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Exposició del IX Concurs de
dibuix ornitolóqic

Dos alumnes del nostre centre van guan
yar el segon i tercer premi, respectiva
ment, del concurs de dibuix ornitológico
EIs concursants premiats van ser en Joel
Ferrer Guitart , de Ir d'ESO, i l'Anna Ser
via Sicars, de 3r d'ESO.
El lliurament dels premis va ser el passat
novembre de 2005, i els treballs van es
tar exposats la setmana del 8 al 13 de
novembre. El concurs consistia a fer el
dibuix d'un ocell. En aquest concurs hi
participaven totes les escoles i instituts
de la comarca.
MOLTES FELICITATS A TOTS!!!!

5

/

L'Anna enscnyant-nos el seu dibuix

AIguns deIs participants de Ir d 'ESO

E.Osuna, C. López, M González
3r d'ESO
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La recollida de jo guines. Consisteix
que tots els alumnes portin voluntaria
ment joguines que estiguin en bon estat
i que no siguin de caire violent, restau 
rar-les i després portar-les a la Creu Ro
ja perqu é les reparteixin als nens i ne
nes de Palafrugell.
Una segona tongada de joguines es van
portar a l'hospital Trueta de Girona .
La venda de coques i venda de posa
espelmes. Durant la darrera setmana de
desembre s' han venut coques a l'hora
del patioA més, l'últim dia es van ven
dre posaespelmes fets pels alumn es de
Ir. d'ESO a Pl ástica,
EIs beneficis obtinguts es destinen al
projecte IUCA de Perú (escolarització
de nens i nenes de Trujillo) .
Agra'im la participació de tothom, so
bretot dels que van fer les coques i les
van vendre, així com dels artistes que
van modelar els posaespelmes . Gr ácies
també als nois i noies que van venir a
vendre el dimecres de lliurament de no
tes, tot i no haver-hi classes .
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CANTADA DE NADALES
'ultima setmana abans de Nadal, els alumnes de 1r d'ESO vam anar a I'asil a can

l r nadales. Alguns cantaven, altres tocaven la flauta i unes de tercer tocaven la
guitarra. Després de cantar vam parlar amb la gent gran. Tots els avis estaven molt
contents de parlar amb nosaltres perqué molts no tenen cap familiar que els vagi a
visitar. Un avi estava cantant, ballant i explicant acudits. Una senyora , quan passa
vem pel seu costat , ens agafava la rn á i ens feia petons. Quan ens en anávern de
ien que tornéssim.

Andrea Ruíz-Lisseth Zavala-Cristina Dacosta - 1r.ESO

.'

Medi Ambient i Habitatge lIiura els premis a les
millors iniciatives per reduir i reciclar res idus a
Catalunya

' La secretaria genera l del Departa
. rnent de Medi Ambient i Habitatge ,
Genoveva Catalá , i el gerent de

./ l'Aqencia de Residus de Catalunya ,
/ Manuel Hernández, van lIiurar, el
, passat 24 de novembre, els Premis
de Recoll ida Selectiva i Reducció de

/ Residus Municipals 2004. Aquests
premis , que s'adrecen a ens locals ,
centres d'educació, entitats socials i
establiments comercials, reconeixe n

/ les millors iniciat ives desenvolupa
des al lIarg del 2004 en materia de
reducció i reciclatge de residus.

.L'objectiu d'aquests guardons , que
s'atorguen anualment des del 1997,

.r és difondre les bones practiques de
" senvolupades a Catalunya per inve r

tir la tendencia a I'increment continu
de la brossa .

L'lnstitut d'Educació Secunda ria Baix
Emparda rep una menció especial per
les actuacions que realitza a favor del
medi ambient i la solidaritat.

Els professors Nuria Corona i Albert Requena recullen
el premi o

I 7
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~~LES CASES INTEL·LIGENTS""
:U N PROJECTE PER GUANYAR -

"

~';-"

.~ Dos alumnes de batxillerat tecnol ógíc del nostre centre i un tercer qu e actualment estu- '(,"
" dia enginyer ia a la UPC han estat preseleccionats per a exposar un projecte al "Premio .s

Nacional Don Bosco" ":
ce

Es tracta d'un concurs d'invest igació i innovació tecnológica, a nivell nacional i de la Unió ·"t
Europea , on poden participar tots els alumnes de formació professional de cicles formatius •,..

Oc" de graus rnitl á i superior de batxillerat, de qualsevol centre d'ensenyament públic o privat. '",.
" El projecte tracta , a grans trets , d'una aplicació domótica (cases intel-Ilqents) realitzada
" amb un autómat industrial, utilitzant un rn étode de programació original (mltjancant subrut i- .">.

nes de programació in édites ), intel-ligible i relativament senzill, destinat a t écnlcs electricis- '
" tes poc avesats en la programació d'autómats industrials. El Utol del projecte és: "Funcions '"

-;," domótiques integrades amb l'autórnat 8 iemens 87-200".
Recordem que aquests mateixos alumnes , el curs passat, van aconseguir una menció es- f,:~

" pecial (quarts classificats) en el Concurs de Prototips que organllza I'empresa multinacional
8ie mens, també a nivell nacional, i on participaven universitats i Instituts de tot el territori
espanyol.
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molt intcressunts, 101 i que considcrern que el pre
mi ja l'h cm g UlllIYll1 d<.:s del momcnt que ens van
seleccionar.
Qu an t tcmp s h l hlJII I!SIIlI tr ebu llan t?
Uns 5 mcsos, trchnlluu! '\ o 5 ll ores sctrnanals
(tots),
Esteu cunteu ts pl'I ' hnver I:slnl preseleccionats?
Estcm satisfct ¡¡ IIO IllIgill rcconcg ut la lc ina reta .
Encara que IUl sig ll i rl 'un uivoll tccnic molt elevat,
pcr a un grllp d' lI ll1l1l1lUS de luux ill crut és 11101t im 
portant que UIlS IllIgi ll selccciomu. ]« que compctei
xcn umb illStilllts que íuu cicles lonu atius de grau .>
superior,

EIs professors Toni Hidalga i Jaume Font, i els alumnes Car ies Mnrtln, l 'uu Mnrtl, Jocl Fcrrer i Poi Barros.

Com vau venir la idea de participar?
... Van enviar una propaganda a I'institut i en
" veure -Ia vam decidir fer-ho.
>-

Us va costar molt guanyar aqu est premi?
Tot i que no vam guanyar el primer premi, ja
que vam quedar 4t classificats de tots els ins
tituts i universitats d'Espanya, el jurat va de
cidir atorgar un 4t prem i en considerar que el
projecte era molt original.
Com us vau organitzar?
El tutor va dirigir i repartir la feina als alum
nes, i aquests feien hores extres per acabar
lo.
Creieu que guanyareu el premi nacional?
Podria ser que no, perqué hi ha treball s molt i

8
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El dia 3 de novembre del 2005 es va fer una sortida d'esports d'aventura a
Ventalló (Alt Empordó). Hi varen anar tots els grups d'alumnes de 2n d'ESO.
Va ser una bona experiencia i varen disfrutar molt .

