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AQUESTA CAMPANYA ESCOLAR
APROFITA'T DELS IMPORTANTS
DESCOMPTES EN MATERIAL
ESCOLAR QUE TENIM PREPARATS
PER ATU I ESTALVIA'T DINERS!

e/Torres i Jonama, 29 . 17200 Palafrugell (Girona)
Tel. 972 30 44 10 . Fax 972 30 55 10

ENGARRfl7A -ElS riUS lltBRiS,
T'RUGANT' Al 972 30 44 lo

Tracta-la bé»

EDITORIAL

Aquest curs, a l'Institut, hi ha hagut grans esdeveniments: musicals, premis, projectes
iHusionants. Però aquests grans moments, han hagut de compartir protagonisme amb històries tristes. Primer ens va deixar en Pep Maynés, professor de matemàtiques; i després la
Nuri Bosch (a la foto). Tots dos ens van deixar a la força, segrestats per una malaltia que no
tingué compassió d'ells i que se'ls va acabar enduguent... Però no del tot, perquè a pesar de
no tenir-los físicament aquí, al centre, tenim clar i la certesa que continuen vinguent cada
matí: d'una manera silenciosa, però fonda i subtil, molt nostra. D'ells, ens queda el record i
l'exemple, les ganes, l'esperit i la feina ben feta. Gràcies Pep, gràcies Nuri. Moltes gràcies ...
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BENVINGUTS!!!
Com cada setembre, els alumnes de lr

Esa són els nous del Baix: els voleu conèixer?
QÜESTIONARI BREU ALS NOUS ALUMNES
1.Com va ser el primer dia?
Norma l, no vam fer gaire cosa.
2. T'agrada l'institut?
Molt, és agradabl e.
3. Què et va agradar més de l'institut? I menys?
M és: Es molt gran, amb moltes classes.
Menys: Les aules, són una mi ca velles.
4. Et vas perdre algun dia buscant classes?
No, va ser fàcil.
5. Què et semblen els professors?
Alguns em cauen bé i altres no tant.. .
6. Què t'ha semblat el canvi de primària a secundària?
No és tan difícil com pensàvem, però el primer dia és dur.
7. Penses que l'institut està ben organitzat?
Sí, molt ben organitzat.
8. Us agrada més treballar amb llibres o amb ordinadors?
Amb ordinadors, perqu è escriure a mà cansa, en canvi amb ordin ador
no tant i és més pràcti c per bu scar informació i fer treball s.
9. Com t'has sentit amb els companys de classe?
Molt bé, ens vam relacion ar molt ràpidament.
10. Creus que fer una jornada intensiva és millor que l'horari de primària És millor, sembla qu e tinguem menys classes, i tenim
més temps per f er coses qu e nosa ltres volem .

1r ESO A: Sergi,lma d, Irina, M iranda, Amal, Daniela, Georgina, Frank, Al exand re Sira,
Edu ardo, Ca rl os, Andrei, Yousse f, Fabri cio, Queralt, Emma, Laila, Athene a, Cristi an, Farah,
Dari a, Hafid Ru ben, Said i Ayman .

Tut or: Quim Figuerolas

1. Com va ser el primer dia?
Estàvem molt nerviosos.
2. T'agrada l'institut?
Molt.
3. Què et va agradar més de l'institut? I menys?
M és: El pati és el mom ent qu e podem est ar amb el s companys.
Menys: Les assignatures d'anglès i mates...
4. Et vas perdre algun dia buscant classes? ,
Sí, em va costar una mica situ ar-me.
S.Què et semblen els professors?
Depèn dels professors: n'hi ha qu e en s cauen més bé, i altres menys.
6.Què t'ha semblat el canvi de primària a secundària?
Tot costa més qu e abans.
7.Penses que l'institut està ben organitzat?
Està molt ben organitzat.
8.Us agrada més treballar amb llibres o amb ordinadors?
Ordinadors, encara que pesi més la motxilla. Es pot buscar més inform ació, és més pràctic.
9.Com t'has sentit amb els companys de classe?
El primer dia no gaire perqu è no coneixia a tothom . Després, molt bé !
10. Creus que fent una jornada intensiva és millor que l'horari de primària? Sí, molt millor!!!

1.Com va ser el primer dia?
Doncs la veritat és que una mica incòmode: tot era nou i descon eg ut.. .
2. T'agrada l'institut?
Sí, ja que té uns passadi ssos llargs, encara que estrets, i classes grans.
3.Què et va agradar més de l'institut? I menys?
Més: Els professors.
Menys: Algunes ass ignatures, són difícils.
4.Et vas perdre algun dia buscant classes?
No, em vaig orientar de seguida .
5. Què et semblen els professors?
Molt simpàtics.
6. Què t'ha semblat el canvi de primària a secundària?
Una mica estrany, molt diferent.
7. Penses que l'institut està ben organitzat?
Sí, súper ben organitzat!
8. Us agrada més treballar amb llibres o amb ordinadors?
Amb ordinadors, i la motxilla pesa menys...
9. Com t'has sentit amb els companys de classe?
Doncs ens portem molt bé, he fet molt bon s amics.
10.Creus que fent una jornada intensiva és millor que
l'horari de primària? M és o menys, però sí, tenim més t emps de fer
altres coses per la t ard a.

e, Thais, Ayoub, Munir, Tare,
Tut ora : ESJ~~.3.!!sdo
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PROMOCiÓ DE 2n DE BATXILLERAT: CIÈNCIES HU M
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'STIQ ES I SOCIALS I CIENTíFIC

Després de sis anys al centre, els toca volar: uns a la Uni, d'al es a e Cicles. És l'hora dels adéus ...

.

Alfredo, Arturo, Vidal , Júlia, Tania , Asmae , Ester, Ilham, Fa

~

- -a, Alba, Andrea , Cristina, Alba

Xèn ia, Alba, Mieia, Soufian, Maria, Younes, Lina , Ali ci a, Sergi , Júlia, Albert, Paul , Mercè, Mario, Pol,
Noelia , Anca , Mouaad , Rafael, David, Sebas, Núria (tutora), Mouaad i Clara
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MADWORLD, PREMIAT AL FIC CAT
El Musical MadWorld, rodat el curs passat a l'Institut amb alumnes i professors, va rebre el premi a la millor producció en el Fic Cat, el Festival Internacional de Cinema en Català, celebrat el
passat 8 de juny a Roda de Berà
MAD WORLD
I

.. " MII "'".' ..... IIr\Ul"';OU

S n;;~~(\'

•

,

20 ;ItfS

>.MPI ..... _ , 'Ul... ·.... ,,, .....

CABARET
...............
....... ....

.u¡~"'

-

U _ I I . 'O'l... " ••,,""' .. !

"'.,~C.I_

.. II

(l!;U ...... , ....., """""" ... (lJIRI '1W' .....

IMATGES DE DALT: Els premiats, en Jose Manuel Rodríguez, l'Anna Campaña i en Lluís Batllosera. AI cen-

tre, tots els premiats del Festival. A la dreta, el cartell de MadWorld.
IMATGES INFERIORS: Àlex Gorina, especialista en cinema, Joan Reig, bateria dels Pets, el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell; Isona Passola, directora de l'Acadèmia del Cinema Català; en Jose
Manuel amb Jaume Balagueró (director de REC), en Quim Masferrer, el presentador i els protagonistes (en
Jose M, l' Anna i en Lluís), en acció i recollint el premi.

••
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Ramon Torra Martí

Carmen Gispert Ribera

Psicòleg Col. Núm. 7244
Psicoterapeuta
Especialista en Psicologia Clfnica
Expert en el tractament de les addiccions
Expert en el Trastorn Límit de la Personalitat (TlP)

Púòloga Col. Núm. 4071
Psicoterapeuta
EspeciaflSta en Psicologia Clínica
Màst er en re all Oinic i Salut Mental
Màster en Psiquiatria Infantil i Juvenil

____~ psic()I()l!ia Atenció aadults, joves i nens
1ft

lln

cI Barris i Buixó, 38 A

suport i orientació
2n 4a • 17200 Palafrugell- GIRONA - HORES CONVINGUDES: Tel. 679 22 22 39
cgispert@copc.cat • www.psicopalafrugell.cat

SA RASCASSA
HOSTAL - RESTAU RANT

OBERT DE MARÇ A OCTUBRE
CALA D'AIGUAFREDA , 3 -TEL 972 622 845
WWW. HOSTALSARASCASSA .COM - 17255 BEGU R
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WEST SIDE STORY
El musical triat per a aquest curs, ha estat el clàssic West Side Story. S'ha adaptat i s'ha rodat
en diversos escenaris: l'Institut, can Mario, la Bòvila, Cap de Creus. La direcció i la producció ha
anat a càrrec de Jose Manuel Rodríguez, l'Anna Campaña i en Lluís Batllosera. Els actors i actrius, són alumnes i profes del centre. L'estrena va tenir lloc al Teatre Municipal de Palafrugell,
el passat dimecres, 4 de juny, amb un ple absolut a l'auditori.

