
Apartir d'ara, les classes seran
en anglas...
Mira! Ja arriba elnou profe!!!

La revista deIs alumnes de I'TES Baix Empord ó
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EDITORIAL

ARRIBEN ELS DE IR!!!

L'ESTIU DE...

L'INSTITUT AL DIA

- NOU EQUIP DIRECTIU
- ENGLISH WEEK
- SOLIDARITAT
- VITRINES

REPORTATGES

- AULES AMB HISTORIA
- KELL Y ROBERT
-CAMPIONS!
- PROFES, EL MUSICAL
-MSM

EXALUMNES

- JORDI SIERRA
- MARYRUEDA

RACO LITER ARI

RACÓ DE PLÁSTICA

"Caliu és la teva revista.
Tracta-Ia bé"

El Caliu23 acaba de sortir en pie febrero Desitgem que us agradi i que hi
trobeu reportatges del vostre gust. També ens complauria que seguíssiu
gaudint del plaer de la lectura des d'un format tan clássic com és el d'una
revista. El paper imprés té un encant especial: permet olorar-Io, sentir el
pes deis fulls plens de tinta, passejar els dits pel setinat de les fotos . Pre
neu-vos un temps per gaudir en calma del Caliu23 ...

El número 23 de Caliu du un nom propi, una dedicatoria. Tot ell va per la Maria. L'esforc
deis periodistes, la imaginació deis reporters, tots els riures , les presses d'última hora, les
encallades de la impressora, els fulls calents, les picades d'ullet, les claus, els folis , els gui
xos, els retoladors, la complicitat, l'alegria, els "ai, ai, ai", els consells, el trobar-te a faltar
i, sobretot, l'enyor tan gran que de vegades ens col, lapsa , Maria! El vint-i-tres va tot per
tu...

3



~1-CO~
e " ~o
~ . '. ~
~ ... ..., ' ... -,-

PINTURA I DECORACIÓ

C] . Enrie Morero , 9
172 53 MONT·RAS
(Girono)

Joo n: Te l: 972 30 17 16
Mób il: 686483 145

Eliseo: Tel: 972 61 20 93
Móbil : 646 5 13 523

PI Forgas, 6 - Tel. 972 62 24 45
17255 SEGUR(Girona)

Toresa Puig 8ucarrat
Tel. 972 63 61 16

P MARTIN LLAMAS
" -011St f llCCi ('J ; ' l l.-" ' t e l l itl 1L·I ll cle j a rcJirlS"

IUt<~SMt: t<ut<aL

CAN PERE NI
IS e::::

el. Lluis Miró i Plaja, 6.2on 1a

17?'i5 Segur (Girona)

AoCAN PERE NI
111111 1 11111111111111 , II(JlII. I
Irrs« M"SllS DI 1'''1~ (1'1\1 S)

1

Passcig migdia. 32 2° 2"
17200 Palafrugcll

GIRONA

,
L'OPTICA

MEDIR-TARRÉS

Telr.: 626 180535
J fm.noe 15@h otmai l.coI11

JUAN FOMARTIN

¡\ i' lIu n u " l'lII C'II ~. · II I ·u l

1.1.;111; '''' ·\'c·
1I.·I.....ili¡ ·i r..,·......'"

A

el Pi ¡Ralló, 6 - Tel. 972 62 27 67
17255 SEGUR (Girona)

~

cs«
~

~i!Ql

AL COSTAT DE LA FARMAcIA ~JI
el Sagun ta, 36 • Te!. 972 30 00 00 • PAlAFRUGEll .-

.~

r

4



Entrevista a l'Anca

Natació, futbol.

Anca Rotariu Slevoaca

Preguntes

T'agrada aquest institut?

T'has perdut alguna vegada?

T'agrada I'horari escolar'?

Que en penses del fet que no
hi hagi c1asses per les tardes?

Escola o Institut?

Coneixies als nois/ies de
aquesta c1asse?

Que penses fer quan surtis de
I'institut?

T'agrada anal' al menjador?

Quines son les teves aflcions?

Entrevista realitzada pels
alumnes de revista,

Marc Romero i Kevin Álvarez.
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Entrevista a l'Abcl

Abel Gómez Jemai



Said, Marc , Fayza, Seham, Miguel, Osear, Karnal, Vidal ,
Sergio, Jordi, Maream, Xénia, Elisabeth, Eduard, Albert ,

Entrevista a dos alumnes de Ir. B, l'Albert i la Lina. J\i xí vcucn cls prirncrs clies a l'IES:

l-Has notat alguna diferencia del canvi
d 'escola a I'institut?

\-IIIIS IIUIIlI 1111,:111111 diferencia de I'escola a
l'IIISIIIIII'!

taquilles?

nll ill (1 [:11HI1~l1Ifu.

lTIT'lJ:rIJTI1l íJl,.NIl Pon.;.rll. Po

7-T'lIgrlldclI cls companys que tens a cIas
sc'!

(I-QlliIlCS IIssigllllturcs t'agraden més?

~~

\O-Creus que es interessant aix ñ de tenir
ordenador amb projector a cIasse?
~¡tJJíilí1!l1b

Entrev ista de
Nalda Urquiaga
i Noem í Martín

'T~l."'·

de taquilles?

IH...m

I nnnnI. [WIlIII íT:+...llIN
'

5-T'agradell els professors del centre?

~
6-Quines assignatures t'agraden més?
~
7-T'agraden els companys que tens a cIas
se?
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Temía Ortega
Primaria, menys deures

Sí

Sí

Sí, és bol

Sí

Gimn ástica

He anat de vacances

Malament, és molt cansat

Bé

Primaria o ESO?

Nous amics/gues?

Germans més grans
al centre?

T'agrada el menjar
del menjador?

T'has perdut pel centre?

Assignatura preferida

Que has fet aquest estiu?

Que tal el nou horari?

Que tal els professors?
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Primaria, perqué era més fácil

Sí

No

No

Sí

Tecnologia

He anat a Granada

Malament

Molt bé



JA HAN AR~JgAT ELS 1)E 1~. 1)111

Sí, m'agrada molt.

El primer dia.

Sí .peró quan sortim a les
dues, no m'agrada tomar!

T 'agrada aquest institu t'!

T'has perdut alguna vcgudu?

T'agrada l'horari escolar?

L m'agrada molt.

í, els primers dies.

Sí

M'agrada molt.
Que en pen ses del fet que IW

hi hagi classes per les tardes? támolt bé!

Institut.

Alguns que venien a la
meya classe.

Pediatra.

No emquedo!

Fer Funky!!

Noélia Gil Rodrigez.

Escola o Institut ?

Coneixies als nois/ics de
aquesta classc'!

Que penses fer qu an sur tís
d ' aquest institut?

T 'agrada anar al mcnjadnr?

Quines son les tcvcs a licions'!

Kevin Alvarez Rubio

Marc Romero Reina

H

Inst itut.

lguns'sí, altres no.

Veterinario

De vegades.

Jugar a Futbol! !

Sebastián Rincón



al Perú
LA MARINA SOLÉS i ARIANE ECHE
VARRIA, aquest estiu van estar al Perú,
amb la Yolanda Gisbert. Ens expliquen la
seva experiencia en el projecte IVCA:

Que us va motivar per anar al Perú?
Ariane: A mi ja em venia de gust, pero no
volia anar sola. Quan vaig saber que la Mari
na hi anava m 'hi vaig apuntar de seguida!
Marina: Tenia curiositat per conéixer una
altra cultura i veure altres coses.
Que és el que et va agradar més?
Ariane: Ajudar a gent que ho necessita, tot el
viatge en general.
Marina: El que vaig aprendre en el viatge.
Abans d'anar-hi, t'imaginaves com vivia
la gent alla?
Ariane: M'ho imaginava d'una manera que
no és la realitat.
Marina: Sabia que hi havia pobresa pero no

fins a quin punto

Que us va motivar per anar al Perú?
Ariane: Em venia de gust, pero no volia anar
sola, pero quan vaig saber que la Marina hi
anava m'hi vaig apuntar de seguida.
Marina: Tenia curiositat per coneixer una
altra cultura i veure altres coses .
Heu trobat moltes diferencies en la cultu
ra?
Infinitesl La gent era molt més agraida i els
nens no estaven tan consentits com aquí,
eren felicos amb qualsevol cosa, és una soci 
etat organitzada de forma una mica ca ótica,
Vareu enyorar la gent d'aquí?
Gens; és més, ens haguéssim quedat més
temps all á!
Váreu poder suportar tants dies sense
Internet, televisió ... ?
Teníem un ordinador per 20 persones, pero a
nosaltres no ens va fer falta . La televisió la
v árem mirar algun dia..
V s va resultar un viatgc Ilarg?
No , se 'ns va fer molt curt , el temps passava
molt r ápid.
On us vareu allotjar?
En una casa que abans era d'acollida, i esta
va a les afores. Hi viuen les nenes adoles
cents que acaben de sortir del centre
d'acollida.,
Quina mena d'excursions feíeu?
Els dissabtes anávern afer tallers de vida,
anávem a jugar amb els nens i nenes.
Cada dia sortíem, mai est ávem al mateix
lloc. A les tardes sempre féiem excursions
culturals.

