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«CALIU és la teva revista.
Tracta-la bé»
EDITORIAL Teniu a les mans l'exemplar 29 de Caliu. Aquesta vegada li toca ser testimoni
d'un canvi important a l'Institut: l'equip directiu plega i li agafa el relleu un nou grup de profes, de companys, amb molta il·lusió i amb moltes ganes d'aportar el seu granet de sorra a
la construcció d'aquesta «casa de tots» que és el Baix Empordà. És obvi que els temps que
corren no són fàcils: l'Educació i la Sanitat (dos àmbits que haurien de ser de màxima qualitat per a tothom) pateixen atacs constants; l'Escola Pública rep amenaces de mort a diari
mentre comprovem, perplexos, que l'únic que mobilitza la gent és ... l'Eurocopa. Per això té
mèrit agafar el timó avui i dir «anem a lluitar per una escola de qualitat per a tots». l
il·lusionar-se i il·lusionar-nos, perquè malgrat corrin temps difícils, seguim tenint entre mans
una tasca vital: educar i ensenyar. Des del Caliu, gràcies als que plegueu d'estar al capdavant i molts ànims als que agafeu el relleu. Motíssima sort!!!
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CALIU

carta de l'exdirector
QUINZE ANYS
(CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC DIES)
Per Antoni Poch i Ferrer, exdirector

Quinze anys és molt de temps i quan hi penso no em queda cap altre remei que mirar enrere per a veure si he avançat, si res més no com a persona. El càlcul és ràpid de fer i tant!.
He aprés tant dels que tens a prop com dels que estan llunyans, tant dels que vénen de
cares com dels qui treballen per l'esquena, tant dels que deixen fer, com dels que no mouen ni un dit.
Tot i així, plego, ho deixo amb la consciència ben tranquil·la
d'haver fet molta feina, amb ajuda , sense cap dubte, sinó
hauria estat impossible portar a terme el que l'Institut reclama en atencions. Ho deixo pensant que s'han fet moltes
coses bé, altres no tant, però qui fa es pot equivocar.
El primer any, el 1997, tot era nou i era conscient d'entrar
en un mar d'incerteses, dubtes; l'ESO i el Batxillerat encara
no estaven implantats del tot, però s'havien de prendre decisions. La sort va ser poder comptar en aquella primera
etapa amb en Josep Montseny, en Quim Figuerolas, la Gisela Pujol , en Llorenç Morell i l'Encarna Pérez; sense ells
hagués estat impossible.
Si d'aquest primer esglaó en pujo un altre, puc albirà, tot recordant els barracons, la fermesa per aconseguir entre moltes altres coses unes bones instal·lacions, el cicle de cuina, el
cicle de pastisseria, l'obertura del Restaurant al públic, gràcies a la col·laboració de
l'Ajuntament de Palafrugell (300 .000euros) inimaginable en aquells moments.
És evident que darrera tot sempre hi ha persones, entre d'altres el Sr. Reguant -Tinent Alcalde, la Sra . Fortuny - Directora General de F.P. en aquells moments, l'Associació Costa
Brava Centre que sempre van creure en nosaltres i és que ara tot es veu aquí i sembla que
sempre hi ha estat, però la persistència per assolir aquests objectius va durar molts anys.
Recordo com de dur va ser el seguiment de l'obra nova; ningú t'escolta, tot ha de ser com
diu el plànol (un plànol fet cinc anys enrere).
M'enduc tot el que he après, que ha estat moltíssim, m'emporto els grans moments i com
no els pitjors i al bell mig de tots dos, l'amistat d'alguns companys que sense dubte, és el
millor de tot.
A tots els professors, antics membres de la Direcció que m'heu recolzat us vull donar les
gràcies, a l'AMPA que sempre que l'he necessitat l'he tingut a prop, al PAS un gran equip i
millors persones, i com no a l'Óscar Pérez, en Pere Pérez, l'Anna Vigatà, en
Llorenç Morell i per últim l'Encarna Pérez pels seus quinze anys al meu costat, gràcies a tots ells per haver volgut
navegar en l'últim viatge com a director.
En definitiva sense vosaltres, res hagués estat possible. Moltíssimes gràcies.

P.D. "Es més fàcil saber o suposar
que se sap com es fa una cosa, que
fer7la" .

s
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l'institut al dia

EQUIP DIRECTIU
Després de molts anys al capdavant de l'institut, l'equip directiu deixa el càrrec. Entrevistem als 6 membres: En Toni, l'Anna, en Llorenç, en Pere, l'Encarna i l'Òscar
1- Quants anys fa que ets a l'institut?

9- Quantes hores treballes cada dia, fent
de profe?

2- De què fas classe?

10- Quina és la part més difícil del teu
càrrec?

3- Què vas estudiar? A on?
4- Per què vas entrar a formar part de l'equip
directiu?
5- Ens podries explicar en què consisteix el teu
càrrec?

11- Quina part de la teva feina t'agrada
més?
12- Quin és el record més bo/dolent que
t'emportaràs d'aquesta etapa?

6- A part del teu càrrec actual, de què vas treballar abans?

13- Com ha canviat l'institut?

7- Vas fer algun curs per aprendre a desenvolupar el teu càrrec?

14- Des de que vas començar a treballar
fins ara, quins canvis has notat en
l'Ensenyament?

8- Tens alguna afició pel teu temps lliure?
•

TONI POCH, Director

per una altra banda, portar la gestió econòmica. Però
en realitat quan entres en un equ ip directiu sempre

I) 29 anys.

acabes fent moltes altres feines que no són realment

2) Electricitat i electrònica.

les que tens assignades .

3) Girona, Maestria industrial.

.

4) A mi em van nomenar i el director va nomenar als altres membres de l' equip directiu.

6) He treballat a un restaurant i a una botiga, però bàsicament des de jove he treballat de professora .
7) No, ho he après sobre la marxa i parlant amb els com-

5) Una visió global del centre, conèixer i organitzar.
6) Professor i també en una indústria.

panys amb qui he compartit experiències inoblida-

7)No.

bles.

8) Música, pescar, llegir...

8) Ara en aquest moment no tinc temps lliure, però sempre
busco un raconet per llegi.r, i també m' agrada caminar.

9) 35 hores a la setmana

10) Que tothom faci el que s'ha de fer

11) Ensenyar

9) Moltes més de la que gent s' imagina.

12) Que el centre ha millorat molt
13) Abans hi havia formació professional i ara hi ha l'ESO i bat-

10) Hi ha moltes coses que són difícils: intentar que treballem tots a una, donar una visió única de centre amb

xillerat.

una línia de treball concreta.
14) Canvis anuals cada moment. Perquè cada any els polítics canvien els ensenyaments i això va molt malament.

11) La part econòmica ha estat una tasca dura, però m'ha
agradat molt, em deixa bon record, tot i què de vegades em queixi.
12) El contacte que he tingut amb la gent, m 'ha permès

ANNA VIGATÀ, Cap d'Estudis de Cicles

descobrir persones des d ' un punt de vista diferent.
13) Abans hi havia 60 professors i ara sorn més de 90.

1) 12 anys.
2) Cicles d 'hosteleria i turisme.

L'espai s'ha duplicat i s'han creat no
tant, el que vaig conèixer al pnn ipi i e l

3) Vaig estud iar run me a Osca.

no s'assembla gens.

4) Vaig acceptar entrar en l' equip directiu en el moment en què
m ' ho van proposar perquè penso que és una tasca en la que
tothom s'hauria dïmpl icar.
5) Generalment és ocupar-me dels alumnes dels cicles formatius, i
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treballar I' hort.
9) Moltes, tantes en l'institut com fora l'institut, aquesta
feina requereix molta dedicació.
10) Poder coordinar els diferents plantejaments que es fan:

LLORENÇ MORELL, Cap d'Estudis de Cicles
I) Fa 30 anys
2) D'administratiu
3) Vaig estudiar EGB aquí a Palafrugell, al Sant Jordi; després
vaig fer FP I al col'legi Vedruna i vaig anar a Girona a fer
FP 2. Mentre treballava vaig fer Empresarials a la universitat de Giron a.
4) Perquè m'bo va demanar un professor.
5) Fer d'administrador (portar els comptes), secretari, (expedients
acadèmics), Director, Cap d'estudi de FP.
6) Classes aquí (treballar tot I' estiu). Quant tenia 15 anys a un
càmping. r quan vaig acabar FP, vaig fer això.
7) Cursets d ' unes tècniques per portar comptabilitat.
8) Tinc molt pocs. Bàsquet.
9) De mitjana, unes 6 hores.
10) El tracte amb l'Administració.
11) Les classes amb els alumnes.
l2) Bo: Els companyerisme amb els companys. Dolent: vaig ser
director i em vaig sentir impotent.
13) Ha canviat en tots els aspectes.
14) Molt canviat. Però en el fons , tot és igual.

PERE PÉREZ, Coordinador Pedagògic
I) 15 anys.
2) De dues optatives: Intel ' ligències, emocions i habilitats a I r
d'ESO i Mediació i competència social a 3r d'ES~ .
3) Primer magisteri a Barcelona, després psicopedagogia a la Universitat oberta de Catalunya (UOC).

per l'educació dels futurs ciutadans, això és apassionant. Els instituts són centres on s'imparteixen coneixements i cultura, la saviesa que s'ha anant recollint dels avantpassats i que anem trameten i practicant. Veure com els nois i les noies entren a l'institut
sent mainada i al llarg dels anys es van convertint en
nois i noies que van construint els seus projectes de
futur i participar en aquesta S0b.strucció és un privilegi que no es pot obviar.
12) No és només un record, són molts però de moment no
mi fixo massa en els records ja que encara tinc mol-

4) Per ajudar a mantenir la bona estabilitat que ja hi havia a
l'institut.
5) És de coordinador pedagògic,

des de l'administració, des del professorat, els alumnes, els pres, per treure algun resultat positiu partint
de disparitat de criteris. Moltes vegades també és
difícil gestionar la pressió que suposa sentir-te responsable d'una organització en que participen tantes
persones, si tens una errada les repercussions són
important perquè impliquen a molta gent. Si tens un
encert no passa res ja que és el que s'espera. En general el nostre caràcter, tan d'alumnes com de professors, és molt exigent, tots esperem que les coses
surtin estupendament bé, acostumem a destacar molt
les que surten malament i valorar poc les que funcionen bé. Potser amb la bona voluntat de que el que
cal corregir és allò que no funciona, però aquest
sistema pot arribar a desmoralitzar.
11) La part que m'agrada més és pensar que estic treballant

ta feina a fer pel futur proper i no tinc temps de

.
consisteix en coordinar dife-

rents aspectes de l'organització de l' ESO. Des d ' aspectes més
generals del Disseny Curri cular a qüestions més concretes de gestions de grups d'alumnes, optatives, alumnes amb nee (necessitat
educatives específiques), coordinacions amb EAP i Serveis Socials, reunions de la CAD (comissió d'atenció a la diversitat), PAT
(pla d'acció tutorial), Pla d'atenció a la diversitat, reunions de
pares, coordinació amb les escoles de primària ...
6) De psicopedagog, de mestre de pedagogia terapèutica i de mestre d'EGB a diferents escoles primàries.
7) No vaig fer cap curs en concret per aquest càrrec, però n'havia
fet d'altres quan havia format part d'equips directius
d'altres centres, per exemple quan vaig ser cap d'estudis a
una escola de primària de Calonge que es diu Pere Rosselló, o quan vaig ser director i secretari a l'escola L'olivar
vell d' Esclanyà, secretari de la Zona Escolar Rural
L'Empordanet. Entre els estudis de psicopedagogia, els
diferents cursos i l'experiència considerava que ja havia
adquirit prou formació , ara calia dedicació a la feina que es
presentava al meu davant.
8) Durant aquest anys m'ha quedat poc temps lliure. M'agrada

