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Tracta-la bé» 

EDITORIAL Ha sortit el número 28 de Caliu, la revista dels alumnes del Baix Empordà. I 
com sempre, ha estat fruit de l'esforç i les ganes d'un grup d'alumnes que s'han agafat al 
peu de la lletra el subtítol de la revista: «la revista dels alumnes de l'Institut». Gràcies a 
ells, al seu treball, a les seves ganes i a la seva il·lusió per poder-la tocar i poder-la repartir, 
s'han pogut omplir trenta-dues pàgines de fotos, entrevistes i reportatges. Però també el 
número 28 que teniu entre les mans (i el 27 i el 26 i el 25 i etcétera) ha estat possible grà
cies a la col·laboració dels profes i, sobretot, gràcies a l'ajuda incondicional d'un grup de 
pares i mares que han dedicat hores del seu temps a buscar patrocinadors i publicitat per 
tal que la revista fos una mica menys cara. Des d'aquesta editorial (i en nom de la junta ac
tual de l'AMPA) volem donar les gràcies a tots els pares que han participat activament en 
aquesta tasca de fer revista, de fer Caliu. I en especial, a la Rosa Carles i en Manel Ponce. A 
tots ells, a tots dos, moltíssimes gràcies!!! 
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CALIU notícies de l'estiu 

CAMPUS UNIVERSITARIS DESTIU 

La Laura Plaja, l'Eva Sancho de 2n de batxillerat i la Meritxell Cruañas de 1r van estar fent campus 
de ciències durant el mes de Juliol. Ens ho expliquen a continuació: 

1- En què va consistir el campus? 

2- Qui l'organitza? 

3- Quins dies vau estar? 

4- On va ser? 

5- Què vau aprendre? 

6- Vau conèixer molta gent? 

7- D'on era la gent? Quines edats tenien? 

8- Manteniu contacte amb la gent d'alJà? 

9- Com va anar el procés per apuntar-vos? 

10- Per què vau anar vosaltres i no altres? 

LAURA PLAJA 

1- Varen ser dues setmanes, una setmana vàrem fer un 

projecte i l 'altre setmana un altre. 

1 er: A vatares i mundos virtuales. 

20n: Biomedicina diagnosticando en la UAM. 

11- Com era el dia a dia allà? 

12- Què fèieu els caps de setmana? 

13- Podíeu sortir del campus? 

14- Us varen ajudar econòmicament? O vau haver 

de pagar vosaltres? 

15- Això influirà en el vostre futur? (a l'hora 

d'anar a la universitat) 

16- Vau anar amb alguns professors? 

17- Us va agradar? Com valoreu l'experiència? 

18- Repetiríeu? 

dir la Pilar Castellano i la Núria Corona i vam d'haver 

d'escollir 5 campus i posar en ordre de preferència 4 projec

tes que proposava el campus. Vam haver d ' enviar la 

sol·licitud o l 'expedient acadèmic i vàrem fer l'examen on

line supervisat per professors. Quan ens varen acceptar và-

2-E l Ministerio de Educación i la Federación espanyo- rem haver d'enviar la sol· licitud o autorització dels pares. 

la de ciència i tecnologia (FECYT) 10- Perquè nosaltres teníem més bon expedient i vàrem 

3-Les de ler de batxi llerat fè iem la tanda del 17 al 30. treure molt bona nota a l'examen. La ntlta mínima per poder 

4-Al campus de la universitat de Madrid (UAM). accedir al campus, era un 7.5. 

5- Treballar en un laboratori , a conviure 24h durant 11- Molt divertit; els matins anàvem a la universitat de 9 a 

dues setmanes amb gent que no coneixes de res . 2, dinàvem i a les tardes teníem dues hores de classe. Tam-

En eller projecte vaig aprendre a programar i en el bé anàvem a la piscina, al animalari, al Cosmocaixa ... 
.. 

20n a treballar al laboratori i a fer servir eines que mai 12- Vàrem anar al parque del Retiro, al Prado, al jardí botà-

havíem fet servir. nie, al Cosmocaixa i ens varen deixar temps lliure. 

6- Si, eren 30, més els professors i monitors. 13- Si no era amb companyia dels monitors, no. 

7- De totes parts d 'Espanya, de Galícia, València, An- 14- Estava tot pagat, menys el desplaçament d 'anar i tornar. 

dalusia, Madrid, Extremadura ... Tots teníem 17 anys 15- Sí, com a experiència ens ajudarà a escollir una carrera. 

però en el meu campus hi havia un de 15 perquè 16- No, vàrem anar soles. 

l 'havien avançat 2 cursos. 17- Molt, no volíem marxar. Molt bona, la recomanem. 

8- Sí, ens hem hagut de fer tuenti, perquè fora de Ca- 18- Si!!! 

talunya no tenen 

Facebook i ens 

estem organit

zant per fer un 

viatge tots junts. 

9- Ens ho van 
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CALIU notícies de l'estiu 

CAMPUS UNIVERSITARIS 

MERITXELL CRUAÑAS quedar a l'estiu. Amb una de les noies de Catalunya, ens 

I -Varen ser dues setmanes, una setmana vàrem fer un veurem més sovint. 

projecte i l'altra setmana un altre. 9- Ens ho van dir 2 professors de l'institut: la Pilar Cas-

ler -7 Materials pel futur tellano i la Núria Corona. Vam d'haver d'escollir 5 cam-

20n -7 Biotecnologia pus i llavors posar en odre de preferència 4 projectes que 

2- El Ministerio de Educación i la Federación espanyola proposava el campus. Vam haver d'enviar la sol· licitud o 

de ciencia i tecnologia (FECYT) l'expedient acadèmic i varen fer l'examen on-line super-

3- Del 3 al 16 de Juliol. Els de 4rt anàvem les dues pri- visat per professors. Quan ens varen acceptar vàrem tenir 

meres setmanes de Juliol. que enviar la sol· licitud dels pares. 

4-L'estada va ser a Saragossa, al campus ¡berius. 10- Perquè el 60% valia l'expedient acadèmic, i el 40% 

5- Vam aprendre a treballar a un laboratori, a nivell so- l'examen. Era necessari tenir més de un 7'5 per poder 

cial la convivència amb gent que no coneixes dues set- entrar. 

manes. A nivell acadèmic els professors eren bons i 11- Molt divertit, els matins anàvem al laboratori de 9 a 

molt professionals. 13h. A les 4 fèiem activitats turístiques per Saragossa, 

La primera setmana vaig veure materials que podrien activitats esportives, anàvem ala piscina. A la nit fèiem 

ser revolucionaris en un futur. I la segona setmana vaig activitats que proposaven els monitors i més tard jugà

fer cultius cel·lulars, vaig anar a l'hospital de Saragossa vern a cartes. 

i tractaments d'aliments. 12- El cap de setmana vaig anar a la universitat de Lo-

6- Sí, érem uns 30 més els professors i monitors. Vam gronyo i la universitat de Lleida. 

tenir professors de secundària. 13- Si no era en companyia dels monitors, no. 

7- De tota Espanya: Les Canàries, Madrid, Múrcia, An- 14- Està tot pagat, excepte el desplaçament 

dalusia, Aragó. La mateixa edat, de 15 i 16 anys. 15- Si, com experiència. Vaig poder veure-ho a l'hora 

8- Sí, ens hem hagut de fer tuenti, perquè fora de-Cata- d'escollir la carrera. 

lunya no tenen Facebook i ens estem organitzant per 16- No, vàrem anar soles. 

17- Moltíssim. Molt bona, recomanable a tothom. 
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CALIU 

CAMPUS UNIVERSITARIS 

EVA SANCHO tes que proposava el campu . Yam ba,"er . m·iar la 

1- Varen ser 2 setmanes, una setmana vàrem fer un projecte i l'altre sol· lici tud i l'expedient acadèmic i \"àrem fi r r examen 

setmana un altre. online supervisat per professors i quan ens \·aren acceptar 

ler Química para un mundo sostenible vàrem tenir que enviar la sol · lici tud dels pares. 

2a H2 Creative junior. 10- Perquè nosaltres teníem mes bona nota de l'expedient 

2- El Miniesterio de Educacion i la Federacion Española de Ciència i vàrem treure molt bona nota a l'examen onl ine. La nota 

i Tecnologia. (FECYT) mínima per poder accedir al campus era de 7,5. 

