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EDITORIAL ► De cada curs en sobresurten coses. 

De vegades no són els premis ni les grans obres; de 
vegades el que dóna carisma a un curs escolar són 
determinades persones o certs detalls que corren el 
perill de passar desapercebuts pel poc soroll que fan. 
No estem acostumats al silenci ni a la lentitud. Del 
2018-2019 en sobresurten en Pere, la Teresa i la Gi-
sela. Tres persones d’una gran categoria que han 
entès que els veritables protagonistes de l’Institut 
són els nens; i a ells s’han lliurat durant anys, molts 
anys. Als tres, mil gràcies per l’exemple que ens dei-
xeu. L’altre detall del curs que s’acaba, és el musical 
començat: Golfus de Roma. D’aquí la portada (les 
portades) i el reconeixement a una tasca tan essen-
cial com silenciosa i a un projecte engrescador al que 
desitgem llarga vida. 

CALIU ÉS LA TEVA REVISTA, 
TRACTA-LA BÉ 
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ELS GRUPS DE 1r ESO 

1r ESO A:  

Marta Solés 

1r ESO B:  

Estefania March 

1r ESO C:  

Bruna Fañé 

1r ESO D:  

Rocío Darriba 

 1r ESO E:  

  Lídia Fernàndez 
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ELS GRUPS DE 2n ESO 

2n ESO B:  

Laia Joan 

2n ESO A:  

Juanjo Muñoz 

2n ESO C:  

Elena Serra 

2n ESO D:  

Joan Puigferrer 
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ELS GRUPS DE 3r ESO 

3r ESO A: Albert Requena 

3r ESO D: Gisela Pujol 

3r ESO C: Benito Herrera 3r ESO B: Anna Gironés 

3r ESO E: Juana Castro 

7 



CALIU 36                                                                                                                                                els grups 

 

ELS GRUPS DE 4t ESO 

4t ESO A:  

Esther García 

4t ESO B:  

Eduard Ferrando 

4t ESO C: Francesc Pujol 

4t ESO E:  

Ivette Farraró 

4t ESO D: Lluís Rebollo 
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ELS GRUPS DE BATXILLERAT 

1R BATXILLERAT A 
Tutora: 

Cèlia Savalls 

1R BATXILLERAT B 
Tutor: 

Toni Llach 

2n BATXILLERAT A 
Tutora: 

Teresa Mingot 

2n BATXILLERAT B 
Tutora: 

Montse Vilaseca 
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TREBALLAR PER PROJECTES 

No és cap secret que treballar per projectes és una manera d’aprendre molt estimulant i efectiva. El Baix 

Empordà en té molts de projectes i cada any se’n van implantant de nous. Aquí en teniu un resum. 

PROJECTE ROSSINYOL 

Divendres 16 de novembre es va celebrar, al Centre Municipal 

d’Educació, la festa inicial del projecte Rossinyol. Els alumnes 

Jeremy Samuel Sánchez Salgado (2nD) i l’Allison Desirée Garcia 

Aguilar (4tC) hi ha participat. 

El PROJECTE ROSSINYOL és un projecte d’acció i de sensibilitza-

ció social que connecta la Universitat de Girona amb el seu en-

torn social més prop. Actualment porta més de 10 edicions i es 

caracteritza per ser un projecte de mentoria basat en l’acció vo-

luntària d’estudiants universitaris de totes les facultats de la 

UdG. Constitueix una xarxa innovadora i integrada de relacions; 

pràctiques i dinàmiques entre estudiants de la universitat de Gi-

rona i alumnes d’origen estranger de centres educatius. 

 

 

VISITA A CÀRITAS 

  

L’alumnat de 4t d’ESO va visitar el Centre de Distribució 

d’Aliments de Palafrugell de Càrites. Aquesta activitat pre-

tén senzibilitzar els estudiants sobre la pobresa de l’ano-

menat 4t món. També s’emmarca en el Gran Recapte 

2018 que va tenir lloc  els dies 28 i 29 de novembre.  

