
Alumnes del n
in· col·laboren

ambGalícia
Van anar-hi amb un grup
de 56 persones de Palamós IAconsellen que hi anem perque

és una bona experiencia

A1guns deis voluntarls en aocl6.

Ajudem en el
desenvolupament
del poble
saharaui

IPalafrugell

1
.·~. iI . luminat pels
companys del

~C.F. d'electricitat
~3;

Quatre
"rockeres"
intenten triomfar
a I'institut
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Ajuda humanitaria
als saharauis

..,.~:o::·~ij~~g;.¡, '.

Vianda a taula,
una empresa
virtual

11
Va participar un grup de gent
per portar material al Sáhara

Alumnes preparats per sortlr.

Les maquetes varen
ser realitzades pels ,
alumnes de 4rt ~,,~,

d' E.S.O. Quasi bé
totes pels alumnes
de la clase A. Les
varem fer desde
l' asignatura de so
cials. Perque es
l' any Gaudí . Les
maquetes es varen
fer en horari esco
lar i amb l' ajuda
d' una professora:
Carme GÜell. El
muntatge de la Sa
grada Famí lía va
ser complicat.

Al nostre institut
han programat una
assignatura pels
d ' administratiu.
Consisteix en una
programació
d' empresa. Es una
assignatura de pro
jectes empresarials.
L' empresa es dedi
ca al servei de " cat
tering", serveis a
domicili. Esta dis
tribuí da per grups.
Treballen dos dies a
la setmana, dimarts
i dijous tot el matí .
Aquest any es fará
una fira d' empre
ses simulades que
relaciona la gent
pero poder practi
car entre ells.

L'exposició
de maquetes

.d'Antoni Gaudí
arribar que fan?
Molt contents i
agraí ts per tot, i
quan els donem les
coses, gairebé no
s' ho creuen.

ro aquest any no
mé s hem anat al
Sá hara. -Sou molts
els que hi aneu 7
No, som 6 amics. 
Lagent quan us veu

11
Els voluntaris es queden
dos mesas al'Africa

Alumnes solldarls.

que ho necessita.
per veure la gent
una mica felic . -A
quins paJ 5057 Mi
rem de deixar-la a
diversos paí sos pe-

lló, El Pare Güel1,
La Pedrera i el Pas
seig de Grá cia. Per
la tarde ens van dei
xar temps lliure per
poder veure la fira
de Santa Llúcia.
Vam arribar a dos
cuarts de vuit del
vespre.

En ]osep Garcia Bat
l1e (Pitu), alumne
del nostre institut,
va participar amb
un grup de gent de
Palafrugell per por
tar material a Saha
rauis .-Qui otgetiit
za tot sixo 7 Una
colla d' amics que
desitgen fer- ho.
Portem 7 anys amb
aquesta organitza
ció -Que feu au 7
Ens quedem 2 me
sos per anar a sis
paí sos diferents de
l' África per portar
material -D' 0.0
traieu aquest mate
rial?Truquem a les
empreses per dema
nar-los materials.
Els expliquem els
motius. -Que voleu
portar a terme amb
el que feu7 Ajudar a
tota aquella gent

Excursió a
Barcelona
Els alumnes de 3r,
4rt i batxillerat van
fer una excursió a
Barcelona. Vams so
ritr a tres quarts de
vuit. Van veure els
monuments Gau
dí : La Sagrada Fa
milia, La Casa Lleó
Morera, La casa Bat-
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Intercanvi
cultural amb un
institut francés

··,ENRESUM

~--.__.._-_._,._._~---~~_.._-_._--~--_._-_.__._-_._-_.__._._-_..

Alumnes del nostre
centre van a Galícia

------~----

Alumnes del nostra Instltut coHaborant amb OaHcia.

1I
La Marta Méndez i en Marcos
Vilela, dos alumnes solidaris

Aquest Nadal al
nostre centre vam
fer una recollida
solida ria per a la
gent de l' Í ndia.
Aquesta recollida
es va dur a terme
gra cíes als alu m
nes del nostre cen
tre que van fer co
ques i a l' hora del
pati les van vendre.
De tot aixo en vam
treure 425 euros,
que van é sser do
nats a la fundació
Vicenc Ferrer.

El nostre institut
ha realitzat un in
tercanvi cultural
amb un institut de
Tarn-Garona (Fran
e; a). Aquests nois es
tan a Girona fent
prá ctiques amb
empreses re1aciona
des amb el turisme.
Ells van venir amb
una se rie de pro
ductes tí pies de
Franc a per donar-la
a cene ixer. Des
pré s van convidar a
tota la gent de tu-·
risme del centre i
van anar-hi durant
una setmana afer
una ruta turí stica.

