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LA HISTORIA DEL NOSTRE INSTITUT

A1 umens de la primera epoca.Professors del 1974.

~~ L'lnstitut de Formaci6 Professional estava situat on hi havia I'antiga escol a

~
~'~ ._~ d'arts i oficis i la biblioteca Municipal. Actualment és I'edifici on ara s'hi troba el

1- .. . ~. "'''' Museu del Suro. Aquest centre es va fundar I'any 1974 i el seu primer director

. t,;A va ser el Sr. Mart í Bofil l. Juntament amb aquest s'hi trobava el següen t

" ~ q ha IIprofessorat: el Sr. L1uís Bagué , el Sr. Josep Montseny, el Sr. Marcos Teruel, el

. ; t" \ll t Sr. Costa, el Sr. Narcís Trias, el Sr. Anton io Ruiz i el Sr Mossén L1uís Villa .''. lit Al el transcurs d'aquells temps hi van haver incidéncies com I'anada a Madrid,; ~ -U, per sol.l icitar un nou institut. A aquella visita hi van anar el Sr. Batlle, conseller

- de Cultura i President de I'Associaci6 de pares, i el Sr. Botill , que tenien una

. .:,.:.. .: :.:;,;~J entrevista concertada amb el director General d'Ensenyament, el qua l no els va

voler rebro.

Al principi les espec ial itats eren : Automoci6 i Mecáruca, de ir gra u. Aixó durant el primer

any . Ourant el segon any , es va canv iar i va ser: Automoció, Electrónica i Adm inistrat iu. En el

transcurs del temps, es va implantar el 2n grau d'administratiu i a partir del 1979 van

cornencar els 2ns graus d'automoci6 i d'electricítat. Les inc idéncie s eren produrd es per la

manca d'espai i de material. Cal recordar que durant uns tres mesas , els alumnes d'adm inis 

tratiu no tenien rnaquines d'escriure i que a part ir de I'any 1977 es van habilitar altres locals

com la Casa de Cultura i I'antiga fabrica Can Genís .

O'aquella época van sortir molts bons alumnes, i actua lmen t un d'ells és díssanycdor de

models aerodin árnics i altres són professors del nostre centre : Josep Acuña , Salvador

Ferrer.M ónica Mart ínez i la secretaria L1u'isa Bonet. L'any 1983 , es va construir I'actuai edific í

a I'avinguda de les Corts Catalanes. ..<:....;,. -..'r ~.-,,>~i-:
Text extret de les entrevistes realitzadesals professors Maril Botill .r'r ~

i Josep Montseny
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EXCURSIÓ A CALELLA DE 3r D'E.S.O.

EXCURSIÓ A LA DEPURADORA DE 4T ESO.I
El dia 24 d'abril várem fer una sortida a la depuradora de la

Bisbal i a la potabilizadora de Torrent. Hi vam anal' amb un
autocar.

S'ajuntaren totes les classes de 4t d'E.S.O. i es van dividir
en dos grans grups. Mentre un grup era a la depuradora l'altre
estava a la potabilizadora . Allá ens esperaven uns guies que
ens van mostrar les diferents parts que hi havien .

El dia 24 de Marc vam , .•¡:¿{»,,

anal' d'excursió a Calella . ~';(~;
Pel mat í a les 8:30 h. vam t¡; ' i
anal' a la sala d'actes per ' :T"
fer fer la presentació dels 't'
alumnes anglesos , pero "
com que vam veure que
tardaven molt ens van

. posar una pel-lícula sobre Anglaterra .
Quan várem arribar , vam entrar a la sala d'actes i all á vam

estar parlant, sobre el que haviem de fer. Ells més tard van anal'
al menjador del col.legi i varen esmorzar , mentre nosaltres
vam anal' per darrera del menjador i ens van repartir a cadascun
una tassa de xoeolata i un croissant. A les 9:30 h. va ser quan
várem marxar cap a Calella amb els alumn es d 'Ang laterra .