repassar els records .
l3) Cal tenir en compte i donar les gràcies per la bona feina que han anat fent tots els professionals que han
passant per l'institut, i els que encara hi són, tots
s'han esforçat per una millora continua . Segons des
de quin punt de vista es miri l'institut no ha canviat
gaire, perquè ja estava força bé, mantenim un edifici
en bon estat, unes condicions de netedat i higiene
considerables. Cada curs té les mateixes rutines que
es van complint en els mateixos períodes.
Segons com ho miris hi ha hagut un canvi molt destacable que és el fet de que tots els alumnes de
l'ESO, electricitat, i altres cicles formatius treballin
amb ordinador.
Personalment també m'agrada d'estacar que des del
canvi de la parada dels autocars no hem de sortir
tantes vegades a aturar les baralles. Potser els alumnes van comprenent q~e I.a violència i l' agressivitat
no és cap manera inteHigent de gestionar els conflictes.
14) Jo vaig comença a treballar al món educatiu l'any 1982
i crec que en essència l'ensenyament ha canviat
.:
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poc, continuem tenim el mateix concepte sobre com aprenem les persones i posant en pràctica tècniques educatives
similars amb instrumental diferent, això sí l'instrumental
que fem servir per a l'ensenyament ha anat canviant molt,
des de la impremta Freinet, feta amb cola de peix al forn
de casa, fins el moodle hi ha una evolució espectacular. Es
continuen donant diferències entre generacions en les
maneres de veure les coses. El fet de que els alumnes han
d'estar escolaritzats fins els 16 anys de forma obligatòria

dedicar moltes hores a feines que de vegades no
serveixen per a res.
12) La sensació d' haver treballat sempre intentant ser útil a
l' institut i als demés.
13) Ha crescut molt, hi ha molts més alumnes i professors.
14) Ha canviat molt, jo vaig començar a fer classes de mecanografia amb màquines d' escriure i ara són ordinadors. 1 també abans només teníem la pissarra de
guix i ara fem servir projector.

ha sigut un dels canvis més destacables des del meu punt
de vista, crec que desprès de 16 anys de la implantació

ÒSCAR PÉREZ, Cap d'Estudis

d'aquesta llei encara no s'ha assimilat aquest fet. Respecte
del comportament dels alumnes i les seves ganes d'aprendre
jo no noto gaires diferències, sempre hi ha hagut de tot.

I) 9 anys.
2) D' anglès.
3) Filologia anglesa a la Universitat de Lleida.

ENCARNA PÉREZ, Secretària Administradora

4) Per buscar una experiència nova i ajudar a l' institut.

5) Part d' organització del funcionament del centre, ajudant

1) Fa 29 anys.
2) De cicle formatiu d'administratiu . Faig classe de recursos humans, informàtica i ordinografia.
3) Formació professional de 2n grau i graduat social. Vaig estudiar

a fer els horaris, coordinant, fent xerrades, les sortides i les eines de disciplina.
6) Professor d'anglès.

7) N,?
a l'Institut Sant Feliu, de Sant Feliu de Guíxols.
4) Perquè m' agrada el treball d' oficina, les tasques d'organització i 8) Sí, llegir llibres i revistes, anar a còrrec i jugar, quan tinc
temps, a algun videojoc per desconnectar.
també m ' agrada fer coses per ajudar a les altres persones i
9)
7-8
hores,
9 bores a la setmana.
els companys.
5) Sóc la secretària de l' equip directiu. Juntament amb la Pili i la
Lluïsa organitzerg la secretaria. A més, faig les actes de
totes les reunions i, juntament amb la resta de l' equip directiu, organitzem les tasques que s'han de fer a l'institut.
6) A l'oficina de l'institut on estudiava a Sant Feliu. Quan estudiava 2n grau d'FP treballava a la oficina de l'institut.
7) He après amb la pràctica.
8) M'agrada cuinar i passejar.
9) Pel càrrec tinc poques hores de classe, però comptant les de
classe i de secretaria, unes 7 hores.
10) El fàcil -> relacionar-me amb els altres, atendre les persones,
planificar tasques. El difícil; Haver de dir els pares
d'alumnes de 16 anys que no tenen plaça a l'institut i es
trobin amb ells a casa sense plaça per estudiar.
li) Més: Relació amb les persones de l'institut. Menys: Haver de

8

10) Moltes. Intentar solucionar els problemes que hi ha a
l' institut.
11) El que més és el tracte amb els alumnes, i el que menys
haver de castigar-los.
12) Els amics que he fet i m' han donat suport. De fet, dubto que hagués sobreviscut aquests 4 anys sense
l'ajuda dels meus companys a l'equip directiu, i
sobretot, d' alguns amics i amigues que han estat al
meu costat sempre que els he necessitat.
13) Ha augmentat els alumnes de l' ESO i de cicles i ens
han retallat els recursos que tenim per la crisi.
14) Desgraciadament està molt canviat per la política. No
és bo que canviï la llei d' educació cada cop que hi
ha eleccions. És una falta de respecte i coherència
amb la feina que fem , juntament amb les famílies.

CALIU
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FIRST LEGO LEAGUE
L'equip ROBOTNIK va competir a la lliga de Lego a la UdG
El diumenge 26 de febrer, l'equip ROBOTNICK del aguantaven molt més i estaven en molt bon estat
nostre institut va participar en la competició de la
First Lego League que es va celebrar a la UdG, a Gi-

de conservació .
En que consistia la competició?

rona. Van quedar en la posició 6 entre els 16 equips
Joan: Estava tot enfocat en el tema dels aliments :

participants.

havíem de recollir una espècie de bactèries, anar a
La prova constà de dues parts, un projecte científic buscar un peix, etc.
(com un petit treball de recerca) i una competició de
Com va anar?

robots construïts amb LEGO NXT.

El tema central de la competició d'aquest any va ser Jaume: AI nostre grup li va anar bé, vam quedar
l'alimentació. Amb aquesta base el projecte científic sisens, però una prova la vam perdre.
del Baix Empordà es titulava: "La conservació dels
u

enciams".
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Expliqueu el vostre projecte?
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Joan: Vam fer un projecte
tècnic que consistia en fer un

Que vau guanyar?

robot que fes les missions; en

Joan : Una medalla, però als que quedaven 1ers

el científic ens vam decantar

20ns o 3ers, els hi donaven una copa .

per la conservació dels enciHi haurà més competicions?

ams.
En què consistia?

Jaume: Esperem que sí. Passat Setmana Santa hi
haurà una competició on vindran els de Torroella.

Jaume: Vam veure en quin estat es trobaven els enciams al supermercat i vam observar que era pèssim.

Recordem un dels principis de la FLL

Vam plantar els enciams en uns testos amb uns discos per espantar els ocells; després, uns els vam

((El que hem après i descobert en aquest

treure dels testos i els altres els vam deixar. En uns

concurs ha estat molt més important

dies, els que no estaven en el test ja s'havien pansit i

que el que hem guanyat»

no es podien menjar, però els que seguien en el test
Reportatge de Sergi Alias, de 3r
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TALLER DE ROBOTICA
Entrevista a l'Alba i la Khadi
Per Laila Darkaoui, Andrea Jiménez, Claudia Morales i Verónica Pilsà .

L'Alba i la Khadija, són alumnes de 3r i estan fent una
optativa que es diu Robòtica. Aquesta optativa consisteix en muntar robots amb peces de LEGO. En el moodIe, el professor els ha posat una pàgina web amb el
procediment adequat per muntar els robots. També hi
surt el programa perquè es mogui el robot. Han muntat
dos robots, un tallagespa i un altre que camina, que
simbolitza una persona amb patinet que té un programa molt complicat centrat en les matemàtiques. És
molt difícil que un robot aguanti l'equilibri amb dues rodes i elles ho han aconseguit. Han trigat més o menys
una hora en construir-lo. El tallagespa el varen fer perquè els va agradar el muntatge i els va cridar l'atenció.
Hi havia moltes peces per muntar i van trigar una hora
i mitja . Amb aquesta pràctica han après a fer servir un
programa que és especial per fer la programació de robots. Els seus companys també han fet molts altres robots: el segway, una aranya, un cotxe amb comandament i un camió. A més a més han creat un blog on
pengen les fotos i els vídeos de tots els robots: roboticabaix.blogspot.com. A la vitrina hi ha un codi QR on hi
ha el codi espeêífic per entrar al blog.

L'ESCOLANIA DE XOCOLATA
Elaborada pels alumnes del Cicle de Pastisseria
Els alumnes del cicle de Pastisseria (primer i segon) de l'Institut Baix Empordà de
Palafrugell van elaborar una mona de xocolata que reprodueix l'Escolania de Montserrat, amb un mural de fons amb la imatge de la Moreneta sobre les muntanyes de
Montserrat i la partitura de l'Estaca de Lluís Llach. La idea d'aquesta mona va sorgir
del tutor del cicle, Joan Coll, que va dissenyar uns escolans seguint atentament les
ordres del director de la coral. L'Escolania de xocolata estava formada per divuit cantors més el director, en plena actuació. La mona combinava xocolata negra i blanca,
amb algunes zones acolorides. Els ingredients
dels vestits van ser sucre llustre, glucosa i
mantega de cacau. Els alumnes del cicle van
trigar dos mesos en fer-la i estava exposada a
l'entrada del centre. Cada figura mesurava
quaranta centímetres i en total, l'Escolania feia més de tres metres. La Mona estava envoltada per una barana per evitar que algú, en
un atac de gana, es mengés algun braç o alguna mà d'aquests cantaires tan dolços!
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l'institut al dia
Programa TAS de la Fundació ALlelA

Els alumnes de 3rD van participar en aquest programa alimentari

A principi de curs l'institut va rebre la convocatòria de la Fundació ALICIA (ALImentació i ciènCIA) per participar al programa
TAS (Tu i Alicia per la Salut).
Aquest programa sorgeix a partir de la recomanació de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) de reduir el nombre preocupant d'adolescents amb sobrepès, que és considerat com la "epidèmia del segle XXI".
El programa intenta conscienciar als adolescents de la necessitat d'una dieta sana. A l'institut van omplir la sol'licitud amb els
alunmes del grup 3 d'ESO D i van ser seleccionats!
Començaren per analitzar els hàbits alimentaris i l'acti"\.itat física, per això van omplir una butlleta en la qual durant set dies van
anotar absolutament tot el que van menjar i beure, també van anotar t?ts els tipus d'activitat física diària que feien , no solament
esportives, sinó també el temps que caminaven per venir a l'institut, les vegades que pujaven o baixaven les escales, etc.
Després d'enviar aquestes butlletes, ens van retornar el diagnòstic en el qual fonamentalment hi havia un excés de consum de
carn enfront d'un baix consum d'ous i peix.
El següent pas va ser dissenyar accions de millora o de suport per als nostres hàbits. El dia 23 d'abril van anar al Món Sant Benet a realitzar els tallers. Van passar a fer el primer taller "Buscant l'equilibri" . Tractava d'activitat física i que el que pretenia era
conscienciar-nos de la relació entre activitat física i energia consumida.
Per grups van fer diferents activitats: saltar, córrer, caminar i jugar a un joc de taula (mikado) i mitjançant un programa d'ordinador, calculaven l'energia consumida en cada activitat.
Un cop es van posar els davantals TAS , van passar a la cuina on en Felipe dirigiria el taller de cuina, "Jo m'ho guiso, jo m'ho
menjo".
Durant la primera part, el cuiner va ensenyar formes divertides, ràpides, econòmiques i saludables de cuinar alguns plats com
peix, verdures, fruita o llegums.
En la segona part del taller, van posar en pràctica els ensenyaments, elaborant un plat per cada grup.
A més d'aprendre a cuinar, van aprendre a ser creatius i responsables.
No obstant això, el més important és que es van adonar que cuinar pot ser divertit. l així va fínalitzar el seu dia per Manresa ...