3- Les de ler de batxillerat fèiem la tanda del 17 al 30 de juliol. 11- Molt divertit, els matins anàvem a la universitat de 9 a 

4- Campus Catalunya sud a Tarragona a la Universitat de Rovira i 2 i a les tardes, de 4 a 5:30, ens donàvem temps per prepa-

Virgili. rar l'exposició oral dels projectes que estàvem fent. I des-

5- A treballar a un laboratori , a conviure 24 h durant 2 setmanes près anàvem de descans a la platja i fèiem winsurf, caiac, 

amb gent que no conèixer de res i en el ler ,energies renovables i volley ... 

en el 20n , projecte reaccions redox. 12- Vàrem anar a Reus, a la platja i ens varen deixar molt 

6- Sí, érem 30, més els professor i monitors. de temps lliure. 

7- De Galícia, València, Madrid, Andalusia, Extremadura, de les 13- Si no era amb companyia dels monitors, no 

Canàries, Saragossa i de totes parts d 'Espanya. Tenien 17 anys 14- Estava tot pagat, menys el desplaçament d'anar i tor-

menys un noi que el van avançar un curs. nar. 

8- Sí ens bem hagut de fer Tuenti, perquè fora de Catalunya no 15- Sí, com experiència i ens ajuda a escollir la carrera en 

tenen Facebook i ens estem organitzant entre tots per fe un viatge un futur. 

tots junts. 16- o, vàrem anar soles. 
J 

9- Ens ho va dir la Pilar Castellano i la Núria Corona i vàrem baver 17- Molt, no volíem marxar. Molt bona la recomanem 

d'escollir 5 campus i llavors posar en ordre de preferència 4 projec- 18- Sí I 
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CALIU notícies de l'estiu 

ENTREVISTA A MIREIA PACREU 
La Mireia Pacreu, professora de matemàtiques i naturals, va estar a Austràlia aquest estiu pas
sat. A continuació ens explica com li va anar el viatge ... 

On vas anar de viatge? Vaig anar a Austràlia . 

Amb qui vas anar? Amb el meu xicot. 

Com és que vas decidir aquest tipus de viatge? Doncs per
què fa un parell d'anys vaig descobrir que tenia família a Aus
tràlia . Sabíem que teníem una tia de l'avi patern que havia 
anat a viure allà . Llavors una parenta australiana va venir dues 
vegades a Catalunya i vam decidir anar a visitar-la al seu país. 

Com vas anar-hi? Quants dies hi vas estar? Vam anar amb 
avió des de Barcelona fins a Singapur i des de Singapur fins a 
Brisbane. Vam estar un mes i una setmana. 

Quina part d'Austràlia vas visitar? Dues setmanes i mitja a 
Brisbane, després a Sydney, Alice Spring (Uluru), el Desert, 
Darwin (Selva), Parcs Naturals, Cainns (Costa) i a la Barrera 
de Corall i després tornar a Brisbane. 

Com ho fèieu per desplaçar-vos dins del país? Quan anà
vem des d'una ciutat fins a un altra que estava lluny, amb avió; 
però quan fèiem rutes curtes, amb bus. 

Què vas anar a visitar? Les ciutats que hem dit abans. Des 
d'Alice Springs, vam fer un tour de tres dies pel desert i vam 
visitar Uluru. 

Com és el paisatge d'Austràlia? És molt variat, des de de
sert fins a selva, amb grans extensions de terreny. 

Vau veure molts cangurs? Sí , cangurs si que en vam veure i 
molts. Fins i tot un matí a prop de la costa , en vam veure cen
tenars. 

Què tal el tema del menjar? Els horaris de menjar són molt 
diferents que aquí: l'àpat més important per a ells és el sopar, 
i al mig dia mengen molt poc, un entrepà que se'l compren i 
se'l mengen pel camí , a fora. Es molt típic fer una Barbacoa de 
carn . 

Què tal el tema de l'anglès? Vam fer un curs d'anglès de 
dues setmanes i no vam tenir cap dificultat. El curs d'anglès el 
vàrem fer a una escola de Brisbane. 

Et vas trobar alguna dificultat? No. 

Com viu la gent allà? La gent de la ciutat solen viure en pi
sos, i la gent de fora de la ciutat solen viure en cases prefabri
cades d'una o dues plantes amb molt de terreny i jardí. La gent 
solen fer jornada intensiva i la tarda la tenen lliure. No hi ha 
botiguetes petites com aquí, potser n'hi ha alguna però quasi 
res . Si vols comprar alguna cosa has d'anar centres comerci
als grans. Llavors els pobles no són com aquí, viuen en subur
bis. 

És molt turístic? Allà la població és com la meitat d'Espanya, 
però la superfície és més gran que la de tot Europa, i per tant 
hi ha zones turístiques però no hi ha tanta gent. 

Et va agradar el ritme de vida d'Austràlia? Prefereixo viure 
aquí , m'agrada més el ritme d'aquí. 

Quines diferències entre nosaltres et va sobtar més? El 
tema del dinar i que allà es fa fosc molt aviat i per tan tenen 
menys hores de sol. 

T'agradaria tornar? Sí, m'agradaria tornar però d'aquí un 
temps perquè el viatge és molt car, no és d'aquells que pots 
anar dues o tres vegades a l'any! 

El pròxim viatge on el faràs? Ara de moment m'agradaria 
viatjar per Europa. Però el pròxim serà anar a fer petites excur
sions de 2 o 3 dies pel Ripollès. 

Què és el que et va agradar més? A la gran barrera de corall 
i fer Snockel i veure el fons marí. 

9 

Què destaques del viatge? Veure paisatges diversos, veure 
terrenys de quilòmetres i quilòmetres sense construir. 

Quina impressió t'emportes del país? Que és un país que 
tenen bastant influència entre Estats Units i Gran Bretanya i 
també molts contrasts. 

Ens pots explicar una anècdota? Un dia vam anar a unes 
Gorgues que són llocs on et pots banyar, i vam anar amb un 
guia; el monitor ens va dir que ens hi podíem tirar des de dalt 
de tot, però havies d'anar amb cuidada. AI cap d'una estona 
vam veure un Alemany que va pujar allà a dalt per tirar-se i va 
relliscar amb una pedra i va caure de planxa, i nosaltres ens 
vam espantar i quan va sortir de l'aigua va sortir amb un costat 
vermell!!! I Aaha, se'n va emportar un bon record d'Austràlia ... 

Davant de la muntanya Uluru 

Surfers Paradise 
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CALIU els primers dies 

Ja han arribat els de primer~ 

Reportatge de Ginger, la Gentiana i l'Alba, 3r Esa 

ENTREVISTA A JOAN MARTí DE 1rA 
--

ENTREVISTA A HABIBA DE 1rB 
-----l 

1-Com t'ha semblat el canvi de primària a secundària? 1-Com t'ha semblat el canvi de primària a secundària? 

Que hi ha més gent que a l'escola de primària. L'Institut és més gran i hi ha moltes persones. 

2- Et sembla bona idea estudiar amb els ordinadors? 2- Et sembla bona idea estudiar amb els ordinadors? O 

Sí. Prefereixes treballar amb llibres? No, ordinadors. prefereixes treballar amb llibres? Treballar amb llibres. 

3- Penses que l'institut està ben organitzat? Sí. 3- Penses que l'institut està bé organitzat? No, perquè 

4- T'has perdut alguna vegada per l'institut? Sí, més hi ha molta gent i els passadissos són estrets. 

d'una . 4- T'has perdut alguna vegada per l'institut? Els primers 

5 C . . l' dit I ? S' Has fet molts dies, sí. - onelxles a a gu e a eva casse. I. 

amics? Sí. 5- Coneixies a algú de la teva classe? Has fet molts 

amics? Sí. 
6-Quines assignatures t'agraden més? Música i E. Físi-

ca. 6-Quines assignatures prefereixes? Teeno i Alternativa. 

7- Què és el que t'agrada més i menys de l'institut? El 7- Què és el que t'agrada més i menys de l'institut? El 

que m'agrada més és el pati i el que menys, l'Anglès. que m'agrada més és que he aprés molt i he fet molts 

amics i el que menys és que la planta de baix està vella. 
8- Què opines dels professors? Que uns són bons i uns 

altres no tant. 
Haurien de fer obres. 

sent els me
's 8- Què opines dels professors? Ensenyen molt bé. 