ARBRE DE NADAL  AMB MISSATGE 

Aquest any l’arbre de Nadal del centre ha 

estat utilitzat per conscienciar sobre l’abús 

massificat dels plàstics d’un sol ús.  

PROJECTE ERASMUS + 

La Bàrbara Gine i la Judit Romero, exalumnes del nos-

tre institut, van explicar als alumnnes de 1r de Cicles 

Formatius de Grau Superior la seva experiència Eras-

mus + a Bournemouth (UK).  
10 
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PROJECTE DE RECERCA AMB LA UdG 

 

L’Angie Quintero i en Sergi Ortiz, de 2n de 

Batxillerat, van presentar els seus respectius 

treballs de recerca a les facultats de Pedago-

gia i de Química de la Universitat de Girona. 

A les fotos surten amb les deganes de les 

facultats. 

TERCERA PROMOCIÓ ERASMUS + 

Ja tenim la tercera promoció d’alumnes seleccionats 

per participar al programa ERASMUS+ al regne Unit. 

L’Abdessamad ben el Fakih i en Josep Hortal, del 

cicle formatiu de grau superior de direcció de cuina. 

La seva estada inclou pràctiques professionals al 

restaurant del grup basc Sagardi a Londres i l’assis-

tència classes d’anglès durant dos mesos.  

ELS COIXINS DEL COR 

Els alumnes de 4 ESO (A, B i C) de l’INS Baix Empordà de Palafrugell, amb la col·laboració de l’AMPA 

del centre, van portar a terme durant el mes d’abril i maig de 2019,  un taller de “Coixins dels Cors”, un projec-

te solidari. L’objectiu d’aquest taller és el d’elaborar uns coixins amb forma de cor, els anomenats  “Coixins dels 

Cors”, que s’inscriuen dins de “Projecte Micky”.  Són uns coixins en forma de cor que es donen de forma gratuïta a 

les pacients recent operades de càncer de mama, que es col·loquen a l’aixella i serveixen per a alleugerir els efectes 

de la cirurgia durant el postoperatori. Els COIXINS DELS CORS, no es venen ni es compren, ES REGALEN. 

L’activitat va ser molt ben acollida per l’alumnat de 4 ESO i es van poden confeccionar 57 coixins del cor.  Va 

ser un èxit total! Es va fer lliurament dels coixins dels cors a la representant de l’Oncolliga de Palamós, Sra. Hor-

tènsia Doporto, qui els fa arribar a l’Hospital Comarcal de Palamós. 

En plena feina, fent els coixins 
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PROJECTE  DELS SERVEIS COMUNITARIS 

En aquest projecte coordinat pel professor de Socials Juanjo Muñoz, els alumnes realitzen tasques de vo-

luntariat en el Rodamón, a les escoles del poble, a la residència de gent gran, entre d’altres. 

TREBALL PER PROJECTES EN EL 4E 

En 4tESOE es treballa per projectes; totes les matèries estan intregrades en diversos projectes que es van 

succeint durant el curs. A continuació, podeu veure imatges de tres d’ells: el Trencadís, l’Hort Ecològic i el 

de cuina.  
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PROJECTE ASBAM 

Aquest curs, en el departament per a la recerca de les Ciències Socials, s’ha engegat el projecte ASBAM: 

Aprenentatge de les Socials a partir de l’Art i la Música. A partir de l’Art i la Música i sobretot a partir de la 

sensibilitat vers les humanitats, la recerca, la creació, etc. els  alumnes de 4tESO i de primer de batxille-

rat, han estat capaços de recrear als clàssics,  de pintar murals, de visitar museus, d’implicar-se en el mu-

sical “Golfus de Roma”, d’escriure poemes, de muntar exposicions, de fer de professors, de guies, d’artis-

tes; de generar treballs de recerca, de convertir-se en cinèfils, en productors musicals, en dinamitzadors 

culturals del Baix Empordà. Tot seguit, una mostra d’alguns dels moments més especials... 