Reportatge de Roxana, Jesi i Anna, de 2n. ESO i Clàudia, Andrea J, Vero i Laila, de 3r D
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CALIU
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES

Aquest és un recull de les activitats del departament
SORTIDES
Els alumnes de quart d'ESO van anar a CaixaForum de Girona a fer un taller sobre so i
acústica pel matí. Després van fer una gimcana matemàtica pel barri vell de la mateixa
ciutat.
Els alumnes de primer del batxillerat científic van anar a Barcelona al Global Experiment: L'aigua, una solució química. Activitat relacionada amb l'any Internacional de
la Química. També es va visitar una exposició sobre Marie Curie a L'Institut d'Estudis
Catalans.

~------------~

Els alumnes de primer i segon de batxillerat que cursen la matèria de física van anar al
Cosmocaixa de Barcelona per fer un taller d'ones i visitar el planetari.
Els alumnes de segon de batxillerat de química van anar a les pràctiques de la UdG que
realitzen cada any.
Els alumnes de l'optativa de 3 d'ESO de reciclajoc van anar a una trobada de comitès
d'Escola Verda a Santa Coloma de Farnés.
AL TRES ACTIVlT ATS
En Frederic Martí va fer una sessió de pràctiques de física al taller d' electricitat de cicles formatius als alumnes de segon de batxillerat que feien fisica
Els alumnes de primer d'ESO van tenir una sessió d'astronomia en un planetari inflable
instal 'lat en el giJnnàs del centre.
Hem participat en la realització d' un video a X(p)rimenta la ciència més jove. El vídeo explica el poder calorífic de l'aigua i està fet per alumnes de primer de l'ESO. El
jurat ens ha atorgat una menció especial i, per tant, juntament amb altres es publicarà a
la pàgina web de RECERCA EN ACCIÓ.
Com cada any els nostres alumnes han realitzat moltes pràctiques de física, química,
geologia i biologia. És la millor manera per observar i entendre la ciència.
Els alumnes de les optatives d'escoles verdes han continuat fent les tasques de sempre
per cuidar el centre: reciclatge, peixera, hort, compostador.
Els alumnes de primer d' ESO de l' optativa d'Escoles Verdes van realitzar un taller
d'apicultura a càrrec de l'Ernest Francolí (un apicultor que treballa amb les abelles).
Amb els alumnes de segon de l'optativa d'audiovisuals i alumnes de primer d 'ESO es '-------~~____
va realitzar un spot sobre la necessitat d'utilitzar embolcalls reutilitzables. Vam utilitzar
aquest spot per celebrar la Setmana Europea sobre la Prevenció de Residus del 19 al
27 de novembre. En aquesta setmana vam penjar pel centre, pósters i vam jugar a jocs
relacionats amb aquest tema.
Com cada any hem celebrat el dia mundial del medi ambient, que és el 5 de juny. Hem
penjat uns treballs sobre l'aigua i hem decorat les vitrines amb temes relacionats amb el
medi ambient. Aquesta tasca l' han rea li tzat alumnes del quart dESO D i alumnes de 3
d'ESO de l'optativa reciclajoc. Es mostren sabons fets amb oli reciclat, paper fet artesanaLment...
Enguany farem la renovació del distintiu d'Escoles Verdes, de manera que es realitzarà
el projecte 2012/15. Estem molt contents perquè portem ja 10 anys en aquest projecte. I
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l'institut al dia
COMIAT dels de BATXILLERAT

El passat 26 de maig, a la Sala d'Actes de l'Institut, va tenir lloc la festa per acomia-

_...-.
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dar als alumnes de 2n de
Batxillerat.
L'Acte va ser
presentat
per
dos
alumnes
de primer i va
consistir en un
petit
discurs
del director per
desitjar-los
molta sort, seguit de les actuacions musicals de la coral
del centre, dirigida per Lluís
Batllosera, profe de música.
'Després
van
parlar
els
alumnes, el representant dels
de Ciències i el
representant
dels de Lletres.
L'acte va acabar amb els
obsequis
als
tutors i amb un
audiovisual
preparat
pel
professor José
M. Rodríguez,
repassant els 6
anys d'història.
AI
final,
els
alumnes
de
cuina van preparar un refrigeri per a tots.

CALIU
concursos i premis
XI PREMIS MEDI AMBIENT PER UNES ESCOLES VERDES
de l'Institut Baix Empordà
Reportatge de Sandra Cana i Collage de Judit Grande

El dia 18 de maig s'entregaren els premis "Per unes Escoles Verdes" de l'INS Baix
Empordà. Es van presentar més de 20 treballs d'arreu de Catalunya: Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida i es van atorgar 3 primers premis de 500 € cadascun. L'acte
de lliurament de premis es va fer a la sala d'actes de l'institut i va començar amb
una intervenció del director del centre, Antoni Poch; després els 3 finalistes van fer
una petita presentació dels seus treballs i se'ls van atorgar els premis que consistien
en un gaiato i els 500 €. Els treballs premiats van ser els següents: Víctor Zamora i
Maria Lajarín amb "Síntesi d'un biocombustible"; Martí Rufí, amb "Les dunes litorals
de Torroella de Montgrí" i la Cristina Jauset, amb "Transgènics: solució o amenaça?"
Després els alumnes de primer del centre i una coral del Vedruna van cantar diverses cançons per amenitzar la vesprada i els alumnes del Carrilet ens van interpretar
una cançó amb tambors. Finalment els alumnes de cuina de l'institut van preparar
un petit aperitiu per a tots els assistents a l'acte.
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CALIU
ENTREVISTA ALS GUANYADORS

DELS PREMIS MEDI AMBIENT PER A UNES ESCOLES VERDES
MARIA LAJARÍN I VíCTOR
ZAMORA
1- Síntesi d'un biocombustible.

2- Sintetitzar químicament un
combustible econòmic i ecològic.

3- Pel preu del petrol i i el seu
esgotament.
4- Les rèpliques que vam haver
de fer.

5- Demostrar que ens podem fer
el combustible.
6- Sí.
7- Biomedicina.

8- Per donar-te pistes pels estu dis que vols fer.
9- En estudis universitaris.

10- No.

1- Com es titula el teu treCRISTINA JAUSET
ball?
1- Transgènics, solució o amena2- En què ha consistit la teva ça .
recerca?
3- Per què vas triar aquest 2- Conseqüències de l'Enginyeria
tema?
4- Quines dificultats has tingut?
5- Quina és la principal aportació del teu treball?
6- Vols continuar investigant
aquest tema?
7- Què vols estudiar?
8- Per què es important saber fer recerca?
9- En què invertiràs el premi?
10- Creus que estem sensibilitats en tenir cura del
medi ambient?

Genètica .

3- Va ig trobar opinions diverses i
contràries.
4- Compaginar la feina
l'Institut amb les pràctiques.

de

5- Coneixement a fons dels transgènics i les tècniques de laboratori.

6- Sí, queden molts enigmes per
solventar.
7- Biomedicina.
8- Per difondre coneixements
fer-los evolucionar.

i

9- En futurs estudis universitaris.

10- S'ha de difondre aquest fet.

7- Ciències Ambientals a l'Autònoma de Barcelona.

MARTÍ RUFÍ
1- Les dunes litorals de Torroella de Montgrí.

2- Analitzar les dunes, visitant-les molt sovint.

8- Per aprendre a ser autosucient i a valorar el
que t'envolta.

3- Visc en un territori costaner i vol ia saber la uWitat de les
dunes.

9- En la matrícula universitària .

10- No, perquè el que crea sensibilització és la
coneixença i en aquests moments la nostra societat viu d'esquenes al medi ambient.

4- Per l'excés de feina!

5- Conèixer de primera mà la duna i les

seves funcions.

6- Sí, perquè cada dia hi ha més curiositats sobre les dunes.

,

ULTIMA HORA
En el moment de tancar l'edició de Caliu 29, hem
sabut que 4 alumnes de 4t i de Batxillerat, han estat
seleccionats per anar als Campus Científics aquest
mes de juliol, amb unes beques d'investigació patrocinades per la Fundación Española para la Ciencia y
la Teconología. Els alumnes són: Júlia Plaja (Cadis) i
Clara Vall (Euskadi) de 4t ESO; Raúl Rodríguez
(Madrid) i Jaume Torres (UPC), de Batxillerat.

BAIX

INS EMPORDÀ

Av. Corts C"t ~la n E<; s/ n Ap CorrErJs 125

MOLTES FELICITATS A TOTS!!!

17200 PALAFRUGELL (Baix E lll p o rd~.)
-el . 972 3D 03 23 F2.x 972 6 18 74
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CALIU
JOC D'ECONOMIA

Tres alumnes del Cicle d'Administració i Finances, han arribat a la fase
estatal del Joc d'Economia organitzat per la Universitat de Girona
Tres alumnes de 2n. del cicle superior
d'Administració i Finances de l'Institut
Baix Empordà de Palafrugell, van arribar a la fase final a nivell estatal del
"Joc d'Economia". Aquesta competició
que permet demostrar l'habilitat i els
coneixements a l'hora d'invertir valors
en Borsa, està organitzada per la Uni versitat de Girona i hi participen alumnes de 2n de Batxillerat que cursen el
crèdit d'Economia i els del Cicle Superior d'Administració i Finances de
tot Espanya. Les noies del Baix Empordà van quedar primeres a nivell de
Girona i han pogut accedir a la fase final que tindrà lloc a Albacete, els
dies 27, 28 i 29 de juny: la Olimpíada Estatal d'Economia. En el moment
de redactar aquest article, encara no sabem quina ha estat la sort dels
dos equips de Palafrugell, però els hi desitgem el millor!
El Joc d'Economia és com un joc d'ordinador on line que simula la borsa.
Et donen uns diners que pots invertir i a partir d'aquí portes la teva cartera de valors. Durant un mes han estat jugant a borsa, presentant un
informe fiRal a la Universitat de Girona. Les alumnes han comentat la dificultat que això comporta degut a la situació tan crítica que travessa la
borsa. "En el sector especulatiu, es poden guanyar molts diners ... i també perdre'n!", ens explicaven.
Les guanyadores de la fase gironina del Joc d'Economia són l'Àtika Bantaib, la Ma. Àngels Fernàndez i la Bea Cardenas. La professora responsable del projecte és la Nuri Bosch, que també les acompanyarà a la fase
final. Molta sort, noies!!!

L'EQUIP DE REDACCIÓ DE CALIU 29
2n ESO (segon trimestre): Èric Adam, Samanta Casas, Gerard
Cerrillo, Àle x Cordón, Khalil Daia, Said El Arbaoui, Ismael Jaghou,
Albert Llorens, Alejandro Medina, Mihaita Paiu, Xa vier Pérez, Daniella Reyes, Emanuel Santa , Judith Vila, Adrian Zamora, Mohamed
Zayzoun.
2n ESO (tercer trimestre): Lídia Barrero, Àlex Batlle, Omar BeIlachi , Anna Bosch , Alexis Calderón , Sandra Cano, Pere Carreras,
Khouloud El Krini, Roger Franco, Adrià Gómez, Judit Grande, Jenifer
Kloner, Lavínia Lugojan, Erik Mazón , Ismael Ou lkadi, Àlex Pozo, Iris
Ríos, Rox ana Vlasan.
3r ESO: Sergi Alias, Àlex Avilés, Laila Darkaoui, Adelina Filipas,
Aida García, Adina Ispas, Andrea Jiménez, Ikram Kamouch, Arnau
Lloveras, Clàudia Morales, Vero Pilsà, Pau Solís.