Vam anal' al Canadell i allá els vam fer unes preg untes que ja
ten íem preparades amb la Yolanda Zara gozá , sobre els seus
estudis , idiomes etc. Allá vam menjar , sobre les 3:00 h . ells

marxaren . 1 nosaltres
~.¡;. vam. marxar cap a la

;. platja del Golfet , on
allá vam fer uns dibui-

, xos sobre la platja i a l
guns van aprofitar per
banyar-se .Vam estar-hí
fins a les 4:15 h. 1 ja
várem marxar cap al

col.legi .

I
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CREVITVESÍNTESI VE 1998
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EXCURSIÓ A MIREPOIX-1 r i 2n ESO

Jessica Serrano i Yolanda Porcel.

. ~· .."l ,.v'- ·~...J'"~;I.~:}I . -::,~.• :;.~· '0' '',,)

Dimecres, 25 de . '¡~'.f;..i:;~,~~. - 'f:~~~:.{{~¿~ ,.,
Marc, a les 6:30h. :~:;):{j;~-: .~~~~ ,

, • c:~'\ :~-,. w ,.a,.
El mat í estavem l't. · .~: ?":~ "' . ' . : ' '.~' "'?"' .~ .....

./.: ... ,;......~ ,- ' . .

to:s ~ la porta de ;. ;ti~~~~l _ :: l' )'.' J ~ ,
linstitut amb les EiJ ". ,.
maletes. Els par es ~
. . .'" -, \ ... ~! mares van venir a Y. , ';; ....

acomiadar-se de r ~ ~ .
nosaltres ( tot i que ,;. ,
gairebé tothom te- ,~. • .

nia son ); fins i tot va venir algun gos. Poe després d'arribar la
Sarfa i de pujar-hi; ens vam posar en marxa... Ens nan ávem
a Franca]

Al cap d'una hora aproximadament várem arribar a la
Jonquera on vam fer un descans per anar al labavo, després
ens várem posar en marxa i no várem parar fins arribar a
Salses on hi havia una fortalesa impressionant.Allá várem
esmorzar i fer fotos i vam continuar una altra vegada fins
arri bar a Mir époix. ABa várem port ar les maletes a les
habitacions i várem baixar a dinar. Després de descansar del
lIarg viat ge várem ana l' a veure la cova de Lombrives. Vam
pujar una alta muntanya i vam entrar a dins acompanyats
d'un guia tur ístico Va ser una cosa fantástica,

A la tomada, estávem " fets caldo" i després de sopar i de
dutxar-nos vam anar a fer un volt pel poble. Finalment vam
dormir ( qui va dormir, perqué molta gent no va poder i a
d'altres els va donar per fer gresca ).

El dia següent, 26 de Marc, hi havia gent que es va aixe
cal' a la primera pero n'hi va haver que els va costar.

Primer ens varen donar 30 mino per vestir-nos,... Després a
les 8:00h. várem anar a esmorzar al menjador del col·legi.
Després d'aix óvárem anar al castell de Foix on várem pujar a
dalt d'una torre i també várem veure el petit museu que esta
situat en una petita sala del castel I.

Després d'aixó ens varen donar 20 mino de temps lliure i
várem anar a fer un volt pel nostre compte. Tot seguit várem
anal' al "Lycée Polivalent " on dormíem.

Aquella tarda vam anar a visitar el poble: primer vam fer el
treball de castellá i després vam aprofitar per comprar els
regals als pares. A les 5h ens vam reunir a la placa dels
porxos de Mirépoix per tornar al nostre allotjament, per
sopar. A continuació, vam tomar a fer una volta pel poble ,
fins anal' a dormir. ( Aquella nit , va ser més tranquil-Ia i
relaxada ).

El dia següent, ( 27- Marc ) després d'esmorzar vam anal' a
visitar el castell de Montsegur, no vam entrar a dins, pero la
historia que teni a, ja et deixa amb la boca oberta.

Ja a la tomada de Mirépoix i deprés de dinar, vam agafar la
SARFA i vam tomar a Palafiugell, pero no sense aban s fer
l'obligada visita al poble medieval de Carcassonne, una
preciositat! Hi ha qui va aprofitar per gastar-se els últims
francs.