9



VIATGE A MADRID- 2006

10

El dia 25 de gener, els de 2n de Batxillerat i
els de CFGS d'inforrnació i turisme, acom
panyats per les professores Montse Domin go i
Victoria Plaja, ens vam trobar a l' estació de
tren de Flaca per emprendre el nostre viatge
de fi de curs a Madrid. La primera sorpresa, la
vam tenir només de pujar al tren: en ser un
viatge llarg era un tren amb habitacions i llits,
pero quins llits! Tot era molt reduít, pero el
viatge, tot i ser d'unes onze hores, se' ns va fer
molt curto Vam arribar de bon matí a Madrid;
ens vam instal-lar en un hostal céntric que era
perfecte per moure' t, ja que teníem el metro a
dues passes d' allá. Havent esmorzat vam co
menear la visita turística. EIs de 2n vam ser
una mena de conillets d'índies per la gent de
turisme que ens va fer de guia -i per cert, de
manera quasi professional-, pels llocs més
emblem átics : la catedral de l' Almudena, la
Plaza de la Villa, el Quilómetre zero, etc.
Quan va arribar I'hora de dinar ens vam sepa
rar per grups i vam anar a tastar les famoses
"tapas madrileñas" o el mundialment recone
gut "bocata de calamares" pels diversos
"mesones" (una espec ie de tavernes) céntrics.
A la tarda vam continuar la ruta turística: vam
seguir fins La Cibeles i el Parque del Retiro,
on hi vam fer una passejada relaxant.
L'endem á al matí ens vam llevar molt d'ho ra
per anar a FITUR, la fira internacional del
turisme. AIs de 2n no ens va agradar gaire,
pero les de turisme, lógicament, s' hi trobaven
com peix a I' aigua. Més cap a la tarda, vam
agafar el metro i ens vam plantar davant de
l' estadi Santiago Bernabeu.
El dissabte vam fer les motxilles i vam agafar
l'AVE (que no es tan rápid com diuen...) que
ens va portar fins a Toledo. Allá hi feia un
fred sec i una temperatura no excessivament
baixa; el problema era que trucaves a Palafru-

gell i hi estava nevant! No ens ho podíem ereure:
no neva mai i, si ho fa, ha fa quatre dies que estem
fora, que irónic... A Toledo vam veure molts mo
nument i cdific is importants: l'Alcázar, la Mez
quita del Cristo de la Luz, la Catedral de Toledo...
sense deixar ultrcs coses de banda, com els típics
massapans, "espadas toledanas", etc. Aquest ma
teix dia vam tornar cap a Madrid cansats pero amb
ganes de sortir de ícsta, i vam decidir anar a com
provar l 'arnbicnt que es rcspirava en algunes dis
coteques de la capital.
L'endcm á cns va costar uixccar-nos, pero després
daconscguir-ho vum tcnir un matí de pintures:
vam anar a visitar el Museo del Prado i, uprofitant
que ércm allá a prop, cns vum acostar tumb é al
Museo Reina Sollu. a vcurc el "Gucrnica" de Pi
casso . A la tarda huvlcm d'unur a veurc una obra
de teatre, pero es va suspcndrc, nixí que vam tenir
la tarda lliurc pcr lcr volts pcl centre,
Ja a les nostrcs lJi lilllCS llores a Madrid varn anar a
comprar quatre eoscs pur sopar al tren de tornada,
que havícm d.'agalill· a l'cstuci ó de Chamartín cap
al vesprc. UIl cop 11 111\ hi huviu alguna cosa que
fallava: el nosrro tren tuuluvn mol! i ja fcia massa
estona que csperúvcm. De sobtc a algú se li va
acudir sortir un 1I101llClll a lora: plovia d'u na ma
nera molt cstrunyn o,.. estava ncvant? Nevava de
debo, el que cus lulluvn pcr vcurc, "Ara que
marxcm lleva uqul, 11o'l " , vum pensar tots, i no ens
va quedar 1l1 ~S 1'l:IIICi que resignar-nos i pujar al
tren de tornudn. 1:1 vill tge va lomar a ser rapidís
sim; anávcm 11 1111')\ 11111 del centre d' Espanya mirant
des de la fincsun del tren 101 el paisatge nevat i
glacat que hi hnviu, Iills arribar a les comarques
catalanes, 011 la 110 ucvnvn, siu óque plovia,

dril\ ( 'orrcdor Fonqucrna- 211 BTX
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la lillO' Wtb dt CienCia
Elia Perez i Clara Oriol guanyen el primer premi
U11 cstudi sobre les depuradores verdes,
íct per dues alumnes del nostre institut,
1~li a Pérez i Clara Oriol , va guanyar el
primer premi de la categoria d'ESO de
I'últim concurs de Webs de ciencia. Ha
estat l'únic institut gironí premiat en la
desena edició d'aquest certamen cientí
fic.
Com que el nostre institut és una Escola
Verda várem poder fer moltes activitats
relacionades amb l'entom natural i tre
ball s de recerca sobre La materia organi
ca com ajont d 'energia, pel que fa a Blia
Pérez, i Les tortugues marines en perill
d 'extinc iá, en el cas de la Clara Oriol.
El projecte sobre les depuradores verdes
ha estat el seu primer treball conjunt.
Per fer el seu estudi varen visitar les de
puradores del Baix Ter, Les Franqueses
del Valles i Gualba. En el seu treball van
analitzar els processos que porten a la
contaminació de l'aigua, els tractaments
que s'hi apliquen i els sistemes de tracta
ment natural. La seva iniciativa va in
cloure una part practica, que van fer visi
tant les tres plantes esmentades anterior-

ment. A partir de la seva observació van
concloure que el sistema de depuració
natural és el més efectiu.
Van tancar el seu treball explicant que
« a partir de I'estudi deis processos
naturals, segurament els humans podem
anar millorant el nostre impacte sobre
el medi ambient»> , i ens van advertir
que « en el cas que no es respectin
aquestes lleis, la natura pot acabar do
nant-nos l 'esquena>>.

M. Solés, A. Hern ández i C. Gallardo
3r.ESO

Elia Pérez i Clara Oriol exposant el seu treba ll davant del
ju rat,

Sortida musical a Barcelona
El dijous 16 de febrer els alumnes de 3r
d'ESO vam anar a Barcelona, a visitar el
Barri Gótic, el Palau de la Música i el Pare
GÜel1. Els professors que ens varen
acompanyar eren la lolanda , lÓscar, la
Gisela, la Nuri i la Susanna.
Quan vam arribar ens van deixar temps
lliure perqué esmorzéssim i veiéssim el
Barri Gótic.
A les 11:15h vam anar cap al Palau de la
Música, on vam veure una representació
de la história de la música des deis anys
50 fins a I'actualitat. En aquesta represen
tació van imitar cantants com ara els Ro
lIing Stones, The Beatles, Bob Marley ,

Madonna, Gwen Stefani i Black Eyed Peas,
entre d'altres .
A tothom Ii va agradar molt I'espectacle , en
qué participaven dos ballarins que ens van
mostrar quins balls feien en aquella época.
Després de I'actuació vam anar cap al Pare
Güell , on ens van deixar temps lliure per
dinar i visitar el pare. El pare, creat per Gau
dí, tenia un banc molt lIarg que I'envoltava
totalment. També tenia uns ares preciosos
de molts colors, una sargantana a I'entrada
i una font .
A les 15:15h érem a I'autocar per tornar cap
a I'institut.

Elisabet i Mireia - 3r d'ESO 11
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L'ESQUIADA
.'

A les 5:30 del matí vórem pujar a
I'autocar amb destinació a Frunce.
Abans d'arribar, vórem parar a es
morzar i després a buscar e/s esquís.
~~ 4== l e....,..

Quan vam arribar a Frunce vam anar a
les pistes d'esquí i al/a ens van pre
sentar els monitors. Alla vam dinar, i
després vam comenccr a esquiar. A
les 8:00, més o menys, vam anar, els
que volíem, a patinar sobre gel i els
altres a fer un volt pel poble. Quan
vam acabar, vam anar als bungalows i
vam anar a sopar. En acabat ens en
vam anar als bunga/ows, i més tard
vam anar a dormir. L'endemó al matí,
vam esmorzar i vam anar a esquiar;

vam aprendr e mo/t . Després vam anar
a dinar al r estaurant que hi havia al
costat d'on esquiúvem. A la tarda vam
anar als bungalows, i al vespre vam
anar a sopar i després a la discoteca.
Ens ho vam passar molt bé. Després,
quan era I'hora, ens en vam anar a
dormir.
L'endemó va nevar tant que no vam
poder esquiar . Com que no podíem es
quiar vam haver de marxar abans, pe
ro nosalt r es no ens volíem anar !