Coordina: Lluís Carbó.
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CALIU

Premi Mestre Sagrera de Treballs de Recerca
La Lina Dalmau i la Júlia Plaja, de 4t A, i l'Eva Sancho, de 2n Batxillerat han estat les guanyadores d'aquesta edició. Ens expliquen com va anar

LINA I JÚLIA

EVA SANCHO

En què consisteix aquest treball?
El treball ha sortit a partir de l'assign..atura del
treball de recerca. Vam triar fer un estudi de
l'Horta de la Viola, sobre agricultura ecològica.
D'on vau treure la idea?
Van tenir ajuda del professor Lluís Carbó. És un
tema que ens agrada i actual.
Quina nota vau treure?
Vam tenir molt bona nota, un excel·lent.
Quant heu guanyat en aquest premi?
Hem guanyat un diploma, una placa i 200 euros
cadascuna.
Presentareu aquest treball a algun altre
concurs?
El presentarem a un altre concurs que es diu Josep Maria Àlvarez, organitzat pel IAEDEN de Figueres.
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En què consisteix el teu treball?
Tracta sobre el trastorn per dèficit
d'atenció amb hiperactivitat, que és un
trastorn que es caracteritza per presentar símptomes de moviment continu superior al normal, d'impulsivitat i de manca d'atenció.
D'on vau treure la idea ? Em cridava
l'atenció el comportament d'alguns companys de la meva classe, dels quals més
endavant vaig esbrinar que patien
aquest trastorn.
Quina és la part més gratificant de
fer aquest treball? El coneixement que
he adquirit sobre aquest trastorn i el
tracte que he tingut amb tota la gent
que ha fet possible aquest treball, als
que agraeixo la seva ajuda.

CALIU

concursos i premis

Què t'ha costat més? Treballar amb tota la part teòrica, des d'escollir la informació que necessitava fins a re sumir- la.
Què vols fer, el curs vinent? AI principi pensava fer psicologia perquè trobo que ha de ser una carrera molt interessant per aprendre sobre les relacions entre persones i sobre el comportament d'un
mateix. Però després de donar-li moltíssimes voltes m'he decantat per l'enginyeria química que, encara que no té res a veure amb la psicologia, trobo que serà una carrera que gaudiré més per les assignatures que es fan, ja que m'agraden molt.
Quina és la part més interessant de fer el treball de recerca? En el meu cas, treballar amb les
entrevistes i aprendre a analitzar-les.
Quin premi has guanyat? El XXVII Premi Mestre Sagrera.
Què heu guanyat en aquest premi? Em van lliurar una placa, un diploma i un premi en metàl·lic.
En què invertiràs el premi? En hores de pràctiques per treure'm el carnet de conduir.
Presentareu aquest treball a algun altre concurs? Malgrat els professors em van insistir en enviar-lo a un concurs de Girona em vaig despistar amb les dates i no l'he presentat a més concursos.

LÍDIA COLLS
La Lídia va anar a la Bisbal a exposar al lr FÒRUM de Treballs de Recerca
Com es titula el teu treball? Es titula afrontament de les malalties per part del doctor i del Pacient
a nivell emocional.
En què consisteix? Es basa en explicar el tracte entre el doctor i el seu pacient, en la importància de
la psicologia per iI superar casos de malalties, de les àrees més difícils d'afrontar els doctors, entre
altres aspectes.
Per què vas triar aquest tema? En un llibre que es diu "Lo siento mucho" del neurooncòleg pediàtric Nuno Loba Antúnez explica les seves vivències del dia a dia amb els malalties i la relació amb els
malalts i els seus familiars.
Vas anar a La Bisbal a presentar-lo. Ens pots explicar com va anar tot?
L'acte va ser organitzat per diferents instituts del Baix Empordà i es va dur a terme a la Bisbal
d'Empordà ja que és el lloc on es va celebrar l'explicació dels treballs de recerca. Hi participava un
representant de cada institut de la comarca per donar a conèixer els treballs de recerca.
Allà vaig d'haver d'explicar i d'exposar el meu treball durant 10 minuts davant de la gent que havia
vingut a veure l'acte: alumnes, professors, familiars i altres personalistes com l'alcalde i el delegat
d'ensenyament.
No van donar cap premi però sí que em van donar un diploma i altres petits obsequis, ja que no es
tracta de cap concurs si no que era una exposició.
Que tens pensat fer l'any vinent? M'ha costat decidir-me però si no canvio d'opinió vull estudiar
educació primària. Tinc com a preferència donar classes
a l'hospital perquè m'agrada ensenyar i ajudar als nens
malalts, que a causa de la seva malaltia no poden anar
a l'escola.
T'agradaria seguir en la línia d'investigació del
teu treball de recerca? La veritat és que vaig estar
tan a gust buscant informació pel treball i m'interessava
tant el tema que sí que m'agradaria seguir investigant
en aquesta línia o profunditzar més en alguns aspectes.
18
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CALIU
FEM MATEMÀTIQUES

En Xevi Moreno i la Sandra Cana van quedar semifinalistes en un concurs de matemàtiques que es va celebrar a Banyoles.
Reportatge de Sandra Cano, 2n ESO

"AI segon trimestre, els alumnes que vam fer .
l'optativa "Fem matemàtiques" amb la Mireia
Pacreu vam participar en un concurs de matemàtiques en grups de 4. AI cap d'uns dies
la Mireia ens va dir, al grup on jo estava, que
havíem quedat finalistes i el dia 21 d'abril, èn
Xevi Moreno i jo, vam participar a la segona ~
fase del concurs que es feia a l'Escola Baldiri i
Reixach de Banyoles.
Allà ens vam trobar amb la Mireia i vam anar
al pati de l'Escola on ens van fer una presentació; després vam fer un examen i a mesura que acabàvem anàvem baixant al pati on ens
havien preparat un esmorzar. Més tard ens van distribuir en grups, barrejant cursos (hi havia alumnes de 6é de primària i de 1r i 2n d'ESa) i escoles, i vam anar a l'estany on vam fer
diferents jocs matemàtics amb aigua: vam mesurar l'aigua que hi cabia en un espa i d'un
rierol del costat del llac i vam aconseguir 4 litres amb una ampolla de 2 litres i dos de l,S. A
l'acabar vam anar al teatre i un grup teatral de Banyoles ens va fer un petit espectacle que
va acabar amb l'entrega de premis."

MARATÓ DE PROBLEMES
La Sandra Cano, de 2n ESO. es classifica novena de Catalunya
"Durant els mesos de gener, febrer i març vaig participar en un concurs anomenat marató
de problemes 2012.
Aquesta és una activitat adreçada als alumnes de tercer i quart d'ESa, però, si ho aconsella
un professor poden participar alumnes de segon d'Esa. AI llarg de l'activitat es proposen 15
problemes; per inscriure's s'ha d'enviar la resposta del problema O. Després hi ha 12 problemes per dos, tres o quatre punts que s'han d'anar fent al llarg de sis setmanes i quan
s'envia la solució, el formulari t'indica si és correcta. Si no ho és, pots fer un segon intent en
el que, si l'encertes, et donaran la meitat dels punts que val el problema. Els problemes es
publicaven el divendres i s'havien d'entregar com a màxim el dilluns al cap d'una setmana i
tres dies. Pels alumnes que obtenien millors puntuacions fins aquell moment, el dissabte
abans de vacances de Setmana Santa es proposaren dos problemes. Tot seguit s'havia
d'enviar un PDF amb l'explicació detallada i que valia set punts cadascun i la nota canviava
depenent de l'explicació.
Vaig participar en aquest concurs perquè la Mireia Pacreu em va aconsellar que m'hi apuntés
i vaig decidir fer-li cas. Els primers problemes no els vaig trobar massa difícils, però la cosa
es va anar complicant a mesura que el concurs avançava. Aleshores vaig demanar ajuda a
la Mireia, però com que no sempre la trobava, la meva germana em va presentar a dos professors més: en Quim Sinues i l'Anna Campanya. Quan van arribar els dos últims problemes
encara em van semblar més difícils. Entre els quinze problemes vaig aconseguir 45,6 punts i
vaig quedar novena".
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CALIU
PROGRAMA COMENIUS

A principis de juny, 4 alumnes de lr de Batxillerat (la Meritxell, la Marina, la
Maria i en Jaume) acompanyats de dos professors (l'Òscar Pérez i l'Antoni
Poch), van a anar a Polònia dins el programa d'intercanvi Comenius. L'Òscar
ens ho explica ...
Viatge final del projecte Comenius

Del 3 al 7 de juny l'INS Baix Empordà està fent l'última trobada del projecte Comenius que es va engegar al setembre del 2010. L'objectiu principal del treball era donar les eines als alumnes de batxillerat per tal de capacitar-los a buscar feina en un
àmbit europeu. Quan vam decidir-nos pel tema del projecte, allà pel novembre del
2009, no sabíem que tindria tanta importància, i que aquest tema seria tant necessari.
Després de les trobades a Palafrugell (novembre 2010), Bardejov (Eslovàquia, juny
2011), i Rheda (Alemanya, desembre. 2011), ara ens trobem amb 4 alumnes de 1r
de batxillerat (Meritxell Cruañas, Maria Ramon Marina Ramisa i Jaume Torres) de
viatge a Biecz (Polònia) juntament amb el director i el cap d'estudis.
En aquesta trobada, de moment, hem treballat sobre les condicions i els drets laborals als diferents països de la Unió Europea, sobretot en els de les escoles participants. Nosaltres hem explicat com està anant la reforma laboral aprovada fa poc.
Avui, dimarts 5 de juny, hem visitat una oficina del Departament de Treball a Cracòvia, regió de Malopolskie, on està Biecz. Més tard, hem fet una visita a les mines de
sal de Wieliczka, que són al·lucinants!!!
Demà ens toca treballar en algunes entrevistes de feina més (en anglès) i per la nit
tenim la festa de comiat, on homenatjarem els directors que es jubilen o retiren
(Jozef Hudak - Eslovàquia, Antony Mazur - Polònia, i el nostre Antoni Poch, que deixa el càrrec després de 16 anys de director .... quina paciència!!!).
Dijous tornarem a casa, ben tard per la nit ... i divendres a tornar a la feina.
Cal dir que aquest projecte Comenius ha anat molt bé, hem fet moltíssims amics i
segur que repetirem l'experiència!!!
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Els de 2n., cap a Núria!!!
Les colònies de 2n. van ser a Núria, per estar 5 dies al mig de la natura
"El dilluns 7 de maig els alumnes de 2n d'ESa vam anar de colònies a Núria amb en Rogeli, en Marc
Vidal i la Mireia Pacreu. Vam anar amb autobús i amb tren cremallera . Quan vam ser a Núria vam pujar amb el telecabina a l'alberg: estàvem a la primera planta i a la planta baixa hi havia un futbolí, un
billar, una barra de bar i algunes taules; al costat hi havia el menjador, era bastant gran i ens vam
agrupar de quatre en quatre a les taules: a cada dues taules hi havia un responsable que
s'encarregava d'anar a buscar el segon plat. El menjar era força bo. Quan vam arribar vam anar a les
habitacions i vam anar a jugar al pitchi.
L'endemà ens van presentar als monitors, la Tania i en Jaume, i vam anar caminant per un camí de
muntanya fins a Queralbs i vam tornar amb el cremallera fins a Núria. Allà vam tenir temps lliure fins
a les vuit i quart, que era l'hora sopar, encara que a les cinc i mitja s'aturaven els telecabines i si
érem a baix havíem de pujar caminant. AI vespre ens vam afegir a la discoteca que havien preparat
els de l'altra escola ja que era a l'única sala on podíem estar abans d'anar a les habitacions.
El dimecres al matí ens van repartir en dos grups i uns vam anar a la muntanya per aprendre a orientar-nos amb un mapa amb en Rogeli, mentrestant els altres van anar a escalar una paret amb en
Jaume i la Tània. A la tarda ens vam canviar: els que havíem anat a caminar vam anar a escalar i els
que havien escalat, van anar a orientar-se amb el mapa.
El dijous vam anar a pujar la muntanya i ens van dir què podríem decidir si volíem arribar al cim o
no. AI final, com que quedava molt de temps, ens van fer pujar a tots i quan vam arribar al cim ens
van dir que havíem pujat 750 metres i vam començar a dinar. Com tocava molt el vent, vam baixar i
vam dinar a baix i a mesura que acabàvem ens vam posar a jugar amb boles de neu; després vam
continuar fins arribar a l'hotel on, per fi, vam poder descansar. AI vespre, com era l'última nit, vam
preparar les maletes i escombràrem les habitacions. Més tard els professors ens havien preparat una
petita discoteca amb la música que havien portat unes companyes de classe, però ens vam ajuntar a
la que havien preparat els de l'altre escola perquè ells estaven a la sala gran i tenien llums de discoteca, en canvi, nosaltres estàvem en una sala més petita i estàvem a les fosques, només amb la llum
de l'habitació del costat.
El divendres vam acabar de preparar les maletes i netejar les habitacions i després vam baixar amb el
crema ll era i amb l'autobús fins a Palafrugell."
Reportatge fet per Sandra Cana
Collage fet per Roger Franco
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LA SAGRADA FAMÍLIA I EL TAPís DE LA CREACIÓ
Els alumnes de lr d'ESa de Religió van anar a visitar el Tapís de la Creació restau rat. Els de segon de Reli, van anar a veure el parc Güell i la Sagrada Família.