+-

WEST SIDE
STORY
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ENTREVISTA a José Manuel Rodríguez, director
Per què has triat aquest musical?
Sempre busquem un musical que hagi estat un referent de la música. Anteriorment havíem triat Grease,
Cabaret... Aquest any hem triat West Side Story perquè vam creure que seria l'idoni ja que hi pot
col·laborar molta gent. També és un musical molt important per mi, ja que quan era petit el meu pare va
portar-me a veure'l. Em va agradar tant que fins i tot
em vaig comprar el llibre. Així que quan vaig veure la
possibilitat de fer-lo, ho vaig aprofitar.
S'ha presentat molta gent? Tots són d'aquest institut? Hi ha alumnes i professors?
Bé ... Aquest any sí. Quan vam fer el primer musical
érem poca gent, vam haver de fer una adaptació de
varis musicals perquè al ser tan pocs no podíem construir un bon musical. En el segon ja s'hi va apuntar
més gent, i en aquest últim han estat més de 70 persones. També s'ha de dir que cada cop els professors
s'animen més i això vol dir més varietat.
Ha costat seleccionar entre els que es van presentar
en el càsting?
Ha costat escollir els dos principals. Els personatges
secundaris no perquè ja havíem tingut experiència
amb ells i sabíem els seus punts forts i febles. Però per
als principals no volíem els de 2n de batxillerat, a part
de perquè ja havien tingut la seva oportunitat, no poden permetre's distraccions ja que s'han de concentrar en exàmens finals, selectivitat, etc. Per a l'actriu i
l'actor principal vam fer diferents càstings a vàries
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persones.
Quins professors han participat?
A nivell de producció i direcció en Lluís Batllosera
i l'Anna Campanya. Com actors, e~ David Beltran,
la Núria Corona, l'Anna Campanya, en Francesc
Pujol, en Pau Campos i l'Arantxa Vitaller. Tots
canten!
Qui va decidir els actors?
Els alumnes amb experiència tenien prioritat. Es a
dir, gent que sabíem que tenia bona veu. I dins
d'aquest grup, els més semblants als protagonistes de l'obra original.
Comporta molta feina fer un musical?
Si ho penses fredament, no ho faries. Es fa fora
d'horari escolar, i per cada minut gravat et pot
costar 5 o 7 hores de feina. Preparar el número,
escollir les cançons, assajos, gravacions, i sobretot
l'edició. A l'últim musical van ser unes 90 o 100
hores en total.
Quines altres obres has dirigit?
En aquest centre, Grease, Foc prohibit, Cabaret
(Mad world) i l'actual, West side story. Després
tenim una associació de professors de pel·lícula i
n'hem dirigit alguns altres ...
Què ens pots dir del grup de "Profes de
pel·lícula"? Va sorgir fa molts anys (14 o 15),

, II

quelcom que m'agradava, vaig aprofitar l'ocasió .
Quan vaig arribar aliNS Baix Empordà, la Yolanda,
l'ex professora de música, tenia una optativa musical i em va demanar col·laboració per fer una
pel ·lícula. Quan va venir en Lluís Batllosera estava
molt interessat en això i ho vam seguir t irant endavant.
Qui ha escrit el guió?
El guió l'he escrit jo, però està adaptat de West Side
Story, "Amor sense barreres", una pel·lícula de l'any

1961.

quan alguns professors van començar a fer petits
musicals amb els alumnes i els hi va semblar una
idea interessant. Ja que tinc la carrera sobre això,
els hï vaig fer un curs per aprendre a fer un musical,
una pel·lícula, etc. Vam començar a fer musicals
més en serio (alumnes i professors), però seguia
havent-hi més professors que alumnes. Despr.és la
gent es va anar animant fins que al final es va formar aquesta associació.
D'on et ve l'afició aquesta de dirigir obres i
pel·Hcules?
Des dels tres anys, quan el meu pare em va regalar

En quins concursos el presenteu?
Aquesta concretament ens interessa presentar-la a
Girona, a una competició de musicals entre escoles.
És de les més important de Catalunya. Però el problema és que el màxim són 30 minuts i aquesta durarà bastant més.
Quan el presentareu al poble?
EI4 de Juny.
Fareu alguna actuació en directe?
I tant! I possiblement sigui més llarga que la
pel ·lícula. El 25 de març començarem a fer els vídeos promocionals.
Qui pot actuar al musical?
Tenen prioritat els de quart, primer i segon de bat-

un projector de cine i em vaig aficionar molt. A me-

xillerat.

sura que vaig al1'ar creixent va ser més que un hobbie i al final em vaig treure la carrera d'audiovisuals.
Quina ha estat la peHícula o obra que has dirigit
que més t'ha agradat?
Totes tenen alguna cosa per la que destacar, quelcom que recordes, quelcom especial. Però possiblement una de joventut que vaig fer, Monkies, que va
guanyar molts premis. Però totes m'han agradat
molt!
Per què vas decidir fer musicals aquí a l'institut?
Feia musicals des de feia molts anys al Frederic
Martí Carreres, i ja que estava treballant aquí i era

Per Maria Amadei i Alba Ríos, de 3r ESO

COMPETICiÓ DE MINI-SUMO DE ROBOTS DE lEGO

Els nostres alumnes van participar a la competició de MINISUMO de robots de LEGO. Aquí
teniu una fotografia.

10

PREMI MESTRE SAGRERA 2014
L'Albert Nolla, alumne de 2n de Batxillerat, ha guanyat l'edició del Sagrera d'aquest curs
Un any més, coincidint amb la diada de Sant Jordi,
es van lliurar els premis corresponent al Premi Escolar Josep Sagrera i Corominas que convoca l'àrea
d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell i que
celebrava la seva 29a edició.
Es tracta d'un concurs per a treballs de recerca
sobre temes o personatges de la vida local palafrugellenca, al qual hi participen alumnes de sisè de
primària, de quart d'ESO i de segon de batxillerat
dels centres docents de la població.
L'Albert va presentar la seva Guia de l'arquitectura
modernista dels pobles costaners i de La Bisbal, que va haver de competir amb el treball de l'Alba
Hernàndez sobre mitologia del Baix Empordà.

CONCURS D'ICONES
Els alumnes de 2n ESO de Religió realitzen un taller d'Icones. Aquí teniu els guanyadors:
Els alumnes de 2n ESO de religió realitzen un taller
d'Icones practicant la tècnica del Tremp d'Ou sobre
un suport de fusta. Ells la dibuixen i ells la pinten,
fent la barreja i utilitzant pigments en pols com si
fossin monjos ortodoxs. AI final, amb totes les Icones, es fa una exposició i una votació. Els guanyadors han estat: Albert Teixidó, Mireia Trias, Laura
Oliver, Adriel Lara i Sílvia Molinas.

2n PREMI FIRA EMPRESES SIMULADES

Els alumnes de 2n del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa van guanyar el 2n
premi a la Fira d'Empreses Simulades, amb la presentació de la seva empresa virtual, Estampacions

Empordà. En finalitzar el networking els alumnes van fer les presentacions de les dues empreses
del nostre institut que són: Estampacions Empordà, dedicada a estampar logotips d'altres empreses en qualsevol article, i Aromes d'Empordà, que es dedica a distribució de vins i licors amb denominació d'origen de l'Empordà -que va ser l'empresa guanyadora, i que va rebre SO.OOO€ virtuals.
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BAIX
EMPORDÀ

Av. Corts Catalanes s/n Ap. Correus I 25
17200 PALAFRUGELL (Baix Empordà)
Tel. 972 300323 Fax 972 61 1874

BEI\IET PIBERI\IAT, §.L.
• AIGÜES MINERALS
'VINS
'SUCS
• LLEIXIUS
• GASOIL PER A CALEFACCiÓ
CI Garriga,2
Tel./Fax 972300221

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

NETEGES PUCELA SL
Som una Empresa especialitzada en neteja de
grans superfícies (Garatges. Comunitats. Col·legis. etc . . )
Truqueu-nos i us farem un pressupost que s'adapti a les vostres
necessitats .

.

Tlf . 605339360
Tlf. 972300374
Tlf . 972304142

AL COSTAT DE LA FARMÀCIA
c; Sagunto, 36· Tel. 972 30 00 00 . PALAFRUGELL

SERVEI INTEGRAL

[O 972 601 468
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BEQUES EUROPA: UNA DALMAU I CLARA VAll
Dues alumnes de 2n de Batxillerat, la Una i la Clara, han estat seleccionades per a les Beques Europa.
Finalment la Una Dalmau ha estat l'escollida entre 3000 aspirants d'arreu d'Espanya. Ens ho expliquen:
anys Us ha costat aconseguir les beques?

Quants
teniu? 17.

Clara: Encara no ens l'han donat.

Quin batxillerat
feu cadascuna?
Científic.

Una: Jo crec que no, que ha sigut més el poc temps que
hem estat per fer les proves. Però compensa el que hem
gaudit fent-les.

Expliqueu-nos

Perquè vau decidir fer la beca?
com heu fet per
aconseguir les Una: No vam decidir nosaltres, ens ho van proposar i van
beques?

dir que de cada institut podien anar 3 persones, per les
notes més altes.

Una i Clara: Primer una professora de l'institut
ens
sobre

va

parlar
aquesta

beca, vam haver de presentar el nostre currículum,
vam haver de fer un test per internet : un seguit de pre-

I quan ens van dir que el premi eren

unes 3 setmanes per Europa a diverses Universitats amb
els gastos pagats -que no es només veure les universitats
sinó conèixer gent d'altres països i amb 50 alumnes súper
interessants-, ens semblà genial. Si només quedem 50
de tota la gent que podem conèixer al voltant de Europa
ha de ser espectacular!!!

guntes que vam haver d'enviar abans d'una data i ens Esteu orgulloses de vosaltres?
vam dir que passàvem a la següent fase. Va ser una
prova ràpida, on havíem de fer un video explicant qui
érem, com érem, perquè érem d'aquesta manera i què
volíem ser en el passat, el present i futur. Va haver un
moment que ens van dir que passàvem a la següent

Una~

Jo no m'ho crec, la veritat; jo no crec que hagi anat a

Madrid, perquè

allà la gent em preguntava quina nota

tenia de primer de batxillerat i jo tinc 'un 8.4, quan la resta
tenia 9 i 10.

fase. Vam començar una de 2.000 i ja aquí en quedà- Clara: Jo no sé quina nota tinc perquè encara no l'he calvem 600. Després vam haver de fer la següent prova a culat; crec que va ser per inèrcia, vam començar a fer el
Barcelona, que eren unes dinàmiques de grups: ens procés perquè ens va semblar molt interessant i ara esvan ficar en 30 grups diferents de 12 persones, i ens tem aquí a esperar què ens diuen.
anaven preguntant en castellà i una mica d'anglès i
anaves desenvolupant i anaves parlant i interactuant.

Quan acabeu el batxillerat, que estudiareu?

ens van haver de portar els pares i ells mentrestant el Una: Jo vull estudiar Odontologia a Barcelona; no sé si
van explicar de que anava això de les beques i què entraré a la pública o hauré d'anar a la privada, però tinc
faríem si ens la donaven. Els van dir que només les do- molt clar que vull estudiar això.
narien a 50 persones. Quan vam passar a la següent

Clara: Jo, Medicina, però prefereixo fer-ho a Girona, per-

fase vam haver de fer un treball individual per internet;

què m'agradaria tornar a casa cada dia i estar amb la facadascuna escollia el tema en concret i després d'això mília i amics.
vam anar de cap de setmana a Madrid.