9- Com us sentiu petits del centre? 

Doncs més petit i observat. 9- Com us sentiu sent els més petits del centre? Tots et 

miren i et sents observada. 
10- Has pensat què fer després de l'ESa? Seguir amb 

els estudis . 10- Has pensat que fer després de l'ESa? Batxillerat i 

Universitat per ser metge o professora. 

1r ESC A 
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CALIU els primers dies 

Ja han arribat els de primer~ 

Per Ginger, Gentiana i Alba, de 3r Esa 

ENTREVISTA A ALEX CARTÓN DE !rC 

l-Com t'ha semblat el canvi de primària a secundària? 

Els exàmens són més difícils. 

2- Et sembla bona idea estudiar amb els ordinadors? 

O prefereixes treballar amb llibres? Prefereixo amb 

ordinadors. 

3- Penses que l'institut està ben organitzat? Sí. 

4- T'has perdut alguna vegada per l'institut? No. 

5- Coneixies a algú de la teva classe? Has fet molts 

amics? Sí, bastants. 

6-Quines assignatures t'agraden més? Educació Física i 

Matemàtiques. 

7- Què és el que t'agrada més i menys de l'institut? El 

que m'agrada més és el pati i el que menys fer classe. 

8- Què opines dels professors? Ens tracten com a 

nens petits!!! 

9- Com us sentiu sent els més petits del centre? De 

cap manera especial. 

10- Has pensat què fer després de l'ESa? Estudiar. 

1r ESO e 

ENTREVISTA A MARIA AMADEI DE !rD 

l -Com t'ha semblat el canvi de primària a secundària? 

Un canvi molt gran i molt diferent. 

2- Et sembla bona idea estudiar amb els ordinadors? O 

prefereixes treballar amb llibres? Amb ordinadors. 

3- Penses que l' institut està ben organitzat? Sí. 

4- T'has perdut alguna vegada per l'institut? Sí, moltes. 

5- Coneixies a algú de la teva classe? Has fet molts 

amics? Sí. 

6-Quines assignatures t'agraden més? Educació f ísica, 

castellà i música. 

7- Què és el que t'agrada més i menys de l'institut? El 

que m'agrada més és la meva classe, i el que menys el 

menjador. Jo canviaria el menjador. 

8- Què opines dels professors? Que alguns m'agraden i 

altres no, perquè tenen a alguns mimats. 

9- Com us sentiu sent els més petits del centre? Em 

sento observada . 

10- Has pensat què fer després de l'ESa? Batxillerat. 

1r ESO D 
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CALIU l'institut al dia 

PROJECTE CO}lE~US 

Quatre alumnes de 2n de Batxillerat, la Paula, en Carles, en Ricard i l'Eva, de l'INS Baix Empor

dà, van participar el passat novembre, en un Comenius. Ens ho explica l'Òscar, en un diari ... 

Projecte Comenius 2010-12 

Training students in job hunting (per Òscar Pérez) 

27 novembre: Sortim de l'aparcament del INS Baix Empordà direcció Barcelona a les 13.30. A 
l'aeroport agafem el vol de Easyjet que ens porta a Dortmund. Allà ens trobem amb en Sascha 
Brinkhoff, responsable del projecte a Alemanya i el grup d'Eslovàquia, amb els quals viatgem 
fins a Rheda-Wiedenbrück. Arribem a l'hotel a les 9 del vespre i anem a menjar a l'únic restau
rant obert del poble, McDonald's, acompanyats d'uns alumnes alemanys que ens han vingut a 
rebre. 

28 de novembre: després d'esmorzar anem al EMS Berufskolleg, on som rebuts pel director, 
Dieter Freier, i on ens fan una ruta pel centre. És una escola de formació professional, amb uns 
1800 alumnes, alguns a temps parcial, on fan estudis d'administració i finances, comptabilitat, 
assistència sociosanitària, assistència dental i veterinària. Després d'aquesta visita, els alumnes 
es posen a treballar en el projecte. Van a una sala amb ordinadors i preparen les seves entrevis
tes de feina en anglès. A la 1 anem a dinar, i a les 2 tornem a l'escola. A les 3 comencen les en
trevistes de feina. Es fan en dues aules i les gravem en vídeo. Estem treballant fins les 4.30 i 
després anem a l'hotel i a visitar la ciutat. Tenim la sort que dijous passat van començar el Chris
tmaskindlmarkt (Mercat de Nadal) i hi ha moltes paradetes amb productes típics de roba, menjar, 
bijuteria, etc. Els alumnes eslovacs, catalans i polonesos van a sopar a les cases dels alumnes 
alemanys. 

29 de novembré: Anem a l'oficina de treball de Bielefeld pel matí. És l'oficina principal de la re
gió. Ens fan una presentació sobre la recerca de feina , els serveis que ofereixen. El responsable 
és el Dr. Wulf Kobusch, que ens sorprèn a tots quan es posa a parlar .... en català! Coneix Pala
mós i Palafrugell i ens diu que aquest dissabte vinent ve una delegació de Palamós i haurà de 
fer la presentació en català. 

Per la tarda tornem a l'escola i els hi toca l'hora als alumnes que no van fer l'entrevista de feina 
ahir. Mentre es fan aquestes entrevistes, els altres alumnes veuen algunes de les gravacions de 
les entrevistes d'ahir. Finalment, els equips fan una petita presentació oral de com els hi ha anat 
i què poden millorar. 

30 de novembre: Dia turístic. Anem a visitar el monument en honor de Hermann, líder local en 
la lluita contra els romans i visitem també la ciutat de Detmold, capital del districte de Lippe i que 
va ser independent durant 800 anys. Tenim un parell d'hores per fer turisme pel nostre compte, 
després d'una visita guiada. AI vespre, anem a l'escola alemanya per fer el sopar de comiat amb 
tothom que ha estat treballant en el projecte. És l'acte on rebem els nostres certificats 
d'assistència i donem les gràcies als organitzadors de la trobada i els hi donem un regal. 

1 de desembre: Visita guiada de Wiedenbrück i comiat dels grups de Polònia i Eslovàquia. 
Temps per anar de compres i fer la maleta. S'acaba el viatge. Ens veiem al juny per acabar el 
projecte! 

14 



CALIU l'institut al dia 
FIRA DE TURISME FITUR 

Els alumnes de segon de Guia Informació i Assistència Turístiques van anar a FITUR i ens ho expliquen 

Els alumnes de segon curs de Guia Informació i Assistència Turístiques acompanyats per la 
professora de Turisme, Vicki Plaja van anar a Madrid el passat 17 de gener sortint des de Flaçà 
amb el tren nocturn Estrella i després d'una llarga nit, van arribar a Chamartín, estació de tren a 
Madrid, cap a les 8 del matí. 

Es van allotjar a l'Alberg Juvenil de Madrid. Tan bon punt van arribar, van deixar les maletes i 

van començar el dia amb la fira de Turisme de FITUR. Allà van poder gaudir dels diferents es
tands dels països, regions, empreses turístiques, organisme oficials, etc. A més, van poder de
gustar de la gastronomia de les diverses comunitats autònomes i veure en directe les represen
tacions de folklore tradicional dels nombrosos països. Per posar la guinda, van poder veure en 
directe el Prínceps d'Astúries que inauguraven la fira. AI vespre van anar a veure el Barça- Ma
drid en un Bar del centre. 

El dijous al matí, es van llevar ben d'hora per anar a visitar el Palau Reial, on un guia del recinte 
els va explicar les diferents sales. A continuació, van entrar a la catedral de l'Almudena que està 
al costat. Es va completar la ruta turística per la ciutat passant per Puerta del Sol, Plaça Mayor, 
Mercado de San Miguel, La Plaza de la Villa, La Gran Via, La Cibeles, La Puerta de Alcala i fi
nalment van acabar passejant pel Parque del Retiro inclosa amb una volteta amb barca. De tor
nada es van tirar la foto típica davant del Congrés dels diputats. A la nit, van anar a sopar amb 
un altre grup de joves de l'alberg. Concretament, en un bar de tapes, típic de Madrid. Allà, van 
menjar calamars a la romana, truita de patates, croquetes casolanes, Lacón, pimientos del pa
drón, etc. 