Els alumnes de lr d' ESO de religió van anar a visita r el Tapís de la Creació, acabat de restaurar. Pel matí van realitzar una Gim-

.

kama pel Museu, pel Claustre i per la Catedral. Per la tarda, van portar a terme una segona Gimkama pel barri jueu de la ciutat.
Els alumnes de segon de Reli, per la seva part, van fer una visita a una Sinagoga de Barcelona, al parc Güell i a la Sagrada Família (en una visita guiada molt interessant)

MONTGRÍ I RUÏNES D'EMPÚRIES
Els alumnes de primer d'ESO van fer una pujada al
Montgrí des de Torroella i, per la tarda, una visita a
Empúries .

Els

alumnes

de

4t

d'ESa i els de Cuina i
Pastisseria, van anar
a passar el dia a Port
Els

dos

grups van anar-hi en
dies

diferents

però

s'ho van passar igual
de

bé,

provant

la

Shambha/a, la mun russa
gran d'Europa.
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EXPOSICIONS A LES VITRIN ES
Cada més, a les v itrines de l'entrada, hi ha exposicions diferents . Aqu í en teniu una mostra ...
ELS TEIXITS PLANS

PLÀSTICA

MINIATURES DEL BEAT

Els alumnes de 20n d'ESO van realitzar com a treball de taller del tema
de la indústria tèxtil, una mostra
dels teixits plans més comuns: tafetà, setí i sarja, i un teixit creatiu amb
disseny previ.

Els alumnes de 4rt han fet UllS dibuixos
molt interessants a "mà alçada", que van
des d' una llauna fins a unes magdalenes,
i des d'un avió de paper fins a unes pinces. Els treballs artístics estan exposats a
les vitrines de l'entrada.

Els alumnes de Religió de 20n d' ESO
han reproduït miniatures del Beat de
Liébana. El Beat de Girona és un manuscrit miniat de 284 folis, escrit en
lletra visigòtica. El llibre, és un Comentari a l'Apocalipsi amb il·lustracions.

ROBOTS LEGO

EL ROSTRE HUMÀ DE 'LES
MATEMÀ TJQUES

AIXÒ ÉS INJUST!!!

Els alumnes de robòtica de 3r han fet
una exposició del seu treball al llarg del
curs. Són robots que es mouen. Els moviments d'aquests robots van des d'un
que agafa objectes, fins a un robot que
s' aguanta dret ell solo que xuta una
pilota.

Una exposició de la Real Sociedad Matemàtica EspaFlOla en l'any de la Ciència
2007, finançada per la Fundación Española
para la Ciencia i la Tecnologia. Hi ha teoremes dels grans matemàtics: Pitàgores,
Euclides, Arquímedes, Isaac Newton, René
Descartes, amb les seves caricatures.

Exposició dels alumnes de 4rt A i B de
Religió. L'objectiu es mostrar totes les
injustícies que hi ha arreu del mon :
Bulling, violència de gènere, explotació
infantil, Sida, mortalitat. Mural detallista, "farcit" pels mateixos alumnes.

ICONES

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS
DRETS HUMANS

ELS NOSTRES LLIBRES

Els alumnes de 3rB de Ciutadania, ban
estudiat els Drets Humans. Després, cadascú n'ha triat un i l'ha hagut d'explicar
i dibuixar. l amb tota la col ' lecció de
drets, ban elaborat un mural.

Els alumnes de 3r A, BiD han anat
llegint llibres durant el curs a les hores
de català. Després, han fet un petit treball de cadascun, i d'aquests n'han fet
un mural amb les fotos i les recensions .

