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PROJECTES

MAD WORLD, EL MUSICAL
SORTIDES
NOU EQUIP DIRECTIU
NOTíCIES BREUS
NAIXEMENTS
ENS HAN VISITAT
EXALUMNES
REPORTATGES
GRUP DE TEATRE
HELICÒPTERS
ESPORTS
RACÓ LITERARI
HUMOR
CONTRAPORTADA per Evelin Mite i Sènia Ametller
EDITORIAL Aquest curs ha estat dur. Les retallades i la LOMCE han
marcat les circumstàncies externes amb les quals hem hagut de fer front
el dia a dia a l'Institut. Hem protestat, ens hem manifestat, hem proclamat que no estem d'acord amb cap de les dues circumstàncies -perquè
com diu l'eslògan, retallar en educació no és la solució. Però malgrat tot,
aquest curs també ha estat magnífic: s'ha fet un Musical excepcional,
Mad World; s'han guanyat premis, s'han fet sortides culturals, s'han engegat projectes molt interessants, ha sortit la Revista, etcètera . I tot
gràcies a l'esforç, les ganes, la complicitat, la il·lusió i la feina ben feta per
part de profes, alumnes, pares i tot el personal del Centre. Perquè tot i
patir i enrabiar-nos constatant el maltracte a l'Educació, ningú ens treu
l'orgull d'estar portant a terme una vocació de les mé's boniques i de les
més útils del món. Sí, n'estem convençuts: l'educació, malgrat les retallades, segueix sent una arma carregada de futur!
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Fotos de lr d'ESa

lrc: Safa e, Lucia,
Carme Camps
(Tutora), Cristian,
Felipe, David,
Laila, Alba, Rebeca, Joana, Fredi,
Alan, Carlos,
Elisabeth, Paula,
Joel, Amine,
Josep, Paula,
Mohamed, Gabriel, Pol, Albert,
Eduard, Gesiel

Anna Renart (tutora), Judith, Rubén, Erica, Lorena, Nadir, Anjanet,
Emma, Andrea, Gemma, Yassin, Jordi, Marcos, Hass , Miquel,
Joan, Martí.
an
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Fotos de 2n d'ESQ

2n A: llas, Endrit, Adam, Berta, Jeison, Andrea, Júlia,
Andrei, Luca, Xavier, Joan, Fèlix, Youssra, Quim Fiquerolas (tutor), Sandra, Cristina, Alex.

2n C: Joseph, Jesús, Arón, Dolors Rovira (tutora), Nacho,
Martí, Sergio, Mireia, Naim, Alex, Júlia, Anthoni, Ka rim, Nacho, Sara, Júlia, Cristina, Kholoud, Fàtima, Chaimae, Noelia.
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Fotos de 3r d'ESa

3r C: Paula,
Alejandro, Jose p,
Adrià , Ovi, Adrià,
Andra, Munia, Bilal,
Oumaima, Andrea,
Bryan, Morgan, Iris,
Karla, Andrea, ..
Jampy, Saida, Sergi,
Bilal, Pere o
La tutora és la
Carmen Gonzaloo
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Fotos de 4t d'ESa

4t A' sergi, oani, YaSSine, Sou\ian, Jaume, Aleix, Alex,
Claudia, Laila, Claudia, carlota, íània, sebas, oavid, • 4t B: Alb a, Jab
' Da .
Enti, AI ex Se er, Sim 0,
Arnau, Alba, Marta, Andr ea , Núria, pau Campos
Laura
' ra, Judit
,Berta El
' Cris i :::
ar
,ena
Cíutor), Òscar.
,Kadhija, - CI a, Nerea.
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4t c-. Genti
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tor ,
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,
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Fotos de Batxillerat

lr B' S'I '
, I Via N'd '
Faiss a ,.. " a la, CarIa O'
~..;,.;.;;¡-------------~----_..........
,'OnlL/
' sear A
Alb
aeh (tUt
,Ifredo,
lr A: Anca, Júlia, Sebas, , Ulises, , David, Mario, Pol, Albert,
a MOYa M ' ,
or), Cristina
,Mana l/ha
nia,
Safae'
lriam,
Arturo
Alb
,Asmae,
Vida/ E ' m,
Mercé, Lina, Sergi, Maria, , Rafa, Jose, Núria Corona

,

,

a Pae

(tutora), Jessica, Xènia, Alba, Mireia, Clara, Mouad, '

' ne

l,

Anastasia ,.. :
,

2n B: Fàtim
'
M ,
a, klrian
anna e
' LaUra AI' O
L..._ _ _ _ _ _ _....;.._ _ _....;.._ _~__________' Patrieia , arme' Ronald G 'Ieia,riol,
Sa

2n A: Kevin, Soufian, David, Pablo, Raúl, Miquel, Timothée,
Kirian, Meritxell, Sara, Samaya, Laura, John, Estera, Fàtima,
Clara, Maria, Paula, Alba, Clara, Ariadna, La tutora és l'Anna
Campanya,

--
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Av. Corts Catalanes s/n Ap. Correus 125
17200 PALAFRUGELL (Baix Empordà)
Tel. 972 30 0323 Fax 972 61 1874

NETEGES PUCELA SL

BEI\IET PIBERI\IAT, !i.L.

Som una Empresa especialitzada en neteja de
grans superfícies (Garatges . Comunitats , Col · legis. etc .. )

• AIGÜES MINERALS
·VINS
·SUCS
• LLEIXIUS
• GASOIL PER A CALEFACCiÓ
C/ Garriga,2
Tel./Fax 972 30 02 21

Truqueu-nos i us farem un pressupost que s'adapti a les vostres
necessit ats .

Tlf. 605339360
Tlf . 972300374
Tlf . 972304142

17200 PALAFRUGELL (Girona)
E-mail: pibernat@infonegocio.com

AL COSTAT DE LA FARMÀCIA
CI Sagunto, 36 . Tel. 972 30 00 00 . PALAFRUGELL

SERVEI INTEGRAL
D'EXPENEDORS AUTOMÀTICS

ro
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TRES MATRíCULES D'HONOR A BATXillERAT
les millors notes de 2n de Batxillerat, tenen dret a Matrícula d'Honor.
Aquest curs, tres alumnes les han obtingudes: La Meritxell Cruañas, la
Marina Ramisa i en Jaume Torres. Moltes felicitats als tres (i als alumnes que s'han quedat a les portes, tot i obtenir una qualificació mereixedora d'aquest reconeixement).

ELS TRES ALUMNES PREM IATS, DURANT LA FESTA DE COM IAT: LA MERITX ELL, LA MAR INA I EN JAUME

COMIAT ALS DE 2N DE BATXillERAT

.

Una altra promoció que acaba. Ara comenta un nou camí per a tots ells.
Però un comiar així, és difícil d'oblidar .. .
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El passat divendres 3 de maig es va celebrar al nostre
institut la XII entrega dels premis Medi Ambient.
L'acte, com sempre, va començar amb un petit discurs
a càrrec d'alguns integrants del Consell Escolar de
l'Institut. Després d'aquesta introducció, van entregar
els premis. Les guanyadores del segon premi, valorat
en 300e, van ser quatre noies de l'Escola Vedruna de
Palamós, amb el treball "Entre onades". I el guanyador
del primer premi va ser un estudiant del nostre centre,
que va guanyar un premi valorat en 500e, amb el treball "Disseny d'una casa ecològica a Palafrugell".

A continuació, van venir els cantaires de la coral Refilets de l'escola Torres i Jonama de Mont-ras, amb el
director de la coral i professor de música Josep Prats. Van preparar quatre cançons que ens van agradar a
tots i totes, una d'elles era sobre el fet d'estimar a la gent. Seguidament, els alumnes de primer d'ESa, i
alguns de tercer, ens van preparar un parell de cançons molt emotives, una d'elles de la sèrie de TV3
"Polseres Vermelles".

.

AI final, vam fer unes entrevistes als guanyadors per
explicar-nos la seva experiència fent el treball:

- - - --

I .

Nom i cognoms: Jaume Torres
Institut: [NS Baix Empordà
Població: Palafrugell
Per què vas decidir presentar el teu treball al premi?
Jo no ho vaig decidir, pérò va insistir la meva tutora i d' altres professors perquè pensaven que era un bon treball per presentar i així que
l' he presentat i he guanyat.
Com te'n vas assabentar de la convocatòria dels XII Premis Medi
Àmbient?
M' ho va dir la meva tutora de treball de recerca i la Cèl ia, que és la
coordinadora de batxillerat.
Com es titula el teu treball? Disseny d'un habitatge ecològic a Palafruge ll.
En què ha consistit la teva recerca? Primer vaig decidir el tema , que és el disseny d'una casa ecològica, i després vaig decidir
l'apanat teòric i pràctic. AI pràctic he fet tots els dissenys i una maqueta, i a l'apartat teòric he fet tota la teoria d'arquitectura i
d'ecologia.
Per què vas triar aquest tema? Perquè a mi des de sempre m' ha agradat molt l'arqu itectura, i crec que també la sostenibilitat, i
vai g fu ionar aquests dos temes i va sortir el meu treball.
Quin e dificultats has tingut? Doncs com que no sóc arqu itecte és força difícil dissenyar una casa, i més que sigui ecològica, i
despré a tot l'apartat de pressupost era molt difícil calcular a partir de quant sortiria rentable, però amb l'ajuda d'altres persones
que són professionals del sector m' ha sortit.
Quina és la principal aportació del teu treball? Demostrar que hi ha una manera de construir cases que no contam inin el medi
ambient.
Vols continua r investigant aquest tema? Si, en un futur m'agradaria, després d'estudiar la carrera.
Què vols estudiar? Arquitectura, però he canviat una mica d'idea i segurament an iré per enginyeria de pont i camins
Creus que és important fer recerca? Per què? Si, perquè molts cops ja et donen el tema treballat l'únic que has de fer es redactar-lo, i é molt important perquè no sempre et podran aj udar, i t' hau ràs d'espavilar sense l' ajuda de ningú . T'has de gestionar a tu mateix. trobar les teves pròpies fonts.
En què invertiràs el premi? De moment està tot guardat per la universitat, que està molt cara.
Creus que estem sensibilitzats en tenir cura del medi ambient? No, definitivament no, perquè hi ha moltes coses que encara
aprofitem i perquè iguin més barates creiem que són millors, però realment quan són més cares normalment duren més i causen
un menor impacte ambiental.
T'ho has passat bé fent el treball? Si, sempre t'ho passaràs bé si és un tema que t'agrada i li fiques ganes des de el principi.
Intenta convèncer a algú que s'animi a fer un treball de recerca: Què li diries? Què ha de tenir en compte? És molt feixuc? És reconfortant? Bé, doncs, fer un treball de recerca sempre resultarà divertit si és un tema que t'agradi , així que si t'hi
fiques , segur que ho trobes divertit i no se't fa rà gens feixuc , perquè és un tema que t' interessarà.
Vols dir alguna cosa més? Animo a tots a fer un treball de recerca, que en tinguin ganes, i que si és sobre el medi ambient que
el presentin a aquest premi .

I
I
I
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GUANYADORES DEL 2N PREMI:
Nom i Cognoms: Mar Ribes, Laura Cugat, Claudia Perpinyà, Anna Pérez.
Institut: Escola Vedruna
Població: Palamós.
Per què vau decidir presentar el vostre treball al premi?
Perquè anava sobre el medi ambient i estava molt relacionat. Ho havíem fet sobre els plàstics que hi ha al fons marí i ens ho va
proposar la tutora, i vam pensar que estava molt vinculat amb el medi ambient.
Com us en vau assabentar de la convocatòria dels XII Premis Medi Ambient?
Perquè el nostre tutor del treball havia presentat altres treballs i com que aquest estava relacionat amb el medi ambient vam deci dir venir.
Com es titula el vostre treball? Entre onades. Nova perspectiva del pla pilot de Palamós (caladors, pescadors i organismes).
En què ha consistit la vostre recerca? Vam analitzar els plàstics que havien pescat els pescadors i vam analitzar els organismes
que es trobaven incrustats. Aquesta és la part científica i després hi ha la part humanística, que vam buscar l'origen del nom dels
caladors de Palamós. Vam fer una mica de tot que estava relacionat amb els organismes
Per què vau triar aquest tema? Perquè com veníem de 4t d'ESa, que ja havíem fet una assignatura juntes i una activitat extra,
va ser anar al port de Palamós i començar a fer aquest estudi amb un altre associació i a partir d'aquí vam agafar els plàstics i
vam fer el treball.
Quines dificultats heu tingut? Que només hi ha una persona de ciències i el treball és més científic i nosaltres teníem que anar
una mica improvisant sobre la marxa
Quina és la principal aportació del vostre treball? És veure com afecten els plàstics a la nostre costa, la de Palamós.
Voleu continuar investigant aquest tema? Pel que fa el científic no. Diem que hem començat la recerca i l'hem acabat.
Què voleu estudiar? Administració d'empresa en Anglès, Periodisme i Filologia Anglesa.
Creieu que és important fer recerca? Per què? Si, perquè t'ensenyen a fer un treball com d'universitat. Sempre havíem fet
treballs molt pautats i ara ets tu el que t'has d'organitzar i saber fer un treball sobre una recerca que tu has fet i que sense, adonar-te'n, aprens molt.
En què invertireu el premi? Potser anem a sopar totes juntes, alguna cosa j untes farem, però no ho sabem encara. I també guardar per l'any que ve, que també hi haurà moltes despeses.
Creieu que estem sensibilitzats en tenir cura del medi ambient? Jo crec que cada vegada més, perquè abans no es tenia gaire
en compte i ara amb aquestes iniciatives, sobre tot e ls treballs o una mica la televisió, que també ens inculca, la gent és conscient
però el que els hi falta és iniciativa.
Us ho heu passat bé fent el treball? Hem patit molt, eren moltes hores de treball seguides però també, €om que som am igues
des de sempre, ens ha ajudat i també pel fet de ser quatre.
Intenteu convèncer a algú que s'animi a fer un treball de recerca: Què li diríeu? Què ha de tenir en compte? És molt feixuc? És reconfortant? Nosaltres diríem que en primer lloc has de triar un tema que t'agradi, perquè després el treball és més
fàcil pel fet que t'interessa i encara que sigui molt feixuc sempre és bo el resultat.
Vols dir alguna cosa més? No, però encara que tothom digui que és un "rollo", sempre val la pena.
~:!!"!!~y-~:"'!"'·r-"- -

-

-

-

-

-

-

,

REPORTATGE FET PER LA JÚLIA, LA MIRUNA
I LA YASMINA, DE 2N ESO
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PREMIS I BEQUES
PREMIS MESTRE SAGRERA
El 23 d'abril es va celebrar al TMP, una nova edició dels premis Mestre Sagrera

Diversos alumnes de 4t d'ESO i de Batxillerat del nostre institut
van presentar els seus treballs als premis. De 4t es van presentar:
Jaume Brias, amb "El clavegueram a Palafrugell; Sara Contreras i
Andrea García, amb "L'oci a través de tres generacions", i Cristina
Mallart i Clàudia Caballé, amb "Amor en temps de postguerra". El
guanyador va ser en Jaume, però la Sara i l'Andrea van obtenir un
accèssit.
De Batxillerat van participar Meritxell Cruañas, amb "Les matemàtiques a l'escola de Mont-ras", i Jaume
Torres, amb "Disseny d'una casa sostenible". El guanyador, va ser en Jaume-que també va guanyar el Premi de Medi Ambient de l'INS Baix Empordà.
AI lliurament de premis van assistir l'alcalde, el ,regidor de cultura i la d'educació de Palafrugell. La coral
de l'Escola Sant Jordi van amenitzar la vetllada interpretant diverses cançons.

GRUP DE TEATRE DE L'INS BAIX EMPORDÀ
El grup de teatre Tir d'Arc de l'INS Baix Empordà, dirigit pel professor Norbert Botella, ha participat en les jornades teatrals de l'Esbarjo de Blanes, organitzades el 9 de maig.
L'obra representada era Mots Encreuats: Dues dones que no es coneixen estimen un mateix home, un noi cerca feina, una parella no vol pecar, uns amors són reviscuts , una oficina és plena
de fantasmes, unes actrius beuen i parlen ... La ciutat és un somni de mots encreuats.
L'obra va ser escrita per a l'ocasió pel professor Norbert i pels alumnes. Els assajos es feien a la
Sala d'Actes del centre, a hores de
__
pati.
.------.--~~r_----------------------

~::=~======;::===:;~

Intèrprets (Grup Tir d'arc): Meriem
El Mesbahi, Àlex Grande, Alexandro Creto, Saida Laasal, Madalina
Macarie, Natàlia Gutiérrez, Sohàila
Esseguir, Daniel Stavar, Lleó
Agüero, Salman Chanan, Nadir
Zkaki, Marcos Cortés, Kenny Romero, Gemma Rodríguez, Nohàila
El Krichi, Fàtima Lazaoui, Noemí
Bernal, Judit Pérez, Vanessa Cejudo, Maria López, Judith Aguirre,
Andra Bianca, Rebeca Lupse, Hanan Benali ila Macarena Miras .
_ .......,...,
Direcció: Norbert Botella.
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CAMPUS I BEQUES PER A ESTUDIANTS A L'ESTIU
A final de curs, arriben els Campus i les Beques per a estudiants
CAMPUS CIENTíFICOS DE VERANO 2013 4t ESO
Marta Luzuriaga Cifuentes
Del 14 al 20 de Juliol, València Estarà en el CAMPUS VLC, a la Universitat Politècnica de València, Durant l'estada realitzarà el projecte: MATEMATICAS, CRIPTOGRAFíA Y CÓDICOS: CÓMO USAR LAS MATEMATICAS PARA ENTEDERNOS.

Andrea García Egea
Del 14 al 20 de Juliol, Múrcia. Estarà en el CAMPUS MARE NOSTRUM, a la Universitat de Múrcia. Durant l'estada realitzarà el projecte: ALlMENTOS PARA UNA VIDA SALUDABLE CON UNA VISIÓN CIENTíFICA: SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA GRANJA A LA MESA Y NUTRICIÓN.

CAMPUS PREBAT DE LA UdeG
Andrea Garcia Egea
Universitatd.G¡rona
Treball Biblioteca Uuliol 2013) Del 25 al 28 de juny la Universitat de Girona organitza
la 3a edició del Campus de Recerca PreBAT (PRE BATxillerat) adreçat a estudiants
que acabin de cursar el 4rt curs d'ES~. L'objectiu d'aquest campus és oferir un conjunt d'activitats pràctiques que donin als participants una visió general de la recerca que es fa a la UdG i que a la vegada desperti el seu interès per a iniciar-se al món de la investigació.