ÚLTIMA HORA
DESPRÉS DEL PROCÉS DE SELECCiÓ, LA BECA EUROPA HA
ESTAT CONCEDIDA A LA UNA DALMAU. O SIGUI QUE
AQUEST MES DE JULIOL, LA TINDREM VOLTANT PER EUROPA, D'UNIVERSITAT EN UNIVERSITAT, EN COMPANYIA
DE 50 ESCOLLLlTS. MOLTES FELICITATS A LES DUES ... JA
ENS EXPLICARÀS, L1NA, QUÈ TAL PER EUROPA!!!
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COPA CANGUR DE MATEMÀTIQUES
A l'abril arriba el Cangur, el concurs de lògica matemàtica

El dia 7 d'abril a les 17h, sis alumnes de 20n i de tercer van anar a participar a la primera edició de la Copa Cangu r a
l'institut Santa Eugenia de Girona. En aquest concurs participaven 11 grups de 7 persones i el grup que quedava

primer anava a Itàlia. El nostre Institut, el Baix Empordà, va quedar en la 4ta. posició.
Va ser una bon ica experiència per als concursants que hi van participar, encara que no vam guanyar. Els partici pants tenien 1 hora pe r resoldre 12 problemes de lògica. Et posaven uns punts al marcador i per cada problema
que feies bé, es sumaven punts; en canvi si s'equivocaven de resposta, es restava . A un dels problemes li podies
posar comodí; en aquest cas, si encertaven, guanyaven una suma de punts molt més gran. En canvi si s'equivocaven
es restaven el doble de punts.
Els instituts participants van ser: Institut Santa Eugènia- Girona, amb dos equips, Institut Ramon Coll i Rodés- Lloret
de Mar, Institut Cap de Creus- Cadaquès, amb dos equips, Institut Bell-lloc del Pla- Girona, amb dos equips, Institut
Baix Empordà- Palafrugell, Institut Jaume Vicens Vives- Girona, amb dos equips i Institut Montilivi- Girona.

Els alumnes que hi Van participar: Nathaly JadéÍn, Silvia Molinas, Paula Amezcua, Andra Bianca, Mireia Trias, Joan
Marti i Rubèn Cros. Els van acompanyar les professores Meritxell Puigdevall i Mireia Pacreu.
Andra Bianca i Macarena Miras de 20n ESO

ART A 2N ESa I A 2N DE BATXILLERAT
Intercanvi de coneixements entre els alumnes de 2n

Esa i 2n Batxillerat

Durant aquest curs i l'anterior, els alumnes de 2n ESD de Religió han dibuixat les
obres d'Art que els entren als alumnes
de 2n de Batxillerat a la Selectivitat i les
han exposades a la seva aula, convertintla en un museu: pintures i escultures. A
canvi, els alumnes de Batxillerat han
anat a les classes de 2n ESD, a algunes
hores de Socials, a explicar èpoques artístiques: Gòtic i Art Contemporani.
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CONCURS FEM MATEMÀTIQUES
L'Albert Teixidó, de 2n ESO, es va classificar pel Campionat d'Espanya de Matemàtiques
Fem Matemàtiques és un concurs de resolució de problemes que té tres nivells diferents (6è, lr i 2n d'ESa) i té de tres fases.
A la primera s'hi participa des del propi centre en equips de tres o quatre persones. S'han de resoldre tres problemes diferents
d'un elevat nivell de dificultat.
A la segona fase hi accedeixen 25 persones de tot Girona. Primer, es disposa d'una hora i mitja per resoldre individualment
tres problemes. Després, es fa una gimcana matemàtica pel poble com a esbarjo i, finalment, es realitza l'entrega de premis. Es
classifiquen tres o quatre persones segons la categoria.
A la tercera fase només hi arriben vint alumnes de tot Catalunya i dura tot el dia . S'inicia la jornada amb la benvinguda; posteriorment hi ha la prova en grup ràpida. En acabar es realitza la prova individual que és el que realment es valora. Després d'una
hora i mitja de prova individual. Abans de dinar hi ha l'espectacle de màgia matemàtica . A la tarda hi ha una prova de grup i la
cerimònia de clausura i l'entrega de premis.
Aquest any, com en les tres anteriors edicions, a l'institut ens vam classificar un equip de segon d'ESa per a la segona fase,
format per And ra-Bianca Miroslav, Gerard Casanovas, Adriel Lara i Albert Teixidó. L'eliminatòria provincial es va realitzar a
l'institut Ridaura de Castell-Platja d'Aro. Ens van convocar a les vuit del matí. Després de l'acte de benvinguda, a les nou,
s'iniciaren les proves individuals que eren molt complicades. Passada una hora i mitja vam sortir a esmorzar i mentrestant vam
comentar els exercicis. Teníem les expectatives molt baixes perquè crèiem que no ens havia sortit bé.
Vam decidir passar pàgina gaudir de la gimcana coneixent gent d'altres centres i aprofitant el dia assolellat. A la gimcana van
sortir equacions de tot tipus amb xifres que trobàvem a diversos llocs del poble.
En acabar, ens vam dirigir a l'escola per assistir a l'espectacle de "Bombolles en les Matemàtiques", on ens van explicar la lògica
que utilitzen les bombolles de sabó . Em vaig quedar amb la frase "les matemàtiques és el llenguatge per entendre el món i el

món són matemàtiques". Finalment, hi hagué l'entrega de premis: primer es van entregar els de 6è, després els de lr d'ESa, i
finalment van arribar els de 2n. Quins nervis! No esperàvem que diguessin el nostre nom però hi havia opcions ... Quan vam
sentir: " ... de l'institut Baix Empordà, de Palafrugell... " ens va sorprendre molt. A continuació digueren: "l'Albert Teixidó" . Era jo. No m'ho creia! No sabia què pensar. Vaig pujar corrent a l'escenari a recollir el diploma. Tornant al meu lloc vaig tenir
temps per adonar-me del què estava succeint.
A la tercera fase, vaig anar a Reus, a l'lES Gabriel Ferrater. Després de la benvinguda, ens van portar a la cafeteria per esmorzar. Ens vam reunir en grups per realitzar la gimcana, vam tenir tres quarts d'hora per fer una senzilla prova ràpida. En finalitzar-la va començar la prova real. Estava molt nerviós; tot i així, no la vaig trobar tan difícil com la de la segona fase. Considero
que vaig ser capaç d'explicar-me prou bé i de realitzar les proves amb el temps adient. A continuació vam anar al pati per fer
un petit descans. En aquest moment, em vaig adonar que havia comès de dues errades. Posteriorment, vam anar al pavelló per
veure una actuació de màgia . Mentre dinàvem vam comentar els problemes amb les altres dues companyes de Girona. Va ig
decidir gaudir de la resta de la jornada ja que no creia que hi hagués cap possibilitat de guanyar. La gimcana de la tarda la vam
realitzar pel centre de Reus, ens van posar problemes de tot tipus: de lògica, de cabal d'aigua, d'equacions .. . AI finalitzar la gimcana van fer l'entrega de premis. Estava assegut amb els meus companys del grup i ningú tenia esperances de res . Quan van
arribar al nivell de segon d'ESa ens van comunicar que la persona que guanyés aniria a la final de "l'olimpíada matemàtica"; el
concurs de matemàtiques més important a nivell estatal. A més de les escoles de l'Estat Español, n'hi participen del Marroc i
Andorra que utilitzen el castellà. Es farà a Barcelona del 25 al 29 de juny, l'acte de clausura es realitzarà al Palau de la Generalitat. En acabar d'explicar-nos l'olimpíada van procedir a l'entrega de premis. Quan vaig sentir el meu nom vaig al·lucinar: havia
quedat en quarta posició.
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JORNADA DE LA DIVERSITAT
El maig, es va celebrar a l'Estadi un torneig entre Aules d'Acollida del Baix
El dia 6 de maig vam anar a jugar a futbol amb altres
nois de diferents aules d'acollida al camp de futbol de
Palafrugell. Aquest anyera especial perquè tocava el
nostre institut organitzar la jornada.
Vam començar a jugar contra els de Torroella. Ens van
guanyar perquè eren molt bons. Després ens van donar uns minuts per menjar, per agafar forces de nou .
Llavors ens va tocar jugar dos partits seguits. La nostra
portera no era molt bona i ens vam intercanviar la posició entre els partits, però no vam aconseguir res perquè seguien guanyant-nos.
L'últim partit que ens faltava va ser divertit i una mica

~

renyit perquè la nostra portera Angela parava tota l'estona la pilota.
Nosaltres la ve ritat no érem molts bons però vam passar una estona agradable. Vam conèixer gent nova i
vam fer una bonica amistat amb ells. No vam guanyar
res, pe rò vam g.uanya r haver conegut gent nova i haver
Per Yossra Talhi, M. Victoria Pérez

compartit una estona de rialles tots plegats.

XXII MOSTRA DE TEATRE
Els alumnes de 4t Esa van participar en aquesta mostra de Teatre que es celebrà a Blanes
El passat 9 de maig, el curs del Quart d'ESO E va anar a presentar a la XXII Mostra de Teatre d'Instituts
Públics de les Coma rques Giron ines, que aplega un tota l de 16 centres d'ensenyament secundari, l'obra de
Jo rdi Sanchez "Fem un trio?" L'èxit fou total. El púb lic va riure i va ap laudir l'obra. A més a més vam poder veu re també el monòleg David El Guapo i una interpretació d'una cançó en japonès.

El dijous 8 de maig, els alumnes de
3r A i er B d'ESD, van quedar en segon lloc del concurs PICA LLETRES
que es va celebrar a Palamós. Gran
actuación dels alumnes del Baix

16

,i

1',1,,11 '

FIRST LEGO LEAGUE 2014
l'equip del Baix va resultar guanyador de la fase provincial de la Lliga lego 2014. Parlem amb els
components de l'equip: en Joan Martí i els dos Alberts, García i Teixidó.

En què va consistir el vostre projecte?

dels robots de Lego.

Cada any, la First Lego League presenta un repte i

Albert Teixidor: Vaig començar amb aquells típics blocs

aquest any consistia en solucionar catàstrofes naturals.

que tothom en la seva vida ha jugat: fent cases i coses

La nostra idea principal, era vigilar els medis naturals

per l'estil. Posteriorment, amb els anys, he anat fent co-

mitjançant uns equips de drons que són helicòpters

ses més complexes i ara he passat a un nivell més avan-

teledirigits amb càmeres de vigilància; això compaginat

çat.

amb altres idees més petites que acabarien d'ajudar.
Expliqueu-nos una mica en què consisteix la lliga lego?