Els alumnes
de
primer
d'ESO
de
religió
ban
portat a terme
el projecte de
~~~_ les
Icones.
Han estudiat
com els monjos ortodoxos
pinten aquestes
imatges
dels
sants
amb la tècnica del Tremp d'Ou. Després, cadascú ba pintat la seva.
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Alumnes del PQPI

Els alumnes del PQPI, per les tardes, amb la seva feina han contribuït al manteniment de l'Institut. Aquí teniu algunes de les seves construccions:

A sobre d'aquestes línies podem veure el cobert que van fer pel pati d'Automoció i el suport per la
peixera de l'entrada del centre. A més, els alumnes del PQPI també van fer la barana que protegia la
Mona "gegant" de Pasqua i la barana que servia de contenció del Pessebre. AI mig, alumnes del PQPI
davant dels agraïts peixos vermells!

NAIXEMENTS
NORA TOUS
Aquesta és la fotografia de la Nora. Va
néixer el passat 10 d'abril a les 20.55, va
pesar 2.950g i mesurà 52 cems.
La seva mare és l'Anna i el seu pare jo
mateix, l'Oriol Tous, professor del cicle de
Pastisseria.
A la fotografia té 40 dies

EDUARD MARTÍ
l aquest nen de la foto, és
l'Eduard,
fill
del
profe
d'Electricitat, Marc Martí. Va
néixer el 13 d'octubre i el pare
ens diu que "va creixent molt
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La Rafi, monitora de menjador
jubilada, ens envia la foto de
la seva néta, la Teresa Marie,
que va néixer el 9 de març a
sant Francisco.
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amb nom propi
Jubilació de l'Enric Serrat
Professor d'Economia de l'INS Baix Empordà

Quants anys has estat treballant aquí? Porto 28 anys.
De què donaves classe? En els primers anys donava classes
de comptabilitat i matemàtiques, actualment d'economia a batxillerat i administració pública a cicles.
T'agrada ser professor? Sí, m'agrada.
Costa donar classes? A mi no em costava.
I jubilat, què penses fer? Cuidar-me, estudiar anglès, escoltar
música, dedicar-me a la natura.
Quants anys portes en aquest ofici? 29 i mig.
Has estat en més instituts a part d'aquest? Sí, vaig també
estar en un institut de Figueres.
Has treballat en altres feines? Sí, quan tenia 14 anys vaig
començar en una lampisteria. Als 19 en una empresa de tèxtil i el vespre estudiava el batxillerat nocturn. Després vaig decidir estudiar per ser professor.
Què és el que més t'agrada de l'escola? Que és un cèntre amb molta diversitat de plans d'estudis,
especialment de formació professional de diversos nivells i especialitats.
Ho vas passar malament, al començar? No, vaig començar amb molta il·lusió.
Què és el millor que t'ha passat en l'institut? M'agrada molt quan trobo un ex alumne i m'explica
que els estudis realitzats o consells rebuts li han estat útils.
Has tingut algun problema greu amb algun alumne? No en recordo cap de greu.
Ha canviat l'alumnat d'abans amb el d'ara? Sí, abans estudiaven més i actualment costa trobar
alumnes que descobreixin el plaer del coneixement.
T'hagués agradat haver estudiat alguna altra cosa? Sí, enginyeria industrial.
T'hagués agradat dedicar-te a un altre ofici? No, com a ofici no.
Es fàcil mantenir l'ordre a classe amb tants alumnes? A vegades costa.
Es difícil ser professor? No, per mi no ho ha estat.
Algun cop t'havies plantejat deixar l'institut, canviar la feina? Sí, vaig pensar en buscar feina
d'informàtic però m'ho vaig repensar.
T'ha costat decidir jubilar-te? No, no m'ha costat de decidir-me, entre altres coses perquè considero que cal deixar pas als joves per accedir al mercat de treball.
Millors records: Quan algun alumne ha obtingut algun reconeixement o premi.
Pitjor record: Ara no recordo cap fet negatiu.
Com veus el món educatiu actual tu que has vist l'evolució? Cal un reconeixement social a la tasca
que fan els professors, és intolerable que es faci pagar al sistema educatiu i sanitari els resultats d'una mala gestió política i econòmica.
Dóna un consell als profes i un altre als alumnes. Pels professors no en tinc cap, tots tenim la
nostra manera de treballar, i crec que el nivell de coneixement, professionalitat i dedicació del professorat és molt elevat; per als alumnes, que sigueu sempre crítics: no tot el que surt a internet o als
mitjans de comunicació és cert. També que tingueu consciència que cal adquirir i actualitzar sempre
els coneixements, no únicament en el període escolar.
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EDUARD GÓMEZ GÓMEZ
Exalumne, Tecnòleg en Vehicles Aeroespacials i nedador

Quin any vas començar a estudiar a l'institut i fins a quan?
Vaig entrar en aquest institut al setembre de l'any 2006 i vaig sortir l'any 2011, en acabar
el Batxillerat.
Quin batxillerat vas fer?
El Científic-Tecnològic.
Quina nota global vas treure al batxillerat?
Un 9.38 de nota final.
T'agrada la universitat? Actualment, què estudies?
Estic estudiant a la UPC de Terrassa, el Grau de Tecnologies en Vehicles Aeroespacials, i sí,
m'agrada. Ja sabia què venia a fer a aquí.
Què creus que t'espera al futur?
Mai se sap, però si es treballa amb constància i amb ganes, crec que tot pot anar per bon
camí.
Practiques algun esport?
Sí, la natació. L'esport que m'ha donat tantes coses! Des de ben petit que el practico i quan
vaig començar a competir a alt nivell vaig aconseguir varis títols a diferents nivells: de Catalunya i d'Espanya.
Has arribat a l'alta competició?
Sí, des de ben petit que el practico i com que em va agradar, vaig començar a entrenar i a
competir a alt nivell. Vaig aconseguir varis títols de Campionats de Catalunya i Campionats
d'Espanya entre d'altres.
Actualment et dediques més a l'esport o als estudis?
Clarament als estudis ja que ara és prioritari. L'esport queda en segon terme, tot i que no el
penso deixar.
De petit, pensaves que arribaries a aquest punt de la teva vida?
Sempre he pensat una mica mirant un pas endavant i sí, tot va arribant si t'ho proposes.

Reportage d'Èrik Mazón , Adrià Gómez i Roger Franco, de 2n ESO
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TAMARA JIMENEZ
La Tamara va estudiar al Baix Empordà. Ens explica què recorda ...
Quins records tens de l'institut? Molt bons records de la primera vegada i molt bons records
dels professors. I molts de nervis del primer dia a
la sala d'actes!!!
Te'n penedeixes de alguna cosa que hagis fet
a l'institut? Sí, hauria d'haver estudiat més.
Si veus algun company teu, el reconeixes, us
saludeu? Sí. AI meu marit el vaig conèixer a l'
institut. ..
Quina es la teva professió? Administrativa.
Perquè has triat aquesta professió? Perquè
m'agrada estar en una oficina , teclejant amb
l'ordinador i fent feines d'organització, papers,
etc.
Has acabat la ESO? Sí.
Has repetit algun curs? Eres bona estudiant? No. No era ni molt bona ni molt
dolenta. NormaL ..
T'agrada llegir? Quins tipus de llibres t'agraden? Sí. Llibres de misteri, de
l'Agatha Christie. El que m'agrada més és "La lladra dels sons"
Has viatjat fora d'Espanya? Sí. El que més em va agradar va ser un viatge a
Mèxic, a la Rivera Maya.
Quan vas començar a treballar? Als 16 anys, en el primer estiu que vaig sortir
del col 'legi després d'haver acabat.
Quins idiomes has estudiat? Anglès.
De petita practicaves algun esport? Sí, m'agradava ballar. Però era una extraescolar.
A quin curs vas sortir del institut? A l'acabar quart d'ESQ.
Quant estaves a l'institut, tenies pensat dedicar-te a alguna professió en
concret? M'agradava pensar que seria administrativa.
Quins companys recordes de la teva classe? La Marina Peiró, la Sandra Fernandez, en Paco, l'Ismael. Ui, moltíssims!!! I profes també ...
Tens fills? Quants? Sí, dos: en Joan i la Clàudia.
Qui n és el teu país preferit? Per viatjar, Estats Units. Per viure, Catalunya.
De quin equip de futbol ets? El futbol només m'agrada una mica. El meu marit
és del Madrid .
Tens algun hobbie? El Pàdel i l'Spining
Tens Twitter/Facebook? Sí, tinc Facebook.
Quin es el teu plat preferit? Els Macarrons.
Què prefereixes llibre o portàtil? Portàtil. M'agraden molt els ordinadors.
Quin tipus de música t'agrada? Tot menys el Tecno.
Per Albert i E mi, de 20 ESO
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CRISTIAN PERUJO CRUZ
En Cristian Perujo i el seu germà, vanestudiar a l'institut fa anys. Li preguntem
quins records en guarda i com li va la vida des de que va plegar
Com va ser la teva experiència al Baix Empordà?
Va ser molt bona.

Recomanaries algú que vingués a l'institut
Baix Empordà? Per què?
Sí. És un bon institut i els professors em van
agradar molt.

Eres un bon estudiant?
Sí, però només quan volia.

Entre quins anys vas venir a l'institut?
Dels 13 fins als 17, fa dos anys.

panys? Sí, però no amb tots.
Quines assignatures t'agradaven més? I quines menys? Les que més: Matemàtiques, Tecno,
Ed.Física, Plàstica. l les que menys Català, Castellà,
Anglès.
Si tinguessis fills, t'agradaria que estudiessin
al Baix Empordà? Sí, no m'ho pensaria dues vegades! !!
Quin consell ens donaries als que encara estem estudiant? Que aprofiteu el que esteu fent i si
podeu fer més coses, feu-les.
Si tornessis a començar a estudiar ara, canviaries alguna cosa de quan ho vas fer?

T'agradaven els professos que tenies?
L'actitud, sens dubte!
Sí, m'agradaven molt.

T'agradaria tornar a estudiar aquí?

De què has treballat? De jardiner, de pintor, de
socorrista, de cambrer, de manobra i de fuster.

Sí, perquè en guardo molt bon record.

Si poguessis triar una professió, quina seria?

Quin va ser l'últim cop que vares venir a
l'institut? Fa dos anys.

Metge.

Què vas fer després de l'ESO?

Quines aficions tens? A què dediques el temps
lliure? Anar al cinema, al gimnàs, a sortir de festa.
Sobretot al gimnàs i estar amb la xicota!

Administratiu, però vaig deixar-ho ...

Com és que et va interessar fer administratiu?
Perquè els altres cicles formatius no em cridaven l'atenció.

Actualment estàs treballant? No.

T'ha agradat fer aquesta entrevista? Sí, em fa
molta il'lusió rebre notícies del meu institut i sortir
a la revista Caliu.
Recordes la revista Caliu, de quan estaves a
l'institut? Sí, i tant! Esperàvem amb moltes ganes
que sortís!!!

Com estàs vivint la crisis? Què en penses?
Molt malament, que cal estar preparat per sortir-se'n.

Has viatjat molt? No gaire.
Quins plans de futur tens?
M'agradaria estudiar un cicle d'Auxiliar
d'Infermeria.

T'ha servit d'alguna cosa estudiar?
Sí, però m'arrepenteixo de no haver-ho fet
més i millor.

Et portaves bé? Sí,de vegades.
Et segueixes veient amb els teus excom-

Entrevista feta per Adina, Adelina i Aida de 3r Esa
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lUMPSTYLE

És un ball poc conegut. Els Jumpstyle boys ens l'expliquen fent-nos una demostr ació

1- De què es tracta aquest ball?
2- Quant de temps hi dediques?

L·Artemio. en Xevi: i en Mario ballant
l1nstitut

3- Com vas descobrir aquest tipus de ball?
4- Quants anys fa que el balles?

5- Amb quin tipus de música es balla?
6-Coneixes algun professional? Quins coneixes?

7- Quin és el teu preferit?
8-Saps d'on prové aquest ball?

9- Teniu grup, a l'Institut?
10- El balles per tot arreu?

El ball jumpstyle, es cata- Xevi Moreno .
logat com un gènere musical 1- Es tracta de fer moviments amb els peus, al ritme de la música i saltant.
i de ball. El jumpstyle va néi- 2- Els dies entre setmana, cada dia mitja hora i els caps de setmana, dos hores o tres.
xer a principis dels noranta a
3- Un amic meu sabia allò bàsic, i em va ensenyar; a partir d'aquí m'hi vaig dedicar.
Bèlgica com una variant més
lenta del Hardco~e. El ball 4- Un mes.
ha de ser sincronitzat amb
cada bit de les cançons; cada
bit que sona és un pas i així
7- Amics que ballem. Amb qui baUo sempre és d'un altre institut.
sempre duent el ritme dels
bits amb els passos del ball. 8- De Bèlgica.
Per a practicar-lo es requereix 9- No, però amb qui ballo sempre és d'un altre institut.
estar en bona forma!!!
10- Depèn de la vergonya.
Mario Díaz

Artemio Vellibestre

1- Es tracta de fer moviments amb els peus.

1- Es tracta de fer moviments amb els peus, al ritme de
i saltant.

2- Dues hores cada dos dies.

2- Dos dies a la setmana.

3- Per la música i pel meu germà, que en sap una mica.

3- Des de la música i per un amic meu.

4-Un any.

4- Un mes i mig.

5- Jumpstyle.

6- No conec, però n'hi ha un que m'agrada del youtube.

7-No.

7- Amics que ballem.

8- De Bèlgica.

8- sr, prové de Bèlgica

9- Amics que ballem.
10-Sí.

si m'entra vergonya no.
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Magic és més que un joc de cartes. S'hi barreja, com diu el seu nom, la màgia. En Ver
teix:

Magic és una afició que s'ha expandit per tot el món. És un joc de cartes ambientat en p:ll:;lllii:iiI::rili Iii¡¡;;~
un món on hi ha criatures i màgia. Va ser creat l'any 1993 de la mà de Richard Garfield.
Cada jugador és un mag que ha de derrotar al seu oponent mitjançant criatures, artefac- ~~~-:II
tes i encanteris que convocarà utilitzant manà, una unitat d'energia que es proporcionada
per "terres" .

~.=1