CAMPUS BATXILLERAT
Maria Martínez Gómez i Júlia Plaja
Del 7 al13 de Juliol; CAMPUS EUSKAMPUS, a la Universitat del País Basc. Projecte: LA MATERIA SOLAMENTE SE TRANSFORMA. Durant aquesta setmana, els matins els dedicaran a l'explicació dels continguts dels projectes i al migdia es farà la p~esentació. AI final del campus hi haurà una exposició pública
dels resultats. Assistiran a conferències, visites científiqu~s i culturals, activitats d'oci i esportives.

JOVE CAMPUS DE RECERCA de la UdeG
Albert Nolla Parals

6èJeVE

CAMPUS

recerca

De 1'1 al12 de juliol la Universitat de Girona posa en marxa la 6a edició del Jove
Campus de Recerca, una iniciativa amb la qual la UdG pretén aconseguir un
acostament entre l'ensenyament de secundària i el món universitari amb la introducció a la recerca.

Cristina Plaja
.¡¡j¡¡¡j¡¡¡¡j¡ PROGRAMA ARGO
La Cristina Plaja de 1r B de batxillerat ha estat seleccionada perparticipar en
....
.......
una estada als campus d'estiu, dins del programa Argó de la UAB. Durant quinze .:;;;:::¡::::;:::::.:::..
dies estarà al Centre d'estudis del Patrimoni arqueològic de la Prehistòria.

BEQUES BOTET I SISÓ de la Universitat de Girona
Les alumnes de 1r de Batxillerat Lina Dalmau, Júlia Plaja i Clara
Vall, han obtingut una beca d'ajut Botet i Sisó de la UdG per fer el
seu treball de recerca.
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JULI COLOM, QUíMIC I HISTORIADOR
El nostre professor de Física i Qu ím ica en Juli Colom, va fer una tesi sobre Història. Li han donat un premi pel bon treball que va fer.
Juli, què és una tesi? Una tesi és un treball un iversi a ' 'investigació
Quan es fa una tesi? Quan s'acaba la carrera .
Quan la vas fer tu? Molts anys després d'acaba r-la.

è

Quantes hores li dedicaves? És difícil de dir, ja que e
na a l'institut, però podríem dir, en els darrers anys es

entre la fe ia, treballava com a professor de química.
el moment i de les hores que em deixava la meva fei-

'al ent, una mitjana de 4h diàries.

On es pot trobar aquesta tesi? A l'UAB i també a In e
Quines carreres tens? La Llicenciatura en Química i E

se

ctorat d'Història .

Tenies algun tutor que et controlés el treball? Sí, t o es les : 0'5 an de tenir un director, que és un professor de la
Universitat.
Qui avalua la tesi? Tres professors.
T'avaluen els professors de la mateixa Universitat? No és_

es és de la Universitat.

De quin tema la vas fer? Per què? D'Història . Concreta

na bi ografia. El vaig fer d'Història perquè des

de sempre m'ha agradat.
Sobre qui vas fer la biografia? Sobre Josep Roca i Roca
J

Tenia alguna vincuclació amb Palafrugell? No, cap .
Vols seguir investigant aquet tema? Sí, he d'acabar la fe ina i i 'cec: e

ê!

esi.

T'han publicat aquesta tesi? No, però espero poder-la publica' e ... --

no massa llunyà .

Has rebut alguna ajuda econòmica per fer-la? No, totes les des eses ~e es he hagut de pagar jo.
T'agradaria ser profesor d'Història? Sí, però ara com ara és mo - .- , a ce ir a la Universitat, a causa de les retallades.
Els familiars d'en Josep Roca saben que vas fer una tesi sobre ell?

, e'"

a t enir fills i, per tant, no conec els

seus descendents.
Qui era Josep Roca? Un periodista, polític i escriptor republicà cara

d,

Vols fer alguna altra tesi? Només es fa una sola tesi, però això no

es continuiï investigant.

Què era liLA CAMPANA DE GRÀCIA"? Antigament la campa na de g •

e actu alment es Polònia, però la

Campana De Gràcia no era visual, era escrita .
On vas trovar aquesta informació? Buscant sobretot en arxius
d'història .
Et va costar molt? Sí.
Quants anys vas estar per fer-la, Juli? Set anys.
Vas disfrutar fent-la? Molt, i vaig aprendre moltes coses mentre la '"e'a,
FELICITATS PEl PREMI, JULI!!!
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PROJECTES AUDIOVISUALS
El grup de millora d'Audiovisuals, té engegats els projectes que detallem a
conti n uació:
COMENIUS PROJECT
Projecte en col·laboració amb instituts de Sicília, Suècia i Romania. Es tracta d'un projecte transversal dels
departaments de Experimentals, Música i AV mitjanEducation and Cu lture
çant el qual els alumnes hauran d'expressar musical- Lifelong lea rni ng programme
ment i visual les seves emocions en diversos ecosis- COMENI US
temes: Cap de Creus, volcà Etna.
MANS UNIDES
aLW-~~~
Projecte AV sobre la pobresa i els drets
~
~~dhumans. El resultat va ser un vídeo de
..
- CONCUI?S DE CLlPHrnAT~, 59 segons on un jove consumista pren
consciència del problema de la pobresa i decideix actuar dins de les seves possibilitats. Realitzat pels alumnes de 1r d'ESa, Joan Bonet, Albert Teixidó i Rubèn Cros .
EL MUSICAL
Alumnes i professors de 4t d'ESa uneixen les seves energies, el seu
temps lliure i la seva creativitat per desenvolupar un musical amb
missatge social. El procés creatiu comença per la idea inicial i finalitza quan tots comparteixen amb el públic les seves emocions i talent.
eTWINNING
Projecte d'intercanvi cultural i edu~atiu amb un institut alemany
(Berufskolleg de Brilon). El projecte, de dos anys, s'estructura
en 4 fases (presentació virtual dels participants, presentació virtual de les escoles, presentació virtual dels municipis i una última fase de creació col·laborativa i presencial). Es porta a terme
amb la Gisela Pujol i els alumnes del Cicle de Turisme.
LA MOSTRAAV
AI finalitzar cada curs, des de fa ja 6 anys, i amb col·laboració
amb el TMP de Palafrugell, els nostres alumnes presenten les
seves creacions AVala comunitat local.

MADWORLD
.
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eTwmmng
Ufetong
Leaming
Programme

f101TMP
\:::::31
anys

Teatre
Mun icipal de
Palafrugell

TELENOTíCIES
Aquest curs ha començat un projecte pilot amb
col·laboració amb l'equip de REVISTA coordinat pel
INS.
professor Lluís Carbó. A partir del treball previ de recerca i elaboració de notícies, els alumnes de 2n i 3r d'ESa produeixen i realitzen
un telenotícies amb les informacions, activitats, etc. més destacades del trimestre.
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MAD WORLD, EL MUSICAL
El passat 5 de juny, en un Teatre Municipal ple de gom a gom , tenia lloc l'estrena
del musical MadWorld, enregistrat a l'INS Baix Empordà, amb la col ·laboració dels
alumnes de 4t ESa, 1r de Batxillerat i professors, sota la direcció del professor de
Socials, Jose Manuel Rodríguez. Aquí en teniu una mostra. Per veure'l, podeu accedir-hi a través de: Vimeo.com/67679044 o a partir de la plana web del centre
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MADWORLD
El passat dimecres dia 5 de juny, al teatre municipal de Palafrugell, els
MAD WORLD
alumnes de l'Institut Baix Empordà, acompanyats per professors del
5 1);~:JNl'
"
20 : lI fS
centre, ens van regalar una bellíssima lliçó de teatre i cinema.
Devia ser per culpa de la transparència de l'aire que aquell vespre inundava els carrers, que el teatre s'impregnà d'una rara màgia escènica.
Una màgia que començà nua, amb el monòleg
d'Andrea Garcia,
alumna de tercer. La vam veure sortir a l'escenari, i endevinàvem el lleu
quequeig, la respiració forta, els batecs desbocats del cor; la monologuista lluitant per embridar les síl'labes, per subjugar els mots. l aleshores, la transmutació, el terror cedeix, i el deliri s'apodera de l'espai, i
ella, tan jove, tan vulnerable, enceta a doll el monòleg assajat, mil vega,cmt.,
des somiat. Cos i mot i energia engatjats per apel'lar a la intel'ligència
de l'espectador en un monòleg audaç, irònic i divertit entorn del telèfon
vermell del president dels Estats Units d'Amèrica.
Després el teatre es converteix en cambra fosca per projectar els somnis en versió cinematogràfica.
Els alumnes, aleshores, fan seva, molt seva, la veu de la denúncia social, les ales Ken Loach i els
mestres italians Rossellini i De Sica bateguen a prop. Els nois XXXX presenten un curtmetratge, una
animació amb un preciós traç senzill, d'escola centreeuropea. Narra la història d'una persona que
llença un envàs dins d'un arbre i com l'arbre es venja llençant-li un formidable punch d'esquerra. La
veu en ol!, divertida i estrafeta, subratlla el missatge que els nois ens volen transmetre. Més enllà de
l'efecte còmic, que hi és; més enllà de la dificultat que suposa fer una animació d'aquest tipus, que
deu ser considerable, voldríem subratllar el tema que apunta el curtmetratge: l'efecte boomerang de
la violència, aquella llei que sap que l'individu que agredeix serà tard o d'hora agredit, que
l'agressió, en definitiva, sempre compra bitllet d'anada i tornada.
I el tema de la violència senyoreja també dins el curt de La bella i la bèstia, creat per alumnes de tercer d'ESO d'Audiovisuals. Aquesta filmació és remarcable per diverses raons, primer per la clara
narrativitat de les imatges, per les el'lipsis ben construïdes i perquè, sense voler-ho, s'aproxima a una
obra antològica de la violència masclista com és Ferro-3, del coreà Kim Ki -duk. En la versió dels
alumnes del Baix Empordà, d'un realisme cru, gairebé documental, s'explica l'ascensió i la caiguda
d'una dona que viu dins el pou de la humiliació física.
I tot això, que ja era molt -que ja era massa! - només actuava a mode de teló de fons del plat fort de la
vetllada, el musical Mad world.
Mad World és una pel' Heuia complexa, coral, amb diversos nivells de lectura. És obra del professor
Jose Manuel Rodríguez, l'ànima del projecte d'audiovisuals del centre i el director del film. I la
pel'Hcula és tota ella un desplegament virtuós de moviments de càmera, d'enquadraments i de plans
posats al servei d'una idea: fer un musical amb alumnes i professors . Un ensemble insòlit, rendible,
increïblement interessant.
El títol de la pel'lícula, Mad World, al-ludeix a la cançó del cantautor nord-americà Gary Juies, i enfila el conjunt de citacions musicals a les quals la pel'lícula rendeix tribut. A grans trets, les partitures es treuen dels grans clàssics del teatre musical com Cabaret, West Side Story o The Phantom of
the Opera, i també dels clàssics de la música pop com Queen, The Pretenders, U2 o Lax 'n' Busto.
Cal aclarir que les veus que sonen a la pel'lícula són originals, pertanyen als alumnes i als professors. Això suposa ja un gran treball vocal previ, d'afinació i d'impostació, i aquí es percep l'ombra
allargada del professor de música, Lluís Batllosera.
La pel'lícula té tres clares línies narratives que s'entrellacen al llarg del visionat: per una banda tenim
la fantàstica posada en escena de Cabaret, la immortal pel'Hcula de Bob Fosse; per una altra banda,
trobem les dissensions dins el grup d'alumnes, enfrontats entre els partidaris de la vaga i la protesta
contra el desmantellament de l'educació, i els que no en són partidaris (influïts per un pèrfid professor -David Beltran- i una directora dominant -Anna Campaña) . I, finalment, per acabar d'adobar
aquest pathos dramàtic, podem resseguir la història d'amor de la protagonista femenina que es troba
dividida entre l'obediència a les meselles idees de l'escola i l'amor a un dels nois contestataris.
t
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Mad World és un musical, però també és una lliçó d'història, o encara millor, de metahistòria - no
hem d'oblidar que José Manuel Rodríguez és professor de socials. A la pel·lícula veiem clarament la
perpetuació dels fets del passat en les accions del present. I això es fa mitjançant un tramat de referències culturals: la primera, inevitable, perquè apareix en els crèdits inicials, són les conegudes paraules del pastor protestant alemany Martin Niemoller. Després la tria mateixa del musical Cabaret
(basat en la novel·la Adéu a Berlín de Christopher Isherwood), en què es representa els convulsos
anys trenta a Alemanya, la República de Weimar, amb tota la seva càrrega de conflictivitat social.
Hem de recordar que el Crack del 29 - la primera crisi global- havia enfonsat la majoria de bancs
nord-americans; bancs que, alhora, eren els que finançaven la indústria alemanya. En fer fallida
aquestes entitats, els alemanys no van poder obtenir crèdit, i això portà a un període d'immensa inestabilitat, caracteritzat per una gran inflació de preus (com mai no s'havia vist a la història) i per una
massiva destrucció de llocs de treball - ¿els recorda alguna cosa aquesta situació en què els bancs no
donen crèdit, els preus bàsics pugen i les persones no troben feina? Per tant, aquest era el panorama
de l'Alemanya dels anys trenta, i la música del cabaret representava la necessitat d'oblit, d'evasió
dels berlinesos i muniquesos; els quals, durant el dia, assistien perplexos al fraccionament virulent
de la societat entre els seguidors del Nazisme, per un costat, i el comunisme, per l'altre.
La lectura en paraHel és clara: la Catalunya del 2013 empeltada amb l'Alemanya dels trenta del segle passat. Però no tan sols trobo aquesta coincidència en l'àmbit economicosocial, també la
pel·lícula convida a pensar en un empelt més profund i soterrat, com ara és la perpetuació de
l'esperit reaccionari en boca d'alumnes i professors. Els instruments de la repressió que utilitzen
aquests personatges són sempre els mateixos: la prohibició, la por, la condemna, l'expulsió, elements
tots ells esmentats a l'obra. Amb això volem dir que a Mad Wòrld, també hi podríem trobar una crítica - en el sentit foucaultià del terme- a les institucions que representen les intocables relacions de poder.
Ara bé, si en alguna cosa exceI-leix Mad World, és en les meravelloses actuacions dels alumnes, quan
canten, quan ballen, quan parlen. Tots ells bellíssims, impressionants tots ells. Demostren, amb una
contundència que fa feredat, que els mots adolescència i creativitat són paraules perfectament sinònimes. I a més a m~s, en aquesta obra, cal afegir que actuen els alumnes tête à tête amb els professors.
El resultat és una delícia: l'Anna Campaña està formidable en el seu paper de directora, i quan canta,
senzillament ens deixa sense paraules; la Núria Corona està fantàstica i impecable en la interpretació
de Tomorrow belongs to me; i la Mireia Pacreu, valenta, en el seu paper de professora compromesa amb els alumnes . Però deixeu-me que subratlli molt especialment l'escena d'en David Beltran i la
XXXX Plaja, com a metàfora de la necessària i urgent sintonia intel·lectual entre alumnes i professors.
Em refereixo a l'escena en què canten el Sing once again with me extret de El fantasma de l'òpera.
La filmació de l'escena és un prodigi tècnic -fixeu -vos, sinó, en la mobilitat de la càmera i la superposició d'imatges i fixeu-vos també que aquesta escena és un prodigi vocal i actoral. La Cristina
Plaja canta i es mou amb un dramatisme intensíssim, i en David, amb el seu rostre expressionista
alemany i amb la seva veu, imprimeix a l'escena una particularitat única. Jo hi vull veure, en aquesta
magnífica escena circular, una metàfora del diàleg productiu, de donació gratuïta, de col·laboració
necessària i d'afinitat imprescindible entre professors i alumnes. Tot això inclou Mad World, i
encara moltes coses més.
La vetllada va acabar amb la interpretació en directe d'algunes de les cançons que apareixen a l'obra.
Fou el moment de l'èxtasi, perquè els artistes recollien, amb tota justícia, els aplaudiments que tots
plegats havíem ajornat fins aleshores. Mad World és una brillant pel ·lícula, però sobretot és una lliçó
permanent.
Norbert Botella
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XEFLA 2013
El passat 15 d'abril va tenir lloc el Sopar de la Xefla, organitzat pels alumnes de Cuina de
l'INS Baix Empordà. Entrevistem a l'Anna, professora, i a la Ramona, alumne de Turisme:

En què va consistir el sopar?
Anna: És un sopar que s'organitza per a una associació gastronòmica d'aquí Palafrugell que
s'anomena la Xefla; cada any es troben els membres d'aquest grup de forma més o menys
mensual i quan acaben, decideixen quin restaurant els ha agradat més i els donen un premi.
L'any passat els membres de l'associació van venir a sopar aquí al centre i van fer un sopar on
hi participaven els alumnes de cuina i els alumnes d'ESO fent música, representacions i diferents activitats. Els va agradar tant que ens van donar un premi. Ells van venir aquí per donar el
diploma de l'any passat i tenen com a norma que allà on van guanyar el premi es repeteix el sopar de nou. Per tant, aquest sopar ha estat una repetició.
Com vau relacionar la interpretació amb els plats que vau servir?
Anna: En primer lloc els alumnes de cuina van relacionar el menjar amb la interpretació; per
tant el sopar estaria basat en els contes. Quan van decidir els contes van anar escollint d'alguna
manera els que els agradaven més de forma lliure; r;:;::==============;"I
ho van decidir ells i segons el conte, s'havia de triar
un plat. Per exemple, en el cas del conte dels tres
porquets, es donava el plat del garrí. Pel del flautista
d'Hamelí, hi havia una flauta de parmesà. Tots els
contes tenien algun plat que estava relacionats amb
ells, i això també ens servia per fer la decoració del
menjada. Els alumnes de turisme que hi participaven explicaven el conte i la relació amb.el plat.