En una competició de tres parts: una és fer un projecte
d'un tema que surt cada any; una altra constituir un
robot que faci unes missions en una taula i per últim

Albert Garcia: A mi em compraven cotxes de peces de
Lego per muntar. També feia cases i alguna que altra
construcció, però principalment m'agradava muntar automòbils. Fins l'any passat, que vaig veure l'optativa de
Lego i em vaig apuntar. Ara fem coses bastant més elaborades.

treballar els valors.

CAMPIONAT DE MINISUMO A L'INSTITUT

Com va anar la competició?

AI principi ens pensaven que aniria malament perquè al

El dijous 12 de juny es va realitzar un concurs de Minisu-

començament no funcionava gaire, però després entre-

mo a la sala d'actes de l'institut. Es van enfrontar vuit

nant, va acabar de sortir bé. A més, el projecte científic

equips del centre: sis de l'optativa de robòtica de 3r

sembla que va agradar al jurat i ens va anar molt bé.

d'ESO i l'equip robotnick que va portar dos robots.

D'on us ve l'afició dellego?

Aquest concurs es realitza sobre un taulell de fusta blanc,

Joan: A mi l'afició del Lego em ve des de que era petit,
pels meus pares i pels meus avis, ja que ja tenien peces

.

de Lego i s'han anat passant de generació en generació .

rodó, de 90 cm de diàmetre i 2,5 cm d'alçada. Seguint la
vora de la pista hi ha una línia negra de 2 cm de gruix. El
guanyador es decideix fent diverses eliminatòries.

.

AI llarg dels anys em van anar comprant coses més

Cada partida té tres rondes, cada una amb la posició inici-

grosses, per nens . Avui en dia m'atrau molt la temàtica

al diferent (de cares, d'un costat i de l'altre). Cada ronda
dura un minut com a màxim. Sinó, s'acaba quan un robot
surt de la pista empès per un altre o perquè ha sortit tot
sol i no se sap reincorporar i tornar a entrar.
En aquesta competició, els dos robots de l'equip robotnick van tenir problemes amb el programari. Tot i així, un
d'ells va arribar a la fase final, es va enfrontar amb el de
l'Andrei. La final va tenir 7 rondes, perquè hi va haver
molts empats; cada ronda es finalitzava abans el temps
sense que cap robot hagués sortit de la pista. Finalment a
la setena ronda va guanyar el de l'Albert que va acabar
bolcant l'adversari .
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MONES DE PASQUA
Tres importants pastissers van venir a Pastisseria per a ensenyar com es fan les Mones de Pasqua

Dimecres 5 de març, a pastisseria, van venir tres reconeguts pastissers a
ensenyar als alumnes com fer mones de Pasqua . Els pastissers són els
germans Brugués i en Miquel Vinyes, pastissers en actiu i en Miquel Vinyes, un professor de pastisseria retirat. El taller va consistir en ensenyar
als alumnes a manipular la xocolata. Durant l'activitat van estar molt motivats . Cada alumne va poder fabricar la seva pròpia mona . La majoria
d'elles tenen la forma d'un ou de xocolata . El taller va ser pels alumnes de
primer i segon de pastisseria . Cristóbal Borrego, el professor de pastisseria, ens va dir que les mones es posarien a la venda pel professorat del
centre; que els preus dependran de la quantitat de xocolata utilitzada per a cada mona, per recuperar els diners
invertits en el taller. Per ce rt, les mones eren molt bones!!!
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L'HORT ECOLÒGIC DEL BAIX EMPORDÀ
Els alumnes de la UEC han tirat endavant l'Hort del Baix. A més, han engegat altres projectes ...
L'Hort Ecològic. Aquest curs, els alumnes de la UEC amb la col·laboració de les Escoles Verdes, s'han encarregat de
gestionar l'hort del Baix Empordà . AI començament de curs van acondicionar els caixons de terra, traient les males
herbes i preparant la terra per plantar. Amb l'ajuda dels alumnes del PQPI van construir un altre calaix que van omplir de terra portada del Centre Tramuntana. En total, l'hort consta de tres calaixos grans i dos de petits. En els calaixos grans hi ha els següents cultius: maduixes, cebes, enciams, escaroles, cols, bròquils, carxofes, bledes i espinacs. En els petits hi van sembrar pastanagues, carbassons i julivert. En tots els calaixos hi ha plantades herbes aromàtiques: romaní, espígol, sàlvia, menta, etc. Quan va arribar l'hivern, els alumnes de la UEC, amb la ajuda del
PQPI van construir un hivernacle. En ell hi van sembrar les llavors que després plantaren a l'estiu: tomates, esbergínies, carbassons i carbasses. A més, dins l'hivernacle també s'hi ha fet ravenets, enciams cebes i apis.
El treball ha estat interdisciplinar: els de naturals ens analitzaven les plagues, els del PQPI ens ajudaven en les infraestructures, els d'Administratiu ens orientaven en la botiga, etc.
La Botiga de l'Hort. Amb l'arribada del bons temps, l'Hort ha anat produint més i més. Per aquest motiu, els alumnes de la UEC van obrir botiga al hali del centre amb productes de temporada. Els professors els feien comanda i
ells els preparaven la cistella. Amb els beneficis, es compraran els primers planters del curs següent.. .
Flors a les Aules. En paral ·lel aquest projecte es va engegar el projecte anomenat Flors a les Aules. Aquesta iniciativa consistí en avivar tres planes d'interior i pujar-les a les aules de 3r ESO per ambientar-les i disminuir la sobre carregar ambiental. Els alumnes de la UEC també van a condicionar la barraca de l'hort que on hi havia un dipòsit obsolet i ara la utilitzen per guardar eines.

SANT JORDI AL BAIX EMPORDÀ
El departament de Llengua Catalana i Literatura vol agrair a tots els alumnes la
seva participació en els diferents actes que es van organitzar per la diada de Sant
Jordi: la decoració del centre, els recitals de poesia, la participació a la I Gimcana
de Sant Jordi i la contribució a la lectura contínua d'escrits de Josep Pla que organitza l'Ajuntament de Palafrugell al Teatre Municipal. La diada va ser tot un èxit!
19
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SORTIDES ESCOLARS
AI llarg del curs, s'han fet sortides: culturals, de final de curs, colònies. Us en fem un recull...
3r ESO-CARCASSONE

CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA DE PALAFRUGELL

2n BATXILLETAT CIÈNCIES SOCIALS I HUMANíSTIQUES

Amb els alumnes de 4t de Religió, es va anar al campanar, fent una visita del temple per dintre i per l'exterior.

Visità ren el MNAC, el Pavelló Alemany i la Basílica de
Santa M. del Mar, obres que els entren a Selectivitat.

VISITA ENPLATER, PANINII CAN GRAU

El dijous 5 de juny, els
alumnes

de

segon

curs

d'Administració i Finances
van visitar les dues empreses de Torroella. Les professores acompanyants foren
l'Encarna Pérez i la Mònica
Martínez.
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MÉS SORTIDES
GIRONA: TAPís DE LA CREACiÓ I CALL JUEU
Els alumnes de lr ESO de religió visitaren el Tapís que havien reconstruït a classe
El 11 de juny, els alumnes de lr anaren a Girona a veure el Tapís
de la Creació, la Catedral i a conèixer el Call
jueu a partir d'una
gimcama pels carrers
estrets de la Girona
antiga. El dia va ser
intens, amb una calo r
de rigorós estiu!!!

VISITA A UNA SINAGOGA I A LA CASA DEL TIBET
Els alumnes de 3r ESO de Religió del Baix Empordà i del Frederic Martí, anaren a fer una visita a
la Sinagoga del carrer Rosselló i al centre Budista de Barcelona

CAIAC I VELA A LLAFRANC
Durant el tercer trimestre, els alumnes de 4t van anar a Llafranc a navegar a vela i a remar

COLÒNIES A LA VALL DE NÚRIA
Els alumnes de 2n ESO, durant la darrera setmana de maig, van anar de Colònies a Núria

Durant la setmana del 26 al 30 de maig, els alumnes de 2n d'ESO van anar de colònies a la Vall de Núria on
van fer excursions, escalada i orientació; i sobretot convivència . A més, van descobrir l'anomenada Olla de
Núria, on el temps meteorològic canvia constantment. Els professors acompanyants van ser en Ma rc Colomer, en Rogeli Nieto i l' Estrella Collado . Van tenir bon temps, tot i que van veure nevar algun dia ...
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L'INS BAIX EMPORDÀ FA LA VIA ANNIA
Caminant i degustant en llatí Més de 300 alumnes participen en la trobada d'alumnes i
professors de llatí L'escenari ha estat la via romana del Capsa costa
Ante diem quintum Kalendas Apriles, és a dir, en llatí, més de 300 alumnes de 14 instituts gironins i
un d'osonenc van caminar per la Via Annia, la via romana del Capsacosta, per conèixer els detalls
constructius i patrimonials. Van sortir de Sant Pau de Segúries i, després d'un parell d'hores, van
arribar a la Coromina de la Vall de Bianya, on els esperava un gegant romà i un got de farro - sopa
de farina de blat de moro rescatada per la gastronomia local-. Va ser el preludi d'un àpat romà elaborat pels participants. Es va encetar amb un pradium, un refrigeri fet per l'organització, l'equip de
cultura clàssica de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UdG (ICE) i una vintena de professors de
llatí participants. Olives, sucs de fuita, fruits secs, panis cum lacte, pa i torrades amb espècies i, sobretot, amb garum - una salsa d'anxoves- i, fins i tot, un xic de mulsum - el típic vi amb mel-. AI fi nal, hi van haver parlaments en llatí. És la quarta vegada 'que l'ICE organitza la trobada - s'han fet a
Empúries, Roses i Girona- . La caminada, els àpats, les samarretes commemoratives i el concurs de
fotos del nou blog de la trobada van servir per trobar-se, per interrelacionar-se . Va ser, però, sobre-

.

tot, i tal com va recordar la coordinadora, Lina Vilamitjana, una reivindicació d'una visibilitat més
gran del llatí a l'espai docent. Ara, és només una matèria optativa de d'ESO i en continuen fent els
qui opten pel batxillerat de lletres o alguns dels de ciències socials. Estaria bé que els més joves d'aquest pa ís s'haguessin de submergi r als seus orígens lingüístics obligatòriament. Ni que fos un sol
curs.
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HORSEBALL, FUTBOL A CAVALL
En Miquel Hereu, de 4t d'ESO, ens explica com es practica aquest esport tan poc conegut
Què és el horseball? És un esport que tracta de posar Quan costa un cavall? El preu pot dependre de moltes
una pilota en una cistella, hi ha dos equips de quatre coses: si està domat, l'alçada, la raça o d'on ve .
cavalls i han d'encistellar una pilota a la cistella de l'altre
És un esport car? Bé, bastant! Ja que l'equipament és
equip.
car, els cavalls també i el transport igual.
Com vas començar? Munto a cavall des de fa set anys
però vaig començar a jugar al horseball fa tres anys . El Per què recomanaries aquest esport a algú?
primer dia va ser molt emocionant ja que per mi tot era Perquè és un esport en el qual et relaciones amb animals. Tot i que sembla fàcil no ho és tant, però també és
nou i no ho havia fet mai, només saltava.
molt divertit.
Quants anys tenies quan vas començar a jugar a horseball? Catorze anys.
Amb què es juga? Amb una pilota envoltada per tires
de cuir, dues cistelles i un inflable que es col·loca per
determinar el terreny de joc.
Com s'hi juga? Recollint la pilota del terra o bé fent una
Touch; després fer tres passes i anar a l'altre camp a encistellar.
On practiques aquest esport?
Gualta.