CONTES PER A SANT JOAN DE DÉU 

Com cada curs, i ja en fa bastants, els alumnes de 4t han anat a l’Hospital Sant Joan de Déu a lliurar els 

contes dibuixats durant 3r ESO. Després d’una xerrada amb la Tina, coordinadora del voluntariat a l’hospi-

tal, els nois i noies varen entregar els contes.  
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PREMIS I RECONEIXEMENTS 

El 2018-19 ha estat un curs amb molts premis i reconeixements a alumnes i professors. Tot seguit, un 

recull dels més destacats 

El treball titulat “El PSUC al Baix Empordà (1976-1982)”, ressegueix la trajectò-

ria del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) al Baix Empordà entre 

1976, quan els partits democràtics comencen a sortir a la llum mentre el règim 

encara franquista continua exercint una arbitrària repressió, en especial sobre els 

comunistes, i 1982, quan, després del cisma obert arran del V Congrés del partit, 

es produeix l’escissió que condueix a la creació del Partit dels Comunistes de 

Catalunya (PCC). Encara que l’article se centra en els anys de la Transició, efec-

tua una curta incursió en els anys de la clandestinitat. Analitza l’evolució de la 

militància, les estructures organitzatives i els debats ideològics que 

es desenvolupen al llarg del període analitzat, així com la participació i resultats 

del PSUC en les diverses conteses electorals. Finalment, l’estudi tracta d’establir 

un esquema interpretatiu de les dificultats d’arrelament del PSUC a la comarca, 

així la seva manca de penetració en diversos sectors com la pagesia i els pobles 

petits. 

Es pot consultar com a: J. Colom i Aleix Martínez Ordóñez, “El PSUC al Baix 

Empordà (1976-1982)”, Institut d’Estudis del Baix Empordà, Estudis del Baix 

Empordà, volum 37, 2018. 

PUBLICAT UN ARTICLE A L’INSTITUT D’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ D’UN TREBALL DE RE-

CERCA DIRIGIT PEL PROFESSOR JULI COLOM 

TRÍPTIC “NO HO TOLERO!” CONCURS DE FOTOFILOSOFIES 

Les guanyadores del concurs de tríptics contra la 

violència masclista! Elba César i Carla Luna (1r), 

Geraldine Fedriani (2n), Ainhoa Martín (3r). 

Els guanyadors del concurs de les fotofilosofies. Les 

afortunades i l’afortunat: Mariona Robles (1r), Ma-

ria González (2n) i Arnau Reig (3r).  
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FÒRUM TREBALLS DE RECERCA 

El passat 4 d’abril es va celebrar a La Bisbal el VIII Fò-

rum de Treballs de Recerca del Baix Empordà. El nostre 

institut es va veure representat per la Júlia Borrell, amb 

un magnífic treball dirigit per la professora Yasmín Gó-

mez, i que porta per títol “Petits grans herois”. Es tracta 

d’un treball que analitza la prematuritat que afecta 

molts nadons de la nostra comarca i que arriba a la con-

clusió que es tracta d’un fet molt més habitual del que 

en pensa la societat.  

PREMI FRANCESC ALSIUS 

XVIII PREMIS MEDI AMBIENT PER UNES ESCOLES VERDES 

INS BAIX EMPORDÀ 

El divendres 26 d’abril es va fer l’entrega dels guardons de la XVIII edició dels Premis Medi Ambient per unes Escoles 

Verdes, organitzats per l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’Institut Baix Empordà i el mateix institut, i amb 

la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell, dins del projecte d’Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya. Els 

Premis Medi Ambient per unes Escoles Verdes van recaure en Eduard Garrabou i Benet de l’Institut Antoni Torro-

ja de Cervera (Lleida), dotat amb 500€ (1r premi) i  en Anna Canals Moré de l’Institut Montsoriu d’Arbúcies, que 

va rebre una tauleta tàctil valorada en més de 200€ (2n premi). El premi de fotografia el guanyà Queralt Negre 

Frigola del CEIP Sant Gabriel de Torroella de Montgrí, premiada amb una càmera digital. 