Qui servia els plats?
Anna: Els cambrers del centre i el personal de cuina. Una mica entre tots.
Què es el que us va resultar més difícil de dur a terme? I el més fàcil?
Ramona: El més difícil de dur a terme va ser l'organització, perquè hi havia molta gent, des dels
de turisme, audiovisuals, els que feien el teatre, cambrers, cuiners, etc.
Anna: És que no hi havia res fàcil (entre riures), tot tenia la seva dificultat. Era molt complicat
perquè mentre es feia el sopar, anàvem improvisant coses. Teníem tot previst, però a mesura
que avançava el sopar, vam anar afegint coses. A vegades la gent s'engrescava o els alumnes
s'animaven a afegir-ne més. Es va afegir una interpretació amb els de música que no estava
prevista, l'ou ferrat tampoc estava previst i es va afegir un conte, una interpretació. La clau és
tenir-ho tot molt pautat perquè així és més fàcil improvisar. I aquest és un tema que no entenem, perquè moltes vegades ho volem improvisar tot i no es pot. S'ha d'improvisar sempre dins
de uns marges.
Per Maria Amadei, Mireia Gili i Tània Reyes
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Els comensals van quedar contents amb el sopar?
Ramona: Molt, molt. Ens van felicitar i tot.

Anna: Tots van quedar molt contents i estava tot molt ben fet. Era una interpretació de complicitat entre els de música, cuina, turisme ... Tot i que vam patir molt, també ens ho vam passar
molt bé i vam riure molt.
Va acabar molt tard?
Ramona: No, no massa. Va acabar a les 12 de la nit, o així.
Hi va haver alguna anècdota divertida que ens podeu explicar?
Ramona. Em vaig quedar en blanc a l'últim conte que vaig haver d'explicar. I una altra va ser
que un cambrer estava servint un postra de xocolata i l'Anna ens va pillar a tots menjant els
ous de xocolata, tots amb l'ou a la boca (deia entre riures) .
Anna: També va ser divertit quan els clients arribaven al restaurant i els vam dir que faltava
una cadira i que havien de jugar al joc de les cadires per seure i que el que no anava ràpid a
seure al ritme de la música es quedava dret; i no era cert, no faltava cap cadira, ens vam equivocar a l'hora de comptar, bé, hi havia una baixa i no ens l'havien dit, i tothom tenia cadira.
N'hi va haver un que no va poder seure, i va comença r a córrer per tot el menjador com boig
buscant un lloc per poder seure.

Això son raviolis amb salsa
de pebre

Plat relacionat amb el conte
de la Poció Màgica
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PROJECTE PEOPLE
Els alumnes han triat un famós, "people", i han escrit sobre ell en anglès

NAME: Steven Paul Jobs
PROFESSION: Businessman
BIRTHDAY: 24 th February 1955 to 5th October 201]
PLACE OF BIRTH: San Francisco (Califomia)
MOVIES, BOOKS, FAMOUS WORKS: He's the Apple's founder
ZODIAC SIGN: Pisces
Steven Paul Jobs was a very important man in the world. He was the Apple founder
Th
and he earned a lot of money. He was born in San Francisco on the 14 February
on 1955 and died on the 5th October of 2011 . His zodiac sign is Pisces. He worked
as a businessman and at the same time he thought new things to create for Apple. I
respect him because he created one of the best technology systems.

Her real name is Onika Tanya Maraj but her nickname is Nicki Minaj.
Her singer and music producer and her birthday is on 8th December in Port of
Spain.
Lives in United States, New York. Her favorite activity is sing.
Her hobby is shopping and listen to music. She has a younger and an older
brother. She love animals and she has 7 horses, a fish, 3 cats and a dog.
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People We Respect

Milagros's favourite person
Name: Selena Ouintanilla Pérez
Profession: Singer, director, businesswoman
Birthday: 16 April 1971 ishe would be 41 years orld.
Death: March 31,1995 Corpus, Christi, Texas, U.S.
Biography: This is Selena Ouintanilla Pérez.She is a famous singer, director, and businesswoman. She was 41 years oid and her
birthday is on 16 April. She died on March 31, 1995 in Corpus,
Christi, Texas, U.S. She was fram Lake Jackson, Texas, U.S. Her
favorite activity was singing.
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ACTUALITAT
A continuació, l'actualitat de l'INS Baix Empordà en els primers 3 mesos de curs
CAMPUS D'ESTIU I BEQUES
La Clara Parals, l'Ariadna Trias i en Jaume Torres
(2nA) van obtenir la beca Botet i Sisó de la UdG
per desenvolupar el seu treball de recerca.
La Meritxell Cruañas i la Maria Ramon (2nA) van
participar al campus d'estiu de matemàtiques i ciències dins el programa Argó de la UAB.
===:!!:::;¡¡¡;~~_.-.....-- La Clara Parals també va fer una estada en el
campus d'estiu de la UdG.
La Clara Valls (1 rA) , en Raúl Rodríguez (2nA) i en Jaume Torres (2nA) van participar en "Campos cientiíficos de verano", a la Universitat Autònoma de Madrid, a la
Universitat Politècnica de Barcelona i a la Universitat de Bilbao, respectivament.
Més endavant, a les pàgines centrals, ampliem la notícia.

"ELS OPTIMISTES", DE CATALUNYA RÀDIO
~

"",.,v'

Els alumnes de batxillerat i de Turisme van
participar en el concurs del programa de Caf,
talunya Ràdio "Els optimistes". El concurs,
que presenten els populars Àngel Llàcer i
~
,
Q . . . . Manu Guix, ha emès el programa corres po'
nent a la final del mes d'octubre des del Centre Fraternal de Palafrugell. Amb un 29,5% dels vots, Palafrugell va ser el municipi
més valorat en una votació popular a través de la xarxa, davant d'altres municipis:
l'Escala (28,9%), Figueres (26,6%) i la Bisbal d'Empordà (15%) .
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VII JORNADA ESPORTIVA DE LA DIVERSITAT
DEL BAIX EM'PORDÀ
El dimecres 17 d'abril del 2013 els alumnes de l'aula d'acollida vam anar a la jornada esportiva de la diversitat que se celebrava a Torroella. La jornada consistia en jugar diferents
partits de futbol.
Vam agafar la Sarfa l'institut Frederic Martí i vam compartir l'autocaramb els alumnes de
l'aula d'acollida del Frederic Martí i amb els de la UEC. Quan vam arribar a Torroella de
Montgrí vam anar als vestuaris per canviar-nos de roba i de sabates perquè de seguida començaven els partits de futbol. Els jugadors de l'lES Baix Empordà érem: en GeorgyDisla,
en Fabricio Larios, en Jesús Morales, l'Ana Morales, la SommerYepes, l'Amin el Abbadi,
l'Ahmed Bellachi, l'Andrea Tibillin, la Diana Flore , i jo, en Kenny Romero.
Vam jugar 4 partits i els vam perdre tots. Ens va saber greu però el que més ens va agradar va ser viure
l'experiència.
Van rebre premis els de Torroella de Montgrí, els de ~¡;~~~
la UEC de Palafrugell i els de Sant Feliu de Guíxols.
El màxim golejador del torneig va rebre una pilota. Hfhooò-"'''
Tots ens la miràvem perquè tothom se la volia emportar a casa. Un altre any!
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CAMPUS UNIVERSITARI D'ESTIU
La Clara Parals, la Maria Ramon, la Meritxell Cruañas, en Jaume Torres i en Raúl Rodríguez de 2n
de Batxillerat, i la Clara Vall de lr de Batxillerat, van anar a diferents campus de tota Espanya. Ens
ho expliquen a continuació:

JAUME TORRES
(UPC)

CLARA PARALS
(UdeG)

I-En aprofundir el coneixement i el treball de recerca.
2-Tu sorties voluntari i depenent de les notes, t'agafaven o no .
Desprès tu triaves el que volies estudiar.
3-Perquè anava per nota i havia de ser més d'un 7'5.
4-Sí. Nosaltres només havíem de pagar el viatge.
S-EI departament de Química de la Universitat de Girona.
6-A la universitat de Girona.
7-No, perquè era únic.
8-15 dies. Des de ['I fins ellS de juliol.
9-Els matins fèiem xerrades i desprès ens dividíem segons el
tema i teníem un professor especialitzat. Per les tardes fèiem,
jocs, tallers, sortides, visites .. .
lO-Vam aprendre per preparar-nos per la universitat.
li-Si , érem 60 persones de tot Catalunya.
12-De tot Catalunya. Entre 16 i 17 anys.
13-Sí, amb alguns amics que vam conèixer.
14-No, vam anar-hi sols.
IS-Era molt interessant i apreníem coses que ens poden ser
úti ls en el futur.
16-No hi va haver cap de setmana perquè tornàvem a casa.
17-Sí, ens va agradar molt, i ha sigut una experiència molt positiva.
18-Sí!! I

1-Va consistir en aprendre més del que ja sabíem.
2-A partir d'una prova online, en la que comptava la mitjana
del curs ànterior que havia de ser una nota de 9.
3-Perquè anava per nota.
4-Sí, nosaltres vam pagar 90€ d'habitatge i el viatge.
S-En el Ministeri d'Educació i de la Ciència.
6-A la UPC.
7-No, perquè ens vam allotjar en un alberg.
8-Una setmana, des de l'I fins el7 de juliol.
9-Durant el matí fèiem classe i teoria, i després pràctiques; i
per les tardes, sortides.
lO-Vaig aprendre coses noves que no sabia, sobretot de les
plaques solars.
li-Sí, érem com 20 persones.
12-Tots eren dels afores de Catalunya, 16-17 anys.
13-Si, a traves de Facebook.
14-No.
IS-Com un dia de classe, amb tardes lliures.
16-No hi va haver cap de setmana.
17-Sí em va agradar molt. Espectacular!!!
18-Sí, i tant!!!

En Jaume amb
els seus companys de la
universitat.
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I-En què va consistir el campus?
lO-Què vau aprendre?
2-Com va ser el procés per apuntar-vos?
U -Vau conèixer molta gent?
3-Com és que us van triar a vosaltres?
12-D'on era la gent? Quines edats tenien?
4-Us varen ajudar econòmicament? O vau haver 13-Manteniu contacte amb la gent del campus?
de pagar vosaltres?
l4-Vau anar amb alguns professors?
S-Qui l'organitza?
IS-Com era el dia a dia allà?
6-0n va ser?
l6-Que fèieu els caps de setmana?
7-Vas poder triar el lloc?
17-Us va agradar? Com valoreu l'experiència
8-Quants dies vau estar? Quins?
18-Repetirieu?
9-Què vau fer durant tots els dies?
MARIA RAMON
(VAR)

RAÚL RODRIGUEZ
(MADRID)

I-Vaig estar en un laboratori, estudiant una proteïna determinada, (Nom de la proteïna: RARES)
2-Només vam sol· licitar la plaça per internet. Després els professors van haver de donar alguna informació més.
3-Hi havia diversos tipus de gent, des de el que suspenia fins el
que treia excel·lents. Va anar per sorteig i no per notes .
4-Vam haver de pagar-ho tot nosaltres, excepte a l'alberg que
ens van fer una mica de rebaixes.
5-Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
6-Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
7-Tot era a la Universitat Autònoma de Barcelona, era en aquella UN I.
8-Des del 26 de juny fins el 12 de juliol. Tres setmanes.
9-En un laboratori tot el matí i per les tardes el què volíem .
10-Vaig aprendre molt!! !Com treballar en un laboratori, els
hàbits, etc.
lI-Molta gent.
12-Tots de Catalunya, entre 16- 17 anys.
13-Sí! !!
14-No, sola.
15-Molt interesant i divertit.
16-Divendres tomàvem a casa i diumenge tomàvem a baixar a
Barcelona.
] 7-Molt bona. Jo la recomano a tothom que si pot, la faci.
18-Sí, sempre!!!

I-EI meu projecte consistia en crear videojocs per un programa
informàtic. També hi havia altres projectes, un sobre biomedicina, un altre sobre tractament digital de la veu , i un altre sobre
l'accelerador de pons de Madrid.
2-Feies un examen sobre ciència i comptava un 30% i desprès
la nota del curs anterior un 70% .
3-M 'ho van comunicar per correu electrònic i desprès van penjar les llistes.
4-Vam haver de pagar 90€ com a matricula, també els viatges
d' anada i tornada. Tot el que vam fer durant aquella setmana,
t'ho pagaven ells, (els àpats, les visites, les instal·lacions)
5-FECYT(Fundación Española de la Ciencia y la Tecnologia).
6-Madrid.
7-Vaig triar la preferència del campus que volia i desprès depe,
nia si tenies nota per entrar.
8-Del 8 de juliol al 14 de juliol.
9-Pels matins anava a la universitat i per les tardes feia visites
per la ciutat. Vaig anar a l' accelerador de Pons de Madrid , al
Cosmo Caixa i altres llocs ...
lO-Jo vaig aprendre a programar per ordinador, vaig fer servir
pro.grames de creació de videojocs.
lI-Érem 28 i els vaig conèixer a tots.
12-Tenien la meva edat, entre 16 i 17 anys . Eren de tota Espanya (Cantàbria, Albacete, Sevilla).
13-Sí, encara mantenim contacte.
14-No, a l'anada vaig anar amb els meus pares i a la tornada
sol. A la universitat tenia els professors que em feien classe.
15-Super interessant, pel matí anava a la UNl i per la tarda feia
activitats culturals i esportives.
16-Els caps de setmana van coincidir amb el viatge d' anada i
tornada.
17-Em va agradar molt. Bastant, molt bé, perquè coneixent a
gent, aprens molt i t'ensenyen el dia a dia a la UN!.
18-Jo sí!!!

La Maria
treballant al
laboratori.

La Maria
amb els seus
companys
de campus.

En Raúl amb
els seus companys de grup
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I-En què va consistir el campus?
2-Com va ser el procés per apuntar-vos?
3-Com és que us van triar a vosaltres?
4-Us varen ajudar econòmicament? O vau haver
de pagar vosaltres?
5-Qui l'organitza?
6-0nvaser?
7-Vas poder triar el lloc?
8-Quants dies vau estar? Quins?
9-Què vau fer durant tots els dies?

IO-Què vau aprendre?
11-Vau conèixer molta gent?
12-D' n era la gent? Quines edats tenien?
13-Manteniu contacte amb la gent del campus?
14-Vau anar amb alguns professors?
15-Com era el dia a dia allà?
16-Que fèieu els caps de setmana?
17-Us va agradar? Com valoreu l'experiència
18-Repetirieu?

MERITXELL CRUAÑAS
(UAB)

CLARA VALL
(EUSKAMPUS)
I-Era un projecte per aprofu ndir el coneixement sobre la ciència.
2-Ens van ava luar i vam passar per nota. Comptava un 30% de
la nota del curs anterior i un 70% com a mínim de l'avaluació.
3-Ens van triar perquè vam tre ure una de les millors notes dels
1800 alumnes que hi participaven.
4-Sí, era una beca però el viatge d'anada i tornada el vàren{
pagar nosaltres.
S-Fundación Española de la Ciencia y la Tecnologia (FECYT)
i el Ministeri d'Educació.
6-A Bilbao, a la Universitat del País Basc (UPV)
7-En fer la inscripció vam triar 10 opcions i després ens van
assignar una.
8-Vam estar-h i una setmana. Vam arribar el 22 de juliol i vam
marxar el28 de juliol.
9-Elmeu projecte era MAS QUE NUM3ROS i vam estar estudiant la criptografia i probabilitat, i era molt manipulatiu.
Quan acabàvem el projecte fèiem activitats tots junts, ja fossi :
culturals científiques, esportives, etc.
lO-Sistemes criptogràfics, xifrar, desxifrar. Ens van explicar
que moltes vegades la ciència es feia servir sense consciència.
lI-Sí, molta, érem 28 campistes i 3 monitors i professors de la
universitat.
12-La majoria eren d 'Espanya. Tenien entre 15 i 16 anys.
13-Amb alguns sí, i altres no
14-No, vam anar sols.
IS -Divertit i molt interessant.
16-No hi va haver cap cap de setmana.
17-Molt, una experiència molt
positiva.
18-Sí, però no
es pot repeti r.

I-Projecte de matemàtiques, dins del programa ARGÓ.
2-Ens ho van proposar des de tutoria i vam fer la inscripció via
Internet (ARGÓ).
3-Qui volia s'apuntava i et miraven les notes i qui les tenia més
altes, entrava.
4-Vam haver de pagar-ho nosaltres.
S-La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
6-Barcel<tna (Cerdanyola del Vallès)
7-EI programa ARGÓ és només d 'aquesta universitat.
8-Tres setmanes, des de l'última setmana de juny fins la segona
de Juliol.
9-Pel matí resolíem problemes que ens plantejàvem; per les
tardes estàvem per Barcelona o la piscina de la universitat.
lO-La vida universitària. Raonar de manera diferent problemes
matemàtics.
I I-Sí, en el meu projecte hi havia 10 persones i dins de la universitat també altra gent.
12-Del projecte, tots de I r de batxillerat. (16 i 17 anys).
13-Sí, amb algú de tant en tant.
14-D'aquí l'i nstitut no, però allà hi havia els professors de la
u n ivers ita t.
IS-Divertit!! !
16-Tornàvem a casa, perquè només era de dilluns a divendres .
17-Ens va agradar molt. La valorem molt positivament i molt
recomanable.
18-Repetiríem, però només es pot fer a I r de Batxillerat.

La Meritxell amb la Maria
davant la universitat.

La Clara
amb els seus
companys
de grup.
L'últim dinar a la
universitat.
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ACTIVITATS ESPECIALS
Bàsquet adaptat i Goalball
La setmana del 11 al 15 de març, es va fer una activitat amb cadira de rodes peel crèdit de
síntesi. Vam fer unes preguntes a la Gisela, professora d'Educació Física:

Qui va organitzar aquesta activitat? El departament d'Educació Física com activitat del
Crèdit de Síntesi de tercer.

En què va consistir l'activitat? Ve un monitor de "Mifas" per ensenyar als alumnes a jugar a basquet en cadira de rodes. L'objectiu és conèixer el del món de la discapacitat i agafar consciència de les dificultats que tenen en una societat plena de barreres arquitectòniques, per si podem arreglar coses.

Qui va fer l'activitat? Un monitor de "Mifas" que competeix a la lliga catalana de bàsquet
per a discapacitats.

D'on es van treure les cadires? "Mifas" ens va proporcionar deu cadires.

Goalball
També vam fer un esport per a cecs que consistia en tapar-nos ells ulls, escoltar, i passarnos una pilota amb cascavells a dintre. Després quan vam acabar l'activitat vam haver de
fer un qüestionari sobre aquests dos ~sports per al crèdit de síntesi.