L'últim dia, al matí, van visitar el temple de Debob (temple egipci). Després de dinar, van entrar 
al Museu del Prado, on van poder contemplar les grans obres mestres dels pintors Goya, Vela
zquez, Rubens, Sorolla, Murillo i Rembrand entre d'altres. Per acomiadar-se a la tarda van deci
dir anar a menjar una Xocolata amb xurrros. I al vespre van tornar a agafar el tren de retorn amb 
destinació Flaçà. 

En conclusió ens ho vam passar molt i molt bé. 

Alumnes de 2n de GIAT 

\)~ 
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CALIU l'institut al dia 

FERRO AMB VIDA 

ENTREVISTA a Anca Rotariu, autora de l'escultura que hi ha a l'entrada del restaurant. 
Hem parlat amb ella per saber d'on va treure la idea: 

Què et va portar a fer aquest disseny? Em vaig deixar 
portar per la meva imaginació (i em va quedar prou bé!) 
Per què vas fer aquesta figura? Per fer un treball de 
plàstica, no per diversió. 
En què et vas inspirar? Coses simples i originals, no ho 
vaig treballar massa. 
Quant de temps vas tardar en crear-la? Tres sessions 
de plàstica, que són d'una hora cadascuna. 
T'agrada com ha quedat? Sí, molt. Encara que la meva 
figura en paper era una mica diferent. 
No és igual com la vas dibuixar? Sí, però la meva te
nia més inclinació i en aquesta, els cubs són mes rectes . 
T'agradaria tornar a fer-ne una altra? Per què? No, 
perquè les coses originals només et surten un cop. 
Et va fer il·lusió que utilitzessin el teu treball per fer 
l'escultura? Sí, molta, va ser una sorpresa molt gran! 
Qui l'ha construïda? Els alumnes que fan el PQPI pe&r 

les tardes. 

Per Idoia , Sheila i Caria (3r ESO) 

TALLER DE LEGO A LINSTITUT 

Nova optativa de Lego, pels alumnes de 3r ESO. La porta a terme el professor d'electricitat Frederic 

Martí. Ell ens explica de què va. Per l'Alba Huertas, Gentiana Qukovci i Ginger Ponce. 

De què tracta l'optativa? De construir robots amb Lego. 

Què pretens que aprenguin els alumnes? Saber cons

truir robots a partir de peces i d'un disseny, 

Creus que teus alumnes els agrada l'optativa de Ro

bòtica? A la majoria sí que els agrada, és una optativa on 

s'ha de manipular molt. 

Aquesta optativa està relacionada amb l'hora extraes

colar que fas a la Sala d'Actes? No. 

Està oberta a tots els alumnes o només pels de 3r 

ESO? Només els de 3r. 

D'on surten els materials? Els va comprar l'institut. 

Teniu llibre o només feu pràctica? En la pràctica fem 

servir el llibre per saber construir els materials. 

16 
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CALIU nadal 

TALLERS DE NADAL Per Andrea, Marta, CarIa i Ido-

El dia 22 de desembre, el alumnes de tota l'ESO van fer diferents tallers organitzats pels profes 
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CALIU reportatge 

Entrevista als nois que porten gorra 
Ens hem fixat en alguns alumnes de l'institut que porten sempre gorra i els em preguntat el perquè 

d'aquest consum. 

1.- Per què porteu gorra a l'institut? 

2.- Quines marques t'agraden i sols comprar? 

3.- Quantes gorres tens? 

4.- Quant et costen les gorres? 

5.- Et fa ràbia que els professors et diguin 'treu-te la gorra' 

pel passadís? Per Dani Martin, Xevi Moreno, Arnau Sagrera i 

Àngel Gutiérrez de 20n Esa 
Mario Díaz lrD 

1.- Perquè és el meu estil, una part del 
meu cos. 

2.- DC, Volcom, Adidas i Carhartt. 

3.- Tinc quatre gorres. 

4.- Em costen entre vint-i-cinc i trenta 
euros. 

5.- Sí, perquè em sento malament 

Aldrin Sanvictores 2n e 
1.- Perquè m'agrada" és el meu estil. 

2.- DC, Diesel, etc. 

3.- Tinc dues: NY i DC. 

4.- Cinquanta nou pesos (Filipines) 

5.-Sí. 

r-----------------------~ Brian Cabal 3r D 

1.- Una mania 

2.- NY, DC. 

3.- Tinc dues gorres. 

4 .- Em costen entra trenta i cinquan
ta euros. 

5.- Sí. Perquè se l'emporten els mal
parits. 

Joel Pérez 3r B 

1.- Perquè m'agraden. 

2.- Monster, Red Bull, Element. 

3.- Tinc cinc gorres. 

4.- Costen entre trenta-cinc i quaranta 
euros. 

5.- Sí, perquè depèn quins professors, 
em molesta. 

Adri Ruiz U.E.C 

1.- Perquè m'agrada. 

2.- Colapso, DC. 

3.- Tinc cinc gorres. 

4 .- Costen entre deu i quinze eu
ros. 

5.- Sí, perquè me la treuen. 

Alberto Ramírez 3r e 

1.- Un dia me'n vaig posar una i 
m'agradà. 

2.- M'agrada tot el que sigui New Era. 

3.- Tinc set gorres. 

4.- Em solen costar entre trenta i cin
quanta euros. 

5.- Sí, em dóna ràbia que em vigilin per 
si me la poso. 



CALIU l'institut al dia 

EXPOSICIONS A LES VITRINES 

Cada mes, a les vitrines de l'entrada, hi ha exposicions diferents. Aquí en teniu una mostra 

El nostre conserge Josep Maria, aquest estiu ha 

anat a Turquia, i ha fet una exposició a les vitrines 

de l'entrada principal de l'institut. A la primera 

vitrina podem trobar una vista general de Tur

quia. Ens ensenya la moneda i cadascuna de les 

parts més importants de Turquia. Després, a les 

altres vitrines, ens fa una petita explicació de mo

ments importants del viatge. 

A l'entrada hi trobem uns petits bidons amb taps 

de plàstic per poder ajudar en Guillem Garcia Mir, 

de Torroella de Montgrí i a una nena de Vilafant. 

En Guillem va quedar tetraplègic fent esport, des

prés d'estar en coma. Ara, després de un any i 

poc, comença a reconèixer als seus pares. La noia 

de Vilafant necessitava una pròtesi auditiva . 

AI final, s'ha aconseguit el doble objectiu!!! 

La Michelle, la 

Xènia i la Clàu

dia han sigut 

les guanyado

res del premi 

d'icones de 

religió. 

La Xènia ha 

sigut la prime

ra classificada i 

ha rebut 30€. 

La Michelle va 

quedar en se-
~--------~------~~~~ 

gon lloc amb un premi de 20€, i per últim la Clàu-

dia en tercer lloc amb un premi de 10€. Aquets 

diners són un val per poder gastar en el Picking 

Pack. 
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Hi ha també una expo

sició de reciclatge, feta 

pels alumnes de 2n 

d'ESQ. Aquesta exposi

ció esta feta amb plàs

tic, paper d'alumini 

ferro, tot un seguit 

d'elements reciclats. 

A l'entrada hi ha una ex

posició de contes de tot el 

món. Hi ha contes d'Italià, 

de Rússia, de l'índia, etc. 

Cada conte té les seves 

característiques i era curi

ós veure els diferents es

tils de dibuix. 



CALIU 

NOVETATS 

l'institut al dia 

NAIXEMENTS 

L'Oriol Campos Pons és el fill 
de Pau Campos i la Mònica. Va 
néixer el dia 1 de desembre de 
2011, va pesar 2820 grs i va me
dir 49cm. Tant la mare com ell 
ja es troben perfectament i ple
nament recuperats. De moment 
no dormen però ja estem acos
tumats gràcies a la seva germa
na gran, la l vet , que no ha dor
mit gairebé mai del tirón. 

VISITA DELS ALEMANYS 

AI començament de curs, en el mes de setembre, van visitar-nos uns estudiants de Rheda, Alemanya. 
Van fer un intercanvi amb els alumnes de Batxillerat i d'Administratiu 

Quants alumnes heu yingut? Hem vingut 39 alumnes amb 4 pro

fessors i 2 "xòfers". 

És la primera visita? Sí, és la primera! 

D'on veniu? Germany, Rheda- Widenerück. 

Quines edats? Entre 17 i 20 anys. 

Què estudieu? Estudiem Business. 