En arribar a I'institut vam trobar-lo tot pie de pares i mares
esperant la nostre arribada.
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L'ESCLAT
~ _ . _ . Eduonai ._

núm Z any 1991

La primera revista de l'antlc I.F.P. es va publicar l' any 1983.
Era molt extensa i sense fotografies, peró amb molts dibuixos i
tenia per nom CALlU.

L' any 1988 es va organitzar un concurs per escollir entre tots els
alumnes el nom de la nova revista i va guanyar L' ESCLAT .La nova
revista era menys extensa, i cornencava a haver-hi fotografies.
Tenia un gran apartat d' excursions escolars.

La número 2, va sortir l'any 1991, era semblant a l' anterior, peró
amb nous apartats com eren :ACUDITS I COMICS.

La revista número 3, va ser presentada l'any 1992. Tenia un
altre cop l 'apartat dedicat a les excursions i com a novetat,
entrevistes a famosos com eren Sau i Salvador Serviá.
. La número 4 i l' actual, han estat realitzades dins un crédit variable

anomenat: DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR, per alumnes de 4t.
d' ESO.núm Oany 1983
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INTBBD4 DI La BBVlST4 4 L'4BDD DI PI

MARIA EL BOUHATI

El passat dia 10 de Marc.la Yolanda Blanco ,la Noélia Ortega i jo la Maria;
ens vam dirigir cap a I'arxiu de Palatrugell per ter entrega de la revista
L'Esclat i recuperarL'antiga revista de FP.
La senyora Conxa Saurí, va ser la que ens va atendre , i ,ens va dir que la
revista va ser teta i publicada I'any 1983.
Aquesta revista va arribara I'arxiu de Palatrugell gracies a un estudiant de e

BUP ,que la va utilitzar com a model per a ter una altra revista .ouan va
acabar ,va entregar-la al arxiu.
I aquesta és la hístórfa de larevista l'E$clat l.que .esperem que mai deixi de
publicar-se.
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Dimecres, 25 de
Mar c, a les 6:30h .
El matí est ávem
tots a la port a de
I'institut amb les
maletes. Els pares
i mares van venir a . ~
acomiadar-se de i~

nosaltres ( tot i que ~' . -Ó , ' . ~ .'-

gairebé tothom te- .- . . o

nia son ); fins i tot va venir algun gos. Poc després d'arribar la
Sarfa i de pujar-hi; ens vam posar en marxa... Ens ri'an ávern
a Franca!

Al cap d 'una hora aproximadament várem arribar a la
Jonquera on vam fer un descans per anal' al labavo, despré s
ens várem posar en marxa i no várem parar fins arribar a
Salses on hi havia una fortalesa impressionant.Allá várem
esmorzar i fer fotos i vam continuar una altra vegada fins
arribar a Mirépo ix. Allá várern portar les maletes a les
habitacions i várern baixar a dinar. Després de descansar del
lIarg viatge várem anal' a veure la cova de Lombrives. Vam
pujar una alta muntanya i vam entrar a dins acompanyats
d'un guia turístico Va ser una cosa fantástica.

A la tomada, estávem " fets caldo" i després de sopar i de
dutxar-nos vam anar a fer un volt pel poble . Finalment vam
dormir (qui va dormir, perqué molta gent no va poder i a
d'altres els va donar per fer gresca ).

El dia següent, 26 de Marc , hi havia gent que es va aixe
cal' a la primera pero n 'hi va haver que els va costar.

Primer ens varen donar 30 mino per vestir-nos,... Després a
les 8:00h. várem anal' a esmorzar al menjador del col-legi.
Després d'aix ó várem anar al castell de Foix on várem pujar a
dalt d'una torre i també várem veure el petit museu que esta
situat en una petita sala del castell.

Després d'aixó ens varen donar 20 mino de temps lliure i
várem anar a fer un volt pel nostre compte. Tot seguit várem
anal' al "Lycée Polivalent " on dormíem.

Aquella tarda vam anar a visitar el poble: primer vam fer el
treball de castellá í després vam aprofitar per comprar els
regals als pares. A les 5h ens vam reunir a la playa deIs
porxos de Mirépoix per tomar al nostre allotjament, per
sopar. A continuació, vam tomar a fer una volta pel poble ,
fins anal' a dormir. ( Aquella nit , va ser més tranquil-la i
relaxada ).