Eva Garda Navarro-Ana Martínez-Alba
Mar ia Navarro -Silvia Pereira

Ir ESO e

12
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SORTIDA AL TEATRE
El dijou s 2 de febrer, els alumnes de 3r, 4t i batxillerat vam anar al teatre municipal a veure
una obra teatral en anglés.
L 'obra, titulada "With a little bit of luck", tractava sobre un home, en Harry, que tenia un
hotel i el volia vendre. La dona que, suposadament, 1'havia de comprar, era una delinqüent
anomenada Bob . En Harry, amb el seu ajudant, aconsegueixen atrapar-la abans que escapi
amb la seva companya. La Bob es queda a l'hotel per ajudar en Harry a arreglar-lo. Al cap
d'uns anys, decideixen fer un "Big Sister" (Gran Germana) per intern et i així acons eguir di
ners amb l' audiencia.
A l'obra, hi van assistir des de la Mercedes Milá (Lubna),
fins a en David Bisbal (Samir). Altres deIs participants
van ser l 'ajudant de la Bob (Sandra Rocha), el d' en Harry
(Lluís Fernández), i com a participants del concurs hi va
haver en Giusseppe (Eduard Bonet), l' Elizabeth (Jessica
Martínez) i un noi molt animat, en Fran (Cristian Perujo),
tots ells alumnes del centre.
L 'obra va ser tot un éxit, ja que va agradar a tothom.

I
Vam passar una estona ben divertida, no vam parar de
riure !

I Elisabet, Carmen, Mirc ia-3r d 'ESO

® ®
Sortida al ZOO de Barcelona

Els alumnes de,1r d'ESO, el dia 27d'abril várern anar a l'Auditori de Barcelona.
Quan vam arribar vam esmorzar i després vam entrar a I'auditori. Ens van donar
el full de programació i va cornencar l' espectacle. Va ser molt impresionant. Vam
escoltar bandes sonares de pelllcules fetes per la O.B.C. Quan va acabar I'es
pectacle vam sortir de camí cap al zoo. Quan vam arribar al zoo els professors
ens van donar una fitxa per omplir. Vam fer grups , vam veure els animals i amb
les dades que ens donaven vam omplir la fitxa. Al cap d'una estona vam veure
I'espectacle de dofins. Després vam anar a dinar. Quan vam acabar de dinar ens
van deixar dues hores lIiures per completar la fitxa i per contempla r els animals .
Al final vam tornar cap a I'institut , després d'aquesta divertida sortida.
Adrián Pérez-Soukaina Bouattaouin -Adri á Planchart-Carlos Valencia-Denis Florea-Xavier
Gubianes-1 r ESO C
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La drogaaddicció
La drogaaddicció és un fet que avui dia
afecta molta gent, sobretot molts adoles
cents que sovint es veuen influíts per les
males companyies.
Hi ha moltes classes de drogues: les de
pressores, les excitants, les allucinógenes
i les mediques. D'aquests tipus de dro
gues, algunes tenen més efectes secundaris
que no pas d'altres, pero totes tenen la fi
nalitat de fer passar "una bona estona" a
qui les pren, tot i que la veritat és que quan
les prenen estan afectant greument la seva
salut.
AIguns deIs seus efectes són les alteraci
ons del sistema nerviós: en alguns casos la
droga dilata les pupil-les, dóna sensació de

plaer, fa oblidar els mal s moments, etc.
Normalment es prenen només a les festes , tot
i que hi ha gent que s'hi enganxa i les pren
di áriament. Aqu estes persones s'anomenen
drogaaddictes; corne ncen prenent droga en
poca quantitat, pero a la lIarga necessiten
prendre 'n m és pcr tenir les mateixes sensaci
ons que els altrcs,
Nosaltres pcnscm que el millor és no
prendre 'n, per evitar una possibl e dep enden
cia de la droga i cls prob lcmcs de sa lut que
es poden produir.
M.Carmen Lopez, Mlrel» Conz ález, Elisabet Osu
na - 31'd ' ESO

so3r

.JUS I~Jl . 1t ~ I "'HII , J(lI h {'1I 1 · {~ I'l~/. -JI' d ' ESO

Enquesta als alumnes d
fan esport (handbo l, básquct, íutbol, tennis,
etc.) , d ' ultrcs que van amb molo i d 'altres
que fan música. I.~I 501Yc, dcls alumnos acostu
men a sortir cls cups de sctmana amb els
amics pel pohlc, o 11 lcr un volt amb moto.
Un 251% acostumn a sort i r de Icsta els caps
de setma na umb c ls umi cs, i un altrc 25%
aco stumcn a ícr altres l:OSI..:S, corn ara anal' al
cinem a, comprar robu a centres comcrcials o
passej ar amb la turu íl iu.

Un 30% han rcspos! que quun surten de resta
acostumcn a hcurc alcohol pcr pnssar-ho mi
1I0r. Un 20% 1I 01l1 ~S bcucn a 11.:0 ha I en algu
nes ocasiona. i e l 50% rcstunt no beu mai
alcohol.
Un 40% diucn que I'UII II..: II perqu é ha van pro
va l' i s' han qucdul ellganxals i no poden dei
xar-ho. Un 20% diucu que (umcn pcls ner
vis, perqué SÓII 111 01 1 nerviosos. i 'l uan surten.
L 'u l trc 40 % 11 0 üuuu, To t i quc cls alumnes
qu e fumen ndructcn qu e 11 0 c ls producix cap
mena de surislucci ó el fc l de fumar, continu
en fcnt-ho. ¡\ ix1dones, 'lile en trcucn, de fer
ho?

Com a resultat de l 'enquesta repartida a al
guns alumnes de 31' podem exposar en
aquest article les següents conclusions:
La gran majoria deIs alumnes, un 80%, fan
activitats extraescolars i esports.
Pel que fa els estudis, el 50% estudien
d 'una a dues hores di áries, Un 30 % estudi
en més de 2 hores i un altre 20% reconei
xen no estudiar gens.
El s alumnes de 31' dediquen entre 1 i 2 ho
res diáries afer acti vitats d'oci (mirar la
tele, jugar a la play, connectar-se a Internet
o a I'msn, etc.) . Només hem trobat un alum
ne que no dedica cap hora a activitats d'oci .
Pel que fa als hobbies. hi ha alumnes aue

14



Clara Oriol4t d'ESO

Hi havia un viatge a Par ís en joc... i havia de sortir tot bé. Per
aixó els ne rvi s estaven a flor de pell . . . tothom vo lia que tot
quedés el millor possible. Anades i vingudes abans de comen
car, els que feien de model per un dia arr ibaven de les perru
queries molt ben pentinats i maquiIladets . . . faltava, pero, la
roba! 1 és que es va fer esperar una bona estona. Fina lment,
després d 'uns minuts molt estressants per tothom, va arribar
1' hora, el moment més esperat: comencava la desfilada, la nos
tra desfilada. 1 és que portávem mesos planejant tots els de
talls, assajant els ball s, distribuint la gent a les perruqueri es,
provant roba, venent entrades, fent cartells . . . I el 2 de maig va
ser el gran dia, el Teatre Municipal estava molt pie. Uns se
gons de silenci i els presentadors sortiren a donar la benvin gu 
da a tots els present. A partir d'aquell moment tot va anal' so
bre rodes : els diferents balls van sort ir tot s molt bé, igual qu e
l' actuació de les baIlarine s de funk:y i la cane ó, A la mi tja part
vam sortej ar un pernil, i la segona meitat de la desfilada va ser
la més animada, gr ácies a l' espectacle del nois de quart.
Un cop acaba da tothorn va ser convidat a un pica-pica.
I és que, mentre uns feien de models, altres havien de transpor
tar sofás , omplir copes de cava, pintar- se els llavis i fer petons,
preparar pi ca-pica, distribuir la gent que anava entrant, ajudar
a vestir als models .. . en fi : tothom estava molt enfe inat.
Tot plegat va ser un gran exit i per aix ó tot s els alumnes de
quart volem donar les gr ácies a tothom que ens va ajudar i qu e
hi va col -laborar i anime m els alumnes que ara fan tercer per
que l 'any que ve també s'hi animin: porta molta feina, pero
també satisfaccions.