A Cassà de la Selva i a

El horseball es juga per categories? Sí. Mosquitos sub8,
Pouessins sub10, Benjamins sub12, Cadets sub14, Juvenils su16 i Sèniors.
Quantes vegades entrenes per setmana? I quantes hores? Tres cops per setmana i quatre hores normalment.
Quines proteccions us fan posar? Casc i botes.
Quin tipus de cavall fas servir? Gran o petit?
Els millors són els pura sang, els àrabs o els anglo-àrabs;
però també s'utilitzen altres cavalls. La mida normalment es de 1'45 m. cap a 1'60 m.
Com es diu el vostre club? Can Comas.
Estàs en algun equip? Sí, el de la mateixa hípica .
És considera un esport olímpic? No.
Quins són els països on es practica més? França i Espanya, són els més bons però a molts llocs d'Europa també
es practica. A Argentina juguen també un esport semblant però s'anomena "Pato".
Tens cavall? Sí, en tinc un cedit però els mes plans són
buscar-ne un per l'any que ve.
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ESPORTISTES DE L'INSTITUT
A continuació coneixereu un noi amb Scooter, una gimnasta, una nedadora i un jugador de rugby

Aleix Cateura: Scooter
Quan vas començar a practicar aquest esport?

Als 11 anys .
Quin és el teu ídol d'aquest esport?

Max Petters
Cern vas conèixer aquest esport?

Vaig veure un amic practicant-lo i em va agradar molt.
Quins són els accessoris que es necessiten per practicar aquest esport?
és És un esport car?

Scooter, manillar, clam, casco. No, no és massa car. ..
On es practica? Lloc tancat o obert?

Skatepark, tancat o obert, bowl i street.
Per què t'agrada aquest esport?

M ' agrada la sensació de caure i tornar-me a aixecar per tornar-ho a provar; la sensació d'anar ràpid i sobretot la
sensació de volar.
Quantes medalles has guanyat?

Dos premis de competicions, a Pals i l'altre a Platja d'Aro.

Diana Maria Heres: Gimnàstica Rítmica
Quan vas començar a practicar aquest esport? Amb 9 anys.
Quin és el teu ídol d'aquest esport?

Alina Maksimenko
Com vas conèixer aquest esport?

Gràcies a amics i amigues, que m'han parlat sobre aquest ell i m'ha semblat
divertit i em vaig apunta r.
Quins són els accessoris que es necessiten per practicar aquest esport? És
un esport car?

Pilota, cinta, maces, aro, mans lliures, mallot, punteres. Sí, bastant car.
On es practica? Lloc tancat o obert?

A un lloc tancat (Pavelló poliesportiu)
Per què t'agrada aquest esport?

Perquè és un esport diferent als altres, i és més per noies.
Quantes medalles has guanyat?

N'he guanyat més d' una: en tinc 15 de primera classificada, 6 de segona classificada i 8 de tercera.
24
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ESPORTISTES DE L'INSTITUT
Adrià Suarez Domènech: Rugbi
Quan vas començar a practicar aquest esport?
Als 11 anys.

Quin és el teu ídol d'aquest esport?
Albacete Patrici o

Com vas conèixer aquest esport?
Un amic m'ho va recomanar i el vaig provar.

Quin són els accessoris que es necessiten per practicar aquest esport? És un esport car?
Botes de rugbi, ombreres, guants i casc.

Per què t'agrada aquest esport?
Perquè hi ha molt de risc .

On es practica? lloc tancat o obert?
En un camp de rugbi. Lloc obert.

Has guanyat algun premi?
No, encara no.

Nicole Morell: Natació
Quan vas començar a practicar aquest esport?
Als 8 mesos.

Quin és el teu ídol d'aquest esport?
Michael Phelps .

Com vas conèixer aquest esport?
Els meus pares em van portar a la piscina per fer curs de nadons.

Quin són els accessoris que es necessiten per practicar aquest esport? És un esport car?
Banyador, xancletes, ulleres i gorra; depèn a on vagis a comprar, la inscripció es cara .

Per què t'agrada aquest esport?
Perquè ho he fet des de petita i sempre m'ha agradat l'aigua .

On es practica? lloc tancat o obert?
A la piscina, en llocs tancats.

Has guanyat algun premi?
Normalment quedo tercera i sempre guanyo medalles .
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IRENE RODRíGUEZ, FUTURA PROFESSORA DEl BAIX
La Irene va deixar l'Institut fa 8 anys però no ha deixat d'estudiar i vol tornar al Baix ... de professora!!!

sors també em recorden perquè era una alumna molt
"protestona".
A què et dediques? Quan vaig acabar la carrera de Biolo-

gia vaig decidir fer un màster per dedicar-me a
l'ensenyament i poder arribar a ser professora de ciències
en un institut com aquest. Com tots sabeu l'ensenyament
no passa un dels seus millors moments i l'oportunitat encara no m 'ha arribat, mentre l'espero estic treballant en
una fàbrica des de fa tres anys i a les tardes vaig a una
Quants anys tens? Tinc 26 anys.

acadèmia a impartir classes de reforç a alumnes d'Esa i
Batxillerat.

Quins anys vas estudiar al centre? Aquí a l'institut vaig

cursar l'Esa i el Batxillerat així que vaig estar del 1999

Mantens contacte amb alguns professors o companys

012005.

d'abans? Amb els companys/es de l'Esa no tant, cadascú

Quins professors tenies? En 7 anys vaig tenir molts

professors, alguns encara són a l'institut. De tots ells
guardo molt bon record, en especial de la Núria Coro-

ha fet la seva però el poble és petit i ens trobem tot sovint.
Amb els companys i companyes de Batxillerat sí, hem fet
algun sopar i tot i que cadascú ha agafat un camí ens

agrada trobar-nos i recordar els moments que vam passar
na, l'Albert Requena, la Gisela Pujol, la Montse Vilasejunts. A més a més ara amb les xarxes socials és més fàcil
ca, la Pilar Castellano, la Dolors Sabadí... i de ben segur
mantenir el contacte.
que em deixo algú!
Alguns professors fa molt que no els veig, molts ja no treCom recordes l'institut? Sempre que penso en aquells
ballen a l'institut i d'altres no viuen aquí, cosa que fa que
anys tinc molts bons records. Després d'acabar la prisigui difícil que ens trobem però d'altres me'ls trobo sovint
mària a Mont-ras, en una escola petiteta, arribar a
i em fa molta il·lusió.
l'institut va ser tot un canvi però aviat m'hi vaig acostumor.

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

Recordo el viatge de final de curs amb en Rogeli que

El que els alumnes de cuina facin menús per emportar ha

vam anar de càmping, les estades de les escoles verdes fet que hagi tornat de nou a l'institut. L'any passat venia
amb l'Albert Requena, les classes de Biologia, Química i tots els dijous, aquest any, com han canviat de dia, tornaCiències de la Terra durant el batxillerat on només ré cada divendres.
érem dues alumnes ...

Has viatjat molt? Viatjar és una de les coses que més

Quines diferències trobes que hi ha d'abans a ara? La

m'agraden, he estat a Mèxic, Cuba, Roma, Venècia, Milan,
principal diferència és l'edifici. Quan jo feia batxillerat Praga, Berlin, Frankfurt, República Dominicana, París, Lonteníem les aules en barracons, el gimnàs era molt petit,

dres... Intento estalviar tot el que puc per viatjar,

no teníem ni pissarres digitals ni tants ordinadors. A m'agrada molt conèixer noves cultures i formes de viure.
més, ara teniu algunes oportunitats més per fer estades durant l'estiu i podeu participar en projectes Comenius, abans tot això no existia!

Aquest estiu he estat a Nova York, Washington i les Cotarates del Niagara i ja estic planejant un viatge a Florència
i Pisa per aquest Nadal.

Eres bona alumna? Sempre he tret bones notes en ge-

Quins plans de futur tens? No m'agrada gaire pensar en

neral però jo sóc més de ciències així que era on treia

el futur, prefereixo viure el present. Però si m'agradaria

més bones notes. Fins i tot vaig arribar a guanyar di-

poder veure'm algun dia treballant de professora i a poder

versos premis amb el meu treball de recerca sobre la

ser en aquest institut que tants bons moments m 'ha fet

vida en un formiguer. Però segur que tots els profes-

passar.
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DANI TORRES, l'HEREU DE CATALUNYA
A Electricitat, hi tenim estudiant a l'Hereu de Catalunya: en Dani Torres, de l'Escala

pubilles i hereus de Catalunya per si tenen algun problema .
Has estat en reunions importants?

Encara no he tingut un primer acte important per
anar-hi, però em farà molta il ·lusió estar rodejat
d'aquella gent que espero que m'ensenyin com funciona tot plegat.
La teva família què opina?