L’alumna Alba Roldán Anaya, de 1r de bat-

xillerat B, va guanyar el premi Francesc 

Alsius amb la narració que porta per títol 

“Desperta”. El dia 5 d’abril va anar a reco-

llir el premi, consistent en 300 € pel con-

cursant d’un dels dos Instituts de Palafru-

gell que hagués presentat l’escrit de més 

qualitat.  
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SERGI ORTIZ PREMIAT PER LA  SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA 

L’alumne Sergi Ortiz de 2n de Batxillerat ha estat premiat per la Societat Catalana de Química pel seu treball: “Estudi 

de la capacitat de les peles de mandarina com a material adsorbent del blau de metilè. Encapsulació de pols de pela 

de mandarina en boles d’alginat de calci.” 

El treball s’ha dut a terme en col·laboració amb la Dra. Núria Fiol de la UdG. La tutora del treball a l’Institut ha estat 

la professora Àngels Olivella, la qual ha rebut també un reconeixement per la direcció del treball. El lliurament del 

diploma va tenir lloc en el decurs del XXXI Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).  

PREMIS MESTRE SAGRERA 2019 

El Baix Empordà aposta per la recerca. En aquesta edició dels premis Sagrera, el nivel dels treballs ha es-

tat excel·lent. Dels 6 treballs presentats (4 de 4t ESO i 2 de Batxillerat), van sortir premiats el que estudià 

la vinculació  del consum de l’alcohol i el rendiment escolar i el de les dones de la postguerra. A Batxillerat 

guanyà el que analitza la vida que han tingut i que tenen els nadons prematurs. Felicitats a totes! 
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L’INSTITUT AL DIA 

El dia a dia a l’institut és molt ric, molt variat. Us deixem un recull d’algunes de les activitats que s’han dut 

a terme en aquest curs 2018-2019. 

ENGLISH ACTIVITIES 

En el marc de les English Activities els alumnes de batxillerat de l’institut han gaudit del grup Ludotory 

Folk que ha vingut a fer un petit concert per mostrar la música i dansa tradicional irlandesa. També s’or-

ganitzà una sessió de teatre en anglès i s’ha presentat “The End of the Beginning” que versa sobre el Brè-

xit d’Anglaterra. L’obra l’ha pogut gaudir l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO.  

LUDOTORY FOLK 

TORNEIG DE MINISUMO LEGO MINDSTORM 

I PALAROBÒTICA 

Es va fer a l’institut el 2n torneig de Minisumo amb 

robots LEGO. En aquest torneig hi va participar l’a-

lumnat de 3r d’ESO de l’optativa de Robòtica. 

TEATRE EN ANGLÈS 

CURSA DE LES  ESCOLES 

El dilluns 8 d’abril va tenir lloc la 24a Cursa de les 

escoles de Palafrugell. Part de l’alumnat de 1r i 2n 

d’ESO de l’INS Baix Empordà van participar a la 

cursa. Aquí teniu les fotos dels més ràpids! 

CERTIFICATS CAMBRIDGE 

17 

Certificats Cambridge 

GRADUACIÓ ALUMNES PFI-FIAP SERRALLERIA 

AL TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA 
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CIÈNCIA ENTRE TOTS 

El 4 de maig, els alumnes de 3r i 4rt d’ESO va-

ren participar al CIÈNCIA ENTRE TOTS, que es 

celebrà a Girona. Va ser una jornada maquíssi-

ma, on es pogueren veure demostracions in-

teractives de diferents àrees de la ciència!  

FESTA COMIAT 2N BATXILLERAT 

El divendres 17 de maig es va celebrar la festa de co-

miat de 2n de BTX, promoció 2017-2019. Segur que 

aquests anys han deixat petjada tant al centre com 

als graduats. Enhorabona nois i noies! 