15
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QUADERN DE VIATGE A PARí
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Els alumnes de 4t d 'ESO de l 'IES Baix
Empordá de Palafrugell , van anar de viat
ge de fi de curs a París des de l' 1 fin s al 7
d 'abril de 2006 , coincidint amb la setma
na del crédit de síntesi realitzad a just
abans de Se tmana Sa nta .
Acompanyats per qu atre professors: Nani
Bujer, Jordi Torrent, Benito i Dani Corti
na, els alumne s van marxar de Palafrugell
amb autocar , a les 19.30 hores. Els espe
rava un llarg viatge fin s a París.
El primer que van visitar va ser el Palau
Reial de Fontainebleau, on es van fer fo
tografies de grup al 'escalinata i van po
der admirar els int eri ors de les sa les dun
deis caste lls -palau més interessants de
Franca ,
A la tarda van tenir la primera vis ió pa
norámic a de París : l 'Are de Triomf, la
Torre Eiffel (que vis itarien I'endemá ), Les
Champs Eli sées, la Playa de la Concordia,

Els fantastics profes que van tenir el valor i la
pac iencia d 'acompanya r-los.

etc . Despr és d 'aquesta pr imera impressi ó
ca lia ana l' a sopar i a descansar ca p a
l'hotel , situar a Cré tcil a pocs Km de Pa
rís.
L' endem á, dia 3, van visita r Nótrc Dame

al matí i la Torre Eiífcl a la lard a, on van
co inc idir amb les mani ícstacions reivindi
ca tives deis jovcs pariscncs .
El di a 4 van vis ita r Vcrsuillcs al matí, on
van pod er vcurc c ls jurdins i passcjar-hi,
alguns des cl ' un tren i al trc s a pcu. A la
tarda van annr a visita r el barri m ódem de
la Defén sc, s ituat a l' cst de Parí s.
L 'endcm ú van vis ita r el Louvrc, 0 11 alguns
alumnos van quedar sorprcsos per la
"quantitat de pintures"; cl'nltrcs van qu e
dar molt imprcssionuts dnvnnt el quadre de
la Giocondu, Aqucst mntci x dia van vis itar
Montrnartrc, 1111 es VIIII pod er fotografiar a
les escales i disfrutar dcl Icmps Iliurc.
El dijous ó tI' abl'il vun uunr tots a Disney
land, que tnmb écls va ugrudar 111011.
El darrcr diu tots cstuvcn "rcbcntats", pero
ja cls va anal' h~ pcr poder lcr un viatge de
torn ada a l'nlufrugcl l umb l 'uutocar més
tranqu i1.
Els alumncs coincidcixcn a dir que va ser
un viatgc gcniul. De íct, cls quudcms de
viatgc que VIIII prcxcutur pcl crcdit de Vi
sua l i Pl ást icn uix] CIlS 110 confi rmen.

Fclici tu ts!
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Aida Herunndez, millur classi
fl cudu del uostre institut a les

preves del cnngur

"El Cangur"
Millors c1assificats del nostre institut a les proves del Cangur

".

.. '""

El dia del cangur (21 de marc 2006) e1s participants est ávem
bastant nervio sos. Quan ens van comencar a dir e1s nostres
noms per anar entrant , em vaig sentir fatal. Una vegada
érem a dins tot va ser diferent: vaig mirar el dossier i vaig
pensar « aixo ja esta fet!>'>. Quan vaig comencar ja tot em

. sortia seguit. Cada vegada era més fácil, fins que vaig arri
...~. bar a les preguntes de 5 punts i ja no sabia que posar. El

temps ens anava en contra , i com més temps passava m és
". nerviosos ens an ávem posant...
_ Quan la prava per fi va finalitzar, ens van deixar sortir al-.

pati i ens van donar esmorzar per recobrar l'energia utilitza-
". da durant aquella dura i intensa hora i mitja.
". Zoraida Cano (3r A, segona classificada de primer nivelI de I'insti

tut)

.

>. Classificats a les proves del Cang ur
Primer curs de segon cicle de I'ESO: Aida Hernandez- Segon curs de segon cicle de I'E- ~'.

SO: Clara Oriol -Primer curs de Batxilierat: Marc Pujadas- Segon curs de Batxillerat: Car-
>. les Velasco
-.
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Premis de la L1iga Matemática

'"V.

Área Matem átiqu
Categories:
Primer cicle de l'E
Tres primers premls: Fát lrna El Akkioui, Sergi
Parals i Joel Forro r.
Segon cicle de l'
1r premi : Ariano Echovarria . 2n premi: Lorena •
Sierra. 3r premi : Adrián Martinez.
Batxillerat:1r preml : Clara Rangel. 2n premi :
Marc Pujada

Área de religió

Concurs d'icon
1r premi : Marti Vloll a
2n premi : Farran Gil



19
. . .

Premi de narrativa en lIengua catalana
Primer cicle de I'ESO
1r premi : Carla Martin (1ESO C).
Accessit : Antonio Bernal (1 ESO D)
Segon cicle de I'ESO
1r premi : Alba Martínez
Acc éssit : Abel Sola

El dia de sant Jordi es va celebrar al centre el divendres
21 d'abril. Durant el matí van tenir lIoc diversos actes:
A la Sala d'Actes , tots els alumnes de secundaria van fer
una lectura continuada de contes de Jorge Bucay. Abans
del pati, ho van fer els de primer i a les 11 , els de tercer i
quart. Al final de la lectura, va tenir lIoc el lIiurament de
premis deis diferents concursos convocats per les árees:
Punts de lIibre, cartells de "no molestar" de castell á, re
dacció de catala i castel lá, icones de religió, cangur de
mates.

Premi al millor treball de "I'Auca d'en Coromines"
Primer d'ESO
Joel Smythe, Martí Pérez, Adrl á Cardan i Joan Sisó
Segon d'ESO
Laia Esparragó, Mar Casariego, Caries Gómez i Sónia Garcia
Treball "Pla i Coromines : dos homenots"
Tercer d'ESO
Aida Hern ández, Sergi lIIesca i Marta Guitart
Quart d'ESO
Clara Oriol , Marta Reig i Mónica Trenado
Premi de narrativa en lIengua francesa
Ibtissam Jahidi de segon de batxillerat obté un accessit amb
"Question"
Área de lIengua castellana i literatura
Concurs "No Molestar" de penjadors de porta
Guanyadors:
Categoria A (primer cicle de I'ESO)
1r premi: Jordi Plaja (1ESO B)
Accesslt: Aleix Farssac (2 ESO B)
Categor ia B (segon cicle de I'ESO) Desert
Categoria C (Batxilleratl Cicles Formatius)
1r premi: Esther Pereira (1A Batxillerat )
Acc éssit: Clara Rangel (1A Batxillerat )

Concurs "Punts de lIibre"
Guanyadors
1r premi: Mar Casariego (2 ESO A)
Acc éssit: Yasmína Karroum (1 ESO D)
Categoria B (segon cicle de I'ESO)
1r premi: Evelí Garcia (3 ESO D). Categoria C (Batxilleratl Ci
cles Formatius)
1r premi: Esther Pereira (1A Batxillerat).

. Acc éssit: Clara Rangel (1A Batxillerat), Gemma Boada (1A
Batx.), Eduard López (1A Batx.).