Recordes alguna imatge que et va afectar
molt?
Ariane: Sí, una dona que estava venent cara
mels al carrer amb la seva filla i estava molt
malament.
Marina: Dues nenes petites que tenien deshi
dratació, traumes psicol ógics, desatenció.
Heu provat nous menjars?
Ariane i Marina: Rocotto, canya de sucre , la
yuka (patata), mazamorra morada.
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DESI ESPINOSA
En Desi, també va anar al Perú amb
la Marina i l'Ari. Ens explica la seva
estada allá, amb el projecte IVCA:

Que és el que et va agradar més? El que
més em va agradar del viatge va ser el poder
ajudar a tanta gent que ho necessitava, les
meravelloses vistes, el poder gaudir d'una
altra cultura totalment diferent a la nostra, la
amabilitat de la gent, entre moltes altres co
ses.

Abans d'anar-hi, t'imaginaves com vivia
la gent allá? M'imaginava un país amb ne
cessitat totalment diferent al nostre, pero una
cosa és la imaginació i una altra cosa és la
realitat fins que no et trabes en ellloc no
saps realment com viu la gent, la cultura, les
costums del poble...

Recordes alguna imatge que et va afectar
molt? Més d'una imatge em va afectar, re
cordo un nen que venia caramels pel carrer i
el pobre únicament el que volia eren diners
per una carpeta per anar a l'escola. Allá
l' educació és bastant nefasta i sinó ten s el
material adequat per anar a l'escola no en
tres. També recordo la imatge d'una dona
plorant desesperada perqué es passava més
de 12 hores venent caramels amb la seva fi
lla de 4 anys al carrer, tan sols tenia una casa
al costat de l' abocador i a sobre li havien
entrat a robar diversos cops.

Heu provat nous menjars? Sí, vam pravar
el cebiche, un tipus de peix que es serveix
cru , l' arras chaufa, que porta tota mena de
marisc, la chirimoya, una fruita típica d'all á,

i tota mena de salses picants com el rocote .
Hi havia tamb é una beguda que era típica
d'all á anom enada inka cola que tenia gust a
xarop.

Heu vist molta delinqüencía? No n 'hem
vist gaire de dclinq üencia, pero unes inte
grants del grup van estar apunt de ser asset
jades, i a prop d 'on estavem construint una
pista de básquct hi van haver aldarulls per la
nit i fins i tot van haver-hi morts.

Quan de temps hi váreu anar? Vam estar
tres setmancs

Hi turnaríeu anar? Hi tornaria a anar per
ajudar a la gcnt scns dubte, per veure a gent
que vaig dcixar allá i per coneixer més a
fons el país .

\

Váreu fer nov es amistats? Sí deIs inte-
grants del grup i gcnt d ' allú del Perú.

Que us va motivar per anur al Pe-
rú? Sobretot el poder ajudar a la gent i el
coneixer una nova cultura totalmcnt difcrent
a la nostre.

Heu trobat moltes diferencies en la cultu
ra? Sí que he trobat di fcrcnci cs pcl que fa a
la forma de pensar, allá tonen una visi ó m és
teol ógica de les coses; cls horari s, que també
són diferents, la música; que el que els hi
agrada m és és la llatina . En general són gent
molt educada i amabl e, mai diuen una parau
la mal sonant.
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També pel que fa al tema de la conducció que
la veritat és que és un caos , jo nosé com
s'aclareixen només a base de claxon.

Váreu enyorar la gent d'aquí? En algunes
ocasions sí

Váreu poder suportar tants dies sense In
ternet, televisió ... ? Teníem televisió i Inter
net on ens allotjávern, encara que només tení
em un ordinador i havíem de fer toms per tan
tes persones.

Us va resultar un viatge llarg? Se'm va fer
molt curt

A on us vareu allotjar? Ens vam allotjar a un
lloc que estava pensat per cooperants de la
mateixa ÜNG .

Quina mena d'excursions féíeu? Várem fer
diverses excursions: visitavem museus per
coneixer millor la cultura del país , els mercats
i els pobles del voltant de Trujillo, també vam
estar a una reserva a Paracas i a Lima.

Quins llocs vareu visitar? Várem veure Li
ma, Paracas, Trujillo, Chiclayo, Pisco ...

Quin nivell de vida tenen? Dep én del lloc
que hi vagis hi ha zones on observes que el
nivell de vida es pot considerar com aquí i en
canvi altres zones amb un nivell de vida ne
fast. En general el nivell de vida no es gaire
bo.

Tot va sortir com esperáveu, o hi va haver
algun entrebanc?Tot va sortir com espera
vem, no va sorgir cap entrebanc
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~J verano deooo .yoJanda
Este verano la profesora de Castellano, Yolanda Pérez, ha ido de viaje , y nos expli
ca sus vacaciones en tierras italianas:

¿Dónde has ido?
Fui a Roma a finales de agosto.

¿Cómo has ido? ¿Y con quién?
Cogí el avión desde Gerona (un bille
te baratito) con mi hermana y una
amiga .

¿Cuántos días te quedaste? ¿Y
dónde te alojaste?
Estuve 7 días en un hotel.

¿Qué tal por allí el clima?
Me habían dicho que hacía mucho
calor, pero pensaba que exageraban,
y nada de eso, no he pasado nunca
tanto calor. Suerte que hay fuentes
en todas las esquinas y el agua está
buenísima y muy fresca.

¿Qué has visitado?
Visité los lugares más turísticos: el
Coliseo , el Foro, el Vaticano, la Fon
tana di Trevi, la Plaza de España, el
Panteón de Agrippa ...

¿De todos los sitios que has ido,
cuál es el que más te ha gustado?
Lo que más me gustó fue la Fontana
di Trevi, me impresionó mucho, ade
más había mucho ambiente, íbamos
cada día. Estrella (profesora de so
ciales) me recomendó el cementerio
de los Capuchinos, toda la decora
ción está hecha con los huesos de
los esqueletos de los monjes. Es un
poco macabro, pero a mí me encan
tó.

¿Es tan buena la famosa pasta y la
pizza cómo dicen?

Yoli en el Panteón de Agrippa.

De la pasta no puedo hablaros mucho por
que no nos sentábamos a comer , casi
siempre comíamos en la calle un bocadillo
o pizza. La pizza estaba buenísima , pero
me quedo con los helados, me comía dos o
tres al día. El que más me gustó fue el de
nutella.

¿Qué tal lo s italianos?
Los italianos me sorprendieron gratamente
porque a pesar de que me encanta Eros
Ramazzotti , tenía una visión de ellos bas
tante mala, y la verdad, todo lo contrario , al
menos los que yo me encontré me resulta
ron muy correctos y educados.

¿Tuvisteis problemas con el idioma?
Siempre hablábamos en castellano y nos
contestaban en italiano, y no tuvimos nin
gún problema de comunicación.

¿Es muy cara la comida allí?
No os puedo decir mucho porque en comer
nos gastábamos muy poco pero ,tomarte un
café en alguna zona turística te puede cos
tar un ojo de la cara.
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¿Te quedó algo más por ver?
Seguro que sí, pero vi lo que quería ver.

Sabemos que te gusta la fotografía. ¿Hiciste muchas fotos?
Me llevé tres cámaras de fotos, hice unas mil fotos, así que imaginad el trabajo que
tengo para hacer el montaje y el álbum.

¿Te hubieras quedado más días?
Claro que me hubiera quedado más días, me divertí mucho.

¿Nos podrías definir Roma con una palabra?
Cuando aterrizamos en Roma el piloto nos dio la bienvenida a la Ciudad Eterna.
Para mí, si Roma fuera una persona, sería encantadora.

Alguna anécdota...
La primera y única vez que nos subimos en un autobús no sabíamos que no vendí
an billetes dentro , a los dos minutos subieron unas revisoras muy antipáticas que
nos pusieron una multa de 100 euros a cada una, aún la estamos esperando .. .

Recibimos una postal tuya...
El año pasado cuando fui a Nueva York los alumnos me pidieron que les enviara
una postal y este año he querido hacer lo mismo. Estuve casi 2 horas escribiendo
42 postales y un ratito poniendo sello.

Nos has dicho que has viajado mucho, ¿que otros sitios has visitado?
Me gusta mucho viajar pero he empezado demasiado tarde .. . He ido dos veces a
Nueva York, a Orlando, a Londres , Nottingh am, París y Roma.

Yolanda, en la Fontana Di Trevi.

Entrevista feta per Laura Cano, Lídia Colls i
Laura Plaja
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L'INSTITUT AL DIA

Els alumnes d'Administratiu de I'IES Baix Emparda de Palafrugell van acollir
el 23 de setembre, uns alumnes alemanys en el seu viatge de finals de curso

Els estudiants alemanys van venir el 23 setembre, a l' lES Baix Emparda en un in
tercanvi que fa anys que es ve desenvolupant amb molt d'exit.
Els alumnes visitants , estan realitzant el seu viatge de final de curs i passen tata la
setmana al camping la Siesta, a Calella. Es van presentar a I'institut, a la sala
d'actes on el cap d'estudis es va fer una rebuda en anglés. Tot seguit van fer dos
grups per intercanviar experiéncies en francés i en castellá. Després de I'intercanvi,
van jugat un partit de futbol a l'Estadi que van guanyar els alumnes de Palafrugell
per 10 a 4. Quan va acabar el partit, els professors d'ambdós centres van anar a
dinar al menjador del centre. El dinar va ser cuinat pels alumnes de cuina de
l'Institut.
Una vegada finalitzada I'estada a Palafrugell , van anar de visita al museu de la pes
ca de Palamós i a Puiqcerdá .

lJc>tK M,'ENTfJS", DE TV3 ARRjJ~A AL'tES ~A1X EM,PC>fI\DA
El programa de TV3 "Oik m'entns" va venir a fer un cástlnq als alumnes de 3r.
4t. D'ESO. Tot seguit, us expliquem com va anar la gravació...