PORTES OBERTES 2019 

El més de març va tenir lloc la jornada de portes obertes. Tot el centre, professors, alumnes, personal no 

docent, ensenyà la seva manera de fer, de treballar a totes les famílies que s’acostaren. L’endemà, esmo-

zar al restaurant CapRoig de l’Institut per comentar com havia anat la jornada. 

TROBADA DE DELEGATS A CAN GENÍS XOCOLATADA PER A LA MARATÓ 
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ELS DIMARTS, REUTILITZEM! 

Des del professorat de l’#insbaixempordà ha 

sorgit la iniciativa #elsdimartsreutilitzem. Es 

tracta de treure de l’armari tot allò que ja no 

ens posem i que està en bon estat, per poder 

fer intercanvi i així fer circular peces de vestir 

que tenim a casa que no utlititzem. Al final 

de cada dimarts, la roba que queda la por-

tem a una entitat benèfica del poble. 

AULA D’ACOLLIDA 

L’alumnat d'aula d'acollida van par-

ticipar dimarts 30 d'abril a la Jorna-

da Esportiva per la diversitat. Un 

esdeveniment que reuneix alumnes 

de SIEIs, AA, projecte singular, 

entre altres, del Baix Empordà per 

compartir un matí fent un mini tor-

neig de futbol.⚽ Enguany les jor-

nades han estat a Palafrugell. 

Es va lliurar el  premi per part 

de la presidenta de l'AMPA a 

la Dayana Galeas de 1r de 

Batxillerat, que li ha otorgat 

l'empresa #iddink que consis-

teix en retornar-li a l'alumne 

l'import pagat per els llibres 

de text. 

LLIBRES DE TEXT 
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PUBLICITAT FILOSÒFICA 

Els alumnes de l’optativa de Filosofica van crear 

anuncis publicitaris anunciant Acadèmies, Res-

taurants, Xarops, Remeis, Matalassos, etc. vincu-

lats amb els filòsofs estudiats durant el curs. 

FESTA GRADUACIÓ 4T ESO 

El dijous 13 de juny va tenir lloc la festa de gradua-

ció dels de 4tESO. Lliurament de diplomes, discur-

sos, molta emoció i un sopar al pati per compartir 

moments abans de marxar cap a Cracòvia. 

JOVES PROMESES 

A primer d’ESO hi tenim en Richard Molnar i en Marc Sánchez que apunten maneres en el Rugbi i en el 

Handbol. En Richard, juga en els Senglars de Torroella; en Marc, juga amb la selecció gironina.  

https://www.facebook.com/hashtag/insbaixempord%C3%A0?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/elsdimartsreutilitzem?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/iddink?epa=HASHTAG
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XERRADES I EXPOSICIONS 

Part de la formació ve de les xerrades i exposicions que es duen a terme a l’Institut. Algunes de les realit-

zades durant aquest curs les teniu tot seguit 

ELS OCEANS 

Per què els estudiem i com 

A la sala d’esports polivalents de l’Institut Baix Empordà, 

en el marc de la 23a Setmana de la Ciència, els alumnes de 

4t ESO i Batxillerat assistiren a la xerrada “Els oceans. Per-

què els estudiem i com” del Dr. Joaquim Ballabrera i Poy. 

cap del Departament d’Oceanografia Física i Tecnològica de 

l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) de Barcelona. 

El Dr. Xavier Valls va visitar-nos per plantejar i 

resoldre problemes matemàtics tal i com s’han 

anat resolent al llarg de la història de la humani-

tat. Es van tractar temes tant interessants com: 

Quin és el diàmetre de la terra? Quina distància 

hi ha entre la terra i el sol?  

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB  

EL DR. XAVIER VALLS 

DESMUNTEM MITES 

Aquesta magnífica exposició cedida per 

l’Institut Català de la Dona pretén sensi-

bilitzar sobre la violència masclista en la 

parella. L’exposició arribà per commemo-

rar el 25N, que és el dia Internacional 

per l'eradicació de la violència contra les 

dones.  