- n • •
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ni 2(\ FESTII/AL DE CAN~O CA rALANiI i
n nZ Es va fer al pati des de les 12:15 fins a les 13:50h. El nostre grup hi va participar. Feia molt de Zn temps que est ávern assajant i dalt de I'escenari ens vam posar molt nerviosos, pero després se'ns nn van passar tots els nervis . Tots els grups van cantar , més o menys bé. Hi havia, també , diferents n
n grups: nn L'Aurora , en Víctor i en Toni van fer una caneó inventada per l'Aurora que es deia "DOS MONS". n
n El seu grup es deia "NO NAME" i va guanya r en Categoria ORIGINAL. n
n Eis A.N .C van cantar dues cancons : una inventada per l'Adri i en Jordi i I'all ra, una VERSIÓ que va nn guanyar el primer premi en aquesta categoria. n .n La Carla, en Pau, la Renée i en L1uís, de 1r C, i l'Aurora, de 3r B, vam cantar una cane óde LAX'N'- nn BUSTO que es diu "LLENc;A'T". n-e En Desi, l'Aurora, en Toni i la Yolanda van cantar una cane ó de MANU GUIX que es deia "EN 3 -eñ MINUTS ", que va guanyar el primer premi en la catego ria VERS IÓ ñn L'Alba , la Pili, l'Auro i en Toni van cantar una caneó de la MARTA ...

ROURE que es diu "JUGAREM A ESTIMAR-NOS". .-Z ." .:Va ser molt divertit i molt entret ingut i ens ho varn passa r molt bé. Z
Z ¡':ti L'ANY QUE BÉ REPET IREM!! Zn .. 1 .. Carla Martín - nn \ : ' Pau Sonet- n
J; ~ , ' l~ Renée López Urias- nn . ~ 1rESO C nn , ~ ~>- n
n nn -nZ Desi Ruiz, Clara Or iol, Elia Pérez i Poi Presas reben Z
n el guardó que els acredita com a guanyadors del n
n concurs de I'any passat . n
n nn nn n
n nn nn Millor canc6 or IgInal: No Name per "Dos nZ mons". Llcrro i músico: Aurora Or t iz Z
n Inn ,n
n nn In
n ~ n

Z -;~~ Zn ~ nn \,,- n
n ~ n
n nn n
n nn nn n
Z Millor versió 2006 : D~:;I E:;pinosa per "En tres mi- Z
n nuts" , de Manu Gulx , i (~ I 9"uP ANC (Miguel Álvarez , nZ . Jordi Sot elo, Po i P t·c~:o :; ¡ Adria Blanco) per "El vos- Z
Znn ~~ñnnnnnnnnnnnn;;~~~~~~~~~~~~; ~~:~nnnnnZ
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PREMI MESTRE SAGRERA

trich al violinista Turull, passant per
Serrat i algun espia alemany, tots els
hostes destacaven el bon tracte i el
caliu especial de la taverna de can
Batlle.
Així doncs, es tracta d'una interessant
obra de recerca i recopilació d'história
oral de Calella , molt lIigada a la vida
del poble i als esdeveniments socials,
culturals i polítics del segle passat.

,
PREMIS MEDI AMBIENT DE L'IES BAIX EMPORDA

L'edició d'enguany del Mestre Sagrera
ha estat guanyada per I'alumna de 4t
d'ESO de I'IES Baix Ernporda Clara
Oriol i Pujol , amb el treball "Aturem-nos
a can Batlle".
L'obra guanyadora explica la historia
d'una taverna de Calella, can Batlle, i la
seva relació amb Josep Maria de Saga- .
rra: I'autora del treball ha volgut esbrinar
si la taverna on Sagarra va escriure el
seu poema "in vino veritas" podia tractar
se de can Batlle. Aquesta hipótesi I'ha
portada a descobrir tot un món de perso
natges i d'históries que van passar entre
la taverna i I'hotel.
La tradició oral ha estat clau per anar po
sant per escrit les anécdotes i la relació
de personalitats del món de I'art i de la
política que van anar desfilant per la ta
verna , per I'hotel. Des de la Marlene Die-

• :1lIIo..;... -:_~ .,.
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dones, es consolida com un deis impor
tants que es convoquen a Catalunya,
que motiva els alumnes de Secundaria
i de Batxillerat del país.
La relació de premiats és la següent:
Primer premi de Batxillerat:
Carla Bartina i Plana i Sandra Sala i
Bosch (lES La Garrotxa , Olot), amb el
treball "Aigua bruta+Depuració=Aigua
neta"
Segon premi de Batxillerat:
Joan Luengo i Sala (lES Brugulat,
Banyoles) , amb el treball "Rutes pe
dagógiques pel Pla de l'Estany".
Primer premi Secundaria:
Guillem Mauri i Galí (lES Frederic
Martí , Palafrugell) , amb el treball "El
futur de la nostra sorra ".
Segon premi Secundaria:
Alba Martínez i Gómez (lES Baix Em
pordá, Palafrugell), amb el treball
"L1afranc, port i platja: convivencia pací-
fica?" ....

El lIiurament deis premis de Medi Am
bient, que convoca I'IES Baix Ernpord á
de Palafrugell , va tenir 1I0c el passat di
vendres 5 de maig a la sala d'actes del
centre, amb una afluencia de públic molt
nombrosa.
L'acte va comptar amb I'actuació de la
Coral del centre i amb un aperitiu prepa
rat pels alumnes del cicle de cuina de
l'lnstitut, que es va servir al final de
I'acte.
La participació va ser molt alta i de gran
qualitat. Aquest premi de Medi Ambient,

·~-------------------------------_.
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1.- Va comencor afer c1asses al nostre -Hi ha molta diferencia en lelcborc- ~I centre el curs 87-88 com a profes- ció actual, amb ordinadors, cñmeres i:
r sora de For~a~ió ~ro:essioncil,' :ei~ digitals, i.nter~et... , a com es ~eia l!éi: classes de drburx técnic a mecoruco I quan no hi hovlc aquesta tecnoloqic a
~ electricitat. A partir del curs 97-98, I 1 institut?i quan es va introduir I'ESO, va comen- Sí, hi ha molta diferencia amb tots els !l!
~ ~ar afer c1asses de visual i plósticc i mitjans recnics perqué surti millor, tI a fer el crédit variable "Fern una re- pero l'esforc que representa fer-Ia és ~
r vi.sta". , sempre el mateix . t
i: Lr hem demanat que ens contestes - Has trobat sempre suport ?I unes preguntes, i són les següents: Sempre n'he trobat, pero quan més ho
~ -En quins centres havies treballat he agran va ser el curs pasta, quan /'
~ abans? AMPA em va donar el supor t económic

-F.P. de la Bisbal i al Montilivi de per poder imprimi r -la i t enir millor re-
Girona. sultat.
-Per que vas comenccr la revista? -Mai no has pensat de tirar la tova-
Es va comenccr perque hi havia un 1I01a?

grup d'alumnes de 5e d'FP que en te- No ho he pensat mai. Tot i estar de
nien moltes ganes i es va fer en baixa, vull acabar -la aquest curso
hores després de les c1asses, sense -Ara que no f as c1asses, que fas du-
ordinadors i feta amb maquina rant el temps lliure?
d'escriure. Encara que no m'he f et la idea que no
-Per quins motius la vas tirar tu tornaré a t reballar . Dedico el temps
endavant? lliure a pintar , sobre t ot amb oqccrelio.
M'agrada motivar els alumnes i fer cosa que no havia tingut mai temps de
una revista representa treballar en fer.
grup, aprende un programa, fer fo- - Trobes a f alt ar la t eya feina?
tos, fer entrevistes... i normalment Sí, no, no ho sélll Sempre m'ha agradat
cíxó agrada. També perqué quedi ensenyar, pero ar r iba un moment a la
constancia de 1'01' el que es fa a vida que et mereixes descansar .
/'escola. -1 els alumnes?