El nou programa de TV3 "OIKM'ENTNS" va venir a I'IES Baix Emparda el passat
dimarts 28 d'octubre. Alguns alumnes de 3er i 4rt d'Eso hi van participar. L'Ainhoa i
l'Eva de 3er A i 3er C respectivament, ens han explicat una mica com va anar tot:
Els professors van escollir dues persones de cada c1asse i a partir d'aquí els hi van
fer un cástinq i les persones escollides sor
tiran a la televisió. Les preguntes van ser
sobre la moda, les noves tecnologies , les
tribus urbanes ... Ens expliquen que va ser
una experiéncia molt divertida i inoblidable
i que ha tornarien a repetir si els hi dema
nessin. El seu programa s'ernetrá a finals
de desembre o a principis de gener i sera
el quart.

Per Laura Plaja Canyet. 3r. ESO
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Aquest curs, a l'equip directiu hi ha canvis. VÓscar Pérez, l' Anna Vígat á i en Pere Pé
rez han entrat en sub stitució de la Gisela, en Llorene i en Quim. Ens expliquen que tal
veuen les coses, en aquest inici de curs...

8
Quants an ys portes fent de professor? Porto 11 anys.

De qu e ets professor? Sóc professor d'angles.

Perqu é vas triar ser professor?

M'agrada molt ensenyar anglés. L ' institut va ser la meya epoca preferida i

perqu é m'agrada estar amb gent jove.

Quant fa qu e treballes a l'IES Baix Empord á? Vaig estar 5 anys, del

200 I al 2006 i ara he tornar al 2008.

Quines ta squ es has portar a terme?

Tutor, coordinador de 20n cic le d' ESO i cap d 'e studis .

Sa bem qu e vas esta r a C hicago (EEUU). Ex plica' ns una mica aquest a

exper iencia. És un prog rama de Ministeri d ' Educació. Vaig eslar en una

escola ensenyant anglés a alumnes de tot tipus: Mexicans, Indis, ele, cls hi

feia c1asse dangl és i de socials.

C reus qu e els alumnes et miren diferen t ara qu e estas a I' cquip di rec

tiu? Dones no ho sé. AIguns sí, d' altres que ja em coneixen , no.

En qu e con sisteix la feina de cap d ' estudis?

Dones portes el dia a dia de l'institut , la disciplina, coordines activituts de

xerrades que es fan i ajudes als professors i als alumnes en 101el que pols.

Pa r t més favorable de la feina de professor?

Jo diria la relació amb els alumnes .

Part més favorable de la feina de Cap d 'estudis?

La possibi litats de poder fer coses noves per a l'institut.

Qu e en penses de la disciplina a les aules?

Penso que és un tema delicat perqué hi han grups fácils i grups di l1cils i al

fina l has d' aconseguir poder treballar.

Com veus l'institut? L'institu t ha millorat molt en els 2 anys que hc cstat

fora. També cree que tenim un professorat molt involucral en la scvu Icinu.

Quins aspect es creus qu e es poden millorar de l'institut'! M' ugradarin

millora r la relació amb les famílies i que hi hagués mcnys incidcuts amb

elsalumnes.

Penses qu e hi ha bona convivencia en el nostre cent re'! Sí, jo cree que sí

en tots els nivells: professorat, alumnes ...
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Quant fa que fas de professora?
Vint anys. Aquest és el vint-i-un.
De que ets professora?
Deis cicles formatius d'Hosteleria
Turisme.
Sempre has treballat aquí?
No, abans treballava a Girona. Aquí
porto nou anys.
Quines feines estas fent al centre?
De professora, amb alumnes de se
gon de cuina i alumnes de turisme.
De cap d'estudis de formació profes
sional.
Explica una mica perqué vas voler
entrar a formar part de I'equip di
rectiu?
En primer Iloc m'ho van demanar. Em
feia i1·lusió veure com es podia orga
nitzar un centre tan gran com aquest.
Abans havia estat en una altra direc
ció a l'Escola de Girona, pero era
més petita.
Fer classe o organitzar el centre?
M'ho passo millar fent classes tot
que també m'agrada I'altra feina .
Explica'ns la teva responsabilitat.
Com a cap d'estudis he d'estar pen
dent de posar professors de guardia
quan algú esta malalt. He de veure
que les programacions estiguin fetes ,
col-laboro amb les encarregades del
menjador i porto la part económica
del centre.
Com defineixes I'IES?
Per mi és un lIoc on he trobat molt
bons companys i he vist formes de
treballar diferents del que estava
acostumada. Ja que abans no havia
tingut mai alumnes d'ESO.
Creus que els alumnes et veuen
diferent desde que estas al equip
directiu?
No, perqué la relació amb ells se
gueix sent la mateixa. Una altra cosa
és si he de hagut de cridar I'atenció

com a membre de I'equip directiu,
pero procuro que I'alumne vegi que
I'estic corretgin , no renyant-Io única
ment.
Aspectes a millorar...
Es molt difícil fer millares. En tot cas
m'interessaria millorar en aquells as
pectes que el professorat em dema
nés.
Creus que hi ha bona convivencia
a I'institut?
Jo personalment penso que hi ha
molt bona convivéncia entre profes
sorat , alumnes i pares .
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Quants anys portes fent de professor?

Vint-i-sis anys .

De que ets professor? De psicopedagologia.

Per que vas triar ser professor?

Primer vaig ser mestre de primaria i em van

donar una escola a un poble pet it.

1 una altra raó era que en aquells temps hi ha

via problemes i va ig pensar que sent pro fessor

podria ajudar en el futur deis alumnes.

Ens pots explicar la experiencia com a pro

fe: on vas comencar, on has treballat...

El primer any (1982) vaig passar per set esco 

les i el primer institut on vaig treballar va ser

al Frederic Martí Carreres des de l' any 1996.

Va ig cornencar al Frederic, i ja fa 12 anys que

treballo en instituts...

Quan fa que treballes a l'IES Baix Empor

da? l a fa 11 anys ,

Quines tasques has portat a terme?

Professor, Coordinador de Prevenció de Ris

cos , Coordinació de Mediació, Consell Esco

lar. Ara faig de Coordinador Pedagógico

Ara tens una nova responsabilitat. Ens

pots explicar en que con sisteix?

És una mica complex perqu é abarca tots els

aspectes del projecte curricular, fins a la tasca

diaria d 'anar solucio nant els probl emes que

surte n, l 'organització de l' ESO, les peticions

de les optatives , reunions dels Equips Do

cents, la Comissió Pedagógica. Aquestes tas-

ques són compartides amb el cap d ' estudis.

Creus qu e els alumnes et miren diferent

ara qu e estas a l Eq uip Directiu? No .

Part m és favorable de la feina de profes

sor ? Vcurc com els alumnes van cre ixent i

van millo rant.

Part m és favorabl e de la feina de Coordi

nador Pedagúgic'? Te ns una visió global

de l' iustitut.

Que et costa més fer com a Coor dinador

i COIll a pro fessnr?

Coordinador: és lrobar un moment per fer

les coses que rcqucrcixcn més estona.

Profcssor: tirar cndavunt la classe en la que

hi ha dos o tres que la líen constantment.

Que opines del CI\Stig?

No m'uurudu aquesta para ula, cree que

s'h an d ' uplicar mesures de correcció, i un

c ástig ho poI ser, pero ja té connotació que

causa dificultuts per cntcndre-la com a me-

IX



Opino que ha d ' existir com a recurs pels professors pero que s 'hauria de transformar perqu é
fos més eficient amb el canvi d'actitud deis alumnes.
Com veus l' institut?
El veig net, ben cuidat , amb moltes ganes de fer bé les coses amb un bon equip pedag ógic,
amb molt material, amb moltes eines informátiques, amb molts bons alumnes, amb molts
professionals que no es dediquen a la docencia pero fan una labor molt important i potser
amb la necessitat de coordinar bé tot aix ó,
Ens el podries definir breument?
És un centre on s' intenta impartir cultura que es va dotar d 'una missió com a centre públic :
educar i ensenyar als nostres alumnes perqu é puguin potenciar les seves actituds i adquirir
ne de noves, mitjancant el treball i la bona organització de l' equip professional del centre;
tot impartint va lors i coneixements adients pel desenvolu pament integral de la persona en la
societat. El nostre servei esta dirigit als alumnes, en col ·laboració amb les seves famíl ies i el
nostre entorn o
Quins aspectes creus que es pod en millorar de l'institut?
L'estabi litat del professorat, els aspectes de la regulació de convivencia, la relació família
escola, la comunicació interna del centre, la capacitat per trac tar alumnes que distorsionen el
ritme de les c1asses, etc.
Penses que hi ha bona convivencia en el nostr e centre?
Diria que sí, pero sempre es pot millorar.
Explica'ns alguna anécdota divertida de la teva feina com a profe.
No m 'hen recordo de cap, pero n 'he tingut.. .
Tens altres aficions?
Si, m'agrada treballar la terra i tenir animals a casa, i m 'agrada fer coses creatives, com el
bricolatge...
Alguna cosa més...
M'agrada molt la revista que feu i felicitar a en Lluís com a profe que la tira endavant.

NEIXAMENTS
Han augmentat la família ...

El pro fessor d' Educaciá Física, Pau Campos i la seva
dona Nuri , han tingut una nena que es diu Ivet.
Va néixer d ' 11 d ' agost de 2008 .
La Ivet ara té 6 mesos, quan va néixer va pesar
2 ' 750grs, i va medir 57cm .
El part va anal' molt bé. Segon s els seus pares, és una
nena molt tranquil -la i els deixa dormir cad a nit!

