
La revista deis alumnes de I'I .E.S."BAIX EMPORDA". Febrer de 1998- NúmA

'---J

~----- - - - --

EDITORIAL
Guanyadors del concurs de dibu ix Sant Jordi 97:lr ESO: Christian Quintana - 3r ESO:Susana P érez

Em doneu l' oportunitat d'escriure unes línies a la revista del centre, i aprofito per adrecar-me
als pares de tot l' alumnat, amb el desig que aquesta publicació arribi a tots ells.

Aix í. als pares deIs nostres alumnes us demano que reflexioneu sobre que comporta el fet de
portar els vostres fills a un institut de secundaria; anal' a l' institut no vol dir que un ja és el
suficientment responsable com perquése'l pugui deixar d'observar o de fer el seguiment oport ú,
deixar de preguntar, etc. El canvi de primaria a secundaria sovint suposa per a l' alumne veure' s
més gran. Un institut és més que un lloc on portar el fill, és participar diáriament de les coses
que passen al seu voltant. Deixar-Ios a la seva sort sovint pot crear problemes deis quals un no
se n' adona fins que se' ls troba a sobre. Estem davant uns canvis prou importants en la forma i
en la manera d' ensenyar com perqué tots hi posem quelcom de la nostra part per poder anal'
endavant.

Per últim, vul! felicitar tots els professors, les professores i els alumnes que han part icipat a la
revista, i aprofito per encoratjar-los perqué, si més, no un cop al trimestre es publiqui de forma
periódica.

Antoni Poch i Ferrer,
Director
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Aquesta obra de Joan Puig i Ferre
ter ha estat representada per primera
vegada al nostre institut el dia 19 de
desembre.

Un grup d'alurnnes de Segon d'ESO
(crédit variable) varen preparar aquesta
obra amb la Marta Blanch durant tot el
primer trimestre. Després de molts assa
jos i torca nervis, es va representar da
vant els alumnes de primer cicle d'ESO.

L'escenari el varen fer els alumnes
de Cinqué d'Electricitat sota la direcció
d'en Jaume Font , Toni Hidalgo i Pep
Pérez. Representava una masia situada
en un poble de muntanya. Tot plegat va
ser un éxit i esperem poder gaudir ben
aviat d'una altra representació teatral.

,1,- ) \><
PU le
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PERSONATGES:
Aleix

Sofia

Lluclá

Noem i
Ave l.1i
Moas
El Baster Aleg re
Privat
Xandri

Primer Acte: Francesc Pérez

Segon Acte: Armando Soler
Primer Acte: Yolanda Porcel
Segon Acte: Laura Figueras
Primer Acte: Riduane Daz Daz
Segon Acte: Fernando Esteve
Caronila González
Beatriz Garrido
Helena Frigola
Raquel Bemabé
Caronila Fernández
Antonio García
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El grup de 3r cantaven "El Tri neu' en angles i en franc és i el canon "Tinguern
tot s un Bon Nadal"
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Les N adales de l'IES
Baix Emparda.

El divendre. 1(¡ de desembre els alumes de 3r i 4t d'E SO i els de! Cicle
Formatiu van cantar unes nadales en diferents idiornes

EIs alumnes de 4t i de Cicles Formatius varen cantar "Les Dotze van Tocant'
en catala. "Jingle Bells", "Holly Night" i "We wish you a Merrv
Christrnas" en angles i "Oh Tannenbaum", "Kling Glokchen" i "Stille
Nacht" en alemany.

[b~ [M~<dl~~~ <dl@~ [fl)~1ar@ ~~®

lES BAIX EMPORDA



CAMPANYA D 'AJUT A L'ASIL

Aquests es van donar a tothom que feia la seva aport ació. El dia 19 de de
sembre es va fer la recollida primer al centre i després davant del Super 
Stop. Un grup d' alumnes voluntaris, professors i la solidaritat de tots varen
fer possible que es recollisin 60.528 pessetes. Des d' aquí tomem agrair la
increíble participació de tothom. El mateix matí un altre grup d'alumnes i
professors varen portar aquests diners a l'Asil.
Sor Esperanza, la directora es va mostrar molt agraída i conmoguda i entre
fotografíes, felicitacions i bons desitjos es varen acorniadar.