Sí, els trobaré a f alt ar , sobre
1'01' amb e/s que he compartit
momcnrs molt diver t it s.
- Sera la t eya última revista o
seguiros col· laborant - hi?

r'ala meva última revista.
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La revista Caliu arriba al número divuit i,
per tant, a la majoria d'edat. El plec de re
vistes que conservem en una capsa a
l 'Arxiu, a disposició deIs usuaris, ja té un
bon gruix. Podem dir que ja és una revista
amb historia i potser és el moment de repas
sar-la, per a qui no la conegui.
El curs 1987-1988 la professora Rosa Espí,
amb un grup d'alumnes de Se d'automoció,
electricitat i administratiu, treballant vo
lunt áriament i fora de classe, varen fer un
equip de redacció i varen engegar la revista
L 'Esclat, nom que s'havia escollit en un
concurs entre els alurnnes. La flamant revis
ta es va fer amb maquina d 'escriure (en
aquells moments no hi havia cap ordinador
a la vista) i els exemplars (fotocopiats) es
varen repartir al propi centre. Les inquie
tuds dels alumnes tenien ja el seu mitjá
d ' expressió.
La número 2 es va fer el curs 1990-1991 ',
aquesta es va portar a imprimir i la varen
fer també un grup d'alumnes voluntaris de
diferents cursos de Fon;1ació Professiona1.
La Rosa estava en aquells moments fent
classes a I' FP de La Bisbal i, per una
d' aquelles casualitats de la vida, en I' equip
de coordinació que es va organitzar hi va
participar qui firma aquest article, lIavors
professora al centre.
A la revista número 3 torna la Rosa
(ajudada per Rosa Angulo i Albert Quinta
na) , que ja no deixaria d'estar implicada en
les aventures periodístiques del centre, i

tornen les fotocopies. A partir del eurs
1997-1998 es fa el canvi d 'FP a ESO i es
comenca a impartir el cr édit variable "Fem
una revista" amb alumnes de 2n, 3r o 41.
L 'Esclat havia arribat al número 13 quan el
~urs 2002-2003 els antics alumnes Miquel
Alvarez i Antoni Aranda varen cedir a
l' Arxiu Municipal una antiga i desconeguda
revista que amb el nom Caliu i el número O
s'havia fet l'any 1983. La revista següent
inclou una entrevista a aquests exalumnes i,
per aeord unánime del grup de redacció, es
canvia el nom de L 'Esclat a Caliu, conti
nuant tranquil-lament amb el número 14.
I, ja per acabar, cal deixar constancia que a
partir del número 17 es suma al treball de
professors i alumnes el suport de
l' Associació de Pares, la qual cosa pennet
millorar de manera espectacular l' edició de
la revista, una revista que a hores d'ara té
un xic de passat i -esperem- molt de futuro

Concepció Saurí i Ros
Arxiu Municipal de Pa1afrugell

E1sa1umnes del curs 1982-83 Miquel Á1varez i
Antoni Aranda

-

Alumnes de 4t d'ESO del curs 2001-02 entreguen
la revista al 'Arxiu Municipal.

A .
Revista Caliu, núm. O,
any 1983

. -
Revista L 'Esclat, núm .1,
any 1988 23
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"l 'IES BAIX EMPORDA ORGANITZA UN SEMI-
I\!ARI D'ESCOlES VERDES QUE APLEGA TOTES,
lES ESCOlES PUBLIQUES DE PAlAFRUGEll

Durant aquest curs escolar el nostre cen
tre ha organitzat un seminari de treball
que s'integra dins el Programa de For
mació de Professorat del Baix Ernpordá ,
Hi han participat totes les escoles i insti
tuts públics de la vila: CEIP Barceló i Ma
tas, CEIP Carrilet, CEIP Torras Jonama,
lES Baix Ernpord á i lES Frederic Martí i
Carreras. Al lIarg del seminari hem pogut
intercanviar les nostres experiéncies,
hem coordinat actuacions i hem incre
mentat els nostres coneixements sobre

. medi ambient. Cal destacar les xerra
des realitzades per Xavier Rangel, re
gidor de Medi Ambient de I'Ajuntament
de Palafrugell ; Esther Fanlo, técnica
de l'área de Medi Ambient de la Paeria
de L1eida; Francesc Soley, bióleg de
Nereo a Begur, i Diana L1edó, coauto
ra del lIibre El Medí Natural de Palafru
gell.

l'INSTITUT ACONSEGUEIX UN PROJECTE,
D'INNOVACIO EDUCATIVA EN MEDI AMBIENT

La Generalitat de Catalunya ha concedit al nostre institut
un projecte d'innovació educativa que pretén ser la conti
nuació dels treballs que sobre el medí ambient s'han anat
fent alllarg dels anys al centre (Escola Verda) . La durada
del projecte és de tres anys i ens far á treballar a tots plegats
per millorar els aspectes educatius relacionats amb el medi
ambient. En concret , farem actuacions que relacionen la
solidaritat social i el respecte al medio La dotació consisteix
en 1000 euros i el reconeixement laboral del professorat
que hi treballa. 25
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L'IES Baix Emporda participa molt activament en el
programa de radio El XERRAIRE

El nom del programa ésel masculí de la revista escolar "La Xerraire" i reflecteix la
nostra voluntat d'explicar als vilatans el que fem dins el centre. El logo del progra
ma representa un nen que esta fent radio amb un disseny senzill, proper a I'edat de
I'alumnat. La sintonia té un ritme constant i repetitiu que vol manifestar que la diná
mica estiuenca de Palafrugell cal que continur durant tot I'any; i la Iletra no és en
cap idioma concret, per reflectir la diversitat cultural i lingüística de la vila actual.
L'emissió es fa a Radio Municipal de Palafrugell, a la sintonia 107.8 de la FM, quin
zenalrnent: els divendres de 17:00 a 18:00, en directe, i els dimarts de 20:15 a
21:15, en diferit.
A nivell organitzatiu I'escola ha creat el Consell Directiu, que coordina el bon funci
onament del projecte en totes les seves activitats. En formen part quatre professors/
es, tres representants de I'AMPA i tres alumnes. L'alumnat participa a través de
l'Assemblea d'Alumnes Reporters/es tot fent propostes per als programes i vet
Ilant pel desenvolupament óptirn de I'espai radiofónico Una vegada establerta la te
rnátlca de cada programa s'assigna una Aula Responsable per realitzar-Io. L'aula
responsable es coordina amb les altres escoles i instituts de la vila perqué hi facin
les seves aportacions rnitjancant connexions o participacions en directe.

ALUMNES DE TERCER D'ESO TORNEN A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
RADIOFÓNIC "EL XERRAIRE"
Per quarta vegada en el que portem de curs, el programa "El Xerraire" va obrir els
seus micrófons a alumnes del nostre institut. "El Xerraire" és un programa de radio
que realitza I'escola de primaria de Palafrugell CEIP Barceló i Matas. El programa
s'emet cada quinze dies per Radio Palafrugell i pretén fer arribar a la població al
guns 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. En aquesta ocasió, les
convidades van ser les alumnes del primer curs del segon cicle de I'ESO Marina
Solés i Rut Torra, que van parlar sobre les campanyes solidáries i les activitats del
programa d'escola verda que es desenvolupen al nostre institut.

En Cristian Perujo , Samir Hlal i la Ruth Torra , com aut éntics locutors .
27
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Fins fa poes dies les au1es es deien per
números (els professors deien aula 12 o
aula 15, per exemp1e), pero ara duen el
nom de persones reconegudes, com mú
sics, científics, escriptors, poetes, pintors,
etc.
S'han fet unes plaques de cer ámica tradi
cional de la Bisba1 amb el nom de perso
natges o llocs re1acionats amb
l'assignatura que s'imparteix a l'aula cor
responent.

l
Aquest Nadal s'ha comencat a
posar una tanca per "protegir"
la facana principal del centre.
El primer dia després de les vacances de
Nadal ens vam trobar que al davant del
centre estaven fent obres .
Ens va sorprendre, ja que no sabíem per
que es feien, i vam preguntar-ho a di
recció. Ens van dir el següent:
"Estem col-Iocant la tanca perqué no hi
hagi interfer éncies entre la gent de fora i
amb els alumnes que fan classe a les
au1es que donen al carrer. Una altra fun
ció sera protegir la facana de les pinta
des que es fan a la nit". També ens va
ren dir que la tanca es taparia amb ar
bres per raons estétiques.