~
~iiii~1IIIII

Cada jugador comença amb 20 vides i una baralla de 60 cartes, com a mínim . Per guanyar la
partida s'ha de complir una de les següents condicions : Les vides del rival baixen a O; l'altre
jugador ha de robar una carta i si no hi ha cartes a la seva baralla o per condicions especials
d' una carta.
En el món de Magic hi ha 5 tipus d' energia o colors; cadascun té una
forma de pensar i unes característiques de joc:

~ Blanc: És el color de la puresa, la justícia i l'ordre.

:~ BI," , É, ~I <010' de l'eog;oy, el <ootwl; l'eogooy.
~ Negre:

Es el color de l'obscuritat, l'avarícia i la mort.

~ Vermell : És el color del caos, la violència, guerra, passió, fúria i
~fOC.

Verd : És el color de la vida, la naturalesa i l'harmonia.
La majoria de cartes no valen molt (10 céntims), però les cartes més utilitzades competitivament poden valer MÉS de 50 euros. Actualment, hi ha una carta que val 1200 euros, la Black
Lotus. Va ser una de les primeres cartes impresês. N'hi ha molt poques en el món.

Entrevista a Rapa, de la botiga Còmics

Els planeswalkers són mags superiors que

l.Quant fa que jugues a Magic? 16 anys

poden viatjar entre les dimensions (pla)
de Magic. Tenen poders extraordinaris.

2. Com vas descobrir Magic? Els meus pares jugaven amb els

Són com segons jugadors i poden ser ata-

seus amics i jo quan tenia 6 anys volia aprendre a jugar

cats per criatures. Tenen una lleialtat al

3.Jugues professionalment o amb amics? Abans jugava profes-

jugador i si baixa a O, se'n van del joc, res-

sionalment, però ara jugo amb amics.

tant eliminats.

4.Has guanyat alguna competició? No, mai.
S.Quins son els teus colors preferits? Blau, blanc i negre.
6.Gastes molt en Magic? No, jo només canvio cartes amb la

gent.
7.A l'estar en una botiga especialitzada, les cartes et surten
mes barates? No, igual que tothom!
S.Què li diries a algú que vol començar a jugar a Magic? Quants

anys tens? Una persona de 13 o 14 anys no té la mateixa solvència econòmica que una de 20...
Reportatge fet per Daniel Beleña i Yeray Raya
31

reportatge

CALIU

Enganxats al Facebook
Tres periodistes de segon d'ESO han fet una recerca sobre l'ús de l'ordinador i el
mòbil i les seves derivacions: Facebook, whatsApp, twitter, msn, etc. Aquí teniu els
resultats:

MÒBIL
Els alumnes de 1r,2n, 3r, i 4t d'ESO ens han respost a una enquesta
sobre l'ús del mòbil i l'ordinador.
Hem triat de cada classe els alumnes que tenien mòbil, que era la majoria. De cada classe només dos o tres alumnes deien que no tenien
mòbil.
Els de primer utilitzen més el mòbil per trucar i enviar missatges; en
canvi en els altres cursos (2n, 3r i 4t) ens hem donat compte que el
fan servir més per l'internet i el whatsApp.
Segons l'edat dels alumnes, gasten rT)és o menys diners.
En els cursos on hi ha més BlackBerry's són segDn i tercer d'ES~.
La majoria ens han dit que poden prescindir del mòbil.
Per últim, hem preguntat quan els van comprar el primer mòbil i molta
gent va dir-nos que als voltant dels 9 o 10 anys.

ORDINADOR

En el tema dels ordinadors, tots tenen aquest aparell a casa, ja que en
l'actualitat sembla que no podem prescindir d'aquest element: per la
feina, treballs, xarxes socials i per passar el temps.
Hem pogut veure que segons el curs que feien, la gent es passava més
o menys hores connectats, per la simple qüestió de deures i exàmens.
La xarxa social més famosa és el Facebook. La majoria es van crear el
seu perfil més o menys abans de començar l'institut (als 10 o 11
anys).
Els alumnes utilitzen més l'ord ¡'nador per coses personals, a més de
deures i assumptes d'institut.
Els pares no solen controlar els seus fills en els temes de
xarxes socials. Gairebé tothom té portàtil i l'utilitzen a la
seva habitació.
Tant a primer com segon, tercer i quart d'ESO, hi ha entre 3 o 4 ordinadors per família. O sigui que "toca" un
aparell per persona ...
Reportatge fet per Jeni, Roxana i Anna
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Hem fet una entrevista a dos-cents alumnes de l'Esa del Baix Empordà sobre quins d'aquests videojocs són els seus favorits. I aquests són els resultats:
Reportatge fet per Yeray Raya i Daniel B I ña.
Call ol Duty. Perquè els gràfics són una passada, pots

1.
20,77%

personalitzar armes i jugar online.
Sergio Gral1de Bermudo, 4t d 'ESa D

WWE 12. Perquè et pots crear a tu mateix. Fer una històri a teva

2.

i els teus rings.

13,85%

Yeray Raya Pérez, 3er D

Mario Bros. AI ser un dels més famosos jocs de plataformes,

3.

enganxa molt.

Ramón Espinosa Docampo, 2011 d'ESa E

12,98%

4.

10,88%

PES 2012. Perquè m'agrada molt el futbol i cada cap de
setmana faig un torneig a casa dels meus amics.

David Vela, 3er d'Automoció

5.

Guitar Hero. Perquè m'agrada molt la música i hi ha una bona
10,38%
selecció musical.

Ismael Masouti, 2n d'Automoció

6.
ASSASSINS
CR.EED

9,09%

Assassins

Creed. Perquè se situa a l'edat antiga i a Itàlia.

Sebastiçm Hernémdez, 3er d'ESa C

7.
7,35%

Skate 3. Perquè és unjoc lliure i t'ho passes bé.
Adrià Cateura, fer d 'ESa B

8.

6,49%

Final Fantasy. Perquè és un món fantàstic on hi ha ambients
imaginaris.

Adrià Gómez, 2011 ESa E

9.

5,19%

The Legend ol Zelda. Perquè és un joc amb molta història i
és
molt entretingut.

10.

Ns/Nc

2,16%

Víctor Encinas Cabal/era, 4t d'ESa C

Ns/Nc Perquè prefereixo l'ordinador als videojocs.
Alba Huertas 3er D

11.

0,86%

Metroid. Per l'aspecte futurista i la seva història.
Daniel Beleña Gonzólez, 3er d'ESa D
33

CALIU

reportatge

ELS NOMS DE LES AULES
Aquí teniu les biografies d'alguns dels personatges que estan a l'entrada de les classes de l'Institut: Margalef, Marx, Dalí i Heròdot.

Vaig néixer el 1919 a la ciutat de Barcelona . Vaig poder

Vaig néixer el 1818 a Trèveris (Renània ) en una família

estudiar ciències naturals a la Universitat de Barcelona .

jueva acomodada. Vaig abandonar els estudis de Dret,

Entre 1944 i 1951 vaig treballar al Instituto de Biologia

vaig cursar estudis de filosofia, especialitzant-me en el

Aplicada del CSIC. Vaig ser director d'aquest institut en-

món clàssic, a Berlín . Ben aviat vaig començar la meva

tre 1966 i 1967. El ! 967 em convertí en el primer cate-

activitat filosòfica. Fins al final de la meva vida vaig se-

dràtic d'Ecologia d'Espanya per la Universitat de Barcelo-

guir amb la tasca inteHectual i l'activitat política i orga-

na, on vaig constituir el Departament d'Ecologia .

nitzativa del moviment obrer.

rador i escriptor empordanès, un dels principals representants del surrealisme. Les meves habilitats pictòriques venen influïdes per l'admiració que sentia per l'art
renaixentista . Va tenir l'habilitat de forjar un estil personal i reconeixible. Una de les meves obres més importants és La persistència de la memòria, també anomenada Rellotges tous, que data de l'any 1931.
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Sóc Heròdot i vaig néixer a Hal icarnàs l'any 484 aC.
Vaig ser un historiador i geògraf grec que vaig participar a la fundació de Túrios, d'on vaig rebre la ciutadania . Halicarnàs va condicionar el meu talant obert i la
comprensió de les relacions entre grecs i bàrbars, perquè aquesta era una ciutat amb gran barreja d'elements ètnics, lingüístics i culturals.

El Parkour:

És l'art del desplaçament. És una disciplina que consisteix a desplaçar-se pel medi urbà o a- -

ral, superant els obstacles que es presenten en el camí (tanques, murs, espais buits) de la forma més flu ida i
eficient possible, i servint-se únicament del propi cos. Aquesta activitat requereix una gran preparació física
per a realitzar els diferents moviments (salts, passaviles, escalada, etc.), però a més és necessari tenir empenta
i decisió, afrontant les pròpies pors en el moment de l'acció, en el qual és precís tenir una gran concentració.

Història:

El seu creador és el francès David Belle. El seu pare, exmilitar i bomber, va ensenyar a Belle l'ano-

menat "Mètode Natural de George Herbert", una disciplina usada en l'exèrcit que consisteix a superar els obstacles naturals usant solament el propi cos. Des que era petit va cultivar aquesta pràctica i va estar sotmès a
un entrenament militar. Belle va adaptar aquesta tècnica als seus recorreguts per la seva ciutat de Lises, Fran~,

creant-ne la seva particular versió urbana. Després d'entrar al cos de l'exèrcit francès, Belle s'adonà que

aquell no era el desig que perseguia, sinó que necessitava la llibertat del carrer. Més endavant sorgiren deixebles que seguirien els seus entrenaments, entre els quals hi ha Sebastian Foucan i altres membres d'aquest
primer grup de "traceurs" . Foucan va emigrar al Regne Unit, on va sorprendre a tothom amb les seves habilitats. Allà continuà amb aquesta pràctica .. .

Said vs Adrian

Adrian Zamora

Said El Arbaoui

Entrevista a Said El Arbaoui, aficionat al Parkour
A quin lloc el practiques? El parkour el practico pels carrers del meu poble, Palafrugell.
Has petit alguna lesió? No n'he petit cap però sí m'he fet mal moltes vegades al saltar llocs; però quan t'acostumes, no et
fas mal.
Hi ha algun grup de parkour a Palafrugell? Sí, tenim un grup per fer parkour i hi ha 5 membres que són el Mario, en Sa i
l'Adri, l'Ovidio i en Mounir El Arbaoui .
Aneu vestits d'alguna manera especial per fer parkour? Sí, anem vestits d'una manera molt protectora : portem xandal
unes espinif/es i sabates esportives per quan saltem, no ens fem mal.
Feu un tipus d'entrenament? Sí, fem estiraments per tenir el ossos i els músculs ben preparats per estar en forma i no fe~
nos mal.
Què diu la gent que us veu? Doncs que ens podem trencar la cama i que hem d'anar en compte!
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Bilal Bouchrete, atleta

A 2n d'ESa B, hi ha en Bilal. Tot i que la seva feina principal és estudiar, les seves
estones lliures les dedica a córrer. Té 14 anys i una llarga carrera per endavant ...

A quina edat vas començar a practicar
l'atletisme? Als 14 anys.
Per què vas escollir aquest esport? Perquè m'agradava, és molt saludable i m'ho recomanaren els meus amics.
Quina especialitat fas dintre l'atletisme?
Mig fondo.
Quan i on el practiques? Practico cada dia,
a Palafrugell.
És un esport dur? Sí, però molt divertit!

En Bilal i els seus companys de club

Penses seguir practicant tota la vida? Sí,
si no hi ha cap problema com lesions, etc.
Creus que podràs arribar a professional?
Sí, entrenant dur.
A qui admires? Usain Bolt
Practiques algun altre esport a part
d'aquest? No, no hi ha temps.
A quin club pertanys? Girona Costa Brava.
El material que necessites és car? Sí, no
es necessita molt però el bo és car.
Et treuen molt de temps els entrenaments? Dues hores al dia.
Ho pots combinar amb els estudis? Sí.
Quins dies competeixes? Caps de setmana.
En què consisteixen els teus entrenaments? En millorar marca i posar-me fort.
Fas alguna dieta especial per les competicions? No.
Ens aquestes categories hi ha dòping?
No, penso que no n'hi ha; és absurd!
Has fet alguna marató? No, només minis
(17 quilòmetres), però en tinc ganes!!!
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HOQUEI

NATACIO

Sergi Fernandez i Àlex Batlle (2n ESO)

Mireia Gili (1r ESO)

1- Amb quants anys vas començar a jugar a ho-

quei?

10- Quina categoria jugues?

Amb quants anys vas co-

11- Què és lo que més t'agrada del mon del hoquei?

mençar natació? Amb tres
anys.

2- Quina és la teva posició en els partits?

3- En quants campionats has arribat?

12- Pots fer compatible els dies de entrenament i de
partit amb els estudis?

4- Quin número portes?

13- De quin equip ets?

5- T'agradaria portar algun altre número del que

14- T'agradaria arribar a professional? És complicat?

Quin estil de natació te resulta més fàcil? El Crol
En quants campionats has
participat? 9

portes? Quin?

15- És un esport dur?

6- Quin tipus de botes dus?

16- A quin jugador admires?

7- Quin tipus de stic dus?

Quin tipus de banyador portes? Addidas
De quin color portes el gor-

8- Has trencat molts estics?

ro? Què significa? Vermell.
9- A quin equip t'agradaria jugar de gran?

Va pel nivell tècnic de la per-

1- Cinc anys

1- Tres anys

sona i hi ha nou colors

2- Defensa

2- Davanter

En quina categoria estàs?

3-8

3- 8

4-57

4-53

5- Sí, el7

5- Sí, el19

6- Meneggini

6- Federal

Penúltima
Què és el que més t'agrada
de la natació? L'esforç que hi
ha d'haver-hi
Quin és la teva ídol de la
Alex Batlle

7- Skalibour

7- Reno International.

8- Molts

8- Gairebé cada dos mesos me'n compro un! Com a molt
Sergi Fernàndez

9- Barça

natació? Gemma Mengual
Et pots compaginar els entrenaments i les competici-

em duren tres mesos.

ons amb els estudis? Sí, amb

10- Aleví-infantil

9- Reus Deportiu, Liceo, Vic o Barça.

voluntat, constància i esforç.

11- Xutar i fer un bon joc col·lectiu

10- Aleví - InfaMil

Quin és el teu somni espor-

12- Sí

11-Jugar amb equip i marcar gols

13- C-H Palafrugell