19

La Meritxell Juli á, de Tecno, i en Miquel, han
tingut un nen: en loan.
En l oan va néixer el dia 20 de gener a la una i
deu de la matinada a I'H ospit al de Figueres.
La Meritxell diu que el part va ser
" rn onstruosament llarg i do lor ós!" . La qüe sti ó
és que ara tots estan bé i en loan va creixent!



TNE ENGLISN WEEK
La setmana del 9 al12 de Desembre, a !'IES Baix Empoda es van ter una serie
d'activitats en anqlés: La English Week I e L ' ídi e d 3 ESO IPcr Laur a , aura P I LI la e r.

Els alumnes de 3er i 4t d'ESO, 1er i 2n de Batxillerat, CPPA, Turisme i Cuina van
anar al Teatre Municipal a veure una obra titulada "Family Matters", un teatre basat
en les relacions entre pares i fills en el passat, present i futuro

r-I------------,1

Els alumnes de 1r. van
veure una representació
de magia en anglés, on
sortien a participar i a la
vegada aprenien anglés .
El mag va fer les delícies
deis assistents!

El dia 11 a la tarda , els de 3er, van anar a la Sala d'Actes, a veure una actuació mu
sical en anglés, pel grup "The Stompers".

El 12 de Desembre, 2n de Batxillerat i Turisme, van estar en una xerrada sobre el
País de Gales, I'institut. En Tom -el ponent - , els hi va passar un powerpoint sobre
aquest país i després va donar un dossier als alumnes.

El mateix dia, als de 4t d'ESO i Cuina 2, en Benito Herrera (professor d'Anglés), els
va explicar qui era en Robbie Williams i després els va passar un vídeo d'un concert
seu.

Els de 2n. d'ESO van veure una obra de teatre en anglés, titulada "Teenage Kicks",
on també van fer participar als alumnes.
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SOLIDARITAT
Ja fa algun s anys que fuhciona la Comi ssió de Solidaritat de l'IES Baix Em
pord á. Cada curs es fan \actuacions, xerrades o exposicions per a fomentar
l 'esperit solidarti al centre ) Aquest Nadal hem continuat amb les "Coques So
lid áries" i la recollida de joguines solidaria. Us ho expliquem a continuación...

/

/ COQUES SOLIDARlES
Com cada Nadal, han arribat a I'I ES Baix Empordá les Coques
SoÍidaries. Aquesta iniciativa, que va néixer fa alguns anys, con
~(steix en la implicació de tot el centre en un projecte solidari mit-

/ jancant la compra-venda de coques i pastissos a l'hora
d'esmorzar. Aquests, són elaborats pels alumnes de primer i se
gon d'ESO - amb l'ajuda de pares , avis o germans- i venuts du
rant les hores d'esbarjo a un preu simbólic durant la darrera set
mana de l'any. La recaptació anirá destinada a un projecte solidari
anomenat "Projecte IUCA" que treballa al Perú en la construcció
d'escoles i menjadors pels més petits. Agraím la donació de
l' AMPA així com de la direcció del centre!

JOGUINES SOLIDARlES
Durant el Nadal també és costum fer la recollida de joguines per tal
de fer-Ies arribar a la Creu Roja de la població. All á, un equip de
voluntaris-entre els quals hi ha diversos alumnes del nostre centre
- as'encarreguen de classificar-les i mirar si estan en bones condi
cions. AIs voltants de la festa de Reis, els mateixos voluntaris re
parteixen les joguines a les famílies amb necessitats económiques
que no han tingut la possibilitat de comprar regals als seus fills.
Aquestes joguines que es recullen, han de tenir uns requisits com
ara que no siguin bélliques, que estiguin en bon estat, que no si
guin perilloses, etc.

j

HANAN , VOLUNTARIA DE LA CREU ROJA
Hanan Al Bouziani, una voluntaria de 15 anys

Us agrada ajudar a la gent?
sí, molt. Passes una bona estona amb els nens petit.
Que us va fer pensar voler ajudar a la gent?
No només hem de pensar en nosaltres, hem de pens ar en els demés.
Quins dies a la setmana feu aquesta activitat d'ajudar a la gent?
Dimarts i dijous fem suport escolar, divendres recollida de joguin es i
dissabtes ludoteca.
Que feu exactament?
Ajud ar als nens petits afer els deure s i jugar una mica amb ells.
Hi ha gent gran o només són nens petits?
Només ajudem a nens i nenes entre 7 i 11 anys , no arriben a 12.
Quantes hores a la setmana ?
Unes 9 hores setmanals
Us fa molta gracia estar allá sense guanyar calérs?
Si es per ajudar no passa res perqu é ets voluntari , hi estas perqu é vols
ajudar al nens petits.
Us ho passeu bé?
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Sí, molt: amb el nens petits ja s ' ha sapo
Hi ha molta gent voluntaria o només
sou vosaltres?
Jo i uns 8 més . Som bastants!
Recomanaries a la gent aquesta tas
ca? Per que?
Sí, perqué és molt divertit i ens ajudem
mútuament.



Les Vitrines
Les vitrines donen molí de joco En elles hi entren viatges, exposicions, pas

Itissos, maquetes. Us en fem cinc céntíms de les primeres del curs:
L-

VIATGE A SICÍLlA
En Josep M. Canes , el gran viatger, va estar a l' illa de
Sicília i va visitar Monreale, Parlermo, Cefalú, Erice,
Taormina, l'Etna, Agrigento, Parlemo i la Siracusa gre
ga i romana. Un viatge molt recomanable arre l de les
fotos i de les xerra des que teníem amb ell a consergeria!

~

~

En Josep Maria ens va explicar que va estar-hi 8 dies, que va sortir de Barcelona fins a Cata
nia i des de all á va fer la volta a la illa. Va visitar totes les ciutats de la costa. Va ser molt
interessant el viatge i li va agradar tot. El que més li va intcrcssar va ser el volc á Etna , de
3400m. d'alcada: era molt impressionant ! Des de l'hotel es veia la lava com sortia del volea
i diu que I'espectac1e era molt bonic., que li han quedat ganes de tornar ...

XERRADES

ELEM ENTS GAST RONÓMICS
DE L'I ES BAIX EMPORDA

~1!!3
Els guauyadors: Rubcn Vargas, la
Natáliu Florido i I' Ernest lIaonela.
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cls de Batxillerat
van poder assistir
a una conferencia
sobre Merc ó Ro
dorcda, tancant el
seu any...

En aquesta exposició els alumn cs deis cicles de cuina i pas
tisseria han fet una tria deis principals ingredients que utilit
zen a la cuina i deis estris ncccssaris per a elaborar els plats.
A les vitrines hi podem trobar pastissos , espec ies, llibres de
receptes, llibres antics, cte.

A finals de gencr van
venir els amies de M1
FAS a fer -nos una xcrra
da per sensibilitzar-nos
dels accidcnts i de les
difieultats deis discapa
eitats a la soc ictat .

EXPOSICIÓ D'ICONES
Els alumnes de Religió pinten leones i
després les exposen. Voten la que cls

Iagrada més i els tres primers reben un
premio Una icona es un símbol religi ós
molt important per als ortodoxos i es
pinta amb la t écnica del Tremp d'Ou:
Sobre un format de fusta s'hi apliquen

Ipigments naturals, aglutinats amb rovell
d 'ou i moltíssima pacienc ia!
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Sóc en Pau Casals! Vaig néixer al VenJ
drell (Tarragona) a l'any 1876. Vaig se
un vi loncel-lista, pedagog, director
1'01' estra i compositor catal á. La me a
bra és coneguda va ser El cant deis

) el Aquesta ha esdevingut el símbo
le la au i la lIibertat arreu del món!

1

ola a tots i totes! Jo sóc la Marie,
.e i vaig néixer e11867 a Varsovia
'nia). Se'm coneíx perqué vaig

r dos premis I Nobels, un de
'any 1903 i un altre de quimi
~ 1911.

I-i61a a tots! Sóc en Miquel Martí i PoI.
I
aig néixer en l' any 1929 a Roda del
I - -, .

Ter i 4e,..,estat .un poeta catalá. El meu
p,rlmer llibre -de-poesia va ser Paraul
del vent i fou precisament el que em

el donar el meu primer premi, I'Óss
Menor. Vaig venir de viatge al Insti
. ~m vau dedicar la Sala d' Actes.
d , · ,,,-,faCIes.

I
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• • • • • • • • •
•
•

La Kelly és una jove estudiant de Le Mans que aquest curs ha •
aterrat al nostre institut com auxiliar de conversa de franc és. ..
Ens explica com li van les coses per casa nostra... T

Kelly, quina edat tens? Tengo 23 años. hemos de canviar cosas porqué el

Estudies? En Francia estudio para ser professora. nivel es bajo.

Quina feina fas al Baix Empordá? Ayudo al profesor de Quines aficions tens? Me gusta

francés como auxiliar de conversación , para practicar mi leer, viajar e ir al cine.

nivell de castellano. Que t 'ha agradat de Palafrugell?

T 'agrada l'ofici de mestra? Sí, me gusta mucho. És un poble pequeño y me gusta

Que has estudiat? Filologia española pero aún no he ter- mucho la gente.

minado la carrera (me faltan dos años). Quiero ser profeso- 1 de Catalunya? Muchas cosas .

ra de castellano. Paisajes muy bonitos, Barcelona,

Quan fa que vius a Catalunya? Desde octub re, 4 meses. etc. Además pienso que los catala-

Per que vas triar Catalunya? Me gusta el pais y quiero hacer nes tenéis mucha suerte en poder

un máster de un año. hablar dos idiomas.