Elnostre
institut
aiuda a
l'lndia

Creieu que la te1evi
sió explica rea1
ment el que hi ha?
No.

molt satisfactori.
Us va impactar el
que vau veure?
Molt. Veus allo i
penses: no sé com
ens ho farem!

11
56 persones van sortir de
Palamós per anar a Galícia

Maria Merce Roca visita el nostre instltut.

perqué hi ané s
mé S gent? Sí. La
veritat é s que ha fa
rí em sense pensar.
Creiem que tothom
ha de ajudar. És

rrada. Despré s
d ' explicar-nos,
una mica de la seva
historia, estava dis
posada a contestar
a totes les pregun
tes i a satisfer totes
les nostres curiosi
tats.

La Marta Mé ndez i
en Marcos Vilela
só n dos dels alum
nes del centre que
van anar a Galí cia
col, laborar amb
un grup de gent de
56 persones de Pala
mó s. Van estar aju
dats per l' ajunta
ment poble i per di
ferents empreses
que van aportar el
material necessari
per netejar les cos
tes. Veient que la
solidaritat ha arri
bat fins al nostre
centre ens ha inte
ressat parlar amb
ells. Per quin mo
tiu vau decidir anar
a Galí da? Dones
per col, laborar. Sa
beu que no tothom
va tenir la possibili
tat d' anar-hi. Farí 
eu un altre autocar

La Maria Merce
Roca visita el centre
MERCE ROCA. Com
un miratge. Aquest
llibre é s I' úniea
obra juvenil d' a
questa autora tan
entusiasta. E1s pro
fessors del centre la
varen convidar a as
sistir al nostre insti
tut a fer-nos una xe-
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Llums de Nadal fets per
alumnes del nostre institut

Excursió a la
neu deis
alumnes de
1rd'ESO

Els alumnes d'electricitat han i1·luminat els carrers del poble

Una nova associació
neix a Palafrugell

Els llums de Nadal durar el primer tri
les varen fer els mestre.Els van do
alumnes de ler i nar l' estructura de
20n d' electricitat com havien de ser
de l' LE.S. Baix Em- els llums. Les es
pordá , L' ajunta- tructures varen ser
ment de Palafrugell dissenyades per
els va proposar fer pintors i escriptors
els llums i l' insti- de Palafrugell.
tut va acceptar fer- L' estructura era de
ho . Amb l' ajut de ferro i al voltant té
professors com: Vi- un cable lluminó s.
cens, Toni... ho va- L' ajuntament a
ren conseguir. Van canvi els va convi
tardar afer elllums dar a un berenar.
tres mesos mes o Diuen que s' ho
menys, el que va van passar bé .

Els alumnes de pri
mer d' ESO, han
anat d' excursió a
la neu. Cap dels
dies no van dormir
per que volien "
" marxa" . El dia de
retorn es van aixe
car, van fer les ma
letes i cap a la tar
da van agafar l' au
tobús i van arribar
a es 20:00 de la nit
molt cansats, pero
satisfets perqué
s' ho havien passat
molt i molt bé .

l' associació no
hauria arribat a ser
una realitat: jordi,
Dolors, Rosa, San
dra Isern, Zaida Bi
daloplano, David
López, Sara... Grá
cies!!!

ric Quaranta, Abde,
Núria,... Els inte
grants d' aquesta
associació volen do
nar les grá cies a la
gent que els ha aju
dat a tirar enda
vant, perqué si no
arriba a ser per ells

G]A GAlA: Grup de
laves Actiu Gaia. És
una associació ide
ada per joves, en la
qual es fan bastants
activitats com ara,
torneigs de jocs en
xarxa, torneigs
d' esports, xerra
des .... Que hi hagi
una mica mé s de
diversió i mé s llocs
per poder sortir de
marxa i per poder
trobar-nos, o fer tro
bades. Esta format
per: Aitor Martos:
President, Adriá
Campos: Tresorer,
Marc Garcí a: Secre
tari, Daniel Cortes,
Cristian Romero,
Eduard Carbó, En-



Societat DIJOUS
06 DEMARy DEL 2003 el Periódico de t'ESO 5

Les guanyadores del concurs d'ornltologla.