12- Sí, primer faig els deures i després vaig a entreno

14- Sí tot té el seu esforç

13- CH .Palafrugell

15- Sí, és molt dur i té risc

14- Sí, T'has d'esforçar però no costa tant com el futbol

16- Marc Torra, és del Barça

15- Doncs sí, més d'un cop m'he lesionat perquè és un
esport de contacte i amb els patins agafes molta velocitat.
16- Alberto Borregan que és del Barça .

SU BMARINISM E
Àlex Pozo (2n ESO)
Amb quants anys vas començar? Once anys
Quin tipus de vestit de busseig dus? Mares
Quant dura l'oxigen de la bombona? Entre una hora i una hora mitja .
Quants metres màxim has baixat? Divuit metres
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Per on has fet submarinisme? Per Sa Tuna i Aigua Blava .
És molt car treure's el títol? Sí, val entre 700€ i 800€
Has vist alguna objecte de valor enfonsat? On? Què? Sí, a Sa tTna, un canó de vaixell de guerra.
Quin tipus de corall has vist? Tots els tipus que hi ha per el Mediterrani.
Quin equipament fa falta? Aletes, visor, tub respirador, vestit de busseig, cinturó de llast i bombona d'oxigen.
Hi ha risc de ofegar-te? Si ho fas bé no; si ho fas manament sí. ..

KARATE
Pere Carreras (2n ESO)
En quants anys vas començar? Quatre anys
En quants campionats has arribat? 2
Quants campionats has guanyat? 1
De quin color és el teu cinturó? Negre
Què significa? El nivell que estàs.
On entrenes? AI gimnàs de la Nau
Quin és el teu ídol de karate? Bruce Lee
Els entrenament te'ls pots compaginar amb l'estudi? Sí, amb esforç.
A quins campionats t'agradaria anar? Campionats d'Espanya i d'Europa.

HANDBALL
Èrik Mazón (2n ESO)
Amb quants anys vas començar? Set anys.
Quina posició jugues? Porter.
Quin numero dus? 1.
De quina marca són les sabates? Kempa .
En quin equip jugues? CH. Garbí Palafrugell.
En quants campionats has participat? 3.
Has guanyat algun campionat? No.
Quin és el teu ídol? David Barrufet.
Què és el que més t'agrada del handball? El joc en equip i que
hi ha molt de contacte físic.

ELS PROTAGONISTES DEL REPORTATGE:

Quantes persones màxim poden haver-hi a la pista? Set.

Sergi, Àlex B.,Àlex P.,Mireia, Èrik i Pere

Quant duren els partits? 50 minuts.
Quantes parts hi ha? 2.
T'han expulsat algun cop? No.
Pots compaginar els estudis amb el handball? Clar, primer faig els deures i després vaig a entrenar. És fàcil, si es voL ..
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NUNCA PENSÉ QUE LLEGARÍA
Per Wassima El Mesmoudi 4rtD

Imatge de l'escena final del Lipdub, filmat abans de Setmana Santa

Nunca pensé que lIegaría ese momento en
el que cada palabra que dices ira acompañada de un Ilanto. Llegó el momento de
despedirnos y decir adiós a una bon ita etapa que hemos vivido: hemos reído y hemos Ilorado, hemos pasado tantos momentos, que en su momento fueron presentes
y luego fueron inolvidables. Han pasado
años y los seguimos recordando y seguiran
pasando mas años y nunca podremos olvidarlo. Ves que llega poco apoco su fin para despediries y te gustaría volverlos a vivir momento a momento y dejar una boni-

ta imagen para lIevarlo contigo todo el tiempo. Hemos pasado muchas etapas que las hemos despedido con un Ilanto y ves que llega poco a poco el momento de despedir otra etapa mas y te dan ganas de llorar antes de tiempo. Con solo pensar que falta poco para decir fin a esta etapa. Nunca quieres que llegue ese momento. Toca despedirse de tus seres queridos, que te han acompañado durante
todo este tiempo. Habra personas que con sólo recordarlas ese recuerdo empezara con una bonita
sonrisa y acabara en un bonito Ilanto. Te habran hecho pasar momentos malos pero siempre han sabido cómo recompensaria haciéndote pasar un bonito momento, que aunque pase toda la vida, nunca
podras olvidarlos y siempre te quedara su imagen y su nombre en tu cabeza y en tus pensamientos.
Hemos reído, hemos Ilorado, hemos caminado, hemos saltado, hemos bailado, hemos jugado, hemos
competido, hemos nadado, hemos pasado momentos difíciles y hemos sabido CÓrT10 afrontarlos . Hemos hecho tantas cosas que nunca he olvidado y quiero que sepais que nunca dejaré de recordarlas.
Estos años juntes han sido momentos hermosos y felices. Quiero que sepais que cuando tengais un
mal día yo os haré cambiar de estado de animo, que cuando necesitéis callar, yo me sentaré en silencio con vosotros, que cuando no podais dejar de llorar yo os llevaré un pañuelo acompañado de una
goma para borrar ese Ilanto. Todo esto lo haría para agradeceros por todos esos momentos que os he
necesitado y habéis sabido darme vuestro apoyo, cariño, fuerza y seguridad para seguir para adelante y dejar atras los miedos. Espero que después de todos estos años y momentos que hemos tenido,
nos queden muchos mas por tener. Durante todo este tiempo he conocido a personas que han pensado en mí y me han escuchado y han hecho sentirme bien, como por ejemplo vosotros. Quiero que
sepais que todas estas palabras que escribo van acompañadas de un Ilanto porque no quiero que
llegue el fin de este momento. Veo fotos, objetos y muchas cosas mas que me han recordado esta
etapa que he vivido y con solo verlos, lo primero que hago es sonreír recordando esos momentos y
luego poco apoco, sin querer, todas esas risas se van convirtiendo en lIanto. Me gustaría volver a
empezar esta etapa desde el primer momento y recuperar todos esos momentos perdidos, aprovechar todas esas oportunidades que me han ofrecido y no he sabido como hacerlo y las he dejado escapar de mi poco apoco y cuando te das cuenta, ya es demasiado tiempo perdido y lIegas tarde para
recuperarlas. Todas estas palabras escrita s es lo que siento después de pasar años viviendo una etapa, pasando de ser los mas pequeños a los mas grandes. Y ves que ya es el momento de despedir
todo con miedo a fracasar mas adelante y no saber qué futuro tienes delante para v ivir y no tener a
esas personas que te han acompañado durante este tiempo para ayudarte a afrontar tus miedos y
darte consejos cuando mas los necesites. Esto describe una etapa que aunque no queramos que llegue, ya contamos los días, horas, minutos y segundos para decirle adiós a una etapa mas de tu vida,
que aun que fuera triste y con muchos lIantos, llegó y es hora de recibir una nueva etapa que llega
después de ese FIN!
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Per què fuges de mi?
Per Dani Beleña, 3r ESa D

Fujo de tu perquè ets boig. No sé si te'n recordes: tot va començar aquell
fatídic dia d'estiu. El 7 de juliol del. 2011, el dia en què va començar tot.
Vas anar a treballar de vigilant de la platja per obtenir diners, no semblaves gaire animat. Sé que odies la platja tant com jo, però necessitaves
els diners per comprar aquella baralla de cartes de Màgic i no tenies cap
altre remei que treballar. Vas veure com un nen s'ofegava i vas sortir
corrents al rescat. De miracle no et vas morir, però la falta d'oxigen et va
deixar danys cerebrals greus, sobretot a l'àrea de percepció, cosa que et
provocava al·lucinacions, com la de la lluita amb el Kraken gegant.
Pensava que et recuperaries, que portaries una vida més o menys normal
amb poques sorpreses d'aquest tipus. Estava equivocat, i molt. Les
al·lucinacions van empitjorar massa; a l'agost et van" abduir els plutonians" i et van fer proves a diari ·.i al setembre et van atacar uns unicorns
roses invisibles. Però encara va ser pitjor quan vas invocar el "crustaci
francès cuiner" en un mirall, el dia de Halloween.
Et van trobar fent convulsions a terra i escopint espuma per la boca mentre sostenies una ampolla de lleixiu a la mà. Ja no podíem més, havíem
d'acabar amb aquella bogeria o un dia et mataries. Vam provar de tot:
psicòlegs; medicines ... però res va funcionar. I amb molt dolor et vam
tancar en aquest manicomi. Ja no et reconec, germà ...

Per què fuges de mi?
Per Yassine Fares, 3r ESa B
Sabia molt bé com actuaven. Quantes altres dones com jo han tractat de
fugir de l'organització?
A ella també la van seguir. Aquell home l'empaitava a una distància prudent, amb una calma que només podia tenir algú, segur d'obtenir la seva
presa. No hi havia manera que la perdés de vista. Atemorida, va arribar
al final del carrer i no va poder evitar girar-se, encara que fos només per
un segon: l'home seguia allà, amb les -mans a les butxaques del seu abric
negre de coll llarg que li tapava la cara, immòbil com una estàtua, esperant el moment exacte per actuar.
Va m irar al seu voltant i va veure una sortida, es va dirigir cap al que podia ser la seva salvació. Seguia tractant de mantenir la calma, però el
seu cor, accelerat, l'obligava a caminar amb més rapidesa. Quan estava
a punt de creuar la porta de casa, ell li va tocar l'espatlla. Ella va tremo-
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lar, un fred es va estendre fins a cada un dels seus peus. Es va acostar a
la seva oïda i li va dir les paraules que ella havia temut:
-T'hem trobat.
Va tractar de fer un altre pas cap a la porta, però la mà d'aquell home
seguia sobre la seva. Va sentir una mica més la pressió i va poder veure
que ell anava a dir aquelles paraules, frases inútils que no aconseguirien
calmar-la que ni tan sols aconsegúirien sonar a veritat.

Tots els colors
Per S. Hawking (pseudònim)

Era de nit, tot fosc, no es veia res: ni la llum de la lluna ni les estrelles.
No sabia on era, ni qui era, però sabia que no estava sol; en les tenebres
hi havia algú més, amagat, fugint de mi. Caminava i caminava però només veia foscor. Sentia com el cos es colpejava contra murs invisibles .
r

No sabia què fer, estava desconcertat: la por que tenia no trobava límits.
Tenia gana, sabia que si no menjava aviat cauria mort, però tampoc sabia què fer per escapar de la foscor. Seguia caminant, travessant la foscor infinita sense parar. El mèu cos perdia força amb cada pas, la desesperació s'havia apoderat de mi. Ja no ho podia suportar més: el meu cos
deixà de moure's i caigué contra el terra, estava a punt d'exhalar el meu
últim alè.

De sobte, una llum resplendeix en la foscor, una explosió de llum que fa
desaparèixer les tenebres. M'aixeco: al meu voltant hi ha arbres fruiters
plens de fruites: Esclato a plorar, no em puc creure he sortit d'aquest infern, pensava que la meva fi havia arribat, però no es així. Aquesta mateixa nit, les estrelles es tornen a veure en el cel igual que la lluna. Miro
al meu voltant: tots els colors, puc veure-hi tots el colors.
Les tenebres s'han acabat.
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LA BRUIXA DE PALAFRUGELL

Per Joan Pita, 2n ESO B
No només Girona té la llegenda de la bruixa. A Palafrugell també se n'explica una ...
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ELS COMICS DE PRIMER
Els alumnes de lrESO, han dibuixat còmics. Aquí en teniu una selecció
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Per Vanessa Cejudo, de 1
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Per Adrià Cano, lr Esa B
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Exàmens matemàtics, a

es ostes "lògiques"
l'

liCi {tet; el que li deltlc:D1C1v@11

Es eoltlp:Pel1sible ...
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3. Ha llar la X
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(I.A) upongamos que solt3lDOs Ull objeto de 3kg (tibre de res:istenda) a una altura de 5 metros,
sohre un;¡ rampa cnrva sin meaon. Al ple de la rampa hay un;¡ recta con fuer::za constune k = 100
Nlm. El ohJero se desl= por la rampa Ilacia abaJo alr.lvesando despues la recta, para Uegar al rnuelle
que comprimir.! li distancia con el impacro.
(a) C¡\cula x (l plO)
(1)) ¿Continua el obJeto mo>"endose tras moca con el muelle?
cia de rebote, (0,5 plO)

1 la respuesta es SI,

calcula la d1scm-

4 cm
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(*) El objeto nunca llega porque hay un elefante en el camin o

exès.-

CIlt!b reSf;Ò1ttClC buif;!!!

!he volwne and suriace area afthe ligbt cylin
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«L'ÚLTIM CURS»

El Musical
El dia 6 de juny, al
Teatre Municipal de
Palafrugell, es va estrenar "L'Últim Curs" ,
EL
MUSICAL
dels
alumnes
del
Baix
Empordà,
preparat
pels de 4t d'ESO i 2n
de Batxill erat, sota la
direcció excel·lent de
José Manuel Rodríguez i la col·laboració
de l'Anna Campaña ,
en Lluís Batllosera,
en David Beltran i la
Núria Corona .
L'obra està basada
en balls i cançons
fetes pels mateixos
alumnes. L'argument
es centra en les peripècies que viuen uns
alumnes durant tot
un curs: esdeveniments a l'institut,
conflictes amorosos,
festes, el dilema de
despertar-se aviat, el
primer dia de classe,
etc. Fins i tot hi ha
una escena d'amor,
que està enregistrada a Praga aprofitant
que hi van anar de
viatge de final de
curs.
La presentació del
dijous 6 de juny al
Teatre Municipal del
poble, va ser tot un
èxit ., i va comptar
amb
la
presència
d'alumnes,
pares i
professors que no
van voler perdre's un
musical tan especial
per a tots ells!!!

MOLTES FELICITATS
A TOTS!!!