T 'has adaptat bé? Sí, pero al principio me costó un poco.

Quina diferencia hi ha entre els coles de Catnlunya i cls

de Franca? Aquí los alumnos son más cercanos a los pro

fes y las asignaturas son diferentes...

Explica 'ns la feina que fas: Clases de francé s con Alfons

García. Solamente le ayudo. También ayudo a Anna Ortiz y

a Jordina Pujolr ás como un refuerzo.

Dificultats a les classes: Que los alumnos hablan catalán y

cuando vuelva a Francia hablaré mejor este idioma. Seguro

que entenderé un poco el catalá n...

Que tal els alumnes d 'aquí? ¡Muy simpáticos!

Com veus la gent jove de Palafrugell? Muy simpáticos y

les gusta ir mucho de fiesta...

Parlem de Franca. Com veus el govern de Sarkozy? Hay

gente que le gusta pero a mí no...

Com veus el món educatiu, els instituts... Pienso que
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En Sergi Burgas sobre sobre dues rodes
Una mica d'hlstóría del BMX

El BMX es va originar a California al comenca
ment deIs anys70 quan els jo ves intentaven imi
tar els campions de motocr ós amb les seves bici
clete s. En els anys 80 es va generalitzar la vari
ant coneguda com a raee, o carreres en circuits
de terra, molt similars als realitzats amb motos.
Més tard , a mitjans de la década deIs 80, amb les
primeres bicis exclusives de freestyle es comen
carien afer truc s en skateparks o fins i tot al car
rer , consolidant el que ara coneixem com BMX.

Les bicis de BMX

Les bicicletes són de mida petita (les rode s tenen
un di ámetre de 20 polzades ), per guanyar mane
jabilitat sobre elles. EIs quadres solen estar fabri
cats en cromomoly 4130 (aliatge de crom i mo
libdé). La mida del plat canvia depenent la mo
dalitat. En rampa, flatland i street es porten pe
tits, amb relacions que varien des de 25 dents elc
plat a 30, principalmente per lIeugercsa i como
ditat. El rotor és usat per a fl atland i rampa, per
poeler elonar volt es al manillar sense probl emes
amb els frens , i en carrer és substituit per un ca
ble , que a causa ele la seva longitud és possible
donar el menys una volta, o eliminat, man era
eI'anar denominada Brakeless (sense frens).

Quants anys portes fent BMX?
Des de sise de primaria.
Quantes competicions has guanyat?
De moment no he participat en cap. Diu
menge competeixo a Mont-ras, amb "la
cabra boja", una associació ele BMX.
Quant t'ha costat la bici?
Uns 1200 €.

Quins dies entrenes?
EIs que puc, quasi sempre els dissabtes i

els eliumenges , pero intento anar sempre
que puc
Quina competició t'ha agradat més?
M 'agrada més quan entreno...
Com es diu el teu entrenador:
Ramon
A quin corredor de BMX admires?
A mi mateix (jejeje) .
De gran, que vols ser?

M 'agraelaria ser professional defreestyle.
A quin curs estas:
Estic estuel iant 2n d' ESO.
Fa s molts arnics practicant BMX:
Bastants...
Tcns gancs de fer cl mateix, per ó amb
moto'! l a ho he provat pero al pesar poe,
la moto salta molt! En eanvi la BMX pe
sa poc i tu saltes tu amb ella.
Grades, Sergi i a seguir entrenant!
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Frederic Martí, professor i inventor

En Frederic Martí , professor d'Electricitat de l'IES Baix Empord á, és inventor. Li agrada
dissenyar máquines en miniatura i fer que funcionin. L'entrcvistem...

Quan va comencar la teva afició pels invents?
Des de petit.
En quins invents treballes ara mateix?
Amb un ninot de Lego i restaurant fon ógrafs ,
Quin creus que ha estat la millor maquina que
has inventat?
Una excavadora amb pistons d'aire comprimit.
Quin creus que ha sigut el millor invent de la his
toria? La maquina de vapor.
Quants invents has creat?
Cinquanta, més o menys.
Alguna vegada has anat a alguna conferencia ()
trobada d'inventors?
No, pero he anat a tots els museus de ciencia que he
pogut.
Com t 'ho fas per trobar temps?
Deixant de fer altres coses!
Tens un taller i moltes eines?
Sí, al garatge de casa.

Sobre aquestes línies podeu contemplar alguns deis invcnts i deIs aparells restaurats per
en Frederic al garatge de casa seva. A més, ha fet de tutor a un equip de nois que han
guanyat el premi CosmoCaixa de construcció d'un robot Lego. En aquesta revista, hi tro-
bareu un reportatge on us ho expliquem! Pcr Tim, Xevi i Julia (3r. ESO)
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En Marc Ventura, en Xevi Novo, l'Emest Llaoneta i en Frederic Martí han guanyat el premi
CosmoCaixa amb el seu robot de Lego. A més, van dissenyar una depuradora en el projecte
científic que havia d' acomp anyar aquest concurs oAra els espera Espanya i Atlanta!ll

Expliqueu-nos una mica aquesta afició vostra als ro
bots. D'on us ve? Des de quan?
Des de l'agost. Ens van proposar fer aquest concurs en
Frederic pare .
Quin robot heu construi't?
És un ordinador, que es diu Lego Misnstrand NXT.
De quin material esta fet?
De peces de Lego.
Quines característiques té? Que fa?
Fa un pam d'altura, és un com un bodeat, esta format per
tres motors i l'aparell central.
Quan temps váreu tardar afer-lo?
Des de l'agost fins al 14 de setembre.
Vau guanyar un premi: expliqueu-nos una mica com
va anar... Quants participans: 48 equips
On el vareu presentar?
El 14 de Desembre al CosmoCaixa de Barcelona.
En que va consistir aquest premi?
En un trofeig fet de peces de Lego .
On el váreu anar a recollir?
Al CosmoCaixa.
Qui us el va lliurar?
El director de la Salle de Barcelona.
Hi ha molta competencia?
Sí, moltíssima!
Quins plans de futur teniu?
L'any que ve ens hi tomarem a presentar. Ara matcix,
competir pel premi a nivell d ' Espanya ...
Us atreu el terna de la robótica'!
Sí, pero hi ha coses millors...
Quins robots us criden m és l'atcnci ó, dcls que conci
xeu?
El de Bogatee.
Quin invent de la historia us agradarla haver invcn
tat? El cotxe.
Alguna cosa més a dir?
All á s'han de presentar dos Powers Points i el projecte
t écnic. Ara hem d'assajar la presentació davanl de públic,. .
cosa que ens posa una mica nerviosos...
Quin paper hi juga el tutor, en aquest treball'!
És el nostre entrenador que ens ajuda a fer les missions,
Arnés, ens ha "encomanat" aquesta afició als invents!
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CARME IBORRA
La Carme va participar com a actriu al musica l Profes. L'entrevistem:

Com es diu l'obra de teatre?
Profes, "El Musical".
Quin és l'argument?
Un s esque txs on es critica amb sentit de l'humor cl m ón de l'cducaci ó. És una parodia...
Amb quin p r op ósit l' heu rodada?
Fer la critica al sistema educatiu, pero scmprc amb hum or.
L'heu presentat algun prcmi?
Sí, el festi val de cinema de Girona i al ele Figucrcs ,
On l'heu proyectada?
Primer al Teatre de Palafrugell i després al FCG ele Girona.
A Palafrugell va tenir molt d' éxitl
Teniu alguna altra obra en perspectiva?
Sí, pero no sé el tema ni quan la comencarem.
Explica'ns com va anar el rodatge:
El rodatge en sí va ser molt divertit, tots els pro fes s' ho van passar molt bé, amb molta
il-lusi ó. AIguns rodatges van ser llargs. Per a mi ha estat una experiencia molt bona!
Quans cops a la setmana assa jáveu?
Cap el juny assaj ávem molts dies a I'hora de dinar, sobretot quan hi havia coreografia.
On váreu rodar?
A l ' lES Frederic Martí Carreres i a altres llocs que ens dcixa vcn .
EIs actors i les actrius, tots sou amateus?
Sí, tots.
Quant temps fa que interpretes?
No havia interpretat mai , pero quan tenia 14 anys vaig Icr cl' ángcl!
EIs papers que interpretes, els triáveu o els adjudicava cl dire?
El meu paper me 'l va adjudicar el director
Quins personatges t'agraden més del musical?
M'agraden tots: els companys ho fan molt bé. Quan ho va ig veure per primera vegada al
TMP, vaig quedar meravellada del nivell d 'interpretació, tenint en compte que no som ac
tors oEl director va triar molt bé els papers.
També estas implicada en el cinema de Palafrugell. D'nn ct vc aquesta afició pel cine
ma?
Sí, fa 15 o 16 anys que estic al "Cine Club Garbí" ele Palafrugcll. M 'agrada mo lt aquesta
activitat perqué així la gent gran de Palafrugell pot gauelir ele cinema els caps de setmana.
Quins consells donaries als joves que vulguin entrar a aqu est món?
A mi m'ha agradat sempre el cinema, el "Arte y Ensayo" ; tot i que les meves am igu es no hi
volien anar. .. Jo només diria que si tu tens pas sió per alguna cosa, fes-la. 1 que ho intentis
per fer felic a la gent.. .
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Quina visió del món educatiu dóna el Musical?
Que hi ha una serie de professionals amb molta il-Iusi óque s'estimen aquesta feina.
Alguna anécdota....
Al no ser professional, entrar en acció quan no tocaya. Simplement m'ho vaig passar molt bé
i em vaig divertir en els números on vaig participar amb els meus companys .