ACTIVITATS EN ANGLÈS
L'ENGLISH WEEK
Com cada curs, el departament d'Anglès ha organitzat la
Setmana de l'Anglès, l'English Week. En aquesta, hi ha
hagut activitats en anglès per a tots els nivells: un mag,
xerrades, teatre, actuacions musicals.
29
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Ikebana de Reciclatge
Treball pràctic amb metalls i plàstics.
Els alumnes de 20n d'ESa han realitzat com a treball de taller de
Metalls i Plàstics una Ikebana: arranjament floral minimalista
d' origen japonès. L'han construït amb materials de rebuig, havent-ne fet un esbós previ. Se'ls ha fixat els materials (metalls i
plàstics exclusivament), les dimensions màximes en 30x30x30
cm i el nombre d'elements que no podia superar el nombre de
deu, inclòs el suport. Es pretén estimular la imaginació de
l'alumne i conscienciar-los de la possibilitat de crear coses belles
amb material de reciclatge. Cal també que trobin recursos tècnics per solucionar les unions. En una fase prèvia han investigat
a la xarxa sobre el tema i per tant s'ha incidit en la recerca
d'informació.

Els teixits plans i el teixit creatiu
Treball pràctic del tema dels teixits

Els alumnes de 20n d'ESa han realitzat com a treball de taller del
tema de la indústria tèxtil, corresponent al segon trimestre, una
mostra dels teixits pJans més comuns (tafetà, setí i sarja) i un teixit
pla creatiu amb disseny previ en un full quadriculat. Els materials
emprats són dos DINA-4 de colors diferents per distingir l'ordit de la
trama. Com a preparació de l'ordit han de deixar un marge de 3 cm
en un full, amb talls en sentit vertical d'un centímetre d'un altre color. Se'ls ha demanat que treballessin amb cúter, per així incorporar
aquesta eina que usada amb criteri, és molt útil i alhora apartar la idea de la seva perillositat. Amb el disseny d'un teixit pla creatiu es pretén estimular la imaginació de l'alumne, alhora que conscienciar-lo de la
possibilitat de crear coses belles amb materials senzills.

Jocs de taula

Sandra Cana Blesa
Fàtima Chanan
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Hospital Sant Joan de Déu

Els de 4rt van lliurar els contes fe1s a 3r, a l'Hospital Sant Joan de Déu.
El 4 d'abril els de 4rt d'Alternativa i Religió van anar a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a entregar els vuit contes que
varen fer a 3r , amb la idea de fer somriure una mica als nens ingressats. Aquets contes contenien màgia, fantasia i moltes
aventures .. Quan van arribara l'hos pital, la Tina, coordinadora del voluntariat, els va explicar la filosofia del ser voluntari. A
l'acabar, van passar un per un a entregar els contes . Després, varen anar a fer una visita a l'hospital, i mentre passejaven es van
trobar a la Minnie que passava porta per porta per portar regals a els nens.

FI DE CURS A MADRID

Els de segon de batxillerat van a Madrid de viatge de final de curs
El 25 de febrer, els alumnes de segon de batxillerat van fer el viatge de final de curs a Madrid. Els varen acompanyar dues professores de l'institut, l'Anna Campanya i la Núria Corona. Van arribar el dilluns al migdia i varen tornar el dijous al vespre. Varen anar a molts llocs d'excursió: al Museo del
Prado, al Museu Reina Sofia, al Palau Reial, al Senat i a la Puerta del Sol. Van fer una visita guiada pel
Madrid de les llegendes. També varen sortir per la televisió, a la Sexta, en el programa l' Intermedio,
a fer de públic. Fins i tot, el gran Wyoming, al final del programa va entrevista a la Maria i a la Paula.
A continuació podeu veure imatges del viatge:
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TAPís DE LA CREACiÓ I CALL JUEU
Els alumnes de Religió de 1 r ESa, van anar a Girona a visitar el Tapís de la Creació, la Catedral i el Call Jueu. AI llarg del dia, van treballar en grups, fent una gimcana per la ciutat

ESPORTS NÀUTICS A LLAFRANC
Els alumnes de 4t d'ESa van anar a Llafranc a practicar esports nàutics: vela i caiac. El
dia va acompanyar, tot i haver-hi una mic~ de vent - fet que va propiciar alguna bolcada.
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A LA CONQUESTA DE ROMA!!!
(pels alumnes de 4t d'ESO)
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NOU EQUIP DIRECTIU
En Joan Manel Borromeo és el nou director del institut INS Baix Empordà.
L'acompanyen la Mireia Pacreu, l'Estrella Collado, en Frederic Martí, la Noèlia
Grau, en Carles Sans i en Llorenç Morell. Els entrevistem a tots per saber què
pensen de l'Institut:
Quants anys fa que treballes al centre? dotce
anys.
De què ets professor? Del Cicle Formatiu
d'Electricitat.
Què vas estudiar? Enginyeria Tècnica Elèctrica i
Enginyeria Industrial.
A quins cursos dones classe actualment? Cicle
formatiu d'electricitat (segon curs) de grau mig i cicle
formatiu d'electricitat de grau superior.
Com és que vas decidir ser director? Perquè l'anterior"director ja estava cansat i jo vaig voler
agafar el relleu.
Com a director, quines tasques has de fer? Moltes. Però la principal és fer de cap de l'Institut,
portar el timó .
Quina és la part més agradable de la teva feina com a director? Que és molt enriquidor.
Quina és la part que et costa més com a director? La relació amb l'Administració.
Què és el que t'agrada més de l'institut? Que la gran majoria fa la seva feina i això fa que tot
vagi bé.
Què és el que t'agrada menys, el punt feble? Les hores de dedicació, que són moltíssimes.
Creus que els alumnes et veuen igual ara que ets director? No ho sé perquè no he parlat
amb ningú d'això.
Has fet algun curset per aprendre a ser director? Un curs d'iniciació i un postgrau de directors .
Quantes hores passes a l'institut a la setmana? Moltes hores!
Què t'agradaria canviar, ara mateix, a l'institut? Ara mateix està bastant bé.
Com definiries un institut ideal? Un institut sense conflictes i sense castigats, on tots s'ho passin bé.
Quin ofici tenies abans de ser professor d'aquest centre? Lampista de la part elèctrica (no
era de dedicació completa).
Els teus alumnes troben feina finalment? Sí, la majoria .
Si poguessis deixar de ser director ara mateix, ho faries? No, de moment m'agrada molt.
Quin balanç fas del que portes de curs? És bastant bo.
Quines millores es poden introduir? Donar més eines als cicles formatius.
QÜESTIONARI BREU

Aficions: Ara no tinc temps de tenir cap afició.
Menjar preferit: Carn a la brasa.
34
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Quin personatge històric admires: Leonardo da Vinci.
Recoman'ns un llibre: Els pilars de la terra.
Una virtud: No tinc virtuts, mes aviat tinc defectes com tots els mortals.
Un defecte: Només un? En tinc tants!
Quins país t'agradaria conèixer? França.
Què esborraries del món: La gent dolenta i el donaria, el món, a la gent bona.
Com et mantens en forma? No practico cap esport.
Programa de televisió: Pocs valen la pena, m'agrada "Sense Ficció".
MIREIA PACREU, COORDINADORA PEDAGÒGICA

Quants anys fa que treballes al centre? Quatre anys
De què ets professor/a? De matemàtiques.
Què vas estudiar? La carrera de matemàtiques.
A quins cursos dones classe actualment? A 2n. d'ESa
Com és que vas decidir formar part de l'equip directiu? Perquè m'ho van proposar.
Com a Coordinadora pedagògica, quines tasques has de fer? En principi bàsicament fer els
grups de primer d'ESa, ocupar-nos de les optatives, xerrades ...
Quina és la part més agradable de la teva feina com a Coordinadora? Les tutories.
Quina és la part que et costa més com a Coordinadora pedagògica? Quan el Departament
ens demana coses amb poc temps.
Què és el que t'agrada més de l'institut? Que hi hagi alumnes de diferents edats.
Què és el que t'agrada menys, el

pun~

feble? Que els alumnes siguin tan bruts.

Creus que els alumnes et veuen igual ara que ets Coordinadora pedagògica? No.
Has fet algun curset per aprendre a ser Coordinadora pedagògica? Amb l'Estrella (la Cap
d'Estudis), hem fet un petit curset.
Quantes hores passes a l'institut a la setmana? A l'horari tenim posades unes 32 hores però
sempre n'acabem fent més.
Què t'agradaria canviar, ara mateix, a l'Institut? Si hi hagués diners m'agradaria canviar unes
parts que estan molt velles.
Després del primer curs a l'equip directiu, quin balanç en fas? Que he après moltes coses.
De petitla ja volies ser professora? Hi havia una època que sí i quan vaig entrar a la universitat ja no.
Abans d'arribar a l'institut treballaves a algun altre lloc? Una substitució de professor de
música, vaig fer classes particulars, classes per adults d'informàtica, els estius en un bar, restaurant...
Com definiries un institut ideal? Un institut que hi hagi gent de petita a gran.
Voldries canviar de feina ara mateix? No.
És més difícil ara a l'hora de compaginar les classes amb el càrrec de coordinadora pedagògica? És diferent però jo tinc menys classes, tinc més temps de corregir; però sí, tinc més fei35
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na de Coordinadora .
Estàs contenta amb l'aplicació de la jornada intensiva? Sí.
Quines millores faries a l'institut? Que hi hagués més coordinació entre matèries.

QÜESTIONARI BREU

Aficions: Jugar a bàsquet, fer excursions, llegir, cosir ...
Menjar preferit: Els pèsols.
Recoman'ns un llibre: Farenhait 911 .
Una virtud: Organització.
Un defecte: Tenir massa obsessió a tenir-ho tot organitzat.
Què esborraries del món: Les armes .
Com et mantens en forma? Vaig al gimnàs .
Programa de televisió: La Riera, i

program~s

de TV3.

ESTRELLA COLLADO, CAP D'ESTUDIS

Quants anys fa que treballes al centre? Vuit anys.
De què ets professor/a? De Socials a 1rESO.
Què vas estudiar? Història de l'Art.
A quins cursos dones classe actualment? A 1r d'ESO.
Com és que vas decidir formar part de l'equip directiu? M'ho van proposar i vaig dir que sí.
Com a Cap d'Estudis d'ESO, quines tasques has de fer? La disciplina.
Quina és la part més agradable de la teva feina com a Cap d'Estudis d' ESO? El tracte amb
la gent.
Quina és la part que et costa més com a Cap d'Estudis d'ESO? Quan em veig obligada a expulsar a algú o trucar a una família.
Què és el que t'agrada més de l'institut? Que és un institut que s'hi fan moltes coses.
Què és el que t'agrada menys, el punt feble? Que hi ha nens que estan desanimats i no tenen
ganes de venir a l'institut ni d'estudiar.
Creus que els alumnes et veuen igual ara que ets Cap d'Estudis d'ESO? No m'ho he plantejat però crec que sí.
Has fet algun curset per aprendre a ser Cap d'Estudis? No.
Quantes hores passes a l'Institut a la setmana? Depén del dia.
Què t'agradaria canviar, ara mateix, a l'Institut? Fer desaparèixer aquest desànim que té una
part important de l'alumnat.
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Després del primer curs a l'equip directiu, quin balanç en fas? Positiu.
De petitla ja volies ser professora? No, no és una meta que tenia pensada.
Abans de arribar a l'Institut treballaves a algun altre lloc? Sí, treballava a altres instituts i
també havia treballat al Casino de Peralada.
Com definiries un institut ideal? Un institut que tots els nens poguessin venir de bon grat, que
estiguessin a gust a les aules, que tinguessin prou recursos, etc.
Voldries canviar de feina ara mateix? No, ara estic bé.
És més difícil ara compaginar les classes amb la tasca de Cap d'estudis? Sí, això ho he notat molt.
Estàs contenta amb l'aplicació de la jornada intensiva? Sí.

QÜESTIONARI BREU

Aficions: Anar a visitar llocs, fer scrapbooking.
Menjar preferit: Les amanides.
Quin personatge històric admires: Vincent Van Gogh.
Recoman'ns un llibre: Jo confesso, de Jaume Cabré.
Una virtud: Ser sincera.
Un defecte: Ser mentidera.
Quins país t'agradaria conèixer? França.
Què esborraries del món: Les guerres.
Com et mantens en forma? Faig passeigs amb bicicleta .
Programa de televisió: No tinc gaire temps per mirar-la, miro algunes sèries.

FREDERIC MARTí, CAP D'ESTUDIS DE CICLES FORMATIUS

Quants anys fa que treballes al centre? 5 anys
De què ets professor? Actualment del cicle superior d'Electricitat i docent del POPI de serralleria i d'una optativa de Lego a 3r d' ESO.
Què vas estudiar? Ciències Físiques.
A quins cursos dones classe actualment? Superior d'Electricitat, POPI i una optativa de Lego
a 3r d'ES~.
Com és que vas decidir formar part de l'equip directiu? Perquè en Joan Borromeo, actual
director, i company d'electricitat m'ho va demanar.
Com a Cap d'Estudis de cicles, quines tasques has de fer? Control de la disciplina de tots
els alumnes, tots els horaris, avaluacions de tots els cicles, organitzar temes xerrades, portes
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obertes, tríptics, difusions, tema proveïdors, i les coses que fem dia a dia i que no recordem.
Quina és la part més agradable de la teva feina com a Cap d'Estudis de cicles? La relació
amb les persones.
Què és el que t'agrada més de l'institut? La diversitat i el tracte amb les persones.
Creus que els alumnes et veuen igual ara que ets Cap d'Estudis de cicles? Sí, crec que sí.
Has fet algun curset per aprendre a ser Cap d'Estudis? No, em va ajudar l'anterior cap
d'estudis.
Quantes hores passes a l'Institut a la setmana? No les hem comptades mai, hi ha dies de 6 o
7 hores, depèn, l'horari és de 37 hores a la setmana.
Després del primer curs a l'equip directiu, quin balanç en fas? Positiu, perquè sembla ser
que el que hem fet aquesta any per arrencar, l'any que ve ha de servir per millorar; la feina que
hem fet aquest any, esperem que l'any que ve sigui ja de manteniment -tot això que hem fet d'
aquest programa de ieducació.
Quines millores es poden introduir? Hi ha moltes coses a fer, però encara s'ha de consolidar
tot això del programa de les faltes, que els pares hi entrin, tema de disciplines, tema del pati, que
no s'embruti ...
De petit ja volies ser professor? Com que el meu pare ja era professor, ja vaig estudiar, el
CAP i el mòdul 2 i com que em va anar malament l'empresa, van tancar, em van cridar per ser
professor.
Abans de arribar a l'institut treballaves a algun altre lloc? Sí, a una empresa.

QÜESTIONARI BREU

Aficions: Relacionades amb l'esport i el medi natural.
Menjar preferit: Actualment la fruita, les amanides i un bon entrecot.
Quin personatge històric admires: Thomas Edison.
Recoman'ns un llibre: M'agraden els llibres de novel'la històrica com Los pi/ares de /a tierra.
Una virtud: El sentit comú
Un defecte: La por.
Quins país t'agradaria conèixer? Tots els que no conec.
Què esborraries del món: La violència
Com et mantens en forma? Fent esport un o dos cops per setmana.
Programa de televisió: El Telenotícies, Salvados .. .
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NOÈLlA GRAU, SECRETÀRIA

Quants anys fa que treballes al centre? Fa 4 anys.
De què ets professora? Sóc professora de tecnologia.
Què vas estudiar? Enginyeria agrària i llicenciatura en ciències ambientals
A quins cursos dones classe actualment? A 3rD, 1r Batxillerat i un 4rt de rESO.
Com és que vas decidir formar part de l'equip directiu? Volia saber com funcionen les coses
des de dins i pot ser una experiència enriquidora.
Com a secretària, quines tasques has de fer? Porto la gestió econòmica.
Quina és la part més agradable de la teva feina com a secretària? Poder dir que sí quan algú
et ve a demanar alguna cosa que no sigui una tonteria.
Quina és la part que et costa més? Saber si t'arribaran a pagar tot el què han dit.
Quina és la situació econòmica del centre? Actualment ho podem pagar tot, però d'aquí uns
mesos no sabem que passarà.
Què és el que t'agrada més de l'institut?
El tracte amb els alumnes i professors.
Què és el que t'agrada menys, el punt feble? Les critiques negatives.
Has fet algun curset per aprendre a ser secretaria? No.
Quants hores et passes a l'institut cada dia? Una mitjana de 6 hores.
Què t'agradaria canviar, ara mateix, a l'institut? Que les coses seguissin com abans de les
retallades.

.

Com definiries un institut ideal? Que els professors estiguin a gust, que els alumnes treballessin, que no xerrin tant i que siguin educats.

QÜESTIONARI BREU
Aficions: La natura, els restaurants.
Menjar preferit: Ous fregits, paella i qualsevol cosa que porti formatge.
Quin personatge històric admires: Robin Hood.
Recoman'ns un llibre: La conjura de los necios.
Una virtud: Paciència.
Un defecte: Quan m'enfado molt, perdo els papers.
Quins país t'agradaria conèixer? En tinc molt, però per exemple Irlanda.
Què esborraries del món: Les injustícies de qualsevol tipus.
Com et mantens en forma? Intento menjar sa i faig una mica d'esport (spinning) .
Programa de televisió: Salvados, AI filo de lo impossible, el programa d'en Calleja sobre expedicions.
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CARLES SANS, CAP D'ESTUDIS CICLES FORMATIUS
Quants anys fa que treballes al centre? Amb aquest fan quatre anys .
De què ets professor? Faig classes a pastisseria i a cuina.
Què vas estudiar? Formació Professional 2 i Tècnic Especialista en Hosteleria i Serveis.
A quins cursos dones classe actualment? Dono classes a primer de Pastisseria.
Com és que vas decidir formar part de l'equip directiu? Va ser una proposta que em va fer el
director i veient el bon grup, vaig dir que sí. També per tenir una experiència personal.
Com a Cap d'Estudis de cicles, quines tasques has de fer? Faig el programa de guàrdies del
professorat, entro les faltes d'assistència de l'equip docent. Amb la col ·laboració d'en Frederic
estem a la comissió de disciplina i valorem les situacions problemàtiques dels alumnes . També
estic al QPAC, un programa de millora del centre.
Quina és la part més agradable de la teva feina com a Cap d'Estudis de cicles? La interacció amb el professorat perquè em relaciono amb més professors i les reunions de l'equip directiu.
Quina és la part que et costa més com a Cap d'Estudis? Assignar guàrdies i cobrir profes .
Què és el que t'agrada més de l'institut? El bon ambient dels companys de feina .

.