ELS PERILLS DEL TABAQUISME 

Una representant de l’Oncolliga de Girona va venir a l’Institut 

a fer una xerrada a l’alumant de 1r d’ESO sobre els perills del 

tabac. Va explicar entre altres aspectes els components d’un-

na cigarreta, les morts causades a l’any pel tabac i els inte-

ressos comercials i polítics que hi ha al darrera d’aquesta 

droga legal. Els alumnes van poder fer preguntes i resoldre 

dubtes.  

20 
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XERRADA UdG i Univ de Vic A 2n BATXILLERAT 

L’alumnat de 2n de batxillerat del nostre 

institut va assistir a la xerrada que es fa 

cada curs sobre els graus que s’imparteixen 

a la Universitat de Girona i a la Universitat 

de Vic 

“CANVI DE MARXA” 

Els alumnes de cicles i batxillerat van assistir a la xerrada 

Canvi de Marxa,  que organitzen la fundació MDC i l’Ajunt-

ntament, per conscienciar sobre els perills de córrer a la car-

retera. La xerrada es nodreix de testimonis que han patit de 

primera mà els efectes d’un accident de trànsit.   

XERRADA EXALUMNES DEL BAIX 

El dia 22 de març els nostres alumnes de batxillerat van assistir a una trobada d’exalumnes del centre: la 

Maria Ramon, la Meritxell Cruanyes, l’Eduard Gómez i en Marc Casanovas.  L’acte va consistir en una xer-

rada-col·loqui on després d’explicar els seus respectius recorreguts, els convidats van respondre les pr-

guntes que els van fer els alumnes assistents. 

21 
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TRÍPTICS 

Pels passadissos de l’institut, po-

dem trobar exposicions dels alum-

nes que hi han dedicat esforç i 

constància. Els de 4rt d’ESO ens 

han omplert els passadissos d’ex-

posicions, ens han fet uns tríptics 

sobre la violència de gènere que 

han estat publicats en el facebook 

de l’Espai Dona de Palafrugell. A 

part hi ha hagut 3 concursants 

que s’han emportat un premi: la 

Carla i l’Elba, la Geraldine i l’Ai-

nhoa. 

 

 

 

FOTOFILOSOFIES 

Pujant les escales, topem amb un 

mural de fotos amb frases filosòfi-

ques anomenat Fotofilosofies. 

Aquest muntatge ens fa pensar 

sobre tot allò que ens passa, en 

situacions quotidianes o en pre-

guntes que ens fem alguna vega-

da. Tots són molt bons filòsofs! 

Els guanyadors han estat la Mari-

ona, la Maria i l’Arnau. 

 

 

 

PAU 

Al passadís de dalt també trobem 

exposicions que ens han fet els 

alumnes de 2nB sobre la pau, la 

violència de gènere i altres temes 

del nostre interès.  Els murals s’-

han creat per commemorar el dia 

mundial de la pau i la no-

violència, aniversari de la mort de 

Gandhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONS 

Exposicions dels alumnes durant el curs 2018-2019 

22 
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REVOLUCIONS 

Els alumnes de 3r d’ESO de religió 

ens han deixat aquests murals 

sobre països importants del món i 

les seves revolucions; ha agradat 

molt el de la Revolució Francesa i 

un dels dictadors mes “rebels” del 

món, el Che Guevara. També hi 

ha un mural de París, de Grècia, 

de la Índia. Han convertit els pas-

sadissos en llibres d’art! 

 

 

IGUALTAT DE GÈNERE 

Els de 4t d’ESO no ens deixen de 

sorprendre. El 8 de març, també 

conegut com el dia internacional 

de la dona, els alumnes d’aquest 

curs ens han omplert els passadis-

sos de dones artistes que han 

destacat per les seves pintures; 

ens han mostrat una fotografia 

seva, el seu nom, la data de nai-

xement i mort i han escollit una 

pintura representativa. Una expo-

sició que ha agradat molt i és d’-

aquelles mostres interessants per 

la informació  “amagada” que treu 

a la llum. 