La meva família està molt orgullosa d'on he arribat tot
sol. La meva mare m'ha ajudat bastant a preparar-me
els exàmens i el meu pare m'ha ajudat amb el tema
econòmic, ja que fer d'Hereu és molt costós i implica
moltes hores de carretera .
Els caps de setmana tens temps lliure? A què el dediques quan no has de fer d'Hereu?

Sí, tinc temps lliure . Vaig amb els amics, surto de festa,
jugo amb l'ordinador, faig la vida d'un adolescent nor-

Què significa ser l'Hereu de Catalunya?

Ser l'Hereu de Catalunya per mi és com una forma de viure

mal.

en el món, on fas nous amics i tens certes responsabilitats.

Què estudies?

Fet i fet, t'ho passes molt bé i és divertit recórrer Catalunya

Estudio un Cicle formatiu d'lnstal·lacions Elèctriques i

sabent les tradicions què hi ha a cada poble.

Automàtiques de baixa tensió, a l'INS Baix Empordà.

Què vas sentir quan et van nomenar?

Quan en van escollir Hereu de Catalunya va ser un dia molt
bonic perquè no em podia creure que de tanta gent que
s'havia presentat pogués tocar-me. Molta gent deia que
s'ho esperava, va ser un dia molt feliç .
Com vas arribar a ser l'Hereu?

Vaig a arribar a ser hereu primerament presentant-me per
hereu de l'Escala . Després van arribar les oposicions d' Hereu de Catalunya per la qual cosa em van dir que si em volia presentar. Va arribar el dia i vam anar al bressol de Catalunya, que és a a Lleida. Allà, tots els hereus i pubilles es
van reunir, vam passar un examen oral, un d'escrit i un de
comportament; i gràcies a això vaig sortir escollit hereu de
Catalunya .
Quins són els teus deures com a Hereu?

Els meus deures com a Hereu són varis: un és anar a actes
oficials, com obertures de places, inauguració de llocs, felicitar a gent, anar algun cop al Parlament i ajudar a totes les
27

UNA ROSA ENS DEIXA •.•
Després de cinc anys a la consergeria, la Rosa Burillo canvia de lloc de treball

Les dues Roses del Baix, la Niell i la Burilla

Després de tants anys entre nosaltres, com es que marxes a
treballar a Lleida? Perquè he demanat una comissió de servei i
em vull apropar a casa, ja que jo sóc d'Aragó, d'Aguaviva.
De que treballaràs? De subalterna, de conserge, a les oficines de
la Delegació territorial del govern de la Generalitat a Lleida, al
departament de Presidència .

i!íi't:.I~~

Què t'ha semblat el centre? Explica'ns quins records se'n van
amb tu ... Molts records, he estat molt a gust, he vist créixer unes
quantes generacions d'alumnes i m'ha agradat molt estar aquí.

0:::::::=:.....;.;01

Aniràs venint per Palafrugell? Si tinc l' oportunitat, sí.

NURI BOSCH, FINS SEMPRE!
Aquest curs ens ha deixat la Nuri. Una malaltia llarga i dura, se'ns l'ha emportada. Però ens queda el seu exemple, la seva manera de ser. Per això la volem
tenir present ...
Benvolguts companys i amics,
ja fa dos mesos que, la nostra estimada Nuri, ens va deixar, i m'agradaria retre-li un homenatge.
"
La idea seria fer, en la seva memòria, una donació a un Projecte d'una escola al Masai Mara (Kènia-Tanzània)
anomenat ADCAM Mara Vision School, de la ONG ADCAM. Si no hagués estat per la maleïda malaltia que va patir, segons va manifestar la Nuri, hagués acompanyat el passat mes de febrer a la companya Encarna Pérez i la
seva germana, que col·labora amb l'esmentada ONG, per ajudar en aquest projecte.
Amb aquest gest volem fer arribar a terres africanes, de les quals la Nuri en va quedar fascinada en el seu darrer
viatge, a més de l'ajuda econòmica que necessiten, una part d'ella mateixa, de la seva essència.
Per a gestionar-ho li he demanat al Bernat, la seva parella, que obri un compte d'estalvis i així un cop reunits els
diners per a la donació, la farem arribar conjuntament a nom de la Nuri, en el proper viatge que faran a terres
Maasai el mes d'agost.
He pensat que podríem ingressar 10€ cadascú, abans del 25 de juliol, i així entre tots pot sortir una quantitat força important. El número de compte és:

IBAN ES17 21000996 1201 0052 1423
OFICINA DE LA CAIXA
Plaça del mercat - Gran via Jaume I, 88 - GIRONA

CANVI NOM DE L'AULA DE «LA VIANDA A TAULA»
A partir d'aquest me de juny, l'aula de La vianda a taula, del Cicle d'Administratiu (que
també s'anomenava aula Fabià Estapé), passarà a dir-se NURI BOSCH. En ella, la Nuri s'hi
passava moltes hores i ara, d'alguna manera, hi seguirà "donant classe"
28
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JUBILACiÓ D'EN QUIM FIGUEROLES
Després de tota una vida dedicada a l'ensenyament, li ha arribat l'hora de descansar una mica. En
Quim, ens ho explica en una entrevista ben emotiva, plena de bons records i algun que altre consell:
Quants anys has estat

Has tingut algun problema greu amb algun alumne?

treballant aquí, al Baix

No, sempre he estat bé amb els meus alumnes .

Empordà? Disset o di-

T'hagués agradat estudiar un altra cosa? El que més

vuit anys.

m'ha agradat ha sigut la carrera de professor, però també m'hagués agradat ser periodista .

De què donaves clas-

Algun cop t'havies plantejat canviar de feina? No, un

ses? Matemàtiques,

cop començat no vaig plantejar-me mai deixar la feina,

català i socials.

com ja he dit fer de mestre m' agrada molt.
Què opines de la llei Wert? Opino que és un desastre, i

T'agrada ser professor? Sí, m'agrada molt.

es veu el poc interès que tenen pels estudis pe r part del

Costa donar classes, actualment? Sempre ha estat igual

govern, en 30 anys han posat 7 lleis dife rents.

de difícil i de fàcil.

Bètic o Sevillista? Bètic, però jo sóc del Barça .

I ara jubilat, quins plans tens? No hi he pensat encara

Has anat alguna vegada al Benito Villa Marin? Sí, hi vaig

en el que faré .

anar 3 vegades, a veure el Betis-Ba rça. També amb l'At-

Has estat a altres instituts o escoles a part d'aquest?

lètic de Madrid i amb l'Athletic Club.

Vaig estar en una escola privada de Tona, després a Sant

Què opines de la classe que vas tenir 2n A, als anys

Joan de Palamós i aquí, al Baix Empordà.

2012-2013? Gent molt trempada, nanos molt bons i seHas treballat en alguna altra feina? La primera feina
gur que dintre d'uns anys ens trobarem i seran tots uns
que vaig tenir va ser d'escolar, que cobrava 5 cèntims
trempats que triomfaran a la vida .
cada mes. Després de venedor en un mercat, també en
una oficina i ara aquí.
Què és el que mes t'agrada de l'institut? Les persones
que hi treballen, els alumnes i els seus progressos.
Ho vas passar malament quan vas començar a treballar? No, perquè jo ja sabia on havia entrat a treballar i
cada dia carregava les piles.
Què és el millor que t'ha passat a l'institut? El canvis
que han anat fent els alumnes i els seus estudis, com
han anat millorant.
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ELS NAIXEMENTS DE L'INS BAIX EMPORDÀ
AI llarg d'aquest curs 2013-2014, diverses famílies de professors i de personal del centre han contribuït

a l'increment de la natalitat. Us els presentem a continuació: l'Albert, la Gal·la, l'Olívia i en Sergi.

L'Albert Quer Català va néixer el 5 de setembre de 2013, a les
15:30 de la tarda, a l'hospital comarcal de Palamós. El nen va
pesar 3,980 Kg i va mesurar uns 53 cm de llargada. Els pares de
l'Albert són en David Quer i la Núria Català, exalumna del Baix.
El nen no té germans, ja que es el primer fill de la parella . És el
né de la Lluïsa de secretaria; ella ens ha explicat que l'Albert és
un nen molt tranquil i poc ploraner. Les nits les dorm totes
d'una tirada. I com la seva àvia Lluïsa diu: ({És un nen molt patxoca".

La Gal ·la Martí Pacreu va néixer el 14 d'octubre de 2013, a les

.

20:45 del vespre, a l'hospital comarcal de Pa lamós. La nena
va pesar 3,385kg i va mesurar 50.5cm de llargada. Els pares
de la Gal·la són en Jesús Martí i la Mireia Pacreu, professora d
mates del Baix. La nena no té germans ja que és la primera
filla de la parella.

L'Olívia Schafer Castro va néixer el 23 de novembre de
2013, a les 11:00 del matí, a l'hospital comarcal de Palamós. La nena va pesar 3,080 kg i va mesurar 50 cm de llargada. Els pares de l'Olívia són en Pablo Schafer i la Mireia
Castro, professora del Baix. La nena no té germans. I els
seus pares diuen que ({va venir al món per portar la felicitat".

El nen es diu Sergi; el germa Eduard i la mare Núria. El
seu pare és en Marc Martí, professor d'Electricitat del
centre. Va néixer a Girona . Segons ens comenten, dorm i
menja molt mes que el seu germà!

Marina Garcia Martínez
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EXPOSICIONS A LES VITRINES
Cada curs, a les vitrines de l'entrada hi ha exposicions. Aquí en teniu algunes de les que s'han vist:

Els alumnes de 2n d'ESO van realitzar un treball de Els alumnes de primer de l'any passat de religió van realitte ixits pel tema de la indústria tèxtil; van fer dos teixits zar el projecte de les icones. Els alu mnes van rea litzar un
cada alumne: un era dels teixits plans més comuns:

projecte sobre els monjos ortodoxos i ho van fer pintant

tafetà, setí i sarja, i l'altre va ser inventat.

las imatges amb la tècnica de Tremp d'Ou .

IKEBANES

LÀMPADES

Els alumnes de 2n d'ESO han fer un treball en tecnologia en el tema dels plàstics . Cada alumne ha fet una

Els alumnes de 4 d'ESO i els de la UEC van const ruir una

ikebana que consistia en: fer una composició amb

làmpada. Han treballat competències relacionades amb el

flors, amb plàstics i metalls.

disseny i construcció d'objectes .