El dia 19 de desembre els alumnes del
nostre institut varen voler mostrar la seva
solidaritat amb l'Asi1 de Pa1afrugell.
Sabem que no tot hom pasa les festes de
Nada! tan bé com la majoria de nosaltre s.
per aixó voliem fer una petita alegria a
un grup de gent necessitada , en aquest
cas la gent mes gran . Uns dies abans, un
grup d'alumnes, representants de tot s els
cursos de l' institut varen fer una visita a
l' Asil per veure en quines condicions es
troben aquestes persones i per parlar di
rectament amb ells. Ens van acompanyar
l'Irnma Salvador i la Gisela Pujol. Des
prés d'aquesta visita els alumnes amb l' a
jut de la Rosa Espí a Ir i 2n d'E.S.O. i
en Pep Pérez a 3r i 4rt d'E.S.O. es varen
posar a treballar de valent i varen realit
zar unes papallones de papel' i uns punt s
de llibre.

Miriam Moreno

', -

; Aquest ha sigut el
-~ punt de llibre pre
.; miat , realitzat per

l'Alb a Rodriguez
. de 41. ESO.
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RECAPT~r\(CIO PRO=¿r\SIL.
l. ' institut densenyamem secundari Baix Emparda ve reati tzar una recaptació QE

diners en solidaritat amb l asi!- residencia nost ra senyora de Montserrat de la nostrs
població. Durant el matí del 19 de desernbre.en una taula col. locada davan: de '
Super Stop i dins del Centre van recol lir un tata! de 60 .528 pess etes amb les oua.s
els donants col.laboraven en les obre s d'ampliació i millora de la residencia.

/ ,..------=--r-:-.<:::.
, . " ~~-:::'<

..... '. j .......... \

'l '"

~

E
~

~

~

4
¡f.';;
~

?•

'\
1
¡
~
~
It

¡
P
t

-s
~

,I-

ta

~.

r» ~;
- ~ t
~ ~ 5 t. ~ ~ .
~ ~ lo' ji

~. t . t
~ : t
~ ~ ¡ ~

l' "~ " ,. ~:I- Itor,..

i +.-J'-r A....
. Jl ti"> "'"i¡.l1 l

2., ~" .~ ~ •.
..... '< ~~. l, ~

f ~ 1."~1 t
\ l

~:

; \ .
" ,:-.

" ,

' .1 '.\ >v,
-:: .~\':::/<'

Jordí Vilá-Sé. AUT .
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Un dia sense sol
és igual que un món sens e amor
El nostre cm
val més que I'honor .
L'anirna
val més que una arma
Ila vida
val més que tata la ira.
Demanem la pau, siguem íehco s
Una vida amb pau
va l més que un pala u.
Demaneu la pau , voteu contra la
guerra
Un dia els pobres innocents
seran la lIum de la vida.

Roser Mon cayo

RES COM LA PAU

Meri txell Datmau
4t ESO-E
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PARTIT DE VOLEIBOL

A la llioueta de voleibol, hi participaven sis equips :
tres de-quart d'ESO, i els altres tres de tercer d' ESO.
En el primer partit, jugaren dos equips de terce r
d'ESO. i va guanyar l' equlp d' en Joan Francisc o.
En el segon partit,jugaren equips de quart d'ESO,
i. va guanyar l' equip d'en Raül Sola.
En el terce r partit va n jugar dos equips de quart
d 'ESO.i va guanyar l' equip d' en Dav id Fernández
(xixo).

A la semifinal van jugar dos equips de quart
d'ESO,i va guanyar amb una clara diferencia
requip d' en Raül Sola.
En el partit més decisiu , el de la final, es van en
fronta r l' equip d'en Sola contra
lequip deis professo rs. El part it va esta r molt ¡gua

lat, pero la victoria se la va endur
l' equip deis professors.

VALORACIÓ DE L' ARBITRE

Segons lárbitre, Daniel Martínez Lara, tots els par
tits van estar molt igualats i molt ben jugats.
Un equip que va jugar molt bé va ser el den Raül
Sola , ja que va estar a punt de guanyar la final , pero
no obstant , la gloriosa victoria se la va n endur
lequip deis professors.