 

8M 

El 8M ens ha omplert els passadis-

sos d’exposicions sobre la dona 

per reivindicar drets i igualtat. Hi 

ha murals sobre molts temes. 

Són murals reivindicatius, que te-

nen molt sentit en el món actual. 

Hi han col·laborat molts cursos. 

Destacar el mural de l’Aula d’-

Acollida, dones amb el puny alçat,  

que teniu a la dreta: > 

 

23 



CALIU 36                                                                                                                                           exposicions                                                         

 

PENJADOR POÈTIC 

Els de 4rt de reli han escrit/triat 

poemes i els han penjat a la paret 

com si fos roba estesa amb un fil i 

sostinguts per dues pinces. N’hi 

ha de fulls de colors, amb dife-

rents lletres, diferents mides. Una 

gran idea perquè, entre classe i 

classe, sempre hi ha algú llegint 

poemes. 

 

DONES 

Els de 2n d’ESO C han fet una ex-

posició sobre les Dones a la De-

claració Universal del Drets Hu-

mans: ens han escrit el nom, una 

fotografia i l’explicació sobre la 

dona en qüestió. El muntatge està 

molt ben fet,  molt ben relatat . 

 

FILÒSOFS 

Els més grans de l’ESO, a l’-

optativa de Filo, han fet una expo-

sició dels filòsofs més rellevants 

sobre un paper vermell a mode de 

fris cronològic. A cada filòsof li 

han escrit el nom, el seu any de 

naixement i de mort, una fotogra-

fia i l’explicació o una frase que 

defineix el seu pensament.  L’eix 

cronològic va de Tales de Milet , 

600aC, fins a Vattimo, del segle 

XXI. 

 

TAULA PERIÒDICA 

Els de 3r d’ESO, als vidres de plàs-

tica, ens van fer una exposició de 

tota la taula periòdica. Amb el 

nom, el signe, el nombre d’àtoms; 

i si obrim, hi trobem tota la infor-

mació d’aquell element químic. 

Les fitxes estan fetes en cartolines 

de colors. Estèticament és molt 

vistós.  
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1 de MAIG 

Els alumnes han fet una exposició sobre el 

dia internacional del treball. En aquesta, hi 

podem trobar elements històrics i també les 

obres artístiques que commemoren aquesta 

diada tan simbòlica. 

 

ROMÀNIC - GÓTIC 

Els alumnes de Religió de 2n ens han fet 

una exposició sobre art romànic i gòtic que 

conté obres d’art reproduïdes en diferents 

formats. Les obres han estat triades pels 

alumnes en la sortida que van realitzar al 

MNAC, el Museu Nacional d’Art de Catalu-

nya. 

EXPOSICIÓ SOBRE L’ABP 

SORTIDA A LES GAVARRES 

A les vitrines de l’entrada, s’hi ha instal·lat 

l’exposició sobre els treballs generats a l’ABP 

de Socials, que recull també la sortida a les 

Gavarres. Hi ha 5 expositors, un per cada 

sentit. En aquesta hora d’ABP, es treballa 

per projectes: És un Aprenentatge Basat en 

Problemes.  

ART AL PATI 

El projecte ASBAM de Socials ha triat pintar una paret del pati amb un grafiti  per fer-nos reflexionar sobre les 

xarxes socials. Els artistes han estat els alumnes d’Història del Món Contemporani de 1r Batxillerat, els alumnes de 

l’Aula d’Acollida i la col·laboració de Reymark. De la comissió per la igualtat de gènere, n’ha sortit la part esquerra 

de la paret, els dos rostres besant-se i la paraula “llibertat”. La il·lustració és de la Carla Luna, de 4tB. 
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SORTIDES 

Durant el curs han sovintejat les sortides com a complement a la formació de l’aula. De socials, de natu-

rals, de mates, a les empreses, a museus, a les Gavarres, etc.  