TALLER DE CONSTRUCCiÓ I RECICLATGE
El professor Noè Larrosa ha portat a terme un taller de construcció i reciclatge .
En ell, es poden contemplar construccions molt útils i enginyoses: la piràmide
alimentària, cases ecològiques, etc.
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RACÓ LITERARI I D'OPINiÓ

Entendre i comprendre dins d'una aula d'ESO
Els que treballem en l'ensenyament estem legitimats a descriure l'abisme conceptual que separa les paraules entendre i comprendre en el context d'una aula de secundària. 1 estem legitimats, deia, perquè cada cop
que entrem a classe podem constatar l'impacte d'algunes de les coses que diem els professors en els rostres
dels adolescents. De manera que, el p rimer dia de curs, per exemple, jo ja gosaria afirmar qui dels meus
alumnes se n'ha assabentat perfectament, d'allò que he dit -ja sigui ruc o excels el que hagi dit-, i qui no.
No calen gaires exàmens inicials per constatar allò que els parallenguatges del cos informen amb precisió .
És tan senzill com mirar-los els ulls : si ho entenen, els ulls brillen; si no ho entenen, són mats. l si, a més a
més, volem saber si els alumnes ho han comprès, hauríem de fixar-nos si somriuen també quan els seus ulls
bri lIen.
En el capítol cinc del Blanquerna podem Llegir un consell pedagògic que fa el pare, Evast, a son fill:

Amablejill! Per ço que no sies cuytós, e refrena ta voluntat e entin mes paraules.
Us traduiré aquests mots al català del segle XXI en un context ESO: Amable alumne! Per tot això, no tin-

.

guis pressa, controla el teu cos i posa la teva atenció en el que et dic. El gran Llull és sempre una capsa de
sorpreses agradables: a la segona meitat del XIII, ell tot solet ja va descobrir un moviment que ara passa
per ser molt modern, parlo de l' Slow education, l'educació lenta, tendència que reivindica desaccelerar els
ritmes educatius del nostre entorn per tal de respectar els tempos d'aprenentatge dels alumnes. Fixeu-vos
que la fórmula lul·liana -no tinguis pressa, refrena la voluntat (el cos) i escolta- és sobretot una fórmula
amarada de senti.t comú.
En efecte, aquestes són - diríem- les segones condicions sine qua non de qualsevol tipus d'aprenentatge.
Repeteixo: no tenir presses, aturar el cos i escoltar. Però prèviament a aquestes condicions, hi trobem una
soterrada causa primera: la resposta a la pregunta per què he de desaccelerar el cos i escoltar?, és a dir, per
què he d'estudiar? Davant d'aquesta qüestió els alumnes responen grosso modo tres coses: a) Perquè vull
aprovar l'ESO o perquè vull aprendre (això seria una motivació instrumental intrínseca; desitjable, perquè
l'alum ne es fa actor de l'aprenentatge.) b) Perquè els meus pares volen que aprovi l'ESO (això seria una
motivació instrumental extrínseca, no tan desitjable, atès que la motivació no neix d 'ell sinó de terceres persones.) c) No en tinc ni idea, perquè no m 'agrada estudiar (aquesta, òbviament, és la pitjor resposta, davant
de la qual la vastíssima literatura pedagògica naufraga.)
Els puc assegurar que aquests tres tipus d'alumnes conviuen en proporc ions diferents dins les aules

d'ES~.

J això és complicat, és clar; especialment quan en són tres o quatre o cinc els alumnes que han decidit prac-

ticar la insubmissió intel·lectual , és a dir, el jo no estudio pas.
Però centrem-nos en els processos d'aprenentatge dels estudiants d'ESO que sí que volen estudiar i estar
atents . Jo faig classe de català en un institut de Palafrugell, i un nombre important dels meus alumnes no
tenen el català com a llengua materna. Doncs bé, si seguim a Stephen Krashen, hauríem de constatar que la
majoria dels meus alumnes adquireixen sense problemes la llengua B, perquè els processos d'adquisició del
català a Catalunya són espontanis, inconscients i automàtics, i es desencadenen sobretot en les necessitats
de comunicació immediata amb l'entorn. Ara bé, també constato que no tots els estudiants que tenen el català com a llengua B, l'aprenen, perquè l'aprenentatge d'un idioma és, a diferència de l'adquisició, artifici al, conscient i producte d'una instrucció formal. Amb això vull dir que tots els meus alumnes entenen el
català però que alguns d'ells no comprenen ni de bon tros els seus mecanismes
Larry Selinker, professor emèrit de lingüística de la Universitat de Michigan es va inventar fa uns anys el
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concepte de interllengua. Aquest terme fa esment als processos d'adquisició/ aprenentatge que es donen en
el pas d'una llengua I a una llengua 2. El Or. Selinker afirmava que la interllengua és aquell idiolecte particular, dinàmic i fluctuant que utilitza una persona des que comença a parlar un idioma fins que n'assoleix
el ple domini . I focalitzava en aquest llarguíssim procés tres fases destacables:
1- L'aprenent absorbeix i analitza una llengua a partir de dades incomprensibles. Tanmateix intenta
contrastar aquestes dades lingüístiques que rep (input lingüístic de la llengua B) amb la seva llengua materna. Un cop fet això, l'aprenent comença a generar hipòtesis que neixen sovint per transferència de la llengua I a la llengua
2- L'estudiant observa la producció de la llengua 2, en el nostre cas el català.
3- Mitjançant la parla o l'escriptura comprova que les hipòtes is que ell hagi formulat siguin correctes
(retroalimentació positiva) i, en el cas que sigui així, el contingut lingüístic d'aquestes hipòtesis
anirien a formar part de la seva pròpia xarxa cognitiva. Si les hipòtesis resultessin

incorrectes,

l'aprenent tornaria a la fase I (formulació d'hipòtesis) i 2 (observació).
La capacitat dels alumnes d'entendre és directament proporcional a la capacitat que tenen de generar hipòtesis lingüístiques, que no és altra cosa que la capacitat que tenen de fer-se preguntes sobre el món; i la capacitat de comprendre és directament proporcional a la quantitat d'hipòtesis correctes, que hagin estat inserides en la xarxa cognitiva de cada alumne.
El concepte de Sel inker és teòric, òbviament mai ningú no arriba a dominar, i per tant, a comprendre, completament una llengua 2 (en termes absoluts ni tan sols som capaços de dominar completament la llengua
I). Ara bé, en termes relatius sí que podem posar estadis al procés de comprensió d'una llengua 2.
Els meus alumnes d'ESO, per exemple, haurien d'assolir, si més no al final de l'etapa obligatòria, el nivell
B2 de català, que inclou competències orals, escrites, gramaticals, de comprensió lectora i culturals. Aquest
nivell forma part d'una tipificació més àmplia creada pel Marc Comú Europeu de Referèr;¡cia per a les llengües, segons la qual els usuaris es divideixen en usuaris bàsics (A), usuaris independents (B) i usuaris competents (C).Dins d'aquest sistema, la interllengua representaria el llarg procés - el llarg viatged'aprenentatge que va des del nivell Al fins al nivell d'excel·lència e2.
Aprendre és un camí llarg i difícil, però summament plaent. Amb molts interrogants però: primer cal saber
si l'alumne el vol emprendre; segon, si l'alumne té el cos i l'esperit per fer el camí; tercer, si l'alumne
voldrà fer-se les preguntes necessàries durant el camí; i quart, si voldrà buscar en el camí les respostes a
les preguntes que s'ha anat fent. Déu n'hi do!
Abans d ' acabar deixeu-me que repeteixi la meva tesi: entendre en el context de l'aula de llengua vol dir
formular hipòtesis i comprendre vol dir ratificar-les en un context pragmàtic. Això pot semblar molt complex, i de fet ho és; ara bé, hi ha un aliat molt poderós que juga al
nostre favor, i és que el nostre cervell està dissenyat molt especial-
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ment per a emprendre aquests tipus de viatges lingüístics. Així
doncs, cal fer el possible per tal que els alumnes confiïn en els seus
propis cervells - que és el mateix que dir-los que confiïn en ells mateixos- ,perquè en la mesura que el tractin bé i es tractin bé, començaran a adonar-se que això d'aprendre llengües no era tan complicat com semblava, que al cap i a la fi era tan sols caminar una
mica cada dia.
Norbert Botella i Ventura
(professor de català)

33

How many of
you comprehend
the term
"follicular"?
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CLARA VALL, GUANYADORA DEL JESÚS SERRA DE POESIA
Clara Vall, alumna de 2n de Batxilletat, va guanyar el prestigiós certamen literari amb un poema que
porta per títol Records d'un somriure artificial. Tot seguit, l'entrevistem i publiquem el poema
Quant fa que vas començar a fer poemes? Fa bastant. A meu voltant. De vegades era només la sensació
l'escola on anava hi havia un concurs per Sant Jordi i un

d'impotència, el ((per què a mi(( ...

any vaig fer un poema i vaig començar a interessar-me pels

Per què li vas posar per títol: "Records d'un somriu-

poemes. A partir de llavors, de tant en tant, en alguna esto- re artificial" Tot va començar en una classe de filosona lliure, en llegeixo, n'escric ...

fia . Estava parlant amb en Toni, el meu professor, i va

Per què et vas presentar a aquest concurs? Vaig veure un

sortir això d'un somriure artificial i em va agradar.

fulletó a la biblioteca i em va cridar l'atenció. Vaig pensar

Primer vaig pensar en ((Arrels", però em vaig adonar

que em venia de gust apuntar-me ...

que no era gaire maco; ((un somriure artificial" era
una mica curt i em vaig decidir per ((Records d'un

Vas haver de fer un sol poema o més d'un? Pel concurs
somriure artificial".

només en demanàven un.
Com t'inspires per fer un poema? Jo m'inspiro amb el què
sento en el moment que estic vivint: el què sento, el què
m'angoixa, el què m'agrada, el què no m'agrada, el què
m'entristeix, el què em fa feliç. I això intento plasmar-ho en

Llegeixes poesia? Quins són els teus poemes prefe•
rits? No llegeixo molta poesia, no tinc massa temps,
però m'agradaria fer-ho més. Antonio Machado, és
un del meus poetes preferits, m'agrada especialment
((Proverbios y cantares (extracte XXIX)"

un poema. És una manera de desfogar-me ...
Parla'ns del premi Jesús Serra En Jesús Serra va ser un ho-

Moltes gràcies i que gaudeixis del premi! i Felicitats
Clara.