Quines activitats heu fet fins ara? Hem visitat Barcelona, hem 

anat a la platja a prendre el poc sol que hi ha, al Museu Dali, a la 

Bodega de Vins d'aquí Palafrugell; i tot molt bonic. 

Què és el que us ha agradat més de Catalunya, de Palafrugell? 

Què valoreu més? Barcelona el que més, també el Camp Nou, és molt gran! I de Palafrugell, les platges. 

Quines diferències hi ha entre el vostre país i el nostre? Moltes, però el que més canvia és el temps 

d'aquí i el de allà, és molt diferent. 

Quina opinió teniu de la gent d'aquí? La gent d'aquí és molt més emocional que la d'allà. 

Hi ha diferències entre la manera de pensar, de divertir-se dels joves d'Alemanya i els d'aquí? Les fes

tes d'aquí són més als estiu, a la platja i tot això. Allà són més privades, a discoteques o a casa d'algú. 

Com està el tema del treball a Alemanya? Depèn del treball que vulguis agafar i d'on. 

Quan torneu a Alemanya? Tornem el dijous 22 de setembre, 22h en bus!!! 

Tornareu aquí, a Palafrugell? Volem tornar, ens ha agradat molt l'experiència. 

Mantindreu contacte amb els alumnes del Baix Empordà? Volem, però ara per ara no temin contacte 

amb ningú. 

Heu fet amics? Hem començat, tenim moltes ganes de tenir amics de Catalunya, gent com aquesta! 
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l'institut al dia 

PREMI «TIMÓ D'ARGENT» 
L'INS Baix Empordà va rebre el guardó de la Unió d'Hostaleria i Turisme de la 
Costa Brava Centre. En Toni Poch, el director, ens ho explica: 

En què consisteix aquest guardó? 

El timó d'argent és el símbol del reconeixement de la Unió d'Hostaleria Costa Brava Centre rendeix a les 

trajectòries personals, professionals o institucionals que contribueixen a millorar la imatge, la qualitat i la 

competivitat turística del nostre país. 

Com és que han premiat el nostre centre? 

En reconeixement a la tasca formativa que duu a terme en el sector de l'hostaleria, restauració i el turisme. 

Cada any reconeixen la tasca d'algun restaurant o hotel per la seva feina i atorguen un timó d'or, un timó 

d'argent i mencions especials. 

És la primera vegada que la Unió premia l'Institut? 

Sí. 

Quan van fer el lliurament del premi i on? 

Es va fer en el Mas torrent el 31 d'octubre. 

On està exposat el guardó? 

Esta en el restaurant del cicle d'hosteleria de l'institut. 

Unió d Hostaleri,a I Tunsme 
Gosbl 'fava Centre 

LEquip de redacció del Caliu 28 
Els alumnes de 2n i 3r que han elaborat la Revista Caliu 28, són els següents ... 

ALUMNES DE 3R: Sufian Ahrika, Dani Beleña, Idoia Cruz, 
Fayssal El Hannaoui, Zakaria El Majjaoui, Andrea García, Carla 
Herrera, Alba Huertas, Naima Karroum, Marta Luzuriaga, Ginger 
Ponce, Gentijana Qukovci, Yerai Raya, Sheila Romero, Simó Ruiz 
i David Samper. 
ALUMNES DE 2N : SheilaArias, Hamza Boroum, Guilem Cubi
ñà, Oumaima El Abassi, Oumayma El Kouhli, Anna Giménez, 
Àlex Gironès, Àngel Gutiérrez, Dani Martín, Anna Mayevska, Ale
jandro Molina, Xavier Moreno, Dani Navarlaz, Manel Ponce, Ar
nau Sagrera, Skiff Dobney i Artemio Vellibestre. 
Coordina: Lluís Carbó 
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CALIU l'institut al dia 
Entrevista a Noemí Adarnius 

La Noemí és la noia de l'Espai Jove que cada dijous està al pati informant als alumnes sobre les activitats 
que fan pels joves, a Palafrugell. L'entrevistem ... 

Quina és la teva funció? Sóc tècnica d'informació ju

venil. Informo als joves. 

On treballes? A l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament, 

concretament a can Genís. 

Fora del pati, on et podem trobar? A can Genís. 

Quin tipus d'informació doneu? Sobre totes les activi

tats que pugin organitzar les diferents entitats de Pala

frugell i que siguin interesants per a joves. 

Ve molta gent a a interessar-se? Gairebé quatre anys 

després de començar, hem notat molta diferència. Ara 

els joves venen amb preguntes més concretes, encara 

que jo segueixo anant a donar informació. 

Què preteneu aconseguir amb això? Que els joves 

participin i proposin activitats. 

Quines "promocions" o informacions hi ha ara? Curs 

de massatge, torneig de Playstation, curs d'edició de 

video, bàdminton, pòquer, curs de joieria ... 

Quines són les principals demandes que fan els nois/ 

noies? Fan preguntes per la festa de cap d'any, setma

nes joves, torneig de Playstation ... .. 
Des de quan ho feu? Des del gener del 2009. 

Per Andrea García i Marta Luzuriaga 

Per què només veniu un dia? Perquè cada dia anem a un 
centre d'educació diferent. 
Per què només veniu al pati dels grans? Perquè l'Àrea 

de Joventut organitza activitats per a joves d'entre 14 i 
29 anys. 
Quina preparació tens per fer aquest treball? Sóc diplo
mada en Educació Social. 
Ho fas voluntàriament o et paguen? Estic contractada 
per Suara Cooperativa (www.suara.coop), que té un con

tracte de serveis amb l'Àrea de Joventut. 
Fas més coses a part d'això? A més de fer atenció direc
ta als centres educatius durant l'estona de pati, assistei
xo periòdicament amb delegats i referents dels centres . 

Per altra banda, preparo tot el material informatiu per 
fer difusió de les activitats. També em coordino amb els 
diferents serveis de l'Àrea de Joventut i col·laboro en les 
activitats que organitza aquesta, a més de treballar coor
dinadament amb altres Àrees de l'Ajuntament. 
Hi ha alguna xarxa social per entrar i enterar-se? La in
formació es va penjant a la web de can Genís 
(www.cangenis.cat o al facebook del Tretze Progrés). 
Tots els joves també es poden posar en contacte directa

ment amb mi per correu electrònic a pijcespalafru
gell@suara.coop . 

L'ESTRELLA MATEMÀTICA 

El passat nadal, els alumnes de 2n van elaborar 
aquesta estrella "matemàtica". És una adaptació de la 
corba de Koch en 3D. Està elaborada amb cartró i pa
per i cada triangle porta incorporat un missatge de 
pau dels alumnes, per començar amb bon peu l'any 
2012!!! 
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CALIU exalumnes 

LOBNA EL ABASSI 

Exalumna i propietària d'una Gestoria 

LOBNA EL ABASSI 

Quants anys tens? 

24 anys 

En què consisteix el teu treball? 

Gestions administratives, i assegurances. 

On està situada la teva botiga? 

A Palafrugell, carrer Pals numero 1. 

Estàs satisfeta del que has fet en la teva vida fins 
ara? Bastant, perquè jo vaig triar aquesta feina. 

Ens pots dir com eren les instaHacions quan es
taves en el nostre institut? 

Era molt petit, i no hi havien les escales grans que hi 
ha ara; quan entraves, al costat de consergeria hi ha
via unes escales i per allà pujàvem els alumnes. 

T'hagués agradat fer alguna altra carrera per 

Tens alguna companya de treball o estàs so- aconseguir alguna altra feina? 

la? Sí, tinc una companya. 

Vas ser una bona experiència estudiar en el 
nostre institut? 

Sí, em va agradar molt. 

Què vas estudiar? 

No, ja tinc prou amb la meva feina . 

Ens pots explicar una mica del teu treball diari? 

Molts dels meus dies haig d'anar a Girona, Barcelo
na, Figueras, etc .. Per que allà hi haig de fer tràmits. 
És la feina pròpia d'una gestoria ... 

Vaig començar a l'ESO al Frederic Martí Carre- Doncs moltíssima sort, Lobna!!! 

res i després vaig fer Administratiu a l'Institut 
Baix Empordà. 

Eres una bona estudiant? 

Sí , reconec que era bona estudiant. 