Què és el que t'agrada menys, el punt feble? Que em queda molt lluny de casa ha, ha ha ... .
Creus que els alumnes et veuen igual ara que ets Cap d'Estudis de cicles? Sí.
Has fet algun curset per aprendre a ser Cap d'Estudis? No, en Llorenç Morell em va explicar
el funcionament..que tenia aquest càrrec.
Quantes hores passes a l'institut a la setmana? Unes 40 hores, més o menys.
Què t'agradaria canviar, ara mateix, a l'institut? Els alumnes ha, ha, ha ... No, és broma . Canviaria el nivell d'exigència a més alt tant pels alumnes com pels professors.
Com definiries un institut ideal? Això no existirà mai. Poden haver-hi instal ·lacions, idees, professors i alumnes perfectes, però sempre hi haurà alts i baixos en la convivència.
QÜESTIONARI BREU
Aficions: Esquí, córrer i música .
Menjar preferit: Tot el dietètic.
Quin personatge històric admires: Da Vinci.
Recoman'ns un llibre: Arzak, mis recetas.
Una virtud: Capacitat de veure i analitzar les coses ràpidament.
Un defecte: Mal geni.
Quins país t'agradaria conèixer? Nova Zelanda .
Què esborraries del món: La injustícia.
Com et mantens en forma? Córrer, bici, nedar i menjar supersà.
Programa de televisió: No n'hi ha cap que m'enganxi . Bàsicament pel ·lícules.
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XVIII PROVA CANGUR
El dia 21 de març es van celebrar al nostre institut les XVIII proves cangur, van venir alumnes de diferents instituts i vam realitzar aquestes ,--_=------>..proves matemàtiques.
Aquestes proves són unes proves matemàtiques que
es realitzen cada any des d'en fa 18. Aquest any es
van realitzar el dia 21 de març, de les dotze del matí a
la una i quart, a tot Catalunya, Andorra i València a la
vegada. Hi ha quatre nivells, de tercer d'ESa a segon
de batxillerat. Les proves cangur són convocades per
la Societat Catalana de Matemàtiques i és una activitat
que té per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge
de les matemàtiques a través dels problemes. La prova consta de 30 problemes matemàtics, de dificultat
creixent, resposta tancada i amb cinc opcions per problema. AI final de la prova, ens van regalar
un pin amb el símbol de les proves cangur, un bolígraf amb el que vam realitzar l'examen, ens
van convidar a esmorzar i... ens van donar el full amb els problemes de la prova!
En aquest centre la millor puntuació del nivell 1 va ser la de Skif Dobney que va quedar en posició 108 de 6174 participants i en el nivell 4 Meritxell Cruañas va quedar en posició 30 de 2248
participants.

PICALLETRES
El dia 16 d'abril sis alumnes de 3r d'ESO van participar en el PICALLETRES, un concurs
de Tele Costa Brava, que consisteix en lletrejar paraules
La classe de 3r A i B va anar al picalletres a animar als companys que hi participaven. En representació de la classe de tercer A hi van anar l'Adrià Gómez, en Pau Castillejo i la Sandra Cano; i
en representació a la classe B hi van participar l'Anna Mayevska, l'Erik Mazón i l'Albert Llorens.
Aquest concurs es compren de 8 proves: primer es fan els dos primers nivells de lletrejar, després cada equip ha de llegir un embarbussament; la
següent prova és un nivell de més dificultat de paraules, dos endevinalles comunes als dos equips; el quart
nivell de lletrejar i dos frases fetes de les quals has
d'endevinar el significat. Finalment, la prova final consisteix en el nivell més alt de lletrejar.
L'equip del Baix Empordà va participar en la primera
fase, però malauradament no aconseguírem passar a
la semifinal, encara que el grup de la classe B va estar
a 5 punts d'arribar-hi. Cal destacar la gran actuació de
l'Anna Mayevska que va arribar al final del concurs
sense fallar cap paraula.
Per Sandra Cano Blesa
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VENTA DE ROSES PER SANT JORDI

MURAL ANTI RETALLADES

els voluntaris de
l'Hospital de Pala mós, la Pilar Valen -

El dia de Sant Jordi els alumnes de 3r

zuela organitzà un

d'ESO van participar en la venta de ro-

taller de Nadal per

ses per aconseguir diners pel viatge de

recaptar diners i

fi de curs del pròxim any. Van posar

ajudar a les dones

dues

amb càncer de pit

parades,

una

al

davant

de

de l'Hospital. La

l'Institut i una a Plaça. Es van recollir

iniciativa va ser un

uns 450 €.

éxit, amb una gran

Sandra Cana Blesa

implicació de tots.

PERE CARRERES, guitarrista
Sóc en Pere Carreras, alumne de 3r ESO, toco la guitarra des dels 10 anys.
Primer vaig començar tocant la bateria però al final vaig veure que no
m'inspirava amb gaire interès. La meva afició per la música va començar de
ben petit, perquè el meu pare era músic i m'explicava les seves experiències
musicals. Gràcies a ell vaig començar a tenir una gran passió per la guitarra.
Ell em va ensenyar els acords bàsics i a no desanimar-me, vaig trigar més o
menys un any i mig, després em va presentar a músics professionals, entre
ells a Quique Tudela guitarrista de grups com "Fúria" "Gatos Negras" "Los
Sirex" i f' Los Salvajes". També em va presentar en David Montora i Otger Garda (Utgi) músics d'estudi.
Amb en Quique tinc una gran amistat, em va ajudar a donar-me ànims i consells molt importants. Gràcies
aquests "genis musicals" estic millorant la meva tècnica musical.
El meu ídol musical de sempre ha sigut Eric Clapton . El meu somni és poder tocar amb els grans de la música, com per exemple Eric Clapton, Barry Gibb, Hank Marvin, Mark Knopfler, Mick Jagger.
Sempre he sentit a dir que si vols fer una cosa e intentes aconseguir-ho, al final ho pots aconseguir.
Eric Clapton de petit el seu ídol musical va ser BB King i el somni
era tocar amb ell, uns anys després no només va tocar amb ell si
no que va gravar un disc amb ell.
Jo sóc admirador de Hank Marvin i el somni es tocar amb ell.
ELS íDOLS D'EN PERE: HANK MARVIN I ERIC CLAPTON
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HAN AUGMENTAT LA FAMíLIA
A continuació, les professores de l'Institut que al llarg d'aquest curs han
augmentat la família: MOLTES FELICITATS!!!
LA VICKI PLAJA, professora de Turisme, ens presenta en Miquel
VAM ANAR A BUSCAR EN MIQUEL A COLÒMBIA
"Feia més de 2 anys que havíem fet la sol'licitud per adoptar un nen o
nena de Colòmbia i sortosament abans del Nadal passat ens van trucar
que ens havien assignat un nen de 14 mesos.
Pràcticament amb menys d'un mes vam haver de fer tots els preparatius
per anar a buscar en Miquel a Bogotà.
Vam arribar ellS de gener el vespre i el 17 al matí ja el teníem en els ID~.ÍÍI
nostres braços. Aquest dia va ser molt emotiu i en pocs moments el nostre
fill es va anar familiaritzant en nosaltres, sobretot quan vam anar a dinar
es va posar molt content.
A partir d'aquest dia, ja vam complir el nostre gran desig: ser pares.
En Miquel és un nen alegre, juganer rialler, que li agrada molt la
música i també ballar
Vam havem d'estar 6 setmanes a la ciutat per temes burocràtics. No
obstant això, també vam aprofitar per fer una mica de turisme. Vam
visitar el centre històric conegut com la Candelària, el Museu de
l'Or, el Santuari de Montserrate que està a 3.152 m i que hi ha una
rèplica de la Verge de Montserrat (donació de Catalunya a Bogotà).
A les afores de Bogotà, vam veure una plantació de cafè i la seva producció. I per últim, va estar
al llac de Guatavita, on els colonitzadors espanyols extreien l'or.
A finals de febrer vam tornar i ara ja fa 5 mesos que estem amb el nostre petit. S 'ha' adaptat molt
bé i cada dia va aprenent coses noves.
Heus aquí la nostra història." Vicki Plaja Miquel

BEL, filla de la Marta Sitjà
La Bel Raya Sitjà, va néixer a les 16:30h de la tarda del dja 28 de Gener de
2013 , a la clínica Bofill de Girona. Va pesar 4,080kg i feia 49 5cm. Tot va
anar molt bé. Araja té 4 mesos i continua menjant i dormint molt. Esperem
que no canviï!!!
L' Araotxa, amb en
Daniel i l' Àlex

ÀLEX, fill de l'Arantxa Vitaller
L'Àlex va néixer a l'Hospital de Palamós, el passat 7 de març de 2013 . Va
pesar 3,3 05 kg, i va mesurar 49 cm. La seva mare, l'Arantxa (professora
del nostre institut), diu que és un nen que tenia ganes de conèixer món,
perquè tot va anar molt bé i molt ràpid. El seu germà, en Daniel , està encantat amb ell.
.

NARCÍS COMES ALV AREZ, fill de la Clàudia Alvarez
En NarCÍS va néixer a l'Hospital de Palamós, el passat 27 de novembre. Va
pesar 3,160 kg, i va mesurar 50 cm. Els seus pares, en Sergi i la Clàudia
(professora de psicopedagogia), diuen que és un nen molt viu i simpàtic i
que es comporta molt bé, ja que els deixa dormir a les nits. La seva germana,
la Sílvia, està encantada amb ell, perquè diu que s'ho passa molt bé.
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ORIOL SIERRA, FUTUR PROFE D'EDUCACIÓ FÍSICA
L'Oriol Sierra, ha estat fent les pràctiques d'Educació Física a l'Institut. A continuació ens
explica com li han anat:
Quants any tens? I on vius? Tinc 26 anys i visc a Mont-ras.
Què estàs estudiant? Estudio l'últim curs de Ciències de l'Activitat Física

de

l'Esport a la Universitat de Girona .
Quants anys portes estudiant? Porto 6 anys estudiant, 4 anys de carrera i 2 anys

d' un cicle formatiu de grau superior d'animació i activitats físiques i esportives.
Per què vols ser professor d'educació física? Perquè practico esport de tota mena des de que tenia 6

anys i sempre m'ha agradat molt. També m'agrada molt ensenyar i penso que se'm dona bastant bé.
És el primer institut on fas les pràctiques? Sí. També he fet practiques en

clubs esportius.
Quins plans de futur tens? M'agradaria moltíssim acabar ¡;ealitzant la feina de

professor en alguna escola o institut però avui en dia això és molt difícil. En un
futur també m'agradaria formar part (com a entrenador o preparador físic)
d'algun club esportiu de nivell; m'agraden molt els esports d' equip i en especial l'handbol. L'any que ve
,

suposo que me'l passaré buscant feina i m'hauré de conformar amb les petites "cosetes" que em vagin
sortint.
Quines coses t'han agradat més de l'INS Baix Empordà? I quines no? M'ha agradat molt la quantitat

d'instal·lacions esportives de que disposen els alumnes d'aquest institut. A part del
gran pati i del gimnàs, hi ha l'estadi, la piscina i els dos pavellons a la vora. També
m'ha agradat molt la programació i la metodologia que es fa servir a les sessions
d'Educació Física.
No hi ha cap aspecte negatiu que pugui destacar.
Com veus els alumnes? Hi ha de tot, però en general m'ha sorprès la bona actitud

dels alumnes que he pogut observar a les classes d'educació física .
I els professors? Només he tingut relació amb els professors del departament d'educació física. M'han

tractat molt bé i m'han ajudat sempre que ho he necessitat.
Quins esports t'agraden

més? Quines practiques?

Els que més ~;;¡;;;ii1~1

m'agraden són handbol, futbol, natació, ciclisme, pàdel, còrrer o anar
amb bici per la muntanya . Practico l'handbol i quan puc vaig a córrer o
en bici. En ocasions vaig a jugar a pàdel amb els amics.
Dóna'ns un consell: Lluiteu sempre per aconseguir allò que voleu.
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ANNA CANÉ, EN PRÀCTIQUES
L'Anna ha estat fent les pràctiques de música a l'Institut. A continuació ens explica com li han anat
Quants anys tens i on vius? Tinc 24 any. Visc a Torrent.
Què estàs estudiant? Estic estudiant un Màster per formació del professorat
Per què vols ser professora de música? Perquè fa anys que estudio música i
que faig classes de violoncel, m'agrada molt que els alumnes s'involucrin
amb la música.
És la primera vegada que fas pràctiques? Sí.
Quines coses t'han agradat més de l'INS Baix Empordà?
M'agrada el fet que feu moltes activitats, com la Revista, Mediació, el
Musical, molts projectes, etc. I que es un centre molt gran que us ofere ix
moltes oportunitats.
Quines coses no t'han agradat? Cap, m'ha agradat molt tot.
Com veus als alumnes? Que són molt variats, alguns tenen molt
d'interès, altres gens però en general són bons alumnes.
I als professors? En general molt bé. S'impl iquen molt amb els alumnes.

.

Com veus el món de l'ensenyament? Estan fent molt de malles retallades i que això sobretot afecta als
alumnes. Crec que s'haurien de canviar moltes coses.
Com veus aquest món comparat en quan tu vas estudiar? Més o menys igual. Potser amb més casos de
falta d'interès, motivació i comportament.
Et veus preparada per donar classes? Sí. Suposo que hauria de fer molta feina per preparar les classes.
Explica com ha de ser el professor ideal: És molt difícil. Depèn dels alumnes, la matèria, el context, etc.
Però una bona base surt d'una persona que té vocació i uns alumnes que tenen ganes d'aprendre.
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JUDITH ORTIZ, HOSTESSA DE VOL

La Judith Ortiz és exalumna del centre. Les alumnes de segon de revista perquè ens expliqui quins records guarda i quins plans de futur té ...
Quants anys tens?
28 anys.

Mantens contacte amb alguns professors
o companys?
Amb companys de classe sí i amb profes-

Fins a quin curs vas
estudiar a l'INS Baix
Empordà?
Fins a segon de batxillerat.

sors, encara que no vinc gaire pel centre;
quan els veig, els saludo.
A què et dediques, actualment?
Estic estudiant per a ser auxiliar de vol,
hostessa de vol. És una professió que
sempre m'ha cridat l'atenció i ara m'hi vull
dedicar.

Què vas fer quan
vas finalitzar
l'institut?
Vaig treballar durant
uns set o vuit anys i ara en fa dos que 'estic
estudiant varis cursos.

Quins plans de futur tens?
Gintre de poc marxaré a l'estranger per estudiar i millorar idiomes, però en un futur una
mica més llunyà, m'agradaria arribar a ser
hostessa de vol.

Quins anys vas estar estudiant a
l'institut?
Des de el 19.98/99 al 2002/03.

Quin va ser l'últim cop que vas venir a
l'institut?

Veus molt canviat l'institut?
Sí, està molt canviat.
Sobretot veig canviada tota la part de dalt
que es nova (batxillerat i Cicles Formatius),
la part del pati i dels cuiners. Hi ha moltes
noves tecnologies adquirides al centre i la
biblioteca és molt mes gran i molt xula.

Quan estava treballant de monitora al menjador, amb la meva mare.
Has viatjat molt?
Sí, a Caracas, Santo Domingo, Anglaterra,
Itàlia, Mònaco, Alemanya, Amsterdam , entre
d'altres.

Quins professors coneixes o de quins et
recordes més?
Óscar Pérez, Carme Güell, Xevi Vila, Gisela,
Benito, la Judit, Marta Blanc, Pilar Valenzuela, El Sr. Ferrer, Montse Vilaseca: tinc molt
bon record de tots ells.
Quina era l'assignatura que més
t'agradava? I la que menys?
Literatura, Anglès i Llatí. I la que menys Història i Filosofia, tot i que ara reconec que
m'agradaria tornar-les a fer!
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RIDA I PERE, DOS EXALUMNES UNA MICA «LlANTES»
En Pere Arellano Sicars i Rida Saaba són dos exalumnes que van estudiar a l'INS Baix
Empordà. Tres alumnes de Revista de segon, els van entrevistar. Va ser una entrevista divertida!

Quants anys teniu?
Rída i Pere: 22.

peu, sense voler, sense pensar.
R: Doncs ... fer campana. Es pot dir que és
una petita malifeta, no?

Quins anys vau estar estudiant al centre?

P: Jo vaig estudiar aquí des de el 2002 fins al

Mantens contacte amb alguns professors o
companys d'abans?

2006.
R: I jo des del 2002 fins al 2009.

P i R: Sí, alguna vegada amb l'Òscar o en

Pere Pérez, perquè a vegades venen a dinar
amb altres professors, al restaurant on treba-

Quins professors teníeu?

P i R: Que segueixin aquí teníem a la Marta

llem. Amb alguns alumnes també.

Solés, en Lluís Carbó, la Carmen Gonzalo, en
Pere Pérez, en Xevi Vila, en Rogeli, l'Óscar
Pérez, la Gisela, en Quim Figuerolas, en Benito ...

Quins plans de futur teniu?

P: Ser cuiner i passar de cambrer a la cuina.

R: Ara estic fent un curs de monitor de sala
de musculació i "fitness".

Com recordeu l'institut?
P:Jo el recordo com una època molt guay.
R: Massa guay.

Quin va ser l'últim cop que vau venir a
l'institut?

Quines diferencies trobeu que hi ha d'abans a
ara?
P i R: La planta de Baix s'ha mantingut .tal i
com estava abans, però algunes aules han canviat, com la biblioteca, les aules, etc. I respecte la planta de dalt quasi tot és nou. La logística d'institut està molt més adaptada als temps
que corren, és molt millor.

R: A matricular-me per pastisseria. Però no

vaig tornar.