Concurs de dibuix
d'omitologia

Alguns professors.

que es diu Laura. Va
né ixer el 7 de fe
brer de 2003. La
Montse Vilaseca,
professora de llen
gua catalana i el
seu marit Francesc
seran pares d' una
nena a principis del
mes de maigo

Els nadons
d'aquest institut
Aluguns deis nostres professors
augmenten les seves famílies

Alguns dels nostres
professors d' a
quest any han aug
mentat les seves fa
mí lies. EIs que han
estar pares són: En
juanjo Gonzá lez,
professor de llen
gua castellana i la
seva esposa Nuri
van ser pares el di
lluns, 23 de setem
bre d' una nena
que es diu Cla udia.
En Robert Torres,
professor d' an
gle s. i la seva dona
Monica han estat
pares de la Paula.
Va né ixer el 18 de
gener de 2003.En
Lluí s Carbó, pro
fessor de religió i
reforc i la seva es
posa Eva han sigut
pares d' una nena

s' esperava el pre
mi. El primer pre
mi de la categoria
de 3r d' ESO va ser
per l' Esther Gar
cia que ha apre s a
dibuixar a l' escola
i 1i han entregat
una figura coma
premi.

ció d' Ornitologia.
Hi havia un primer
premi per cada
curso Nosaltres va
rem aconseguir dos
primers premis: lr
premi en la catego
ria de lr d' ESO per
la Clara Oriol,
alumna aficionada
al dibuix i que no

Dues
companyes
nostres
guanyadores

L' institut ha parti
cipat en el concurs
de dibuix que cada
any organitza a Pa
lafrugell l' associa-

El canvi d'ESO
a Batxillerat

Molts alumnes de
primer de batxille
rat creuen que el
canvi d' ESO a bat
xillerat é s dur, un
54% passen de 1 a 2
hores estudiant al

dia, a la majoria
dels alumnes els hi
agraden els profes
sors que tenen, un
60% dels alumnes
escolten musica i el
seus temps lliure i

ha un 65% deIs
alumnes que
creuen que no apro
varan aquest pri
mer curs de batxi
llerat, mentre l' al
tra 35% no estan se
gurs.
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Neix un nou grup musical
a I'IES Baix Emporda

'EI(ilESUM

Dos gnJpS
musicals
arrasen la
nostra escola

Festa de Nadal
al nostre institut

Components del grup "Alls sees mal eouen".

L' organització
G.].A Gaya organit
zara els dies 12, 13,
14 d' abril una
.. party" on malta
gent portara el seu
ordinador amb els
jocs que tingui o al
tres coses. La
.. party" es celebra
ra a Can Genis. Ca
da persona que por
ti el seu ordinador
haura de pagar un
preu de 7 euros i si
porta acompanyant
haura de pagar un
preu de 8 euros.

A r institut hi ha
dos grups de músi
ca: Els "Quatre
dits". format per
en Luli (guitarra),
Oriol (guitarra), en
Sisu (bateria), Enrie
(baix) i en Marc
(veu). Toquen roek
catala , porten 5
mesas i sembla que
arribaran lluny.
L' altra grup .. Crus
ti Project" format
per en Xevi, en Car
lus, en Marc, en Jo
an i en Manolo To
quen punk-rock, ja
porten 1 any i mig i
són collonuts!

Una gran testa
d'ordinadors
a Can Genfs

estaven gravant en
ví deo. Quin estil
de música toqueu?
Idioma? General
ment toquem rock.
Cantem en catalá .

e; ar a ensajar, una
carie ó molt espe
cial, la de "jo val
dría ser" . No ens en
vam donar compte,
pero hi habien uns
estrangers que ens

Els alumnes velent un video al Nadal.

amb els seus tutors,
deixant els regals.
Un cop deixats els
regals, els alumnes
van anar a fer les
activitats triades.
Quan van acabar,
els alumnes van
anar al pati, van
anar afer els tallers
i van fer l' amie in
visible.

Com va anar? Hi ha
vía malta gent? La
veritat é s que ven
bé no hem actuat
mai, pero ahir, va
rem anar a la plat
ja, i va rem comen-

Fa dos mesos
que toquen
junts

Quatre noies del
nostre institut só n
d' un grup de rock
catalá On va né i
xer la vostra voca
ció? Un día, a la
c1asse de plá stiea,
va rem comene; ar a
inventar canc ons. 1
com les canc ons no
estaven gens mala
ment, dones vam
decidir muntar
aquest grupo Quant
temps porteu? Mé s
o menys 2 mesos.
Heu actuat mai?

8'anomenen
"AlIs sees
mai eouen"

Com cada any
I' institut es cele
bra el Nadal fent ac
tivitats ca m: passi
de pel lí cules de
ví deo o una quina,
tallers i l' amie in
visible. Quan els
alumnes van arri
bar a I' institut van
anar a les seves au
les corresponents
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La nola guanyadora.