Com et va venir la idea de fer aquest projec
te? Abans treballava a una altra agència però 
vaig plegar i vaig decidir muntar-ne una altra, jun
tament amb una companya. 

Quines dificultats vas tenir? No en vaig tenir 
dificultats, les pròpies de la feina. 

T'agrada el teu treball? 

Sí, molt!!! 

Quins plans de futur tens? 

Augmentar el meu negoci i guanyar més clients. 

Tens alguna afició pel teu temps lliure? 

La veritat és que no tinc temps lliure!!! 

De petita què volies ser? 

Volia ser Mecànica. 

Reportatge fet per Omayma El Abassi, de 3r ESO 

La Lobna a la seva oficina 
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CALIU exalumnes 
MIREIA SISÓ 

La Mireia Sisó és una exalumna del nostre Institut, que va començar el 2001. Ha estudiat a la Uni
versitat, higiene bucodental. A continuació, l'Andrea i la Marta, parlen amb ella: 

Quin anys vas estar en aquest institut? Has tingut alguna experiència bona en el món labo-

Del 2001 que vaig començar l'ESO fins al 2007 que vaig aca- ral? 
bar el batxillerat. Sí, no com infermera perquè no he trobat treball però 

Com va ser la teva estància en aquest institut? 

Molt bona, els primers dies venia amb por pel canvi, però des
prés tot molt bé. 

Continues amb contacte amb algun alumne de l'institut? 

Sí, mantinc una amistat de veure'ns sovint amb poca gent però 
si que tinc contacte. 

Te'n recordes en especial d'algun professor? 

De tots en general, Marta Blanch perquè la vaig tenir tots els 
anys, Pilar Valenzuela perquè era molt enrotllada ... 

Què volies ser de petita? 

l'estiu passat gràcies a un conveni amb la universitat 
vaig poder viure l'experiència de treballar al SEM, en 
una ambulància, com a tècnic sanitari. Gràcies a aques
ta experiència he pogut decidir el meu futur! 

Estàs treballant actualment? De què? 

Sí, sóc caixera en un supermercat. No he trobat res més 
però amb la situació actual del país no em puc queixar. 

Què en penses de les retallades de la sanitat? 

És una vergonya que retallin en aquest àmbit i no en 
altres. Per molta crisi que hi hagi, la gent es posa malal
ta igualment i necessita els serveis mèdics. 

Infermera. Després volia ser perruquera però més tard em vaig Quin consell ens donaries per animar-nos a seguir 
decidir per infermeria. estudiant? 

Quines sortides o colònies et van agradar més? Estudieu molt per poder treballar en el que més us agra-
di. Jo no ho puc fer ara però sé que aviat ho aconsegui

El viatge de final de batxillerat a Madrid i l'excursió una que 
vàrem fer a la Policia científica de Barcelona. ré. 

Vas fer batxillerat? Quin? 

Sí, el científic. 

Després de batxillerat, què vas fer? 

No vaig fer la selectivitat i vaig decidir fer un cicle de grau 
superior relacionat amb la sanitat per si l'any següent em veia 
amb cor d'entrar a la universitat. I quin cicle vas fer? Higie
nista bucodental a Girona Vas anar a viure a Girona? No, 
anava i venia cada dia en autobús i després amb el meu cotxe. 
Quan vas acabar el cicle, què vas fer? Volia entrar a una 
universitat de Barcelona però les notes eren molt altes i vaig 
acabar a la Universitat de Vic. 

Per què vas escollir aquesta carrera? 

Des de petita m'havia cridat l'atenció però mai ho havia tingut 
clar. Va ser quan estava estudiant el cicle que vaig haver 
d'estar a dins del món sanitari a causa de la malaltia d'un fa
miliar. Al veure el tracte de les infermeres em vaig acabar de
cidint. 

Fes una valoració de l'època universitària 

Molt bé, és una experiència única ja que no només estudies 
sinó que coneixes a molta gent nova de molts llocs, ja sigui de 
Catalunya, d'Espanya o d'altres països amb les que compar
teixes moltes experiències diferents a les viscudes ja que la 
majoria vivim independitzades durant aquesta etapa. 

Tens pensat estudiar alguna cosa més? 

Sí. De moment e fet tres cursos de formació continuada i al 
més d'octubre començaré un post-grau d'infermeria 
d'Urgències a la Universitat de Girona i al gener tinc pensat 
presentar-me als exàmens per accedir a l'especialització d'In
fermeria. Que es això? És com el Mir dels metges. 
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PERSONAL 

Autor: Federico Moccia 

Ciutat: Madrid 

Menjar: Pollastre al forn 

PeHícula: Peal Harbour 

Gelat: Vainilla 

Animal: Gos 

Cançó: La suerte de mi vida 

Famós: Jenifer Aniston 

Esport: Fútbol 

Futbolista: Xavi 
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BRAHIM ABOUBOU 

EXALUMNE DEL BAIX EMPORDÀ 

En Brahim és un exalumne que està treballant a Mallorca. Ens explica com hi ha anat a parar: 

Quants anys tens? Tinc vint-i-tres anys. 

Vas repetir algun curs? Per sort, no. 

Recordes alguna anècdota graciosa que t'hagi passat al 

institut? A classe sempre estàvem junts amb en Nezar i 

sempre parlàvem i l'expulsaven a ell perquè li tenien mania, 

jajaja! 

Com és que vas anar a Mallorca? 

Perquè tenia un germà i per tenir una vida nova. 

Com et guanyes la vida a Mallorca? 

Treballant i passant-ho bé, anant de festa, etc. 

Després de l' ESO que vas fer? 

Cicle formatiu d'electricitat. 

T'agrada el teu treball ? 

Sí, m'agrada molt treballar d'electricista 

Quants anys fa que treballes i com vas entrar? 

Fa sis anys que treballo, vaig entrar gràcies al meu germà. 

Com és Mallorca? És molt bonica; per la platja, els turistes 
que venen, però al ser una illa tot és una mica "tancat", tens 

una sensació una mica estranya. 

Què has vingut a fer a Palafrugell? 

A visitar a la família i amics. 

Quins plans tens per al futur? 

Muntar una empresa d'electricitat pel meu compte, amb el 

meu germà. 

Et continues veient amb els teus antics companys? 

Sí, però amb el temps el vas perdent el contacte, perquè 

t'importen altres coses. 

Parles idiomes? Quins? 

Català, castellà, àrab, poc anglès, bereber. 

Quin tipus d'estudiant eres? 

Un estudiant nonna\. Estudiava però amb en Nezar solíem 

fer bromes -per dir-ho d'alguna manera. 

Quin consell ens donaries als que encara estem estudi

ant? Que estudieu!!! , però aprofitant la joventut. 

Trobes a faltar la família? La trobo a faltar molt però sem

pre mantenint el contacte. 

25 

Quins professors recordes? Tenies una bona rela

ció amb els professors? 

Tenia una bona relació amb tots, sobretot amb el 

professor Hidalgo dels Cicles Formatius. 

Vas tenir algun conflicte amb algun company? 

En tot el temps que vaig estar al centre només vaig 

tenir un conflicte amb un noi, per insultar-me; però 
vam acabar sent bons amics. 

Què us haguéssiu dit vosaltres mateixos a l'època 

de quan anàveu aquí? 

M'hagués castigat un parell de vegades per aprendre 

que les bromes tenen un límit. 

Quines eren les assignatures preferides? 

Educació física, Anglès, Tutoria, Matemàtiques. 

Recordeu algun professor que era especialment 

bromista? En Benito, que encara hi és. Ens ho pas

sàvem molt bé a les seves classes. 

Quina assignatura us agradava menys? 

Socials, Català i Castellà. Però ara m'agradaria tor
nar-�es a fer!!! 

Quina activitat us va agradar més en tota l' ESO? 

Un curtmetratge dit que es deia Cara i Creu, que el 

van fer amb la Gisela. 

Quines colònies us van agradar més? 

Una acampada a Pals, però el camí va ser etern, per

què varen haver d'anar caminant fins a Pals . 

Què us sembla el treball amb ordinadors? 

Ens hagués agradat tenir-los nosaltres, però portà
vem menys pes! 



CALIU amb nom propi 
Kirian Mir ab et 

En Kirian és un alumne de batxillerat que fa Enduro. Ens ho explica a continuació 

A quina edat vas comen
çar el l'Enduro? Vaig 
començar a anar amb una 
moto de plàstic als dos 
anys i més tard als 6, vaig 
agafar la meva primera 
moto de veritat. Aleshores 
als 11 anys, vaig partici
par a la meva primera 
carrera d'Enduro. 