El dia següent, ( 27- Marc ) després d'esmorzar vam anar a
visitar el castell de Montsegur, no vam entrar a dins, pero la
historia que tenia, ja et deixa amb la boca oberta.

Ja a la tomada de Mirépoix i deprés de dinar, vam agafar la
SARFA i vam tomar a Palafrugell, pero no sense aban s fer
I'obligada visita al poble medieval de Carcassonne, una
preciositat! Hi ha qui va aprofitar per gastar-se els últims
francs.

En arribar a I'institut vam trobar-lo tot pIe de pares i mares
esperant la nostre arribada.

EXCURSIÓ A CALELLA DE 3r D'E.S.O.

El dia 24 de Marc vam ',' o'

anal' d'excursió a Calella . 4,/: ( - ,
Pel mat í a les 8:30 h. vam J¡.

ana l' a la sala d'actes per : . 1

fer fer la presentació deIs y
alumnes anglesos , pero .
com que vam veure que
tardaven molt ens van

. posar una pel-lícula sobre Anglaterra .
Quan várem arribar , vam entrar a la sala d'actes i allá vam

estar parlant, sobre el que haviem de fer. ElIs més tard van anal'
al menjador del col.legi i varen esmorzar , mentre nosaltres
vam anal' per darrera del menjador i ens van repartir a cadascun
una tassa de xocolata i un croissant. A les 9:30 h. va ser quan
várem marxar cap a Calella amb els alumnes d'Anglaterra .

Vam anal' al Canadell i allá els vam fer unes preguntes que ja
teníem preparades amb la Yolanda Zara gozá , sobre els seus
estudis , idiomes etc . Allá vam menjar , sobre les 3:00 h. ells

marxaren . 1 nosaltres
=r~ vam marxar cap a la

1 platja del Golfet , on
all á vam fer uns dibu i-

. xos sobre la platja i al
guns van aprofitar per
banyar-se .Vam estar-hi
fins a les 4:15 h. 1 ja
várem marxar cap al
col.legi .

EXCURSIÓ A LA DEPURADORA DE 4T ESO .I
El dia 24 d'abril várem fer una sortida a la depuradora de la

Bisbal i a la potabilizadora de Torrent. Hi vam anal' amb un
autocar.

S'ajuntaren totes les classes de 4t d'E.S.O. i es van dividir
en dos grans grups. Mentre un grup era a la depuradora l'altre
estava a la potabilizadora . Allá ens esperaven uns guíes que
ens van mostrar les diferents parts que hi havien .

Jessica Serrano Yolanda Porcel. 3
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IcREDIT DE SÍNTESIS - EXCURSIÓ AL FAR DE 4t D'ESOI

:~. El dimecres 25 de Marc, nosaltres, alumnes de 4t d ' ESO vam fer una
~: sortida al far de Sant Sebastiá amb motiu del cr édit de síntesi, que ens

¡,¡!Ji demanava fer unes activitats de tecnologia ,educació fisica i educació
·ti, visual i plástica.

¡, ':~;~"i. Vam sortir , de l'institut a tres quarts de nou , dirigint-nos al burguerol
, per després, passar per camins durant uns vint minuts,per tal d' arribar
al dolmen, on ens van demanar que féssim dues activitats , que consistien

en dibuixar el recorregut que havíem seguit en un mapa i pensar com els ho mes de la prehistoria, havien
col.locat les pedres.Després de descansar una estona, vam continuar el recorregut :fins a arribar al faro Allá
várem aprofitar per menjar una mica i sobretot descansar. Tot seguit ens vam separar per grups , per visitar
el far i saber el seu funcionament i , així va ser. Després que tots els grups haguessin visitat el far, vam
comencar a baixar cap a l'escola , fent el mateix recorregut.A les dues ja havia arribat tothom.

eCJ:J@U'[j~1ÍC9:J1J'& GJ?S '7<
~~ ~~ ~¿:_o~_

El dia de sant Jordi es va celebrar un tomeig de futbol orga

nitzat per els alumnes de quart d' E.S.O. en el qual hi parti

ciparen alumnes de tercer i quart d' E.S.O. El tomei g va
comencar a dos quarts d'onze i va finalitzar a dos quarts de

dues.