La cursa va ser el dia 10 de ferbrer

yador va ser en Cris
tian Perujo Cruz de
lr B que va quedar
lOe amb 7.59.

tre institut varen
ser Samir HIal Bou
tir de tr B, va que
dar 2n en el temps
de 7.24. Manuel Da
costa Sá nchez de
lA va quedar Se en
7.47. L' altre guan-

Nols I noles que van participar.

La cursa popular de les
escoles de PalafnJgell

Cada any totes les
escoles de Palafru
gell participen a la
cursa popular que
organitza l' Ajunta
ment de Palafru
gell. Hi participen
tots els alumnes de
5e, 6e, ler i 2n
d' ESO. El recorre
gut é s diferent ca
da any pero s' han
de fer 1.800m. En
primer lloc va arri
bar Jordi Morell Ra
ma de 2B del Sant
jordi, va trigar 7.19.
Els millors del nos

Entre els 10
primers hi va
haver tres del
nostre centre

C que va arribar en
8e lloc amb un
temps de 7 minuts i
52 segons. Estem
molt orgullosos
que fos una noia
deIs nostre institut
que arribes en
aquesta posició.

Tamara, la millar
noia de la cursa

En aquesta cursa, la
primera vegada que
una noia ha arribat
entre els 10 pri
mers guanyadors,
ha sigut una noia
dels nostre institut,
aquesta noia es diu
Tamara del Rí o Es
cribano, de 2n ESO

Les classes de
badminton a I'institut
Al nostre institut, a
les c1asses d' educa
ció ti sica, va venir
un monitor de bá d
minton des de Plat
ja D' Aro, a fer unes
c1asses als alumnes

de 4tA i 4t B.El mo
nitor es diu Quim i
els va ensenyar els
noms de les parts
de les raquetes i els
moviments bá síes
d' aquest esport.

També els va infor
mar que hi havia
uns cursets per ser
monitor de bá d
minton per nens
petits que s' hi s' a
puntava bastant
gent es faria a Pala
frugell,



L'ESCOLA

L'Esclat ara es diu Caliu Josep Collell

Professor de
tecnologia

Montse Vllaseca

Professora de catala

" Mostra la prepotencia de Bush
davant del món."

" Els interessos
economice d'en
Bush estan per
sobre deis
humans."

poemes, melodra
mes... El mé s desta
cat que hi havia, era
una pá gina d' opi
nions personals on
tots els alumnes
podien expressar tot
el que volien i de qui
volien, eren bastant
interessants. Els
alumnes que elabora
ven la revista eren
voluntaris i es queda
ven un parell d' ho
res mé s per fer-Ia.

i Hem recuperat
~¡ el nom de
~ l'antiga revista:
I Caliu

i contenia moltes
mé s pá gines, entre
vistes, mots
encreuats, comies,
també hi havia sec
cions de literatura en
les quals es represen
taven algunes parts
d' obres litera ries,

Ajé u Esc1at!!IEls
membres del
re dit variable

" ten: una revista "
de 4t, va rem decidir
de canviar-li el nom, i
vam pensar de posar
Ii el nom de la prime
ra revista del centre
que va sortir editada
el 1983.. A partir
d' ara s' anomenara
CALIU. Abans la revis
ta estava feta tota a
má quina d' escriure

Manifestació contra la guerra
El dimecres cinc de marc del
2003 es va convocar una vaga a
nivell d' ensenyament. Uns dos
cents alumnes es van dirigir des
de r lES BAIX EMPORDA PA
SANf PER r lES FEDERIC MAR·
U CARRERES fins r ajunta
ment acompanyats de la policía
local Aquesta vaga va ser con
vocada per protestar en contra

de la guerra i perqué els joves
també opinessin i tinguessin
veu . No va haver - hi cap con
fliete , i va ser dirigit i organit
zat per tots els delegats de. lES
BAIX EMPORDA.

Berenguer Sabadell

Professor de
rnatemátlques

"Els EE.UU
tenen interessos,
pero Sadam és
un dictador."

Javier Vilzquez

A1umne de 4 d'ESO

" I'amenaca per part deis dos paI
sos, implica a tot el rnón"

Marina Peiró, Desiré e Caballero. Anna Ro
món (Cultura), Javier Pé rez iAitorMatos (Na
cional), Sonia Garcia, Neus López, Elisabet
Bueno, Tania Rosa (Local), Ana Maria i Anissa
abba (Societat),Tania Garcia, Jonathan López
i Dani Corté s (Espeetacles), Cristina Jimé nez,
Dani Garcf a i Abdel (Esports) Tamara Jimé·
nez, Rita Bueno i Mohammed (Opinió), Elisa
bet Bueno i Tania Rosa (Fotografia), Marina
Peiró i Jonathan López (Maquetació).


