perqu é pugui arribar dal t de tot i obtenir millors

regals . N'hi ha més de 100 per escollir, per a lo llar ,

la fam ília, els viatges, la sol idaritat...

Demani el seu cct óleqa qualsevol oficina o cons ull i'l

per Internet a www.caixagirona.es

~
Caixa de Girona

www.caixagirona.es