Equipsparticipants:
Tercer A,quart A,quart B,quart C1,quart C2, quart CD,

quartDl, quart D2 i les noies de quart B-C-D.

El torneig es va resoldre amb un triangular que van jugar els tres equips classificats a la fase previa, C2, CD, DI.

L 'equip guanyador del tomeig va ser quart d'E.S.O DI ,el segon va ser quart d'E .S.O CD , i el tercer va ser quart
d' E.S.O C2.El m áxim golejador va ser ANTONIO TOMÁS amb 6 gols.

Quan va acabar el tomeig de futbol uns alumnes van fer un partit de
voleibol contra els professors. El partit es va jugar al poli esportiu de
Palafrugell. Els professors que varen jugar varen ser en BENITO, la
TERESA, la IMMA, en FELIX, la GISELA, en

MANEL, i en JAUME.Per part deIs alumnes hi varen participar
AGUSTÍN MORIÑA , la MARIA DEL MAR, DANIEL MORENO
,en DAVID FERNANDEZ, en DANIEL MARTINEZ , en JAVIER
RODRlGUEZ, i en KALlD HADDOUTI.

EIs professors varen jugar dos partits contra els alumnes ; el
primer el varen guanyar els alumnes. ,el segon el varen guanyar
els professors. ,el tercer el varen jugar per desempatar i varen
guanyar els professors. Els partits es vanjugar per esperar que
s 'acabés el temps que quedava:fins que toqués r hora de
marxar a casa.

4
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ACTIVITATS DE SANT JORDI 198
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Alba Rodríguez
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Salut i lectura! ~
¡¡¡¡¡¡';~-lli"'f3;-:-::;::---' ~

INTEReANII DE lllBRES

VENDA ~OSES f LL,g~S

Aquest any, per Sant Jordi, hem fet un
intercanvi de lIibres.Qui tenia algun
lIibre ja molt lIegit , o que no li hagués
agradat, o simplement que volgués al
guna cosa nova, ha pogut obtenir un
lIibre diferent. Els lIibres, una de les prin
cipals fonts de cultura, han de ser aixó,
han de ser vius, s'han de moure, han
d'anar de rnáen má.
Que el curs vinent puguem repetir-ho, i
amb més participació.

P er la diada de Sant Jordí els alum- :.

nes de 4t. d'F.P van posar una parada a
., I'entrada del nostre centre,i a Placa Nova ::

per vendre roses i lIibres per comencar a
recaptar diners pel seu viatge de fina! de .
curs de I'any que ve. .
A la venda de roses i IIibres van participa- s,

hi els alumnes de 4t d'administratiu , elec- '
tricitat i automoció.

""""""""" " " " ' ", ,
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, .. ~ ~. '\ , " . J- r ' " , . ,
, ~' " r:>-- '~:l""'''~ ._..... ~ ~ . .... '. '-
~ ~. . '-:.,:: . '-' l ~ ..·· 20 N. PREMIDE IER.CICLEEOUARDLOPEZ ~
, IER PREMIOE 1ER. CICLED· DAN!REYES ,, ,
'- '-
~ D ijOUS 23 d'abril dia de Sant Jordi, a la ~
~ tarda, es va celebrar el 2n concurs de dibuix ~
, " Sant Jordi " ,amb el tema "Arbres del ,
~ nostre .patin pel 1r. ~i?le d'ESO. El concurs ~
, va tenir una duració de dues hores, la '
~ primera al pati i la segona a les aules. Tots ~
, van fer uns dibuixos maquíssims pero no- ,
~ més podien haver-hi sis guanyadors, que ~

'- varen ser: , "
, - 1r premi Dani Reyes de 2nC. ,
~ - 2.n 11 Eduard l.ópez de 1rB. ~
, - 3é 11 Laura Figueres de 2nB. '- .;
~ - 4t 11 Flor Vargas de 2nC. ~ ..
'- - 5é 11 Yolanda Espinosa de 1rA. ,