, ,
JOSE MANUEL RODRIGUEZ

Ara parlem amb José Manuel, director del musical.•.

Explica'ns l'origen del musical:
Vam fer un curs de formació de cinema per professors a I'I ES Baix Empord á i va sortir la
idea de fer el musical. EIs profes es van anal' animant i es va apuntar molta gent , durant
l' estiu ens vam reunir per rodar-lo .
Qui va escriure el guió? A partir de les cancons van imaginar les diferents seq üéncies. En
realitat no va existir mai un guió: tots port ávem les idees al cap.
Les cancons d'on han sortit?
De musicals famosos , mir ávem que fossin versions en catal á i
que ens inspiressin la historia que volíem explicar.
Com es va fer la tria d'actors i actrius? Quants éreu en total?
La gent s' apuntava per fer la pe l-lícula, an ávem mirant les
seves característiques físiques i féiem la tria .
Tots són amateurs o n'hi ha de professionals?
Tots són amateurs, pero van treballar com a professionals!!
Surten alumnes.?
Només en un parell de seq ü éncies. la havíem fet altres musical s (Parelles i Foc Prohibit¡ en
el quals van participar molt alumnes. Aquest estava pensat per profes o
Dificultats del ro datge...
Sí, sobretot les seqüencies en que hi havia molts actors i havien de cantar, interpretar i ballar
alhora . Pero tots havien practicat molt i els resultats van ser molt bons.
On es va n filmar les escenes?
Especialment a llocs de Palafruge ll (Fraternal, l'Escola d'Adult s) hi havia una escenaque es
va rodar a Begur.. .
Tens pensat fer algun altre musical?
la n 'havíem fet més abans. Aquest és el tercer, havíem fet Jesucrist Superstar -Foc Prohi
bit-, Parelles.T'estimo ets perfecte ja et canviaré . Tenim pensat fer-ne un altre l'estiu que
ve. Sera un musical sobre l' Empordá.
Alguna anécdota... Moltíssimes... El dia de I' estrena la gent al entrar es pensava que era
una pel-lícula comercial, i una professora de cinema de l' Autónoma de Barcelona va dema 
nar una copia del musical perqué li va agradar molt i li volia ensenyar als seus alumnes.
Alguna cosa més ...?
Aprofito per fer una crida a tot el professorat , que s' apunti a la propera producció de PRO
FES DE PEL-LÍCULA (és el nom de la nostra productora). És una experiencia engrescadora!

Reportatge de
Carla (2ESO)
i Lídia, Laura
P. i Laura C.

de 3r.ESO

31



INSTALACIONES
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El Messenger és un programa de comunicació gratuit a partir d'intemet.
Permet parlar amb moltes persones en un sol programa. Té moltes avan-
tatges i és fácil de fer funcionar. Us ho expliquem una mica? ISímbol del MSM I

::. \VindoY.-slr.~ Messenger ~ I - Lj x

- - - - - - - - - - - - - -

@CHUPA CHUP!!

~ <Escribe unmensaje personal> y

• ~(3) cra ~ il:iJ "'o ~ .iI

L- -----'I ~ ~{¡

WTIene? 1 solicitud pendient e.

v Conectados ..... 1

Clai re Bennet Dame una H, dame una []

Parkman - Sé lo que piensas

Sylar Tic-lac (t) (Sin admisión)

- * o '. Ando o'. f -J1..t
a Pet er Petrelli iSalvando el mundo!

-- .:h El Haitiano - "" (Ausente)a Niki Sanders - Shows en vivo

.l esslca - Soy la gemela buena

* Maya - () Lágrimas negras - Bebo Yald

~ Adam - Hoy es mi 825 cumpleaños!!!!
v No conectados

r & Alejandro - Mis poderes apestan"

... * .-'..... Isaac Mendez

Ieuscar en Internet...

Quan obres el Messenger, en el teu usuari et sortirá
aquesta pantalla que és on et diu els teus contactes
que estan connectats en aquell moment. El Messenger
serveix per a moltes coses : Parlar amb els amics, par
lar amb gent que no es d'aquí, que viu molt lluny ... 1
no fa falta trucar i gastar-te una fortuna en teléfon!
També pots parlar amb el teus familiars si fa molt de
temps que no parles amb ells ... Amb la cam us podeu
veure. És a dir, podeu parlar i veure-us la cara al ma
teix moment. 1 també hi ha jocs: pots jugar amb el
teu amic, enviar icones, pots passar-te cancons fotos ...
Tot en un moment, sense haver-te d'esperar gaire!
També pots parlar amb un micr ófon i no fa falta es
tar escrivint tota I'hora o tot el dia. Pots enviar e-mail
a qui vulguis, es pot fer quasi tot. L'avantatge princi
pal és la immediatesa, que pots combinar imatge i so i
que és més econ ómic que el teléfonl

Si no vols veure les fotos ,
diques sobre aquesta flet
xa i es far á més gran la
conversa i no es veurá la
foto .

Amb aquesta barra pots fer
videotrucades , escollir
jocs, posar-ho en no admi
tir, etc.

@hotrnal.com>

Aqui veus el que te esta
dient el teu contacte o
amlC.

VTot aix ó és la barra d 'eines.

El mares aquest de
l' esquerra es per si vols
posar una foto teya o de

AQUI S'ESCRIU... I " ~n-A -, .- l ' ~ -
~ qut SI C iques es pot

---r 81Wf l ~ -:s::'----...,I iniciar la cam.

*dice:
Hola

. dice:
Hola
*dice:

Que tal?
. dice:
Bé .

El Messenger és una nova tecnologia que té moltes utilitats. Et pots veure amb qui estas
parlant amb la cam -una cámara pel messenger . Et distreus molt amb el messenger, pero
també s'ha de vigilar perqué les hores passen molt rápid quan estas connectat!!

Reportatge de Mireia Portillo, Sandra Morillas i Sara Carbó de 3r.ESO
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Aquesta secció d 'exalumnes, és un clássíc de la revista Caliu. En ella pretenem seguir la
pista als que han passat per l'Institut i saber una mica més de Ics seves vides. EIs toca a
la Mary Rueda i a en Jordi Sierra...

gran no va ig vo ler fer c1asses: "ser professora
de flam cnc", Pero tam bé havia de pensar
econ órnicarn cnt.
Qu e tal la vida a Anglater ra?
Molt b é, jo pcnso que a Londres la mentalitat
és mo lt rn és obcrta, Tot el que vulguis fer
"cstud is o trcba ll" és més fác il, també tens
molles m és oportunitats,
Com compugincs la vida a Londres i a Pa
lafrugcll?
T inc un pis a Londres pero des de que hi ha
l 'AVE, vine molt a Pala frugell.
Un dia normal a la fcina•••
El prim er, assajur durant gai rebé tot el dia ,
pract icar i dcsp rés les c1asses del vespre .
Tens pen sar viure scmpre all á?
Porto 15 anys nllá.; Tin c la vida allá i segu
ram en t quan cm retiri vindré a viure aquí,
perqu é la vida és m és tranqui l-la aquí.
Ten s molts r écord s dc d 'institu t'!
Sí, pero s ón molt borrosos. Una vegada vam
anal' una sc tmuna a Monjuic i ens ho vam
passal' molt b é, Sobretot arnb els professors...
Has seguit estudiant? No.
Que és el que més t' ugrada dc la feina?
Poder sabe r que hi ha ge nt interessada en
aprendre flamcnc.

Quan fa que vas deixar l'institut?
Vi nt anys més o menys.
Estudiaves en aqucst lloc o a can Gcnís?
Fa molts anys vaig es tudiar a can Gc nís el
tercer curs de secre tariat. Al cap de 3 anys ,
un curs de turisme aquí on sou ara .
Recordes alguns professor...
La M aria Catalá, loan Teixidor, Núria... A
la Núria la recordo perqu é era molí bona
dona, era fant ástica. La Maria Catalá perqu é
vam anal' un cap de setmana fora i ens vam
fer amigues .
Quan vas acabar, que vas fer?
Quan vai g acaba r, va ig fer practiques al
Sant Rock, durant 4 anys d 'estudi. Cada sis
mesos hi anávem a aprendre anglés.
Sabem que treballes a Londres, que hi
tens una academia de flamenc: Com vas
arribar allá?
Vaig anar-hi i no tenia ni idea del que havia
de fer. N o m 'imaginava que hi hauri a tanta
gent que li agradés -i sápigues - flamenco
Per que el f1amenc?
Perqu é m'agrada . Mai hagués pensat que
acabaria fent flamenco Pero sempre he vol
gut ser bailarina...
Ten s molts alumnes a l' Academia?
Sí, en tinc bastants. Tinc dues académ ies
que func ionen molí bé. Es paga per estudi,
la ge nt bé per sess ions : "venen quan vo
len". També dep én la epoca.
Fas molts espectacles? Parla ' ns un a mica
d 'aquesta faceta teva...
Sí, al pr inc ipi nom és vo lia actuar i fins més
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Tens an écdotes de Londres? 1 del teu pas per l'institut?
Quan vaig arribar allá estava en una casa d 'uns nois de Londres i sempre deien que
m 'havien de buscar un "gay" -que vol dir un noi en anglés, Pero jo no ho sabia, nom és sabia
que volia dir "homosexual" i ells sempre deien que m'havien de trab ar un noi i com que jo
em pensava que volía dir "gay" dones fins que no ho vaig entendre em vaig quedar bastant
entranyada.
A l 'institut, hi havia un profe que li agradava molt anar a prendre alguna cosa, anar a fer el
toc.. . No sé si el convencíem nosaltres o ell a nosaltres, pero sempre acabávem al Bar del
SuperStop prenent alguna cosa...
1 amb un profe, ens vam amagar al armari i li vam fer un sustu!
Us seguiu veient amb antics companys?
Sí, amb una amiga que ens véiem. Amb les altres ens veiem, pero no tant...
Un consell pels estudiants d'ara?
Estudieu, perqu é en aquesta vida tot costa molt d 'aconseguir i s 'ha d ' estudiar per dedicar-te
a una cosa que t'agradi.
Com veus la docencia, tu que també ets profe?
Es difícil, molt difícil. Per fer de profe de flamenc has de tenir físic , form ació i motivació.