P: L'últim dia de classe.
Heu viatjat molt?
P i R: Si, una mica, ara recordem Amsterdam.
EN RIDA I EN PERE, ENMIG DE LES AUTORES
D'AQUEST REPORTATGE

Éreu bons alumnes o més aviat uns "¡¡antes'?
Pi R: A mitges, ens agradava divertir-nos, però sense faltar al respecte.
A què us dediques?
Pi R: Treballem en un restaurant, de cambrers, al Restaurant el Pedró de Pals.
Alguna malifeta que recordeu?
P: Abans totes les portes eren de vidre, i un
dia doncs ... en vaig trencar una d'un cop de
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IBTISSAM JAAIDI
La Ibtissam és una exalumna del lES Baix Empordà amb una vida molt interessant
Durant quants anys vas estudiar en el Baix Empordà? Els 4 anys de la E.5.0 i 3

anys més fent batxillerat, en total 7 anys.
Com recordes l'institut? Doncs tinc molt bons records de l'institut. dels profes-

sors i companys.
Quin record tens de les classes? Les classes eren lluminoses, però els últims anys

els vàrem passar en els barracons, aleshores feien les obres d'ampliació.
Quines assignatures t'agradaven més i quines menys? Les que m'agradaven

més eren les de historia, geografia, i matemàtiques, a part de les que a tots ens
agraden que són la plàstica i educació física. Les que menys, la física i la química,
també les llengües.
Quins professors recordes? Els recordo a tots, una altra cosa és en recordar-me

de tots els noms. Pilar Valenzuela, Núria Corona, Albert Requena, Toni Llach, Benito, Gisela, Oscar, i que hem perdonin la resta que no recordo els noms, soc molt dolenta amb això.
Quines excursions recordes? Recordo les que fèiem sempre per carnaval, el dijous gras, sempre sortíem a fer algu-

na activitat física. Recordo que vàrem anar a port aventura amb tots els cursos de la e.so. jo aleshores feia segon
curs i recordo que anava gent de quart, va ser un gran dia . Recordo sortides amb la classe a Girona, Barcelona, visites culturals. I les que fèiem amb la coral també.
Què vas estudiar ef Baix Empordà? Vaig fer l'E.S .O, Batxillerat humanístic i Batxillerat tecnològic.
Què vas fer quan vas sortir del Baix Empordà? Vaig cursar una formació de grau superior, del ram de l'edificació i

obra civil.
El curs és de realització de plans d'obra a l'lES santa eugènia.
Encara estàs estudiant? Després del cicle vaig entrar a la universitat de Girona, i estic cursant l'últim any de carre-

ra.
Que estudiés? Grau en enginyeria de l'edificació.
Tens bons records de l'institut? Sí molt bons records en general. Teníem molt bons professors, i no recordo que les

classes fossin avorrides.
Encara tens contacte amb els companys de l'institut? Si, el contacte hi és, però m'agradaria tenir contacte amb

més companys, ara només tinc contacte amb uns quants.
Eres una bona estudiant? Aquesta pregunta l'haurien de respondre els professors ... . Però sí que hem considero

una bona estudiant, ja que he tingut sempre la confiança dels professors i un bon tracte amb ells.
Quan eres petita, què volies ser? Doncs de petita tenia clar que volia ser alguna cosa que tingués relació amb les

obres, ja que el meu pare té una empresa de construcció i de petita anava amb el casc a voltar per les obres . Per a
mi era com entrar en un altre món i amb aquelles màquines tan grans m'ho passava genial.
A quina escola vas anar de petita? Vaig començar els estudis de p3, p4 i pS al Barceló i Mates, i vaig seguir allà fins

a 3er de primària. Després ens vàrem mudar i vaig acabar la primària al Torres i Jonama de Palafrugell.
De petita eres bona estudiant? Suposo que sí, crec que les ganes d'estudi, la dedicació i tot plegat, es comença a

assolir de petit. A més, encara avui, quan hem trobo als professors que tenia de petita, hem saluden i hem recor-
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den lo bona nena que era.
Ens podries explicar alguna anècdota de quan anaves al Baix Empordà? Buf, podria explicar-te moltes. Jo era molt
activa dins de l'institut i sempre era la primera en apuntar-me a totes les activitats que es feien, a més de proposar
sempre de noves. Doncs la que més gracia hem fa és la meva exagerada exigència i perfeccionisme que tinc alhora
de fer les coses . Vaig estar fent el treball de recerca durant els dos anys de batxillerat, i el tenia molt treballat, i fins
l' últim moment, recordo que era un divendres vaig voler acabar de retocar quatre coses per a deixar-lo llest i portar-lo a imprimir. Va passar que no sé que va passar, de cop tot es va eliminar i un poc més i hem dóna un atac cardíac.
Menys mal que tenia tot el treball en trossos, mig fets a mà i altres a Word, i tenia moltíssimes pàgines, crec que en
total eren unes 410 pàgines. En aquell moment van aparèixer els meus vells i entre els veïns, jo , els meus pares i el
meu germà, vàrem tornar a escriure tot de nou, durant tot el cap de setmana. Aquell cap de setmana el vaig passar
plorant de desesperació, i dilluns el vaig entregar juntament amb la resta de companys. AI cap d' un dies hem van
trucar de secretaria i hem vàrem dir que hem donàvem una setmana més per a acabar de fer-ho perquè es varen
adonar que tenia planes en blanc, i d'altres mig en Ariel i mig en Times New roman, un caos. Però gràcies a déu tot
va sortir bé i vaig treure en excel·lent de totes maneres.
Que és el que t'agrada fer a les estones lliures? Doncs m'agrada fer esport sempre que tinc temps, escoltar música
i llegir alguna novel·la i també fer activitats amb la família i els amics. Però últimament, amb la universitat i la feina,
no em sobra gaire temps.
Quins plans de futur tens? En aquests moments tinc planejat sortir del país i anar a França, a parís concretament.
M'han comentat que allà hi ha molta demanda d'enginyers.
Dóna'ns un consell a les que encara estem estudiant? El meu consell és intentar disfrutar de cada moment estudiantil, ja que l' institut, la universitat o d'altres, no tenen res a veure. I sempre queden aquells re çords i si són bons
millor. I referent als estudis, fer el que es pot, i demanar ajuda als professors sempre que faci falta . I sobretot escollir allò que us agrada, ja que el que es vol arribar a fer amb els estudis és tenir una garantia de futur, que almenys
sigui alguna cosa que agradi i us empleni de satisfacció .

Qüestionari breu

------\

Data de naixement: 15/02/1988
El teu menjar predilecte: Kebab
Llibre que t'agrada més: 10 Negritos sobre la mesa (intriga)
Actor i actriu preferit: Vin Diesel, Jessica Alba
Grup de música preferit: No tinc un grup preferit, m'agrada tota la mú-

\
\
\

..,
--------\
\
\

,

\

sica
Color preferit: Tu rquesa
Un lloc per viatjar: Tailàndia
Un somni per complir: Un futur feliç amb el meu home i treballar d'allò
meu, i poder fer allò que ens agrada, que és viatjar en moto.

\
\
\

La teva mascota preferida: M'agraden les mascotes, però no per a tenir
mascota a casa.
El teu perfum preferit: Aqua di Gioia
ntrevista de Fàtima Chanan, 3r ESO
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CARLA GALLARDO

El passat 8 d'abril, vam fer una entrevista a una exalumne del centre: la Caria
Gallardo. Ella, amb molta amabilitat, va respondre les nostres preguntes, i això és el que ens va dir:
1. Durant quins anys vas estar estudiant a l'
Institut?
2. Tens bons records de l'institut?
3. Recordes algun company de classe?
4. Vas repetir algun curs?
5. Estudiaves molt? Eres bona estudiant?
6. Vas fer batxillerat? I un cicle formatiu? Et
va ser difícil?
7. Treies bones notes?

9. La que més era Biologia i la que menys era
Mates. Però no per la professora (diu entre
riures).
10. Sí. He tingut molt bons professors, excel'lents, i no vaig tenir cap problema amb
ells.

8. Penses que ha estat important l'Institut en
la teva vida? Per què?
9. Quina era la teva assignatura preferida? I la
que menys t'agradava?
10. T'agradaven els professors que tenies?
11. Et van expulsar alguna vegada? Moltes o
poques?
12. Quin és el millor record de l'Institut
13. Com va ser e1 final de l'Institut?
14. Què fas actualment?
15. Quins plans tens pel futur?

RESPOSTES
1. Vaig estar des del 2002 fins al 2009.
2. Sí, sobretot de Batxillerat, més que de
l'ESO.
3. Sí. Me'n recordo de tots.
4. No.
5. Bé, es pot dir que no era de les miliars, però tampoc de les pitjors.
6. Vaig fer el Batxillerat científic.
Sí, la veritat és que em va costar bastant.
7. Treia entre sisos i vuits. Normaleta ...
8. Sí. És important per poder-se formar
bé i tenir els coneixements bàsics per a
la vida.

11. No em van expulsar mai.
12. El viatge de final de curs a Madrid. Ens ho
vam passar molt bé.
13. Trist. Perquè portes molts anys amb la
mateixa gent i no saps què passarà, si encara
tindràs contacte amb ells o els tornaràs a veure.
14. EsVc acabant la carrera d'infermera.
15. Treure'm l'especialitat de llevadora i anar a
l'estranger per continuar formant-me.
MOLTA SORT, CARLA I GRÀCIES PER TOT!
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Quatre noies de Batxillerat fan teatre al Teatre Municipal de Palafrugell. Estan preparant una obra
de teatre que ens representaran a finals de juliol Voleu saber més sobre aquestes classes de teatre?
Doncs us expliquem una mica sobre el curs jove que ofereix el TMP: el curs jove és un espai de creació, experimentació i joc per als nois i noies que vulguin ampliar la seva capacitat d'expressió i socialització. El curs és per a nois i noies d'entre 13 i 17 anys, i les.classes són cada dimecres, dues hores al
vespre. Per a que pugueu saber una mica més sobre la vida artística d'aquestes noies, us deixem les
respostes a unes preguntes que els vam fer en grup:

KIRIA FRIGOLA, ALBA P ÀEZ I L'ALBA HERNÀNDEZ
Des de quan feu teatre?
Kiria: Des dels 7 anys.
Alba Paez: Des de molt petita a l' escola, i des de fa 5 anys al
TMP.
Alba Hernàndez: Des de fa 3 anys.
Per què vau decidir fer teatre?
Kiria: La meva mare em va dir que estaria bé provar-ho i al final
em va agradar.
Alba P.: Perquè m'agradava molt anar a veure obres i vaig decidir provar-ho, i em va agradar. Alba H.:
Perquè era una noia molt tímida i a l'escola on anava no hi estava gaire bé, i vaig pensar que fer teatre seria
una bona idea per fer nous amics.
Què us agrada més a l'hora d'interpretar? Com feu per ficar-vos en el personatge?
Kiria : Hem llegeixo el guió, veig com ha de ser el personatge i ho interpreto. M'agrada interpretar qualsevol tipus de personatge.
Alba P.: La sensació de nervis que es sent quan s'està sobre ¡'escenari, i la satisfacció de fer gaudir al públic. El professor ens indica com és el nostre personatge, normalment ens dóna petits detalls del caràcter i la
vida del nostre personatge, així ens és més fàcil a l'hora de creure'ns-el i interioritzar-Io.
Alba H.: El que més m'agrada és entendre la vida dels meus personatges i la seva manera de ser. Per ficarme al paper intento trobar semblances entre el meu caràcter i el del personatge i des d'aquÍ intento portar el
personatge al màxim.
Quina va ser la primera obra de teatre en la que vau participar i quina edat teníeu?
Kiria: "Un barret de palla"; la vaig fer a l'estiu.
Alba P.: "Mals d'amor d'una gata francesa". Tenia 12 anys.
Alba H.: Tenia 14 anys i va ser "Mar i Cel".
Penseu dedicar-vos tota la vida en fer teatre o preferiu deixar-ho com una afició, o un hobbie?
Kiria: He pensat en presentar-me a l'institut del teatre però de moment ho deixo com un hobbie.
Alba P.: Millor com un hobbie.
Alba H .: M'agradaria dedicar-m'hi, seria molt divertit, però crec que faré una carrera de psicologia i deixaré el teatre com a extraescolar, però mai ho deixaré.
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Recomanaríeu a algú que faci teatre? Per què?
Kiria: Ho recomanaria a tothom, perquè si t'has d'aprendre un paper i estàs mesos i mesos practicant perquè et surti bé, quan surts a l'escenari i ho interpretes de la manera que ho has de fer, et sents satisfet del
teu treball.
Alba P.: Sí, perquè serveix per obrir-se, conèixer gent i conèixer-se a un mateix, però sobretot per sentir la
sensació que es té al actuar i per lo gratificant que és quan es veu la reacció del públic.
Alba H.: Si, crec que tothom ho hauria de provar, almenys una vegada a la vida, ja que encara que sigues
una persona molt tímida sempre en pots treure alguna cosa bona i coneixes gent amb la qual pots passar
molts bons moments.
Penseu que tothom pot dedicar-se al teatre o penseu que han de tenir algun tipus de carisma, qualitat?
Kiria: No tothom s'hi pot dedicar. Si ets vergonyós i et costa treure les paraules de dins t'anirà malament.
Alba P.: Jo crec que tothom s'hi pot dedicar esforçant-se i posant-hi ganes, però si té qualitats escèniques
millor.
Alba H.: Si aquesta persona només fa teatre com a afició, crec que l'única cosa que fa falta és ganes d'aprendre, però si ja s'hi vol dedicar professionalment aleshores si que es necessita una mica de carisma a l'escenan.
Quina obra esteu preparant? Quan la representareu? De què va?
Kiria: "Moulin Rouge". L'estrenem al juny. És una obra de amor sobre unes cortesanes i un escriptor.
Alba P.: Aquest any farem "Rouge", una adaptació del musical Moulin Rouge però molt més enfocada a la
comèdia. La repre~entarem els dies 29 i 30 de juny.
Alba H.: Estem preparant una obra que es diu Rouge, està basada en la pel·lícula de Moulin Rouge i volem
recrear l'ambient d'aquella època en el barri de Montmatre amb històries dramàtiques i algunes amb més
humor. La farem e129 i e130 de juny al Teatre Municipal de Palafrugell.
Quants dies dediqueu al teatre? Quantes hores a la setmana?
Kiria: 2 hores a Palafrugell i 4 hores a Girona
Alba P.: Un dia a la setmana, dues hores.
Alba H.: Em dedico al teatre 2 dies a la setmana, que fan un total de 5 hores setmanals.
Quan feu una representació, ve molta gent?
Kiria: Normalment sÍ. Vénen amic, familiars, amics dels nostres amics ...
Alba P.: Depèn de si l'obra que fem és molt coneguda o poc, i de la publicitat que en fem, però normalment
omplim el teatre.
Alba H.: Normalment ve força gent i sempre intentem fer la major publicitat possible, perquè vingui com
més gent millor!

Reportatge de

Júlia, Yasmina i
Miruna

Aula de Teatre

(2n ESa)

PaLafruge LL
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Des de fa molts anys, la gent compra àlbums de fotografies i els emplena amb les seves fotos preferides. De vegades, si han fet un viatge, agafen el tiquet de tren o d'avió i
l'enganxen junt amb les fotografies. Així es va originar l' Scrapbook. ..
Què és l'Scrapbook? L'Scrapbook és una afició, un hobbie. Si traduíssim la paraula al català significaria una cosa així com "llibre de retalls", fent referència a l'explicació anterior.
Seguint amb la idea de que l' Scrapbook és un llibre de retalls on la tècnica utilitzada és la
de personalitzar àlbums de fotografies, si busquem a Internet la seva definició ens diu que
l'Scrapbook "és un mètode per conservar històries personals i familiars en forma de fotografies, mitjans de comunicació impresos, i records en àlbums decorats."
En què consisteix? En retallar, enganxar o fer un collage per crear una composició de memòries i records mitjançant les teves fotografies. Aquestes es decoren amb ornaments de tot
tipus: adhesius, botons, cintes, papers especials, flors de paper, enquadernadors, etc.
L'origen de l'Scrapbook el situem als Estats Units, on s'estima que hi ha uns 25 milions
d'aficionats. Encara que el seu origen es remunta a diversos segles enrere, la seva popularitat va començar fa uns 15 anys.
Hem preguntat a dues persones que estudien i/o treballen a l'lES que practiquen
l'Scrapbook i aquí teniu les seves respostes:
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ENTREVISTA A L'ESTRELLA COLLADO I A LA JÚLIA RODRÍGUEZ
Què significa l'Scrapbook per a tu? És una afició, és una manera d'expressar-se, plasmar les teves idees en els projectes, i em relaxa moltíssim. Estic allà concentrada, desconnecto, em poso música, i van sortint coses.
Des de quant fas Scrapbook? Poder des de fa un any o dos.
Com vas descobrir l'Scrapbook? Doncs a partir d'un regal ( ... ); en Lluís Carbó li volia fer un regal a la seva dona, i
una companya de l'institut li va fer un àlbum. I a partir d'aquí vam començar a sentir parlar de l' Scrapbook; mirant
per internet un noia que feia braçalets i més manualitats, també parlava de l' Scrapbook, però no sabia què era; vaig
buscar-ho i al final em vaig aficionar a ell.
Quant temps dediques a aquesta afició? Ara, no tinc massa temps. Per Nadal he fet coses. Ara, faré recordatoris de
comunió ... Però no, no dedico unes hores concretes . Si tinc temps lliure, t'hi pots passar hores.
Mensualment, quants diners et gastes menys o més? Entre uns 20 i 60 euros.
A quina/es botigues compres els materials? Normalment a una botiga de Torroella que es diu "Les Parisinnes". A
Palamós també hi ha una, la de la Momo. Per Internet també hi ha Up & Scrap i Natural Scrap.
I com has descobert aquestes botigues: t'han parlat d'elles o les has descobert tu? En part les he descobert, sobretot per internet, però la de la Momo perquè feia un curset amb ella.
Coneixes a gent que practiqui l' Scrapbook? Sí. Us junteu en grups? De vegades, dues o tres persones.
Vas a tallers? Sí, molt de tant en tant. A on els fas? A "Les Parisinnes" fan tallers.
Coneixes a alguna persona professional o que sigui coneguda en aquest món? Si, la Momo i la Marta i la Dolors
de "Les Parisinnes"
Has anat a alguna fira d' Scrapbook? Al desembre vam anar a' Barcelona.
Tens alguna màquina per fer Scrapbook? Tinc l'assecador per fer embossing, segells, la Big Shot i moltes troquel·ladores.
Amb quina finalitat fas els teus projectes? Penso que són personals, no és una cosa que has comprat, si no que ho
has fet tu, o que li regales a una persona que és important per a tu, i amb la finalitat d'aprendre noves tècniques, però
hi ha a vegades que' els faig per regalar.
Penses que l'Scrapbook és un hobbie car? Sí, molt car!
PREGUNTES EXTRA A LA JÚLIA RODRÍGUEZ
Alguns amics i amigues teves ens han dit que tens un blog sobre Scrapbook. És veritat? I si ho és, com es diu?
Sí, és veritat. Es diu ¡Scrapea cuanto puedas! (Direcció: scrapeacuantopuedas.blogspot.com)
Hem vist que al teu blog d'Scrapbook tens una entrada on expliques que vas rebre un premi. En què consisteix? Bé, el premi s'anomena "Liebster Award" i l'atorguen als "bloguers" que tenen menys de 200 seguidors en el
seu blog. Un bloguer o bloguera t'etiqueta a l'entrada que ha fet elJ/a sobre aquest premi. Llavors, segueixes uns passos, contestes unes preguntes i llavors nomenes als blogs que tu creus que es mereixen el premi.
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iSCR:\PEM~I @ ESTA DE SORTEO'
IChicas! ¿Aun no os habéis enterado? ¡SCIt-\Pemm@estadesorteo!
\'a eumpl!! un añito y lo celebra sorteando un kit scrapero la mar de chulo.
iAle, a parucipar! Si ditais encima de la ¡mag!!n ¡reis directamente a la entrada de su blog que habla sobre eso.
¡Besos!
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EL BLOG PREMIAT DE LA JÚLIA
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ELS HELICÒPTERS TELEDIRIGITS

Entrevista a Joan Martí, aficionat al món dels helicòpters
Quants helicòpters teledirigits tens? Quatre.
Quan va començar la teva afició als helicòpters teledirigits? Cap als 7anys, quan em van
regalar el primer.
Quin és l'helicòpter que fas volar més? El WALKERA V200D01 i el Nano-copter SPY CAM
perquè és un helicòpter que és per fer-lo volar per dintre casa.
Hi ha algú que t'ajuda? El meu pare.
Quan siguis gran vols ser pilot d'helicòpters? Sí, m'agradaria molt.
T'agradaria tenir mes helicòpters? Sí, m'agradaria tenir-ne un de gasolina.
Com va ser el teu primer helicòpter? Un helicòpter gran, no el sabia fer anar però al cap d'una
mica de temps ho vaig aconseguir.
Quant val un helicòpter d'aquests teledirigits? Els nano-copters de 20 a 50€ i els grans de
80€ en amunt.
A quins llocs vas a fer volar l'helicòpter? A
camps que són planers.
Coneixes a altres persones que facin el mateix
que tu? Conec un noi que abans en tenia un de
gasolina.
PARTS DE L'HELlCOPTER (WALK
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ELS HELICÒPTERS D'EN JOAN
Aquest és un nano-copter,
l'helicòpter més petit que té. És
un model T-SERIES .