M. Solés, A. Hernández, C. Gallardo
3r d'ESO

Us direm algun s noms de les aules:
Gustavo A. Bécquer - Pit ágores - Charles
Darwin - Pedro Salinas - Galileu Galilei 
Ángel Guimerá - EuJer - Lazarillo de Tormes
- Hanna R Arendt - Carl Sagan - Joan Miró 
William Shakespeare - Ulisses - Salvador
Dalí - Pablo Neruda - Marie Curie - Antoine
Lavoisier - Leonardo da Vinci - Olimpia 
Zim Bemers Lec - Miquel Martí i Poi - Pom
peu Fabra - Pau Casals,

Aquests són cls nous norns de les aules de
l'IES BAIX EMPORDA.

Ja ho sabeu: totcs aquestes persones han si
gut conegudes al lI arg de la historia . Hi ha
poetes, pintors, cscriptors, músics i cientí
fics.
Abdessamad K -Evdl <i lll'cill -C ristian Ruiz
3r d'ESO

Facana abuns de les obres

La facuna umb la tanca
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Pla de promoció de l'esport a l'institut ~
Aquest curs 2005-06 el Departament d'Ensen

yament, conjuntament amb la Conselleria

d'Esports de la Generalitat, ha iniciat un Pla

de Promoció d'Esport a l'Escola. S'han triat , a

tot Catalunya , uns 70 centres que formen la

plataforma inicial d'aquest Pla d'esport. El

nostre centre i I'IES Montgrí de Torroella han

estat els seleccionats a la comarca del Baix

Ernpord á.

Un deis aspectes que recull aquest Pla és la

creació d'una Associació Esportiva dins el

centre, amb autonomía propia per poder orga

nitzar les diferents activitats que vulgui propo

sar. Des de la Generalitat es trameten unes

aportacions en forma de subvencions i ajudes

per tal de poder realitzar les diferents propos

tes que cada centre vulgui promocionar, enca

ra que aquestes subvencions només cobrei

xen una determinada part del pressupost de

les activitats .

Al lIarg del curs escolar, i dins aquest Pla,

s'han realitzat les activitats següents:

1.- Campionat de futbito per alumnes de 1r i

2n d'ESO a I'hora del pati, 4 dies a la setrna

na. Hi han participat 42 alumnes que formen 6

equips. Cal donar les qr ácles als alumnes de

3r i 4t d'ESO que ajuden a I'organització i a

I'arbitratge deis partits: Juli Arnau, Cristian

Perujo, Jordi Catal á, Gregorio Torres i David

Fernández.

2.- L1 iga de Futbol gespa per alumnes de 3r i 4t

d'ESO, a I'hora del pati, 2 dies a la setmana , a

I'estadi. Hi han participat 24 alumnes que formen

3 equips.

3.- Campionat d'Escacs per a tots els alumnes

d'ESO, al qimnás, dos dies a la setmana. Hi han

participat 23 alumnes. Cal donar les qrácies als

alumnes que controlen I'activitat: Clara Oriol,

Joan Parals í Elisenda Dalmau.

4.- Torneig de Tennis Taula per a tots els alum

nes d'ESO, al qirnn ás, els divendres. Hi han par

ticipat 12 alumnes.

5.- Aeróbic per alumnes de 1r a 3r d'ESO, al

gimnas, els dimecres. Hi han participat 12 alum

nes.

, ". 6.- B ádminton peralurnnes de 1r a 3r d'E'SO, al

Pavelló de patinatge, els dimecres . Hi han parti

cipat 8 alumnes .

Desitgem que el proper curs puguem oferir un

conjunt d'activitats esportives al lIarg del curs

escolar , sigui en hores de pati o en hores de di

mecres o divendres a la tarda.

Moltes qrácies a tots els que heu col-Iaborat o

esteu col -laborant amb aquesta proposta esporti

va.

Rogeli Nieto (professor d'educació física)
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SKATEA L'INSTITUT
Skaters que van amb skate a I'institut

Una mica d'histórta
A finals deis anys 80 ja es patinava a Palafrugell. Eren llocs
habituals la placa del Canadell de Calella i la peixateria, on
uns nanos van muntar el primer m ódul (un rail) per poder
practicar. A mitjans deis anys 90 es va construir el "bowl"
que hi ha havia als pisos de S1. Martí, que va donar un bon
impuls a aquest esport, fent que el número de practicants
creixés fins a una vintena. L'any 2000 aquesta pista estava
molt degradada, pero I'skate seguia amb forca al poble, fins
que un nou grup de patinadors (deis que ja patinaven als 80)
van tomar als orígens construint un m ódul amb els seus
propis calers. Aquí va comencar el que ara és I' actual skate
park del Bruguerol. Aquest grup de patinadors va anar
ereixent, va formar una associac ió (www.braveskate.com).
van aconseguir muntar més rampes al local deis Ametllers i
després a I'antiga nau de l'Armaflex (b óbila) i, finalment,
van dissenyar i projectar el que actualment és I'únic skatc
park de tota Catalunya construít en la seva totalitat per pati
nadors. Aquesta associació ha anat creixent des ele 1'any
200 I fins al punt de muntar dues competicions anuals, col
laborar en la creació d'una federació catalana ele clubs i
associacions e1' skate i ser un referent per a d 'a ltres associa
cions d 'skate. Fins i tot s 'ha creat una marca propia ele
planxes d 'skate que es venen a tota Espanya (patinetas Ka
fre).
Altres associacions el 'skate a I'Empord á son "Skatecasper",
a Palamós , i "Anakleto Patineto", a Torroella de Montgrí.

A vui dia el s ska ters han trob at un a man era
més fácil de tran sp ortar- se. A ba ns la gent qu e
no tenia ska te anava a peu i·alguns en bici
cleta. A ls que ten en moto i a alguns qu e
baixen amb co txe a l' institut, ja no els inte
ressa baixar-hi amb skate .

En Cristian Avila a I' '' skate park"

L'skate a Palafrugell

Alguns deis alumnes que baixen amb sk ate a
l 'insti tut son els següe nts : de primer d ' ESO, en
Se te; de segon, de vegades en Julia; de tercer, en
Cristian Av ila i 1'Evelí García; de quart, en Víc
tor; de batxillera t, en Borj a i en PoI.
També hi ha nois de l 'i ns ti tut qu e fan skate, pero
no el fa n servir per baixar a l'inst itut, i també
n 'hi ha alguns qu e han dei xat aques t esport.
Grácies a un s quants aques t esport és molt cone
gut als instituts de Palafrugell, i tot va comencar
quan, l' estiu de 2004, va n fer danere la com issa
ria deis mossos d ' esqu adra un skate park. All á
hi ha carte lls que indiquen qu e és obligatori por
tar pro tecc ion s i cascos, pero n'hi ha pocs que
en facin ca so

Cristian Ávila i Eric Grande- 3r d' ESO

En Víctor a Palafrugell

bbc (assoc. Braveskate) L' Abdel fent 50-50 grind brich
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-Ion vas juga r i contra quins cquips ?
-Vam jugar a Vi lano va i la Oe ltrú, co ntra la
se lecció ele Mad rid i la eh; Custclla la Manxa.
-A quina po sici ó [ugu es?
-Jo j ugo a l' cxtrcm drct .
Espe rem que ct vagi 1110 11 b é i que arribis mo lt
Iluny en el m ón del íutb ol .
SO RT, ANNA!

Elisa hct 0 , Cnrm cn 1, I Mire ia G.-3r d 'ESO

L'ANNA SERVIÁ, UNA FUTBOLISTA DE CAP A PEUS

La revista Caliu ha fet una entrevista a una futbolista del nostre centre, l'Anna
Serviá.