. ~ - 6é II Borja Sánchez. -de 1r B ~, '-, ,, , .:, '- ., '- .'., ,
'- '-'- ,, ,, ,, ,
~ ";t . · ~, ,, '-
'- '-
'A . d ''- quests SIS guanya ors varen ser recom- ,
~ pensats amb material escolar ,que va ser ~
, entregat el dia 7 de maig, a la sala d'actes. ,, ,
" " "" " " " " " " " " ' "
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Esther Sabater estudia dansa a I'estudi "Anna Meleras" de Barcelona i el "Dance-Spece" de Nova York . Quan va tornar de Nova
York comencá a col.laborar amb grups de teatre ,com els Comediants i la Lloll Beltran, i alhora baila coreografies de Joe Alegado
, Anna Meleras i Toni Gómez . Actualment és profesora de dansa-Jazz al ' estudi "Anna Meleras" i bailar ina junt amb Toni Gómez
del grup "Dark Spece"
També va venir Toni Gómez . El seu sentit del ritme , la seva energia, i sobretot la seva facilitat de improvitazatció no passaren

desapercebudes per Cese Gelabert , i així fou com ben aviat pass á a forma part de la companyia Gelabert -Azzopardi.
Actualment és professor a I'escola" Eulalia Blessit" de Barcelona i alhora es ballari coreofret del grup "Dark Spece"
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L'OPINIÓ
DELS TRES
NOISQUEHI
VAN PARTICI
PAR
Al principi t ot era molt
estrany,pel fet qUE: no
n'haviem fet mai .per ó.c
mesura que anava pas
sant el temps ens hi ana
vem enganxant més i més.
En acavar la classe te
níem els peus molt can
sats,i encara ens que

dava una classe més,la de
dansa contenporénic. A la
segona c1asse,la ja dita,
també s'hi va apuntar la
professora de dansa jazz i
la profesora d'angles; va ser
molt diveti- da, tot i que
alguns moviments mareja
ven una mica,ja que si havien
de fer moltes voltes.
Creiem que aquesta ha estat
una experiencia molt favo
rable , i,ens agradaria molt
tornar la repetir,i, que hi
hagués més participació per
part deis alumnes, sobretot
deis nois.

COM VA SOR

GIR LA IDEA? I

QUI HI VA PAR

TICIPAR?
La idea de fer unes classes
de jazz i de dansa contem
por ónic per als alumnes d'a
questa escola, va sorgir de
l'Imma Salvador i de la Gi
sela Pujo!.
Així que com que a nosal
tres ens agraden les coses
noves, ens hi vam apuntar,
encara que molts de nosaltres
no havíem fet res relacionat
amb aquest tipus de dansa.
Gairebé tothom estava molt
nerviós, sobretot els tres nois
que hi participa
ven,segurament pel fet que
eren tres nois i trenta
noies.peró al cap i a la fi . no
s'hi van escaquejar.
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DIADA DE SANT JORDI A LA TARDA '" '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-" '-""""""'-"'
~ ENTREGA DE PREMIS -2n CICLE ~, '-

Les activitats de la tarda ' En acabar la cantada d'havaneres, es vafer l'entrega de ,
'premis de les activitats que es van fer aquell dia, que varen'

varen comencer amb la cantada 'ser el concurs de dibuix i el campionat de futbol sala. ,
d'havaneres del grup AMFORA. , EIs participants del concurs de dibuix van ser eIsalum- ,

Ens van recitar diverses can~ons ~ nes de 3r i 41 d'ESO. EIs guanyadors varen ser: ~
unes de les quals va ser la ja , Ir Premi: Susana Pérez: ,
coneguda 11 EL MEU AVI SE'N VA , 2n Premi: Silvia Ai1WZlL .,