Aquest helicòpter és un nano-copter model SPY
CAM( és diu així perquè porta incorporada una
càmera).

Aquest és l'últim heli
Joan, és el que li va m
WALKERA V200D01
Aquest helicòpter és el primer que va
tenir en Joan, li va regalar una amiga per-

r que ha tingut en
bé. És un model

Aquestes boles són uns protectors

què li va caure a al seu pati, li va donar fi=~=~~~ii¡
sense comandament, però el seu pare
n'hi va fer un a partir d'un comandament d'un cotxe teledirigit vell.

que s'enganxen als patins de l' helicòpter del model WALKERA
V200D01. Si cau amb picat a terra o
hi ha una paret o alguna cosa per
l'estil toquen primer les boles que
l'helicòpter o les aspes, que és el
més fràgil.

CONSELLS PRÀCTICS

Els helicòpters no poden volar bé quan fa vent perquè es desestabilitzen.
Als helicòpters, si els queda poca bateria, poden caure en picat. La bateria dura uns 20 minuts.
Si no és connecten bé tots els servos digitals, l'helicòpter no es pot enlairar.
Els helicòpters no es poden enlairar en llocs que no hi ha una superfície plana.
Els nano-còpters no es poden fer volar a fora, perquè es perd la senyal
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Harlem Shake és un fenomen d'Internet basat en vídeos virals que va començar a guanyar fama a
finals de gener de 2013, després del llançament d'un vídeo a YouTube pel blogger còmic Filthy
Frank. El vídeo original va ser publicat el 30 de gener de 2013 i contenia un recul l còmic. A partir
d'ell es va elaborar el posterior vídeo amb el gag original ampliat. Consisteix en gravar un vídeo de
30 segons: en els 15 primers, una persona sola balla i els altres no li fan cas. Després de 15 segons,
tots comencen a saltar, ballar etc. Aquí en teniu una mostra:
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ARIADNA TRIAS
SELECCIÓ ESPANYOLA DE CICLISME
L'Ariadna fa compatible el 2n de Batxillerat amb el Ciclisme d'alt nivell.
Ens ho explica a continuació:
A quina categoria estàs competint?
Júnior de segon any.
Quants anys portes fent ciclisme?
Des del 2005,8 anys.
Quina és la teva especialitat?
Competeixo en carretera i en muntanya.
Que vas anar a fer al País Basc?
Vaig ser seleccionada com a integrant de la
selecció espanyola femenina i vaig anar-hi
concentrada. Ens van fer proves físiques i
mèdiques, i vam córrer el cap de setmana.
Com va anar la cursa (o les curses)?
Corríem amb nois júniors, per agafar nivell de cara al mundial. El primer dia vaig caure i
més tard vaig punxar, peró vaig acabar la cursa . El segon dia no vaig tenir cap avaria mecànica . Va ser una bona experiència perquè érem 100 corredors!!
Vas guanyar algun premi?
Jajaj no, tan sols corríem per entrenar i agafar nivell.
És un esport molt sacrificat?
Moltíssim! Has de sacrificar moltes coses perquè has d'implicar-t'hi el 100%. I has d'estar
sempre en forma.
Quants dies entrenes a la setmana i en què consisteixen els entrenament? r
Entreno 6 dies i en descanso 1, normalment els dilluns.
Els entrenaments són variats: sèries de força, sèries en pujada, esprints, entrenaments de
fons, dies suaus ...
Com compagines el Batxillerat i el ciclisme?
És un pèl difícil per no dir que ho és molt! Durant el batxillerat et demanen que rendeixis al
100%, has d'estudiar molt i estar sempre al dia, i amb els entrenaments sempre "vas de
cul" i has d'aprofitar totes les estones que se't presenten!!
Què faràs de cares el curs vinent? Com combinaràs la Uni i el ciclisme?
Encara no ho tinc totalment clar. .. El més segur és que vagi a la universitat a estudiar nutrició i dietètica, intenti compaginar les dues coses peró em sigui difícil i ho hagi de deixar.
Espero que no sigui així.
A quin ciclista admires?
És una resposta complicada, podria dir que Alberto Contador.
Fins on vols arribar en aquest esport?
En ciclisme femení és difícil arribar a competir amb les millors del món, perquè per fer-ho
has de destacar, tenir qualitats, ganes i sens dubte, marxar a córrer a fora. Però és un objectiu que pretenc assolir.
Escoltes música quan vas en bici? Quina?
No, mai escolto música.
Quina bici portes? Quan val? Tens moltes avaries?
La bicicleta de carretera és una Massi de carbono i la de muntanya una Ditec de carbono.
Aproximadament cada una val uns 3000 euros, però sempre has de fer manteniment i això
surt car! Cada tres mesos has de canviar fundes, cables, neumàtics ... A més dels components que es trenquen en caigudes i o s'espatllen.
Per Àle Medina i Saïd El Aarbaoui, 3 ESO
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KIRIAN MIRABET, ALUMNE DE 2N DE BATXILLERAT

Campió d'Espanya i del Món d'Enduro
Quant fa que corres?

T'alegres d'arribar on has arribat?

Ara ja farà aproximadament uns 7 anys que vaig començar a ficar-me en el món de la competició, però
d' una manera molt poc seriosa, era més per veure si
era possible acabar una cursa que per fer un bon paper en ella.

Estic contentíssim al veure que tot l'esforç sempre porta a
un lloc, i poc a poc tot va pujant, tant l'esforç com els objectius.

Quants anys tenies quan vares començar?
Vaig començar amb uns 10 anys, amb l'ajuda de la
meva família i la meva obsessió per provar-ho.

Què és el que et va interessar per practicar aquest
esport? Per què?
Els meus pares de ben petits ens van donar l'opció
de triar entre molts esports, però la sensació que em
dóna anar amb moto, no l'he trobada enlloc.

Quantes competicions has fet?
La veritat és que moltes, dir un nombre exacte és
difícil. Els primers anys corries totes les carreres que
podies, totes aquelles que tenies a prop. Ara ens centrem en unes 20 carreres a l'any aproximadament.

Quantes motos has tingut o tens?
Quan comences a enfocar aquest esport d'una manera més seriosa, no paren d'entrar i de sortir motos de
casa. Així ràpid podria comptar 20 motos, però no
sempre han sigut d'ús exclusiu pel que jo faig o per
córrer. Tenim motos per fer altres disciplines com
ara trial, així entrenem equilibri, o motos de motocròs, amb les quals entrenem en circuits tancats. Ara
mateix disposo de 4 motos, una de trial, dos
d'enduro i una de motocròs.

Quina marca de motos és la que més has utilitzat?
La meva tercera moto va ser una KTM, i des
d'aquell moment, només he tingut motocicletes
d'aquesta marca, menys les que fem servir per trial,
que
són
.A.q...Le..

Quina és la competició que més et va agradar?
La competició a la que vaig anar amb més ganes i la que
més em va agradar assistir va ser els LS.D.E d'Alemanya,
el campionat del món per equips, que em seleccionaren per
anar-hi: va ser increïble, i realment no ho esperava per a
res del món!

Com va anar el campionat del món a Alemanya?
Perfecte, ja que érem un equip de 3 persones i cap dels 3
va cometre grans errors; això va fer que estiguéssim al capdavant de la classificació al final dels 6 dies de competició.
Un resuÏtat que tampoc ens esperàvem, ja que els rivals es
presentaven molt forts .

D'on treus els diners per a les despeses de les motos?
El tema econòmic sempre ha estat recolzat pels meus pares, però ara estic dintre d'un equip amb els suport de certes empreses, que ajuden, a l'igual que Bandarra, una marca que hem creat a casa i els meus spònsors personals.

Quant vas a Alemanya, què fas quan no corres?
Les nostres competicions són molt llargues, aproximadament 10 hores cada dia de carrera; això fa que el poc temps
que tens lliure el dediquis a descansar, menjar o estirar una
mica les cames.

Com t'ho fas per posar-te al dia amb els estudis?
No és gens fàcil, però he de donar les gràcies al centre, a la
meva tutora, als meus companys i sobretot a la meva xicota, que m'ajuden a posar-me al dia des del primer moment
que tomo d'una competició.

Quant entrenes? En què consisteix un entrenament?
Entreno 3 o 4 cops per setmana amb moto, i els dies que no
puc tocar la moto faig "spinning" o vaig a córrer. Els meus
entrenaments de moto van variant depenent del moment de
la temporada, però intentem anticipar els terrenys de les
carreres on correm.
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Quants anys tens?

A quin motorista admires?

Ara mateix tinc 17 anys, a punt de fer-ne 18.

Antonie Meo.

D'on et ve l'afició?

Has tingut alguna caiguda important?

La meva afició ve del meu pare, que de jove va córrer
amb moto.

Moltes! Amb aquest esport . dificil no tenir caigudes
importants, però moltes vegades et quedes amb
l'anècdota i algun que altre blau.

En quina modalitat corres? I en quina categoria?
Competeixo en Enduro, en categoria Junior o 125, depenent del campionat.

En què consisteix aquesta modalitat?

I una lesió greu?
He tingut 3 lesions greus, el trencament del braç, un
traumatisme al cap bastant fort i la ruptura de 4 dels 5
lligaments que tenim al genoll.

És un circuit d'uns 100 km , on trobes de 3 a més especials, que són circuits d'uns 10 minuts aproximadament
on has de fer el millor temps possible. Per anar
d'especial a especial hi ha enllaços on tenim un temps
mínim per fer aquell recorregut; si vas més a poc a poc
del compte, aniran sumant minuts al teu temps final a
les especials.

Ara mateix el que fem és entrenar i rodar, per agafar experiència, i intentar estar el màxim endavant possible de
la classificació. Les aspiracions són seguir entrenant
molt fort i intentar pujar al podi el màxim de cops possible.

Quines carreres et queden?

I en el món dels estudis?

Ara mateix només queda una prova, a Galícia, campionat nacional d'Enduro.

M'agradaria estudiar Dret, quan acabi els meus e tudis
de batxillerat.

Quan comença i quan acaba la temporada?

Quines altres aficions tens, a part de córrer amb moto?

La nostra temporada comença al març, i acaba normalment a l'octubre. Però sempre s'inventen campionats
per córrer a l' hivern, però els pilots no els hi donen tan ta importància.

Quines aspiracions tens en el mon del motor?

Escoltar música és una de les meves grans aficions igual
que fer "wakeboard" a l'estiu amb els amics.

Periodistes: Marina García Martínez,

a Díaz Marín, Abegail De Vera Samoy
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VíCTOR DEL RIO, ATLETA DEL BARÇA
En Víctor del Rio, exalumne del Baix Empordà, ha fitxat per la secció d'Atletisme del Barça. A continuació, ens explica com li va pel nou club i com veu el futur...

Des de quan practiques l'atletisme?
Des dels 12 o 13 anys, però els meus pares són atletes, la meva tieta i ma germana també; per
tant podríem dir que sempre he estat lligat a les pistes.
Com és que et vas aficionar a l'atletisme?
Com ja he mencionat anteriorment, la meva família porta anys practicant-lo i a mi personalment
m'apassiona i m'agrada molt practicar-lo.

Què vas fer després de deixar el Baix Empordà?
Doncs vaig deixar el Baix Empordà a l'acabar l'ESO; vaig tenir la possibilitat de demanar una beca d'esports i aquesta va ser acceptada i vaig marxar cap a Barcelona a la Residència Joaquim
Blume.

Quina especialitat practiques?
Jo practico el triple salt. Seria difícil d'explicar com es fa per escrit, no sabria com fer-ho. Si algú
vol saber-ne, més tinc algun vídeo al youtube!

En quins clubs has estat?
He competit pel GEIEG gironí, després vaig estar un any sense club, a l'any següent em va fitxar
el club de ma germana, l'Agrupació Atlètica de Catalunya on he passat tres magnífics anys. Ara
mateix formo part de la secció d'atletisme del FC Barcelona.

Quants anys portes practicant aquest esport?
De veritat el practico des de fa uns 4 o 5 anys, però entrenant seriosament només un parell
d'anys.
Coneixes algun atleta famós?
Conec al llançador olímpic de disc, Mario Pestano i a un atleta també olímpic de 400 tanques,
Ivan Rodríguez.
Explica'ns com ha anat el fitxatge pel Barça?
Doncs ha estat una mica per interès mutu: ells necessitaven algú per a cobrir el triple salt a la
categoria júnior; jo estava disposat a fitxar i ells a fitxar-me. Es va parlar amb el meu entrenador i els meus pares i es va arribar a un acord.
T'agradaria competir en els jocs olímpics?
Evidentment, seria un orgull representar al meu país a uns Jocs Olímpics, ser de l'equip olímpic
espanyol seria tota una alegria.
Creus que hi arribaràs?
Encara queda molt per això i molts entrenaments per completar. De moment vull intentar fer
mínima per a l'europeu júnior d'aquesta temporada a Itàlia. És un objectiu difícil però donaré el
120% per poder anar-hi.

Són més durs, el entrenaments?
Doncs la veritat els entrenaments són força durs, però "quien algo quiere, algo le cuesta" .
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Què fas cada dia?
Doncs em llevo a les 9 i baixo a esmorzar, faig la motxilla i marxo a Ilinstitut on tinc classe de
9:45 fins les 14:25. Després dino i faig deures, jugo al futbolí o miro la tele fins Ilhora de marxar
a entreno, que és sobre les 17:30, ja que entreno a Montjuïc que queda a 20 minuts en transport públic. Després d1entrenament torno a la residència, sopo i vaig a estudiar o fer deures fins
Ilhora de dormir.

Et paguen? Quant?
La veritat és que no molt, a la meva edat no solem cobrar ben bé res, el meu sou anual ronda
els 600€; sembla molt poc però no tots els esports són com el futbol. A ratletisme no és disposa
de gaires diners.

Quins objectius tens, a curt termini?
Doncs la veritat, amb Ilhorari que tinc, puc compaginar força bé Ilesport amb Ilestudi. Encara així
els dies que arribo rebentat d1entrenament no hi ha qui es posi a estudiar.
I a llarg termini?

Doncs estaria bé que ho sabés jo! La veritat, no tinc gaire clar què estudiaré, primer em centraré en treure bones notes a 20n de batxillerat i a la selectivitat; després ja veurem què fem.

Et costa viure a Barcelona, lluny de la família?
Doncs costa viure lluny de la mama i el papa portant lS anys amb ells, però era un pas que havia de fer si volia evolucionar en ratletisme. També m1ajuda molt tenir la novia aquí, entrenant
junts, i el meu grup d1entrenament és com una petita família.

Quin és el teu atleta preferit?
Doncs el meu at:teta preferit és en Jonathan Edwards, que va ser el primer de passar els 18 metres i encara té el record mundial de la meva disciplina.

Quins altres esportistes viuen a la residència?
A la residència hi ha nois de baseball, de triatló, de pentatló modern, de voleibol, de golf, d1handbol i fins i tot d1escacs.

S'ha de cuidar molt, un atleta?
Doncs un atleta hauria de menjar sa, però algun McDonald's sempre cau. Normalment aquí ens
donen de menjar de tot, combinant peix amb carn, pasta, verdura, etc.

Per Endrit Qukovci
Fèlix Torra Gispert
i Ilias Akriach
2nESO
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A l'Institut hi ha un equip de volley que li posa moltes ganes. Són 12 jugadores que tenen ganes de
competir i, qui sap, potser arribaran a les Olimpíades! Parlem amb la Sènia i l'Evelin:
Quins dies entreneu? Dimarts i divendres Moltes hores? No, només dues a la setmana. En què consisteix
un entrenament? Fem deu minuts d'escalfament, després fem un entrenament bàsic, entrenar els tocs
de dits, de braços i finalment un partit entre nosaltres.
On entreneu? Els dimarts al pavelló d'hoquei i els divendres al pavelló de bàsquet.
Hi ha nois a l'equip? No.
Quantes sou l'equip? Som 12 jugadores.
Quines edats teniu? Entre 13 i 16 anys.
Qui és l'entrenador/a? L'Alexandra Molina.
Contra qui competiu? Fem partits amistosos de
tant en tant.
Competiu en lliga federada? No.
Creus que faríeu un bon paper en una lliga? Sí.
Heu de pagar inscripció? Sí, 20 euros per temporada .
Teniu equipament esportiu? No.
Quant fa que jugues? 3 anys :
Creus que heu guanyat nivell des de que jugueu? Sí.
Creus que en un futur alguna de vosaltres podria viure del volley? Potser sí.
Quin somni esportiu teniu? Entrar a una lliga.
A quin jugador admires? No admiro a cap jugador, només m'agrada jugar.
Pau Castillejo i Dani Martin
Per què vas triar volley i no un altre esport? Perquè em va agradar quan el
vaig provar.