me que li va agradar molt la poesia i va ser autor de varies
poesies; un cop va morir, es va crear la fundació i van decidir fer alguns concursos en el seu honor, n'hi ha de diferents categories i modalitats. Aquesta era la setena edició
del concurs de poesia i té el suport de Catalana Occident i
també de l'Ajuntament de Palafrugell.
Què faràs amb els diners que has aconseguit? Per
treure'm el carnet de cotxe o per la matrícula de la Universitat
Quants dies vas tardar en fer aquest poema? Una

tarda,

quan vaig dir: "avui ho faig". Vaig seure, vaig començar a
mirar què necessitava i el vaig fer el mateix dia.
El teu poema és molt trist, molt dur... En què et vas inspirar? Bàsicament són dos moments de la meva vida que van
ser crus i molt durs; també em reflexa una mica a mi en
alguns moments: en relació amb el que passava al
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Records d'un somriure artificial

Arrels, uneix els arbres a la terra i a les persones amb el passat
el bo, el dolent, el dolç i l'amarg,
el que recordem amb llàgrimes als ulls o somriures amagats,
el que volem oblidar i no podem,
el que no volem i un dia ha marxat.
Dormida, sense fer res, els records m'aclaparen,
absent, no em moc, no els puc bloquejar, venen,
quan el cap no sap si seguir el cor o la raó,
quan et sents sol entre un milió,
quan la gent et buida del tot,
les llàgrimes semblen no tenir aturador
i aquí mai acaba, mai acaba ...
Crits, soroll a l'horitzó, en una mar de silenci
ploro, tristesa en líquida forma
plou lentament,
riuen, lleus campanes lluny, lluny del meu costat,
tremolo, la por i la fred em superen ...
Foscor absoluta,
llum nul·la,
tot s'acaba ... i res comença .

Edelweiss

*

(pseudònim de la Clara)

GRADUACiÓ DE LA PROMOCiÓ DE 2n BATXILLERAT
El passat dia 15 de maig els alumes de 2n de batxillerat es van graduar. La cerimònia va tenir lloc a la
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d'Actes de l'Institut

EL cOixí DEL COR
Com cada Nadal, el Baix es va solidaritzar amb la campanya del Cor
Per Nadal, l'institut ha continuat amb la campanya delI/Coixí del cor" engegada al curs passat. Tot el centre es va
involucrar en la iniciativa, col·laborant amb l'hospital de Palamós. Parlem amb la Pilar Valenzuela, professora del
Baix, impulsora d'aquesta campanya en el nostre centre:

ENTREVISTA AMB PILAR VALENZUELA

Com ha anat l'experiència aquest curs? Molt bé, molt bé! Van participar tres cursos (3A, 3B, 3C) i al final vam fer 26
coixins del cor. De professors, hi van participar en Lluís Carbó i en Quim Figuerolas. Els de cuina van fer pastissos, i
els de lr d'ESO van vendre'ls a l'hora del pati. Es van recollir en total 29S€ . Ha anat molt i molt bé, gràcies als alumnes, professors, el personal d'administració del servei, gràcies a tots!!!
Com és que ets l'encarregada d'aquesta iniciativa? Jo ho feia a títol ind ividual i l'any passat vaig decidir fer-ho
amb els meus alumnes, i ara gairebé és com un taller de Nadal. Ho fem a algunes hores de castellà: folrar, etiquetar
i embolicar. AI final venen a recollir els coixins i els porten a l'hospital de Palamós. Tot això ve d'una fundació de
dones de Girona . Fem els coixins per donar-los a les dones amb càncer de mama . És un coixí que va sota l'aixella
per evitar la pressió. S'ha de tenir cura amb tot. L'any vinent en farem més encara!!!

TAPS SOLIDARIS
AI llarg del curs hem continuat recollint taps per ajudar a en Pedro, el nen de l'Escala
que necessita recursos per poder fer front a les operacions. En total s'han recollit 110
kgs. de taps. GRÀCIES PER LA VOSTA COL·LABORAClÓ
36
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ENTREVISTA A ENCARNA PÉREZ
la professora d'Aministratiu del Baix, va anar de cooperant amb la ONG ADCAM, a Kenia
Per què vas anar a Kenya? La meva germana Cristina col·labora
amb una ONG, ADCAM (Asociación de Desarrollo, Comercio Alternativo y M icrocrédito), que té un projecte amb una comunitat
Maasai del Maasai Mara a Kenya. Hi vaig anar per tal de fer formació al professorat de l'escola de primària que han muntat.
Què vas fer un cop allà? Vaig fer tres safaris per veure tots els
animals de la sabana . Em vaig instal·lar al campament que tenen
els guerrers Maasai per allotjar turistes que vulguin anar de vacances. En la coHaboració amb l'ONG, vaig impartir diverses sessions de formació per al professorat de l'escola .
Amb qui vas anar? Amb la meva germana i amb una professora d'universitat dels Estats Units que ha fet un treball
d'investigació sobre els canvis que el projecte que ADCAM té en aquesta comunitat, han causat en els seus costums.
Quines sensacions et va transmetre el país? De fet puc parlar de les sensacions de la meva visita a la sabana. Només vaig passar un dia a Nairobi i la resta del temps vaig estar al campament del projecte ADCAM MARAVISIÓ. Va
ser increïble veure els an imals en el seu hàbitat natural, conèixer la comunitat Maasai i veure com un a petita ONG
pot ajudar a manten ir viva una cultura declarada en vies d'extinció.És un dels millor viat ges que he fet a la meva
vida i el que més m'ha emocionat.
Et va agradar com experiència? Sí, moltíssim, la recomanaria a tothom .
Quin estil de vida tenen els Maasais? Són persones pobres, però felices; no necessiten més dél que t enen per viure. Són molt intel·ligents i tenen ganes d'aprendre coses noves i prosperar. Viuen en casetes fetes de fang i, fins fa
poc temps, eren nòmades. Ara no ho poden ser perquè el govern els ha deixat molt poc territo ri per a ells. Viu en de
forma senzilla.
Com us vau organitzar per ajudar? Ja teníem un p'lanning amb l'ONG, que ja ha fet moltes coses per aquesta co munitat i continua treballant-hi: els han fet un pou, una escola de p'rimària que s'està organitzant poc a poc, un projecte pel qualles dones Maasai treballen fent peces de sabates per una empresa espanyola, muntant un sistema d'apadrinament, etc.
Els Maasais són gent amable? Sí, molt. Sempre estaven pendents de nosaltres i disposats a ajudar-nos en tot el que
necessitàvem.
Quins record t'endús del país? Es un país molt maco, amb molta pobresa, però son molt feliços.
Tens pensat tornar a Kenya? No ho sé, mai se sap el que et
té previst la vida .
Digues una cosa positiva i una negativa del país. Positiva:
Les ganes d'aprendre. Negativa: La pobresa que hi ha.
Vull aprofitar aquesta entrevista que sortirà a la revista de
l'Institut per donar les gràcies a totes les persones que van
fer alguna donació per a l'escola. En un lloc que les mancances són tantes, qualsevol donació és ben rebuda. Gràcies per la vostra solidaritat!
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Ruta per Cap Roig i St. Sebastià
Aquest any a Caliu, farem una caminada. Serà una ruta amb un recorregut circular amb sortida a
l'institut per anar a parar al Castell de Cap Roig i arribar al Far de Sant Sebastià
Durant la caminada, anirem fins al cas-

baixant cap a Calella, fins a la platja del Golfet.

tell de Cap Roig, posteriorment passa-

Seguirem pel Camí de Ronda o GR 92. Passarem

verses vegades, i el relleu majoritàriament

rem per Calella i Llafranc; finalment

per Calella i Llafranc, depenent del vostre gust

serà de baixada, tot hi que al final hi hagi

podeu fer un "xipxap" . Continuarem pel GR fins

una lleu pujada seguida d'una llarga baixa-

a pujar a dalt del Far. All à, tant si portem un

da . Ens trobarem pels carrers de Llafranc

entrepà com si anem al bar, podem parar un

de nou . A la dreta, ens quedarà una pujada

moment a gaudir d'unes altres vistes tant de

moderada

terra endins i del recinte històric, com de la

l'agafarem . Un cop situats a dalt, seguirem

inmensitat del mar.

un senyal de totes direccions per a vehi-

pujarem al Far i tornarem fins al punt
inicial.

VINGA, EN MARXA!!!

Sortim de l'institut en direcció al barri de

Ja se'ns està fent tard i comencem a marxar pel

Sta. Margarida, allà girem a la dreta pel pa -

voral de la carretera que baixa a Palafrugell. Un

ratge d'Ermedàs i agafem el camí que es

cop portem baixant aproximadament lkm, a

dirigeix a la colina del sol. Després del parat-

l'esquerra endinsant-se en el bosc hi ha un

ge de Rapinya girarem a la dreta, de manera

carrer, ens hi introduïm, al cap de pocs metres,

que ens quedi un bosquet a l'esquerra. Pas-

a la dreta, hi veurem la variant d'un GR i la se-

sats vint metres ens hi introduirem. Anirem

guirem . Ens farà girar cap a l'esquerra di-

pel

carrer

Xarembeco,

cles. Ens cond uirà al carrer de Pere Pasquet, el que seguirem en direcció a Calella
fins alia rotonda del final de l'autovi a. Allà
segu irem pel costat de l'a utovia, tranquil·lament, fins al punt d'inici de la ruta.

.

per un corriol que ens conduirà a un camí de
terra amb una lleugera pujada, el seguirem
tot vorejant una finca situada a mà dreta fins
que s'acabi i trobem un trencant en aquella
direcció. Seguirem

totalment recte i ens

introduirem en un corriQI entre els arbres
que ens portarà fins a una línia elèctrica, la
travessem i agafem el primer corriol que
trobem a mà dreta.

El seguim recte, als

pocs metres sortirem del bosc i entrarem en
un camí entre arbustos. AI final anirem a
sortir a l'Av. Costa

Brava i girarem a

Les Gavarres a la dreta i Calella, Ll afranc i Cap Roig a l'esquerra, a primera línia del mar

l'esquerra . Ani rem pel camí del Rus fins a
dalt al castell.
Quan haguem contemplat les vistes anirem

Vista de Calella des del Galfet

Vistes de les quals es pot gaudir pujant al Far

Itinerari que seguirem durant la ruta
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