El dijous 16 d' oc tubre els alumnes de pr imer van anal' d'cxcursi ó
a PUIG D' ARQUES. Per pujar van tard ar unes ducs horcs i mit
j a. La pr imera parada va ser per esmo rzar i en Rogel i va explicar
que són el GR ( son fletxes de co lor b1anc i verrncl l que indica el
camí ). Despr és van dinar i finalment va pujar al mirador on van
poder veure el paisatge i el do lme n de Pu ig d ' Arque s. Va fer un
bon dia i s'ho van passar molt be . Quan baixaven es van parar a
San Migue l dels alls per fer una foto de l grupo

i~~~r;;r-iii1R• • iiU===~S~A~N~T~S;E;B~ASTIÁ 1 AIGUABLAVA

A mitjans d 'o ctubre el alumnes de segon, van anar
a el Far de Sant Sebasti á i a la platja de Aigua Bla 
va. Va ser una caminada molt agradable, tot i que el
dia no va acabar d ' acompanyar. Alguns valents van
banyar-se a la platja, mal grat les incleméncies me
teorol ógiquesl
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JORDI SIERRA, L'AVIADOR DE VILADAMAT
En Jordí, exalurnne. ens explica com va anar a parar al món dels avíons...

Durant quants anys vas estudiar al lES Baix
Empordá? Vaig estudiar-hi durant 6 anys.
Que hi vas estudiar? Vaig estudiar mec ánica de
cotxe /volia estudiar de motos pero no n'hi havia)
Quins record guardes deIs anys que hi vas
estar? EIs meus amics i el canvi de collegi de
monges a l'institut, que va ser brutal.
Encara tens contacte amb els teus excompanys
de l'insti? Sí és clar, és molt difícil perdre I
l'amistat amb companys que vas estar amb ells
més de 5 anys!
AIgun cop vas fer el crédlt de la Revista?
Recordes la Revista? Encara no existien els
crédits quan jo estudiava pero si que hi havi a una
classe que feia la revista.
Com vas arribar al món de les avionetcs? No
sabia que fer després d'acabar l'institut , i un dia
la conserge em va dir si volia feina a Pals, a
l' aer ódrom.
Qui t'hi va introduir? Una profe que treballava a
l'institut. Va ser l'institut qui m'hi va empényer. ..
Per quins llocs has passat abans d'arribar a
l'aeródrom de Viladamat? Pel de Pals, després
vaig estar 36 mesos a Italia on hi vaig estudiar per
ser pilot d 'avionetes, a Canáries i molts més llocs
a Espanya.
Quant fa que vas comprar l'aeródrom? I

No el vaig comprar ja que valen molts de calers,
només el llogo a un home propietari del camp,
pero hem pogut posar-hi pistes sense asfaltar.
Com vas saber que estava de lloguer?
Perqu é quan vaig tomar d'Itália hi havia una
treballadora que era una bruixa que em feia la vida
impossible; per aix ó vaig buscar fins trobar-lol
Tens el carnet de conduir avionetes? Com es fa
per aconseguir el carnet d'avioneta?
Sí, me'l vaig treure als 17 anys. Pots anar a un
aeroport i demanes per treure-te'l.
Tens molts de c1ients?
De moment trobo que sí. Tinc 160 clients repartits
per tot Espanya.
AIgun cop hi ha hagut algun problema amb
algun avió? Com un accident...
N'he tingut molts. Per exemple: falta de peces,
que es cremi el motor, que es pari el motor... I

Un dia, vaig provar una avioneta que vaig arreglar
i aquesta portava una enganxina que 1'hi agafava
tota la ala, i quan estava al'aire es va cornencar a
desenganxar i va fer que l'aire no passes bé, fent

que l'nvion cta es clescontrolés. Per sort es va desen
ganxar del tol!
Hi ha multa scgurcta t o molt de risc? Tenen molta
seg uretat, abans de sortit a volar l'has de revisar 3
cop s.
Has pensar nlgun cop cn posar-lí al teu nom a una
avió'! O ja ho has Iet? De moment no he pogut. Pero
si ho pogu és Icr, 110 furia.
Quantcs avlonctes tCJlS'!
Només les 1I0go, perqu é s ón molt cares.
Quina és la més valunsu? BIs jets. Són uns avions de
luxe que volen mol! rápid.
Alguna an écdota ...
Me'n recorclo que ícia tcrnps vaig anal' a la selva afri
cana que parla ven cspanyol a muntar una avioneta que
m'havia cncarrcgut un clicnt que vivia allá . BIs últims
dies que hi vaig estar, vaig fcr una treballa amb un
d'all á i em va dir:"Oye amigo, quieres venir mañana a
cazar una Pitón en la se lva " 0 1 li vaig dir , encantat de
la vida! El dia scgüc nt aviat, vam anal' ell i jo i uns
amics seus.. . Quan vam arribar al cau de la serp
l'homr es va empapar la cama cI'unes herbes molt fas
tigoses i va ficar totalment la cama en el cau perqué la
serp si enganxcs; i d 'un cop sec va treure la cama i la
Pitón gegant cstava completament arrapada a la seva
cama i mentre se la treia , els seus amics la van matar a
cops de machete. Per mi va ser una experiencia forta.
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EL RA[Ó LITERARI DEL [ALIIJ

A continuació, us transcrivim treb alls literaris d 'alguns alumnes de l'institut. Són redac
cions i reflexions fete s sobre diferents temes: els accidents, la societat, 1' amistat,

SIN CASCO MI CABEZA ES UNA SANDÍA
Hannan Al Bouziani, 3r. ESO

Recordaba aquellos tiempos, cuando aún tenía los dieciocho. Vivía la juventud de esos
años, tenía una moto con la que iba a dar vueltas con mi chica e íbamos siempre sin casco
para disfrutar y divertimos más. Una noche, fuimos a tomamos unas cuantas copas, y nos
pasamos un poco. Desgraciadamente, nos subimos a la moto, sin casco y completamente
ebr ios, pero aunque estaba en ese estado me puse a pensar en lo que me decía mi difunta
madre, que en paz descanse. Me decía y me repetía "no juegues con tu cabeza que no es
una sandía, ponte el casco por si te ve la policía y te pone una multa y, sobre todo, para
protegerte la cabeza" . Y yo , dudé, pero decidí no hacer caso de aquellas palabras que re
son aban en mi cabeza .
Nos subimos a la moto, y conduje hasta empotrarme con una pared. Aquella misma noche
de pensamientos y recordatorios, a mi chica y a mí nos pasó algo. Mi chica murió y las
últimas palabras que me dijo fueron :¡Ponte el casco, amor! , únicamente esto. Yo tuve un
grave tra storno mental. Estuve dos años en un centro hasta que , gracias a dios, me recupe
ré y, poco a poco pude volver a la normalidad.
Hoy en día, cada vez que cojo mi moto recuerdo las últimas palabras de mi amor y me lo
pongo siempre, para proteger mi cabeza , porque la vida no es un juego.

MIS MEJORES AMIGOS
Esther Sánchez , de 41. ESO

A un buen amigo necesitas sentir que lo conoces de verdad y que también puedes confiar
en él en los malos momentos.
Siempre hay compañeros y amigos, pero los mejores amigos no abundan y aunque pu eda s
creer que tienes tre s o cuatro de éstos al lado, debe s preguntarte de verdad si en los malos
momentos han estado allí contigo, ayudándote a superarlos. Esas personas son muy difí ci
les de encontrar, pueden estar más cerca de lo que crees y simplemente no darle importan
cia , o puede incluso que lo que ocurra es que os llevéis mal y si intentarais conversar po
dríais llegar a llevaros bien y encontrarías en esa persona a un amigo de verdad.
Lo único que encuentro negativo de tener una amiga verdaderamente importante es que
no se encuentra de un día para otro, es una amistad que se debe " ir cultivando hasta que
dé frutos". Por desgracia es imposible saber , solo viendo una persona, si vale la pena y si
es la idónea.
Imaginemos por un momento que el día en que conoces a esa persona, no le encuentras
interesante y nunca le propones salir o hablar, en ese momento se borraría ese futuro en
común y por lo tanto puede que en ese futuro no tuvieras a una buena persona junto a ti.
Por otra parte también encuentro negativo el hecho de que el cogerle más aprecio a ésta
equivale a la facilidad que ella tendrá para herirte tanto concientemente como inconcien
temente, convirtiéndose así en alguien totalmente necesario podría llegar sin problemas a
ser tal , que una vez solo, seria fác il sentirse vacío
¿y ahora, en qui én vas a confiar?
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RACÓ LITERARI