SOULAYMANE ELAASRAOUI
Campió de Catalunya de Kick Boxing
Quan temps fa que practiques Kick Boxing? Tres anys i mig
En què consisteix? És un esport de contacte que consisteix en la defensa pròpia.
Per què el vas començar a practicar? Perquè jo feia karate al gimnàs doncs encara no em deixaven fer kick boxing, era massa petit. Un dia el meu entrenador va
obrir una nova classe de kick boxing per a gent més petita i em vaig passar.
Quants dies entrenes? Quan no tenim campionat, tres dies; però quan en tenim
són sis.
En què consisteix un entrenament? Cada dia fem una cosa diferent: un dia fem
treballs de resistència, un altre ens centrem en les cames i també en els braços.
En quina categoria? Cadet.
Quan competeixes? Quan surt qualsevol cosa truquen al meu entrenador i ell organitza.
Quin campionat has guanyat? El campionat de Catalunya.
Com va anar la competició? Molt bé. Sempre surts amb bastants nervis però quan estàs allà al mig t'oblides de tot i
et concentres més.
Què vas guanyar? El campionat de Catalunya.
Quines competicions tens ara mateix? Ara mateix res.
Per què recomanaries a algú, practicar aquest esport? Perquè és un esport minoritari que últimament està pujant
molt de nivell i que t'ajuda a centrar-te en les coses. Hi ha molta gent que no s'apunta a entrenar perquè es pensen
que és molt perillós però és mentida: és un esport més dur que els altres, però no és més perillós.
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LEOAGÜERO

Amb nom i cognom de futbolistes famosos, en Leo viu els seus inicis en el món del futbol amb il·lusió. Ens ho explica en aquesta entrevista
Des de quan jugues a futbol?
Des dels 6 anys.
En quins equips has estat?
A Begur i al Bisbalenc.
Què t'agrada més d'aquest esport?
Passar -m'ho bé i disfrutar.
Com va començar això del Barça?
Arribo del cole i la meva mare em va dir que faria les proves del Barça, no m 'ho creia. Estava esperant al
meu pare que arribés per preguntar-li si era veritat i em va di que sí. La meva mare em va dir que el divendres sortiria abans. Vaig fer les proves, va passar un temps i em van trucar.
Com ho fas per anar entrenar?
Els divendres, surto a las 12:00 de l'Institut i vaig cap a Flaçà i allà
agafo el tren.
Quin és el teu jugador preferit?
Leo Messi.
A quin país t'agradaria jugar a futbol? Per què?
A la Selecció Argentina. Perquè és el meu país d'origen.
Com combines els entrenaments amb els estudis?
Entreno els divendres i faig els deures els dissabtes o els diumenges. Entre setmana no hi ha problema.
Els teus pares estan d'acord que vagis fins a Barcelona? Sí.
T'has creuat amb algun jugador del primer equip?
Sí, amb Messi.
Quines proves vas haver de fer per entrar? Et van fitxar?
Un partidet, control, passes i xuts a porteria. Sí, em van fitxar.
Què feu en els entrenaments?
Fem físic, passes, xutem a porteria i fem un partit al final.
La filosofia del primer equip és la mateixa que la vostra? Més o menys.
Tens bones amistats amb els teus companys d'equip? Sí.
Com et defineixes jugant? Ràpid i amb un bon control de pilota.
T'agradaria acabar a la masia? Sí.
Pe r M ohamed Zayzoun, M anel Ponce i Pere Ca rreras.
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L'INTITUT LITERARI
Recull de treballs literaris fets per professors i al

Retallades. per Norbert Botella

En Gregori es va aixecar amb mal peu aquell tretze de setembre. I és que tot j
sentir un crec escru ixidor, que li recorregué per tota l'espinada: havia esclafat un

ar a e

escarabat. En la planta del peu nu tenia incrustat l'insecte, esventrat i amb les vL~""=~
va treure amb un kleenex usat la nit anterior, i el llençà a la bossa d'escombraries.
caminar amb la planta del peu , entrà dins el lavabo. Obrí la clau de la dutxa i s'hi su
_
calenta el desentumí i aprofità l'ocasió per rentar-se una vegada i una altra la planta "'-:
ulls, visualitzava l'agonia de l'insecte i aixó li produí basques.
Aquell matí en Gregori estava neguitós perquè esperava un missatge telemàtic amb
institut. Els professors com ell estaven sempre pendents d'aquests avisos que tramed'Educació i que obl igaven els professors a desplaçar-se al lloc indicat a l'hora adequada
va en el mirall , va pensar en positiu: aquell dia tindria sort. Ho pensà, però ho pensà se
cosa que féu que novament es sentís xuclat pel tornado de la realitat.
Obrí l'ordinador i trobà que havia estat triat per a una prova pilot. S'executaria sense de
l'institut d'un poble costaner. Calia presentar-s'hi amb el DNI. No va tenir la possibil itat de p
perquè entre les múltiples clàusules contractuals apareixia amb claredat les condicions labo
un terç de la jornada laboral i cobraria un terç de la nòmina actual. A més a més hauria de e
ta-cinc quilòmetres d'anada i uns altres quaranta-cinc, de tornada. S'entristí i fantasiejà amb el ;..
de treballar pel Departament d'Educació.
L'endemà en Gregori, puntual i voluntariós , aparegué a l'institut. La impressió que li causà el
bona , el trobà gran i net; i aquesta impressió augmentà més encara quan va entrar a ' les classe_
en Gregori aquell mateix dia ja féu classe. Els alumnes es van mostrar educats i atents, i ell va te
pressió que, si més no, havia après els rudiments necessaris per a l'ensenyament de la matèria que
tia.
Passaren dos mesos i en Gregori ja s'havia acostumat a treballar poc i a condu ir molt . Un dimarts, me~ estava fent classe, trucaren del Departament d'Educació. Volien parlar immediatament amb el Sr. Greç,
Sanchez Pijoan, perquè li havien de comunicar un canvi molt important en la prova pilot que ell engua ~
realitzava.
A partir de la recepció d'aquell missatge, en Gregori va passar a treballar únicament els primers vint minu
de cada classe. És a dir, que el canvi consistia a impartir únicament el primer terç dels seixanta minuts de
cada classe . Això comportava que li havien adjudicat més classes de menys temps cadascuna. En això
consistia la gran novetat. El seu nou horari ara s'estenia de dilluns a divendres, però -això sí- continuava
cobrant el mateix.

Per l'educació pública
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En Gregori trobà molt xocant aquesta proposta. Provenia d'un nou projecte docent amb el suport explícit del
Departament d'Educació. Els principis epistemològics d'aquest projecte estaven influïts en un nou corrent
psicopedagògic anomenat homeopatia educativa. Per descomptat, partien i s'inspiraven en les descobertes
mèdiques de Samuel Hahnemann. Aquest mètode d'ensenyament, per tant, s'emmirallava en la terapèutica
mèdica i creia a ulls clucs en la bondat del següent axioma: si inoculeu una petita dosi de coneixements
al cos-grup-classe , es potencia i s'incrementa enormement l'aprehensió cognitiva dels coneixements inoculats. Dins d'aquest nou projecte educatiu, el professor deixava de dir-se professor per anomenar-se inoculador de coneixements.
Així doncs, en Gregori passà a dir-se inoculador de coneixements i a treballar durant tota la setmana. Ell
sabia que estava arruïnat, perquè amb un sou d'un terç, no li sortia a compte anar i venir cada dia des de
casa seva. Així que decidí, per pura supervivència, quedar-se a dormir sense que ningú ho sabès a l'institut.
A partir d'aleshores, i amb l'excusa de preparar certes classes , en Gregori s'amagava a la biblioteca fins
que tothom marxava de l'edifici .
Aprofità molt l'estada dins la biblioteca. Així va llegir llibres com Barleby, I
'escrivent de Melville , Una solitud massa sorollosa de Hrabal o
La música de l'atzar de Auster. Se sentí verament feliç llegint aquells llibres i es va sentir tambè molt identificat amb els protagonistes d'aquestes tres novel·les. De fet tots tres personatges i en Gregori tenien un mateix aire de família .
Un vespre, mentre ell llegia a la biblioteca, entrà una senyora amb una escombra. De seguida veiè que
formava part de la brigada de neteja de l'escola. Es van saludar cortesament. I ella sense dir res més començà a escombrar el terra. De tant en tant, però, es mirava Gregori de reüll. L'endemà hi tornà, i a partir
d'aleshores cada vespre, vora les nou, entrava a la biblioteca, el saludava, feia la seva feina i se n'anava
silenciosament. En Gregori cada nit esperava la seva arribada.
Després de Setmana Santa, en Gregori tingué una visita inesperada. El conseller d'Educació va venir personalment per anufl ciar a en Gregori que havia estat novament triat per al projecte de Sigues un Terç. En
Gregori i el conseller es feren una cerimoniosa estreta de mans, mentre el fotògraf oficialitzava el moment
en una foto.
Aquest nou gir educatiu es devia al fet que el conseller havia assistit a la primeres Jornades de l'Educació
Homeopàtica al Segle XXI en què gran part dels ponents participants es varen queixar amargament de la
poca implicació que el professorat tenia en les noves directrius acadèmiques. Un d'ells, el Dr. Michael Borogin, del Departament Psicopedagògic de la Universitat de Nebraska, fins i tot va arribar a expressar la seva
total disconformitat amb l'educació entesa en termes convencionals. Segons el Dr. Michael Borogin , l'única
manera que el professorat entengui l'abast d'aquesta reforma educativa era mitjançant la somatització de la
reforma. És a dir, el professor havia de tenir una constància corporal que li recordés contínuament que tot
havia canviat en el procés educatiu.
En Gregori fou el primer a tenir el privilegi d'una tal somatització. Un dels punts fonamentals d'aquest conjunt d'idees pedagògiques és que el professor havia de creure's el que feia i el que deia. Per tant, en Gregori havia de creure's que era un terç en tots els sentits. Així que per tal que en Gregori es cregués que era
un terç, un dia el feren ingressar a l'Hospital Comarcal per sortir-ne l'endemà disminuït en una tercera part.
La intervenció, comptat i debatut, va consistir en amputar les dues cames a l'alçada dels genolls. La idea
de fons era que aquesta amputació recordaria als alumnes -i de retruc al professor- que tota la matèria impartida s'havia de condensar en un terç.
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En Gregori, disminuït, anava pels passadissos del centre educatiu damu

d'una petita plataforma amb

rodes que empenyia un petit motor. Si volem ser francs, hem de dir que eia les cl asses amb gran tristesa ,
perquè al començament els alumnes mantenien un silenci total en les seves classes de vint minuts.
Estaven més aviat horroritzats per la radicalitat de la proposta educativa que e Gregori representava, però ,
després, amb el temps, s'acostumaren a ell -els adolescents són així- i va n veure que era un professor que
no atemoria . Així que molt aviat els tutories no van deixar de parlar des que en Gregori entrava a classe
fins que en sortia.
Tan sols a la nit, en el silenci de la biblioteca , la seva ànima obtenia una mica de calma i de tranqu il·litat.
Com sempre, prop de les nou del vespre, la Isabel entrava a escombrar el terra de la biblioteca. Aquella nit,
però, la Isabel va sentir com l'assetjava una passió incontrolada. Tot va succeir quan ella va veure en Gregori damunt la plataforma ambulant. Ella encara no s'ho explica, però se sentí ferotgement atreta per ell. La
Isabel va sentir per primer cop en la seva vida una onada de compassió sexual envers una persona , i
aquesta persona era en Gregori. Així que s'hi acostà com hipnotitzada, es tragué la roba , i completament
nua, el besà llargament a la boca. En Gregori -tot s'ha de dir- fou plenament feliç aquella nit a la biblioteca
de l'institut.
Una auditoria interna informà del poc èxit educatiu de la pràctica docent d'en Gregori. Segons l'auditor, el
problema residia en el fet que en Gregori, malgrat haver perdut un terç del seu volum corporal, encara no
creia íntimament en les noves receptes educatives. Així que l'aconsellaren com a exercici de conversió de
no utilitzar dins les classes el darrer
terç de lletres de l'alfabet.
Li prohibiren utilitzar la erra, la essa,
la te, la u, la ve baixa, la ve doble,
la xeix, la i grega i la zeta. Aquesta
omissió de lletres estava justificada
pel mètode homeopàtic restrictiu de
menys lletres, més coneixements .
Les seves classes s'havien convertit en el flux d'un discurs inintel·ligible , i els alumnes , quan .en
Gregori entrava a classe, feien de
tot excepte seguir la classe . Fins i
tot un dia, quan sortia de classe
amb el seu cotxet, un alumne li donà una empenta amb la intenció de
fer-lo caure . La vida d'en Gregori
s'havia convertit en un absurd.
L'única cosa que mantenia en Gregori viu era la idea que aviat el curs
s'acabaria i començarien les vacances. Abans d'acabar el curs, però,
passaren una circular oficial en tots
els instituts, en què s' informava que
el conseller d'Educació havia estat
destituït i que la Llei de reforma
educativa havia estat íntegrament
revocada . Així doncs, se suprimia
l'enfocament
homeopàtic
de
l'educació i es demanava a tot el
col·lectiu de professors que estiguin
atents i amatents a la nova llei
d'educació que el conseller en funcions estava preparant. La circular
afegia que molt probablement
aquesta nova proposta educativa ja
entraria en vigor el proper curs escolar.
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El mirall caldersià. Homenatge a Pere Calders
Cicle de terror, per Lucía Carbó. 1er ESa

La cua serpenteja i és a punt de donar la volta al xamfrà .
"Perdoni'm", diu una senyora que s'hi afegeix. "Qui és l'últim?" I la dona que veu que estan parlant
sobre la pel ·lícula exclama "per què esteu contant tota la pel ·lícula si i ha gent que encara no l'ha
vista; i això fa ràbia perquè ara quan entri i la vegi ja sabré el que passarà i això no va amb mi, d'acord! , i com digueu
alguna cosa més de la pel ·lícula m'enfadaré molt!"
Quan la dona va entrar al cinema i va seure davant la pantalla , estava enfadada perquè ja sabia el que passaria , però
a la meitat de la pel·li, hi va haver un fragment que no havien explicat a la cua . No en tenia ni idea que la pel·l ícula pogués ana r així. Es va quedar terroritzada, espaordida. Es va estar tota l'estona esperant que passés tot allò que ve ia i
va desitjar amb tot el seu cor arribar al final , que ja el coneixia, i que ara ja li semblava bé . Quan va sortir del cinema,
el primer que va fer, va ser abraçar la persona que havia explicat la pel ·lícula , perquè sense ella no hagués pogut resistir la visió . Quan l'Alicia estava a punt d'arribar a casa estava tota l'estona pensant amb aquell terrorífic moment
d'aquella pel·lícula que es deia La mort a prop de la gent. A la pel ·lícula primer havia sortit la mort d' una senyora de
cinquanta anys , que anava caminant de nit quan eren dos quarts de deu . Va mirar el rellotge i va veure que eren dos
quarts de deu , es va adonar també que estava sola al carrer, que era de nit i que anava cap a casa. Igual que a la
pel ·lícula . Aleshores, igual que a la pel ·lícula es va trobar un vell de 65 anys que li va demanar si tenia hora. Ella va
començar a xisclar, perquè pensava que la degol laria, perquè a la pel ·lícula sortia un avi que degollava les dones.
Amb els crits va sortir la gent d'una empresa de piFas a domicili . Va explicar la història a la gent de l'empresa , però
ningú se la van creure, perquè el pobre avi només havia demanat.l' hora .
I la senyora se'n va , com si estigués picada amb l'empresa . Però, en el fons , se sentia satisfeta per haver trobat una
sortida airosa .

Paisatge aproximat
Per Andrea Cruz. 3er Esa C

Avui és vint-i-tres d'abril. Sóc a casa,
molt, molt, però molt avorrida. Intento
que les coses em vagin bé, però no obtinc resultats. Vaig fent els deures mentre penso en un paisatge aproximat. Penso en l'estiu. Tots els alumnes pensen en l'estiu des que se'n va . A l'estiu és quan
tots els alumnes, farts d'estudiar, llencen els llibres per la finestra , els estripen o simplement els cremen. L'estiu és l'època que es fan totes aquelles coses divertides i extravagants que es planegen en les hores de classe que un passa
sense fer res o viatjant pels núvols. Tothom espera poder quedar amb els amics i amigues per anar a la platja , banyarse i passar-ho super bé.
Una de les coses que més esperem els alumnes és dir-li adéu i fins mai més als professors del curs; és clar que no a
tots, alguns professors se salven.
Un altre paisatge aproximat que molts adolescents solem veure , és quan ens traiem el carnet de moto. Pensem i somiem amb les grans velocitats que agafarem quan els pares no ens observin , quan estiguem sols. En poder tenir llibertat
pròpia i anar a la platja sense que ningú ens digui l'hora que ens vindrà a buscar.
Això és el que és per a mi , un paisatge aproximat.

Nit d'imsomni
Per Àlex Molina, 3r ESa B

Em desperto, em trobo en un lloc fosc i fred. AI meu voltant no hi ha res més que buit. Noto que
em comença a faltar l'aire i que m'ofego. Em desmaio, caic al terra desplomat. Em desperto en un
bosc molt estrany. El arbres estan del revés, el terra és blau i m'envolten sorolls estranys; sembla
que em ve alguna cosa per darrere, però en realitat no hi ha res. Començo a caminar i, buscant
molt, trobo un caminet amb passes marcades i unes pedres que el bloquegen la continuació. Intento treure-les, però
em cauen totes a sobre. De sobte salto del llit. Dic: "Uf, només ha sigut un somni." Sento un soroll sota del llit. Em llevo accelerat, espantat, i miro què hi ha. "Un altre cop no hi ha res, però alguna cosa ha hagut que fer aquest soroll
sota meu", penso. Just em cau un sac a sobre. Dins del sac em desmaio per alguna raó . Em desperto lligat a una cadira . De sobte, la meva mare em desperta: "Fill, que estàs bé? ", pregunta ella. "Sí, mama , només era un somni , només això."
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Per Fàt ima Chanan, 3r
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