-A quin club vas comencar a jugar?
-Al C.F Pals.

- -1 amb quina edat?
-Amb 6 anys.
-Actualment, segueixes al mateix club?
-No.
-A quin?
-Ara mateix estic jugant amb 1'Estartit fe-

- mení.
-1 per que vas canviar de club?
Perqu é a la meva edat j a no podia seguir

. j ugant amb els nois.
-Trobes a faltar els teus antics com
panys?
-Sí, molt.
-Prefereixes jugar amb nois o amb no-
ies? Per que?
-No ha sé, és bastant diferent jugar amb
nens que amb nenes .
-Anna, ens han dit qu e estas jugan t am b
la Selecció Catalana de Futbol Fcmc ní,
oi?
Síííí !

C trn, C-3 1"de Palafrllge lla Pals, Km. 339 • 17256 Pals
Tels. 972 636 928 I 972 636 361 • Fax 972 661 349

www.campingrnaspato txas.com ·info@campingmaspatotxas.com
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ELS PARES OPINeN
Ja estem aquí novament un altre any. Aquesta
vegada, en Iloc d'informar de les activitats de
I'associació, com que ja podeu consultar-les a
través de la web del centre (www.xtec.es/
iesbai xemporda) en I'apartat de pares/mares,
volem més aviat fer-vos arribar algunes re
flexions que ens fem des de I'associació.
Si bé és cert que la societat cada cop és més
complexa, més diversa, i que el seu ritme és
més accelerat, tambéés cert que precisament
ara hem d'estar més a sobre de I'educació deis
nostres fills i filies , de les seves necessitats ac
tuals i futures i deis problemes que els envolten .
Penso que és important que els pares seguim
molt a prop I'educació deis nostres fills , i és per
aix ó que des de I'associació moltes de les actua
cions que es fan pretenen implicar els pares i
mares amb I'educació i el centre , tant a través de
xerrades i cursets com de la publicació
d'aquesta revista i de la elaboració de la web,
que reflecteixen la nostra preocupació per incen
tivar laparticipació de tots. .
Tenim un bon centre d'ensenyament i hem
d'aprofitar tot el que ens ofereix , donant suport
alhora a la feina deis seus professionals . Hem
de procurar que els nostres fills tinguin un entorn
favorable per poder desenvolupar al rnáxlrn les
seves capacitats, i per aixó, sens dubte , fa falta
la col -laboraci ó de tothom.
I parlant de col-laborar, voldria agrair a la profes
sora Rosa Espí tots els mals de cap que li dóna
aquesta revista i que sapigueu que és la persona
que I'ha tirat endavant durant molts anys. ROSA,
et trobarem a faltar!!
I també donem les qrácies als particulars i enti
tats que, amb la seva aportació económica, aju
den afer possible aquesta edició.
Ara passo el relleu . I tu, que en penses?
M. JOSÉ FOLCH
Voldria fer esment de la falta d'inter és que mos
tren molts pares en tot el que es relaciona amb
I'educació deis seus fills, bé pel que fa al curs
com pel que fa a l'institut.
És lamentable veure la baixa participació deis

pares en les activitats que s'organitzen, siguin
reunions, actes informatius, tutories , etc . Crec ,
des del meu punt de vista, que els pares hem de
participar, i sempre dins les nostres possibilitats,
en I'educació deis nostres fills , ja que aquesta
educació no només dep én deis professors, sinó
també de nosaltres.
A la fi, tots volem el millor pels nostres fills , tant
en el present com en el seu futur.
MANELPONCE
De vegades fa una mica de mandra assistir a una
reunió quan portes tot un dia carregant amb la
feina , l'endreca, viatges amunt i avall,.. pero és
I'únic moment que dedico a coneixer millor el
centre i I'equip de persones que acompanyen els
meus fills durant més de sis hores cada día.
MARISA MARTIN
Com a membre de I'AMPA m'agradaría formular
un desig pel próxim curs:
"Trobar més pares i mares a les reunions men
suals".

'P erque és una pena. rde verltat. rprodueix rnolta
tristesa comprovar que, en un institut de més de
700 alumnes, no es passi de la dotzena de pares
i mares que assisteixen a les reunions, i quasi
sempre els mateixos.
Animeu-vos a venir, només una horeta un cop al
mes , tampoc és tanto Impliquem-nos una mica
més tots en I'educació deis nostres fills; ells hi
surten guanyant i nosaltres, també.
Heu de pensar que I'AMPA som tots.

FRANCESCA AYMERICH
Si t'agrada dialogar
Si t'agrada donar la teva opinió
Si t'agrada queixar-te, pero amb educació
Si t'agrada ficar el nas en els problemes que t'en
volten
Si t'agrada anar endavant
Si t'agrada planificar
Si creus que tens coses interessants a dir
Vine a les reunions de I'AMPA
T'hi estem esperant!

NEUS CANYELLES
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- 1Notícies dels
El nostre company Robert Torres Esteve ha
tingut una nena
Nom: Judith Torres Herrera
Data naixement: 02-03-2006
L1oc: Hospital Palamós
Pes: 3,150kg
Germana: Paula Torres Herrera (3 anys)
Mare: Mónica Herrera Martínez

La Mireia Rovira Corona va néixer el dijous 20
d'abri l de 2006 a les 12'40 a la Clínica Bofill de
Girona. Va pesar 3'150 kg i va fer 50 centíme
tres. La seva germana Emma i els seus pares,
Albert i Núria, estan molt contents d'augmen tar
la família amb un membre més.
La Mireia dorm i menja bé. Esperem que així
continut. Una abracada per a tots els alumnes ,
professors , conserges i secretáries de I'IES
Baix Ernpordá. Un petó molt fort de part de la
Núria.-LLUís CARBÓ GUANYA EL CERTAMEN DE NARRATIVA BREU

ESGLÉSIA VIVA

C:'-)
,1

L1u ís Carb ó Arribas , professor de religió del nostre centre, ha g Ue'

nyat, amb l'obra titulada Aniversari, la XIV edició del Certamen d
Narrativa Breu Església Viva (Memorial Josep Maria Pont) qu
convoca el Departament de Radio del Bisbat de Girona. El premi
és de 210 euros .
Les obres seran narrades radiofónicament a principi s de juny en
el programa Església Viva, que emeten diferents emissores locals
de la diócesi de Girona.
El certamen rep el nom de "Memorial Josep Maria Pont" en home
natge a qui va ser delegat de mitjans de comunica ció social del
Bisbat de Girona, Mn. Josep Maria Pont i Coma.

~
Settálletiá i 'Forjá

ROSSEND ISERN
O N ST R U C C IO N S I PROMOCIONS

FAMlsoL S.L.

el Enginyer Algarra, 25 - 1725 6 PALS (Girona)
Tel. 972 63 67 85 - Fax 972 77 13 - Mob. 607 87 67 53

PARATGE DE LA PORTALADA, 3b - 17200 PALAFRUGELL
Tel. 972 667 559 - Mob. 629303103
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pUNTS
fárgeta

Arribi fins
als millors
regals

Faci elcim
Ara , podró arribar fins ots regals més elevats

del nostre cot óleq, tranquiHament i al seu ritme.

Sense adonar-se'n, oníró fent com í sumant punts

sense parar comprant amb les targetes de Caixa

de Girona en qualsevol tipus d 'establiment d 'arreu

del món. També n'obtíndró fent aportacions

periódiques o extroordin úries als nostres plans

de pensions en qualsevol moment.

A Caixa de Girona cada cop ti ho posem més facil

perqu é pugui arribar dalt de tot i obtenir millors

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

la família, els viatges, la sotidaritat ...

Demani el seu cataleg a qualsevol oficina o cansulti 'l

per Internet a www.calxaglrona.es

~
Caixa de Girona

www.caixagirona.es