Quina va ser la teva pri
mera moto? La meva 
primera moto va ser una 

Malaguti 50, que va ser 
del Sete Gibernau i d' en 
Miki Arpa. 

Com et va venir aquesta 
afició? El meu pare va 
córrer en moto durant uns 
anys, i sempre ha sigut 
una cosa que li ha agradat 
i a mi i al meu germà ens 
agradà també; aleshores 
vàrem començar a practi
car-ho com un entreteni
ment. 

Quan de temps hi dedi
ques? Actualment hi de
dico moltes hores a físic . 
La moto la toco unes 3 
hores a la setmana, sense 
comptar el cap de setma
na, és clar; i les hores 
restants de la setmana 
estic nedant o entrenant 
en bicicleta. 

Quants campionats has 
guanyat? He sigut 4 cops 
campió de Catalunya, una 
vegada aleVÍ, una juvenil, 

un cadet i un junior. I campió al 2007. 

Ho pots combinar amb els estudis i la feina? SÍ, gracI
es a l'ajuda que em dóna aquest centre i els professors, 
puc. 

Quina moto tens? Corro en 125 c.c , aleshores tinc 2 
Ktm's 125 cc, i a més a més tinc una Ktm 250cc 4 temps 
per entrenar motocross. 

8- Corres per muntanya o per circuits tancats? El 90 
per cent de les carreres que corro ho faig en circuits 
oberts, i els caps de setmana que toca entrenar, sempre 
entreno en finques privades o circuits tancats . 

Et patrocina algú? Qui? 

SÍ, corro amb el patrocini d'un equip de Sitges, Sixlyon, 
amb qual comparteixo els seus espònsors: Bocatto di 
Cardinal e, Hebo, Airoh, Oakley ... i tinc els meus patroci 
nadors personals, que són gent propera a mi que vol faci
litar-me les coses també, com Immo-gest, Coqui, Autoes
cola Palafrugell , Ossa ... 

Tens algun ídol? Sí, un gran ídol per mi Graham Jarvis, 
o Taddy blazusiak 

Vols guanyar-te la vida sent professional amb aquest 
esport o treballar? 

Personalment m'agradaria però és molt difícil guanyar-se 
la vida amb un esport, i aquest és un esport molt minori
tari . Així dons, el millor pel meu futur és seguir estudiant 
i compaginar les dues coses. 

Quins dies a la setmana entrenes? En moto entreno 
dimecres o divendres. 

On entrenes normalment? Normalment entreno per Fi
tor, la masia dels germans Puigdemont, el terreny del Mi
ki Arpa o el circuit de motocross de Sant Celoni. 

Has patit algun accident algun cop? Fa 5 anys vaig 
trencar-me el cúbit i el radi del braç esquerre, em van 
operar i em van posar una agulla per aguantar i perquè es 
soldessin bé els ossos. I ara fa un any vaig patir una rup
tura del lligament creuat anterior. 

Quantes motos has tingut? He tingut moltes motos, ca
da any aproximadament es renoven les motos, i porto 
molts anys amb rodes sota les cames. Però aproximada
ment comptaria unes 10. 

En quina categoria competeixes? Corro en júnior, en el 
Català i el Nacional. 

Has viatjat molt lluny per competir? Amb el nacional 
has d'anar per tota Espanya, com ara Galícia o Sevilla. I 
per entrenar a diferents terrenys, hem corregut també a 
França. 

I Per David Samper,Sufian Ahrika, Simó Ruiz (3r) l 
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1. Quants anys tens, Bea? Tinc 20 anys. 

2. És veritat que no vas acabar l'ESO? No, vaig repetir 3er d'ESa, i ja no tenia motivació. 

M'agradava estar amb les amigues de la meva edat i no amb les d'un altre curs ... 

3. Com vas fer per arribar a Administratiu sense acabar l'ESO? Vaig fer el POPI, i vaig 
anar fent els graus d'Administratiu. 

4. T'agradava estudiar? Sí, però no em vaig donar compte de que perdia el temps anant de 
festa i no adonant-me que sense l'ESa no arribes a cap lloc. 

5. Et va costar entrar sense l'ESO? No, perquè quan vaig fer el POPI d'Administració vaig 
treure una bona nota final i vaig entrar directament. 

6. Per què vas escollir estudiar Administratiu? Perquè m'agradava i pel POPI. 

7. T'hagués agradat estudiar un altra cosa? No, des d'un principi volia estudiar això. 

8. Estàs treballant? No, només treballo a l'estiu en una botiga. 

9. Com està el món laboral? Doncs bastant malament, no hi ha treball. 

10. Vols anar a la Universitat? Què vols estudiar? Sí, m'agradaria estupiar Administració i 
Direcció d'Empreses. 

11. Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Sortir amb les amigues, anar al cine, escoltar 
música, les noves tecnologies, llegir i sobretot viatjar. 

12. Quin consell li donaries als que estem fent ESO? Oue siguem joves no significa que no 
puguem tenir les idees clares. Amb motivació, esforç i constància pots arribar on tu vulguis, 
només fa falta que t'ho proposis. 
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SKIF DOBNEY 

Set anys a Bath (Anglaterra), cinc a Barcelona i mig any a Palafrugell. 

Què et sembla institut? Em sembla molt bé i fàcil de saber on estan totes les aules. El pati és espaiós. 

Quina és la teva assignatura preferida? La meva assignatura preferida és Educació Física. 

Que et semblen els professors? I els companys? Els professors són molt estrictes i posen molts deu
res. Els companys són molt simpàtics. 

On vius? Visc a Mont-Ras. 

Com vens a l'institut? Vinc amb l'autobús escolar. 

Per què vius allà? Perqué els meus pares els agrada el lloc i volien una casa 
gran on viure. 

On vas néixer? Veig néixer Bath, Anglaterra. 

On has viscut? He viscut a Bath set anys, a Barcelona cinc anys, a Palafrugell 
cinc mesos i ara a Mont-Ras. 

On has viatjat? Alemanya, Anglaterra, Gales, Estats Units, Holanda, França, 
Suiza, Itàlia, Dinamarca, Suècia, Àustria, Mònaco i Andorra .• 

L'Ana Lucía entre l'Skif i 
l'Ana, autors de l'entrevista 

T'agrada viatjar? Sí. Per què? És divertit i es pot aprendre molt. I fer amics! 

Quina diferència hi ha entre el teu país natal i aquest? Allà plou molt més freqüentment, molt més que 
aquí i fa més fred i tot està molt "distribuït" i no tan apretat. Els pobles estan més separats i no hi ha tants 
pisos. 

On t'agrada més viure? Aquí perquè hi ha més sol i fa més calor. 

ANA LucíA MORALES 

L'Ana fa poc que ha arribat d'Hondures. Voleu saber com li va per l'institut? Llegiu l'entrevista ... 

De quin país ets i on vas néixer? Nueva Cortes, 
Hondures. 

Hi ha algun familiar teu a l'institut? 

Sí, la meva cosina que fa 1 r. 

Explica'ns una mica com és el teu país i el teu 
poble. Fa molt de calor, la ciutat és més petita. 

On vius ara? En el poble de Pals. 

T'agrada aquest institut? I els professors? I els 
companys? L'Institut, més o menys; els profes
sors, sí, estan bé; els companys, sí, son molt 
amables. Estic contenta de com m'ha rebut i dels 
nous companys! 

Has viatjat molt? A on? No, només a Espanya. 

Quin país t'agrada més, aquest o el teu? Qui
nes diferències ens podries dir entre aquest 
país i el teu: cultura, jocs, estudis ... 

M'agrada més Hondures, perquè és el meu país 
natal. Només parlem Castellà i una mica d'anglès. 
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Tenim més vegetació. No tenim mercat i els preus 
son més alts. La moneda que utilitzen són els Em
pires. 

Algunes festes són el dia de la Independència, el 
dia de la raça. Les escoles desfilen amb el vestit 
tradicional, tocant el tambor. 

Quina assignatura t'agrada més? 

Matemàtiques, m'encanta! 

Per quin motiu vas mudar-te a Catalunya? 

Perquè la meva mare volia quedar-se aquí, i jo i 
els meus tres germans vam acceptar. 