ANAR A CUBA" T b ' , 3r Premi: Agustin Moriño: '-
. , am e van can- , 41Premi: J. Lluis Verdaguer. ,

tar una can~ó molt coneguda de 1'estiu liLA , Se Premi: Alba Rodriguez: ,
FLACA". , Ir Acc éssit: Mari Barrago ». ,

u~llrLlF;l'LU1JrJ;1l!t1lflj¡JFtlnUnUnJl§ilJ1UIT_~..nlO ~ 2n Accéssit: Hano» a Allioui. ~E f {;dj =1 l'=" -! u¿ I.=!! ~ • 3r Acc éssit: Eva Jordán . .....
~ ~ ,
F ~ ..... .....
~ ~ , ,
.2 POESIES ~ ~ s: ~
~ -Després de la cantada d'hlJ.,aneres, els alumnes ? ! , \.: ,
~de 4t d'ESO, van recitar poesies en diferents i mes,~ , G • ....:j'J! .:j'g:o- ,
~com l'Anglés i PAtemany, e ~ \::.- -'-r ~
S -Els alumnes que van recitar aquestes poesies~ , . ,
~vtln ser: ~ , ' . '-:=: En llengua Catalana: t'Alicia Teixidor. ~ , i~l ,
r;='.! En llengua Castellana: en Daniel Moreno, l'A-~ , ~ ; j ,
'¡'gustin Moriña i la Rosario de Pedro. ~ ~ ~ ; . ; .l _,~ . '¡ ji ~
~ En llengua Anglesa: l'.Alba Rodrigue: i l'.'Aaron~ , ler Premi COOCUB de dibuix 200 PremiConcurs de dibuix. ,

~Pou. ~ , Su.IUUlPinzOrup SlIviaAlDozaPadUIa

!SJ L'anécdota de la tarda va ser que un alumne~ , ,
~d'aquest curs no es va poder presentar a l'hora: La~ , ~ ,
$Poesía que aquest noi havia de recitar, la van recitar§ ~ ?' ~

~:.a::::!;::':'1u~:::;u;~~:::/;:a::!o~~~~ ~ ~. - ~
(@1'Alpma ¿y. ;;; , ,
~ --! , '-
~ ~ , ,ª ~ ~ ~5: ~ ~ Eb nols i noles PremhUs del concurs dlbulx ~
~ ~ ~En el campionat de Fu/bol Sala eIs tres prime" equips~

~
'-dassiflCills varen ser : "-
'- Ir classijkot composat per TON Tomás, RaiJlSoIQ, ,

§ 'Mario Muifiz, Ismael Rll1tIill/etei ÓScar RoJano. ,
~ 51 ' 2n dassijkot composatper óscar Valenzuela, Sergi '-

~ ~
§ ~de1R/o,Miguel Reyes, Yossef Karro~ iDaniel Martina. ~

, 3r clossijicllt composat per uscar Milán, Daniel '-

_reciladallle-llApcr.IlooI_. ~Rodrfguez,Mario Godoy, Jordi Durán i Sergi G6mez. ~
Rosario elePedroi A¡wIID_, ,, '-

~ 2. ' ,. ~ , ,2 ~ , ,
~ ~ '- '-
5 ~ ~ ~
~ '- '-§ ~ ~ ~

i :==~..:-:-,:."t:=~~'=';';~ ! ..~ ~
~ """"lllIpocaalll~ § ~ Equlp guanyador del torneig defutbol sala ~
~1Jt...J1l!ilIWJ1J'P.rJllJfi!1LJllJL!JllflJlUft.Jflru'l~ , , , '-, '-'-'-, '-'-, , , , " , '-, '-, , '-, '
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ELS AUTORS DE LA REVISTA
BUSCA ELS NOMS DE DEU PROFESSORS

DELTEU CENTRE :

Aquesta revista ha estat feta dins del credir
variable dibuix assistit per ordinador .
Equip de redacció: Ángel e, Mario M, Jordi
D, Ismael R, Joan P, Toni T, Xavier R, David H,
Míriam E, Marga L, Josep L , Josep S, Alba R,
Alex Rodriguez..
Professora: Rosa Espí Directors: Elena M,
Daniel M.CoHaboracions: Kilian G ,Sergio
G., A. Moriña, D. Moreno.
S.Pérez.Cor recció:Teresa Riera 8
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ ~

COMEDY CORNER A\-
~

~

~

~.