Yolanda Blanco
Maria El Bouhati

TRES FANTAsTICS D/ES
A LA NEU

Unes pistes plenes de neu i un sol que mossegava no
va ser ni molt menys el millor deis tres fantastics dies
que vam passar a Puiqcerd á i a Porte Puymor ens. Les
nits van ser d'alto més divertides i engrescadores, tan!
a les habitacions de la Ma Victoria, que arribaren a tre
molar de tant enrenou, com a la discoteca que, tot i
te+nir una música més aviat passada de moda, fins i
tot els més radicals no van parar de saltar i cridar fins

. a quedar rebentats . Al local tamb é hi trobarern estu
diants de Burgos amb qui vam tenir unes anecdotes
ben divertides.

A conseqüencia de tanta festa , pels matins es
rnorzavem mig adormi ts tot el que ens posaven da
vant, ja que el dinar (un parell d'entrepans) i el sopar
"reciclat", no era gaire agradabl e per abona part del
grupoDeixant de banda el tema de I'hotel de dues esU·
nes pistes pienes de neu i un sol que mossegava no
trelles (més aviat estrellat) no ens vam poder queixar
de I'allotjament.

' l.~ 5f' t t

,.1
f

A I'autobús va ser diferent: alguns mig clapats i d'al
tres fent aldarull anavern escoltant música de tota mena
( heavy, rom ántica , maquina...). Així ens passava el
temps més rápid, fins arribar a les pistes on la majoria
no tenien ganes ni de baixar, pero després no paraven
de fer bots, pujar , baixar, fer cunya, girar, caure o rodo
lar..

Els monitors, simpatiquissims, ens van fer passar
unes bones estones tant als que feien esquí com als que
feien bogeries amb l' esnowboard

També vam patinar sobre gel ,deixant-nos els geno
lis i els peus destrossats. Al cap i a la fi era una sortida
d'Educaci6 FIsica en la qual ens ho vam passar torca bé
i amb ganes de torna r-hi , encara que difici lment podría
ser millo r.

Migel de Pedro
lv án Caballero
Toni Gallego
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Verónica Ruiz.
Paqui Saavedra
Adria Medina
1r. d'ESO .

HOMO HOMINI LUPUS (HOBB ES 1588-1679)
(L'HOME ÉS UN LLOP PER L'HOME)

Una veqada mes la manca de sentit comú. racionalitat i
sensibilitat a la qual esta sotmesa la raca humana des que
té ús de consciencia, ha tornat a demostrar contundent
ment que no ha desaparegut, tot i que ens esforcem a
autoconscienciar-nos que viv im en un món civili tzat.
Civilització és la paraula, o més ben dit , falta de cívilitza
ció, que és I'estat en que es traba Alq éria en aquest
mome nts. No vull dir que els algerians siguin totalment
inciv ilitzats, simplement que s'estan comportant com a
tals.
Malgrat la distancia que els separa amb els Estats Units ,
algú es podria haver plantejat actuar seguint I'exemple de
Luther King, és a dir, fer una guerra verbal, oblidant
tota lment les armes i la violencia, encara que en aquell cas - ---- - - - - - .........
la raó per la qual es lIuitava era molt diferent a la d'Alq éria.
Una gerra civil és el disbarat més gran que es pot fer, la r

guerra de germans, de ve rns contra vems, trepitjant els '.
v incles d'amistat i fraternitat que algun dia els van unir ro

donant la viv a imatge d'un poble digne i honrat. ;"
Saltant-se tota norma de convi vencia, Alqeria es veu
inmersa dins una guerra civ il que no tara res més que ~. /
deixar un país ensorrat i enpobrit , que sera l'herencia del ~~*~~~~
guanyador, sentenciant a la més vil miseria els que ara lJ
només són adolescents pero que en un futur no gaire
lluny á seran els encarregats de conduir els país.
Amb aquest escrit s'intenta fer un crit a la pau, no nemes a Enviant missatges de la pau per interne!.

Alqeria, sinó a tota la humanitat.

XEVI SACOT VANCELLS

Essers Vius. Buscan 12
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