AI teu país, anaves a l'escola? Quina diferèn
cia hi ha entre l'escola del teu país i aquest? 
Sí, anava a una escola que es deia Centro Basico 
Manuel Bonilla . Allà ens donaven diners per com
prar esmorzar, anàvem amb uniforme. Només es
tudiàvem Naturals, Socials, Castellà i Educació 
Física. Poques vegades Anglès. 

Moltes gràcies, Ana Lucia!!! 



CALIU racó literari 

Racó literari 
A continuació , podeu llegir els textos escrits per alumnes de l'Institut 

SOY UNA ALUMNA RESPONSABLE Y EXCELENTE 

Maria Martínez Gómez de 4t ESO A 

Las notas de los estudiantes españoles cada vez tienen peor aspecto, en las escuelas cada vez hay menos 

Hamados alumnos ejemplares, pero ¿ o dependen también de los medios educativos? ¿Aunque algunos 

alumnos creamos ser responsables de verdad merecemos la categoría de excelentes? ¿De verdad tienen la 

culpa los profesores? 

Según un estudio de la unión europea realizado en el 2009, España es el tercer país con peores medias en 

asignaturas como matematicas, sociales, lengua y materias imprescindibles, para tener como mínimo algo 

de cultura general. 

La población española se empeña cada vez mas en que la culpa del fracaso escolar es culpa principalmente 

de los profesores y el personal educador, pero los padres juegan un papel fundamental en la educación de 

sus hijos. Por ejemplo, el año pasado se intentó poner en Cataluña una semana para que los alumnos pudi e

ran ir a esquiar y disfrutar de uno días con sus familias , Hamada Semana Blanca, ¿Qué pasó?, los padres 

invadieron colegios y direccione echandose encima de la Generalitat, quejandose por esta semana, no po

día ser que tuvieran que aguantar a sus hijos en casa una semana porque sí, palabras textuales de algunos 

padres. Es cierto que alguno tenÍan que trabajar pero otros estaban acostumbrados a un servicio de guar-

dería al que no querían renunciar. 

Una psicóloga de Barcelona afmna que el caracter y la aplicación de un alumno, se definen principalmente 

por la educación y el apoyo recibido de sus padres o tutores legales. 

Por estas razones, lo que ho e denomina una alumna excelente y responsable es dificil de encontrar, aun

que por supuesto hay excepciones por las que merece la pena la educación. Y aunque yo no sea perfecta, 

mis padres me han inculcado desde pequeña unos valores que me han ayudado a fijarme una s metas, y jun

to con las valiosas enseñanza de los profesores que he tenido creo firmemente que para los alumnos que 

corren hoy en día, yo he acabado siendo una alumna responsable y tal vez no perfecta pero sí bastante ex

celente. 

U na experiencia de vera no 

Melani Aguirre Ortega de 3r B 

Maya, de pequeña, solía ir de pesca con su hermano mayor cada viemes al anochecer, cuando el aire era 

mas fresco y la playa estaba mas vacía, pero como siempre, la niña quedaba dormida en su toalla y tapada 

con la de su hermano cuando llegaba al medionoche, un poc o después de pescar una pequeña dorada con 

su caña de aficionada y zamparse su bocadillo para cenar; nunca llegaba a ver una estrella fugaz y siempre 

se ponía de morritos cuando su hermano le chinchaba con que se perdió de nuevo las estrellas, algun os 

grande iluminados barcos que zarpaban de puerto para un largo viaje o los fuegos artificiales que solían 

verse a lo I jo para celebrar las ferias de los pueblos casteros, igual que algunas noches preciosas de luna 

llena, cuan o ta parecía engrandecer a partir de la una de la madrugada. 
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Racó literari 

De aquello ya había pasado diez años y al paso del tiempo, Maya fue yendo cada vez menos con su henna

no de pesa para pasar noches en las ferias de los pueblos desde los cuales se lanzaban los fuegos artificia
les que pintaban el cielo de colores y cubrían el suelo de humo.Aquel viernes por la noche, decidió acom

panyar a su hermano para pasar algún tiempo con él , ya que hada algunas semanas que no lo veÍa. 

Después de que los hermanos intalaran las cañas de pescar, clavandolas en la fina arena ennegrecida por la 

oscuridad y a la vez iluminada tenuemente por la blanquecina y suave luz de I.a luna, puseiron las toallas al 
lado, encendieron un candelabro eléctrico y lo puserion encima de la mesa auxiliar blanca de su hermano 

so1ía llevar en el maltero del coche. Maya se estiró en su to all a, mirando al cielo, recordando el deseo de 
ver una estrella fugaz en la playa cuando era pequeña, y, cuando la luna estuvo en lo mas alto del cielo y 

sus pàrpados empezaban a cerrarse, una fina línea plateada cayó del cielo. Maya se incorporó rapidamente 
con los ojos relucientes de empción y llamó a su hermano, que en aquel momento estaba pendiente de las 
tres cañas de pescar, para que él también viera la lluvia de estrellas que se formó unos segundos después. 

Dos líneas siguieron a la primera, luegp cinco, luego mas y mas, hasta que el cielo terminó Heno de come
tas cayendo deliberadamente por el cielo, como pinceladas de pintura blanca, iluminandolo como un débil 

amanecer de invierno. 

El vigilant de la platja 

Per Jaume Brias Cuní, 3r ESO 

El vigilant de la platja era un home forçut i musculós amb una barba que li quedava força bé. Tenia entre 
uns 30, 35 anys. El coneixia tota la gent del poble i algun turista que estiuejava a la seva platja feia un 
quants anys. Casa seva era a dos passos de la platja, només havia de travessar un carrer i ja hi era. Sempre, 
abans de començar a treballar, anava al bar de la cantonada i demanava un entrepà que seria el seu esmor
zar. 

Cada dia saludava l'Enriqueta, la seva veïna, que escombrava la seva entrada. Al veure'l, s'arrepenjava a 
l'escombra i li deia més d'una vegada: "avui suaràs!", i ell amb un somriure a la boca, continuava cap al 
bar fent que sí amb el cap. Un cop allà demanava l'entrepà de pernil salat i una aigua. Un cop fora, se 
n'anava en direcció cap a la cadira del vigilant on s'hi havia instal·lat un para-sol. Aquell dia, ja de bon 
matí, va intuir que seria diferent i era cert. Només de començar a treballar va veure un nen corrent cap a 
ell. Es veu que li havia picat una medusa i que cap al lloc on es trobaven les barques n 'hi havia moltes 
més. Així que després de curar el nen amb una pomada especial va aixecar la bandera de "perill meduses". 
Més d'un va venir-li a dir si era cert que n'hi havia. Ell va afirmar-ho. 

Cap al migdia, es va notar que van pujar les temperatures, com havien dit l'home del temps i sa veïna. 
Eren les dues, una hora punta per a molts. Els bars i restaurants plens de gom a gom, el passeig a rebentar 
de gent... En aquell moment es gira i veu dos caiacs amb dos nois que remen per la Venècia de Llafranc. 
Tot preocupat, ja que allà hi ha força roques, comença a dir per si mateix: "com caiguin, veuràs, com cai
gui ... " així fins que un d'ells va bolcar. Va començar a xiscar a l'aigua i l'altre de lluny se'l sentia com cri
dava: "no sap nedar, no sap nedar!". D'un bot va saltar de la cadira de vigilant i va començar a córrer cap 
al mar i a nedar tan ràpid com podia. Un cop allà el va lligar amb el "flopi" (una mena de flotador amb 
corda per poder estirar-lo) i el va portar cap a la platja. Li va fer la respiració, per sort no va haver de fer el 
boca-boca. El noi, molt agraït, li va donar les gràcies i va marxar amb el seu amic cap el lloguer de canoes 
a tomar aquell objecte que de poc no li fa perdre la vida. El vigilant, aclamat per tota la gent, va tomar cap 
a la seva cadira fins que van tocar les set al campanar de l'església. Va agafar els seus objectes i va tomar 
cap a casa seu a menjar alguna cosa, ja que no havia pogut dinar. Pel camí de tornada es troba amb 
l'Enriqueta altre cop, aquest cop cosint una camisa vella que utilitzava el seu home per anar a treballar al 
camp. La va saludar amb un gest amb el cap volent dir: "tenies raó, avui he suat!". 
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