~ WORRlED P/i TIENT: " Doctor. I'rn verv wo-
~ rried..I'm still suffering frv-m exhaustion and fatigue
:: when I come home frorn work everv evening." :
~ DOCTOR: " Oh. that's nothing to worry about. Just ""
~ have a few spirits before your dinner. that will soon ~

~ wakevou up." .ll\
~ . ~

~ WORRlED PA TIENT : " Thanks very much, doctor! A\-

~ but when 1consultedyou before, you told me to cut ~

~ out drinking alcohol completely.' ~

~ DOCTOR : " Ves. so 1did thats night.But that was ~
~ last week.medical science has progressed enorrn ous- ~
~ li h ~
"'" IS smceten. J111r

~ ~

~ BETWEEN FRlENDS: ~

~ - I've just lost my dogo .alr

: -why don't you put an advertisement in the newspa- :
~ p~ ~
~ - Don 't be sillyl My dog cau't read. ~

~ ~

A\ PATIENT. "Doctor! l feel as ifL'm at deaths ~
Alr -1 " A\-
Alr aoor. "'\-
~ DOCTOR.: "Shut up or /'m soon pul! yo u through!" ~
~ ~

JII\ MA N : " 1tookmy dog to the dentist today because ...
Alr it bit my wífeyesterday.' ~
~ ~
~ FRIENDS:"To the denti st? Are yo u sil/y? "'"
A\- Why didn 't yo u take you dog to the veterinary ?" JII\

Alr MAN:" Because 1 want my dog to have its teeth ~

.... more shorpend, in case bites my wife again" ~

.... Alr

........ AlrAlrAlrAlrAlrAlr~AlrAlrAlr ~Alr~Alr AlrAlrAlr ~AlrA\- Alr ~

Primer de tot m'agra
daría presentar tots els
nois i noies que com
posen el grup de redac
tors del cr édit variable

; 4v4 .Són l 'Angel Casi
~!tü..... miro. en Jordi Durán.

l'I smael Rarnallete, en
Mario Mu ñiz , en Joan Pruneda, 1" Antoni Tomas. en
Xavier Roy án, en David Hern ández, la Míriam España,
la Marga L ópez, en Josep Lofrae« Josep Soto. l' Alba
Rodríguez. l' Alex Rodríguez. l els directors, l' Elena
Mart ínez i jo, en Daniel Martínez.

La nostra professora a principi de
trimestre ens va proposar de fer una revista cornentant
nos tots els seus inconvenients.com: estructurar-la . fer
unes notícies relacionades amb les activitats ofertes pel
centre etc. .

Quan només quedava comencar a treballar , vam
tenir problemes per repartir els treba!ls pero amb la
bona ajuda de 1.1 Rosa Espi vam sortir prou ben parats
. De totes les activitats en sortiria una noticia com per
exemr. e el concurs de Dibuix r ápid o el Torneig de
F:.icbol Sala , o les sortides al Far,o al Golfet de Calella
entre altres.

Al final ens n' hem sortit, pero amb malt pac
temps abans de l'últim dia de curs el 19 de juny.

l ara, aquest reporter us desitja un ban estiu .
Daniel Martínez

A'\,'\,'\,'\,'\,'\,''\,~''\,'\,'\,''\,'\,'\,'

~ NOTICIES $
\ L'INSTITUT BAIX EMPORDA AMB CRIAPES 1
\ Durant 15 dies del mes de maigoI' lES Baix Empord á de 1
\ Palafruguell ha part icipat en la eampanya PRO· CHIA· 1
\ PES , que ha dut a terme I'organitzacióPalafrugell- 1
\ cooperan!. La nostra col-laboració s' ba concretat en la 1
\ compra duna litografia de Rodolfo Candelaria. (10.000 1
\ ptes). La quant itat recollida ha sigut de 12.000 ptes. Mol- 1
\ tes gr ácies a tots els professors solidaris. 1
\ SOLIDARITAT 1
\ El departament d 'automoci ó de l'institu t va donar dos lIi· 1
\ bres de mecánica de lautomóbil al poble Saharaui. 1
\ Aquests , van donar les grácies a tots els nois dautomo- 1
\ ció . 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~j
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