DESDE MI PUNTO DE VISTA
José A. Abril, de 3r. ESO

Desde mi punto de vista , la humanidad , actualmente, se puede calificar de
egoísta , irresponsable, inculta e intolerante. Estas características provienen
de un mismo conflicto , el abuso de poder, éste es el principal causante de
que mucha gente viva mal. ¿Por qué algunos abusan demasiado del poder?
Y, lo que es más importante, ¿por qué el resto lo permite? Mucha gente se
conforma y poca lucha.
Humanos, debéis daros cuenta de que en esta sociedad , aunque no lo pare
zca, todo tiene su lógica. Pensad un poco , a lo mejor la iglesia existe para
que nos comportemos de una determinada manera , a lo mejor el colegio
existe para darnos una educación que sea políticamente correcta y nos
convierta en seres fáciles de manipular. Debéis abrir los ojos, y ver que no
está tan mal luchar por lo que se quiere cambiar. Debéis empezar a pensar
por vosotros mismos, debéis luchar por vuestro futuro , por vuestra vida , y
conseguir que ésta no pueda ser manipulada. Debéis pensar que gracias a
algunos que lucharon por nosotros, ahora vivimos en un mundo bueno , pero
no óptimo. Todavía estamos a tiempo de cambiarlo y lo debemos cambiar.
Como dijo mi amigo Ericco Malatesta : Seguimos a las ideas, no a los hom
bres . Os saluda un ciudadano del mundo, con ideas propias, sin etiquetas y
difícil de manipular. ;-)

Recomanacions llterártes

HARRY POTTER, de J.K. Rowling

És un lIibre que va d'una escala rnáqlca, sempre s'han
d'enfrentar a perills. M'agrada perqué és de ciencia-ficció i
és molt divertit i emocionant. Per Laura López, 2nESO

L'AMOR ET TORNA ROSSA, d'Hortense Ullrich

Acabada la relació amb en Justus, la loio torna a estar ena
morada. De fet tot va comencar amb una ensopegada. Lite
ralment. La loio va ensopegar amb el noi més superguapo
que havia vist a la seva vida i es va clavar una patacada tal
que va acabar al terra. A sobre anava carregada de rotlles
de paper higiénic per enc árrec, El paquet de trenta-dos rot
lIes! Afortunadament, el noi li va somriure com els ánqels... l
de la nit al dia, la loio va cornencar a fer mil ximpleries (sí,
sí, més del que és normal) per amor. Com ara tenyir-se de
rossa... I és que I'amor és tata una ciencia per a la qual cal
preparar-se a fans. Per Andrea Ulinic, 2nESO
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L'EQUIP DE CALlU 23

L'Equip de Redacció del Caliu 23l'han format els següents alumnes:

2nESO: Melanie Aguirre, Francesc Alaball, Kevin Álvarez, Mohamed Azar, El Houssin
Baddou, Carla Cerquera, Jordi López, Alex López, Noureddin e Loukili , Noemí Martín, Da
vid Martín, Raquel Pascual , Oriol Rocas, Raúl Rodríguez, Marc Romero , Xavier Romero,
Pablo Sánchez, Sara Torra, Nalda Urquiaga i Paula Viella.

3rESO: Hanan Al Bouziani, Najima Bouattaouin, Laura Cano, Sara Carbó , Ángel Carretero,
Lídia Colls, Marina Deixt, Tim Duprez, Soufian El Maziani , Óscar Gallego, Julia lruela,
Joan Jordán, Xavier Romero, Elisabet Moreno, Sancl ra Morillas, Laura Plaja, Mireia Portillo
i Mare Serra.
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La penya deIs tigres i l'avió fantasma, de Thomas Brezina:

En Lluc , la Virgi i en Pau, van a Noruega per investigar un avió que apa
reixia cada nit, pero els envolten molts misteris . Els passará alguna cosa?
Dones ho haurás de descobrir tu mateix ...

Per Noemí Martin, de 2n d'ESO

Eldest (Trilogia el Legado: Eragon, Eldest, Brisingr), de Cristopher
Paolini:
És la segona part de la trilogia el Legado, tot seguint l'Eragon, el primer
llibre. Tracta d'un noi que va de cacera i es troba amb una pedra preciosa.
Resulta ser que la pedra era un ou de drac de color blau que es diu Saphira.
Junt amb l'Arya, una elfa, i l'Orik, el nan, emprendran un viatge fins la ciu
tat dels elfs per entrenar-se amb la seva dragona, la Saphira. Tindran que
vencer moltes guerres i prop ósits...
Per Raúl Rodríguez, de 2n d'ESO

Donde el viento da la vuelta, de Jordi Serra i Fabra:

La historia tracta de Nino, un nen de 12 anys que es fa guerriller, perqué
van matar a la seva família i es va quedar sol. Junt amb els seus amics : la
Guada, en Sebastian i en Zacaries, s'enfronten a molts perills.

La profecía 2013, de Francesc Miralles.

Aquesta novel ,la tracta sobre un home que descobreix una profecia: La
fi del món sera el 2013 i intentara aturar-ho, pero es troba implicat en
uns misteriosos crims.
Recomano aquest llibre perqué l'acció passa a la ciutat de Girona i a
més hi ha molta intriga, dones mai saps que li passar á al protagonista!

Per Jaume Torres , 2n. ESO.

Chocolatoski. Un perro para mi cumpleaños, d'Angela Sommer-
Bodenburg Per Camila Hernández, 2n. ESO
Tobi fa temps que vol un gos, pero els seus pares es neguen a com

prar-li. El dia que en Tobi fa deu anys passa una cosa sorprenent; troba
al carrer un San Bernat rodamón. El recomano perqu é és divertit i el
vocabulari és senzill. La veritat és que es fa curtja que és molt entre
tingut. El recomano per passar una estona.
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JO RECOHANO .. .J«41
En Raúl i l'Álex de 2n ESO, ens recomanen jocs. A veure si us agraden...

Álex López recomana: És recomanable perqué té

Ca//of Duty 4 i 5. ~. uns grQfics molt bons i la

historia és molt interessant.
També hi ha una gran varie
tat de missions.

TemOtica:Accio i guerra.

Per a PC, XBox i Ps3.

Pablo Sánchez recomana:

Tonny Hawk Americam Waste/and

TemOtica: Skate i missions.

Per a Ps2, Ps3, XBox i Pc.

És recomanable perqué te

bons grMics, també molta

varietat de trucs i de mis

sions.

David Martín recomana:

Syphon Fi/ter Logan's Shadow.
TemOtica: Acció, espionatge

i estrategia.

Per a PSP.

n ..n~nn lil l"n,.
J4~ IIU I " 111 1:: 1-
~CGANJS
SHA[][i1W

És re comanable perqué és un jo c
una mica /larg, t é moltes missions,
t ambé uns grQf ics que valen la
pena. I la hist ori a es molt int eres
sant o

J ordi López recomana: Farcry2.

TemOtica: Acció.

Per PC, XBox i Ps3.

Raúl Rodríguez recomana: Mario
i Sonic en los juegos olimp icos.

TemOtica: Esports.
Per Wii ¡ DS

-- -
~ - '" #

~ .~:-~-. -""- ~- : - '

És recomanable perqué té

uns grMics impressionants,
té bastants missions, és

modern i la historia és molt

És recomanable perqué és

molt divertit i a la vegada

molt entretingut. També té

moltes modalitats de joco

Kevin Alvarez recomana: FIFA 09.

Temática: Fútbol.

Per Pc, PSP, Ps3, Ps2, XBox, wu i DS.

Marc Romero recomana: Pureo

Temático: Atv, carreres.

Per a Ps3 i XBox.

Oriol Rocas recomana: Sacred 2.

Temático: Rol, aventura.

Per a XBox, PC ¡ Ps3.

FlFA09

Es recomanable perqué te

uns grMics bons i és el mi

Ilor simulador de futbol. Té

molts estils de jocs i tots

els equips.

És recomanable perqu é
aquest joc té molts bons
grMics ¡ una gran varietats

d' ATV (quads) . És un joc ni

molt lIarg ni molt curto

És recomanable perqué té

bons grMics i molts tipus

de personatges. Aquest joc

t é onl ine i és molt bo.
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EL RACÓ 'DE PtASTfC!A
Els alumnes ele 2n. el ' ESO han estat dibuixa nt Ex-Libris. Aquí en teniu una tria :
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Assegurances de cotxes

Asseguri el cotxe al millor preu!
Abans de renovar l'asseguranca del cotxe o la moto cornpari-la amb les de Caixa Girona

i cornprovara que li costara menys diners sense renunciar a les millors cobertures:

~ L1iure elecció de taller

~ Máxima agilitat en la tramitació de sinistres

~ Assistencia en viatge les 24 hores

~ Pagament en comedes terminis

Vingui i li farem un pressupost personalitzat amb diferents companyies
perqué pugui escollir la millar opció.

~
Caixa Girona

"Conservem la boniflcaci ó per bon conductor actual fins aque st Iímit (pot variar segons la companyia escollida). Assegurances de vehicles de tes company ies CAS ER, AXA,
PELAYO, VITALICIO i LI BERTY comercia !itzades per Caixa Girona Mediació Oper ador de Banca - Seguros Vinculado SA, amb NIF A17582032, inscrita en el Registre de la
Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Genera!itat de Catalunya amb la c1au OVj00001Ge. Asseguranca de RCconstituida d'acord amb la normativa.