Els alumnes de 2n de Batxillerat d’Hi-

stòria de l’Art van assistir a una xerrada 

a càrrec del Dr. David Vivo, professor de 

la UdG.  

HISTÒRIA DE L’ART 
ANEM AL CIRC! 

L’alumnat de 1r de batxillerat va anar d’excursió al Festi-

val de Circ de Girona, un festival de circ de primer nivell 

mundial. 

CASA DEL TIBET DE BARCELONA 

El dia 28 de febrer els alumnes de 4t ESO 

van anar a Barcelona en una sortida de 

religió i alternativa. Van visitar la Casa del 

Tibet , el Mercat del Born i Ruta Modernis-

ta!  

VIATGE A IRLANDA 

Els alumnes de 1r Batxillerat van estar 

una setmana a Irlanda practicant l’-

TROBADA LLATÍ A EMPÚRIES 

L’alumnat de llatí de 4t d’ESO va assistir a la IX trobada de llatí 

de tots els instituts gironins al MAC Empúries.  
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FUNDACIÓ CUIXART I FUNDACIÓ VILACASAS 

L’alumnat de 1r de Batxillerat de l’optativa Història del Món Contemporani, a la seva hora ASBAM,va vi-

sitar la Fundació Cuixart de Palafrugell. Allà, Joan Cuixart, fill del pintor, els va explicar aspectes desco-

neguts de la vida del seu pare: Com pintava, les seves èpoques i les fonts d’inspiració. També els va 

mostrar bona part del fons de l’obra pintada a Palafrugell. Acabaren la visita pintant un quadre amb la 

tècnica del “dripping”. A la Fundació Vilacasas van realitzar una activitat interactiva amb les escultures 

després d’una visita guiada. També van poder passejar-se per l’expo Art i Aromes, mostra temporal de 

la Fundació. 

EXPOJOVE 

El passat divendres 5 d’Abril, els alum-

nes de 4t d’ESO van visitar l’Expojove 

per decidir quines opcions tenen per 

encarar el seu futur.  

HAIKUS AL CAP ROIG 

L’últim dia abans de vacances de Setmana Santa, tot 1r d’ESO va 

anar al Cap Roig buscant inspiració per crear un haiku, una poe-

sia tradicional japonesa on la font d’inspiració principal és la con-

templació de la natura. 

VISITA AL 

PARLAMENT 

Administració i 

Finances i 3r 

ESO 
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L’alumnat de 2n d’ESO va anar al Teatre Municipal a 

veure l’obra de teatre ‘és de conya’ que tracta el tema 

de la violència de gènere. 

DÒLMEN DE LA VINYA GRAN 

L’alumnat de 1r d’ESO va anar d’-

xcursió a les Gavarres per treballar i 

buscar materials pel projecte ABP de 

l’assignatura de Ciències Socials. 

Han sigut molt valents i han caminat 

molt! Van descobrir petjades de sen-

glar, van aprendre què són les fites i 

fins i tot van veure el  dòlmen de la vi-

nya gran. 

FUNDACIÓ MONA 

L’alumnat de 1r d’ESO va visitar la 

fundació Mona, un centre de recu-

peració de primats situat a Riude-

llots de la Selva que té com a ob-

jectiu ajudar als ximpanzés i ma-

cacos que han estat maltractats i 

donar-los l’oportunitat de recupe-

rar-se, proporcionant-los una llar 

per viure. 

VISITA AL CENTRE 

TRAMUNTANA 

L’alumnat de 2n ESO va fer 

una visita al Centre ocupacio-

nal i especial de treball Tra-

muntana. Han rebut una ex-

plicació sobre el funciona-

ment del centre i han fet una 

visita guiada a les ins-

tal·lacions. Els  alumnes  del 

Baix van preparar a canvi, un 

matí esportiu pels nois i noies 

del centre veí. 

SORTIDA ESGLÉSIA PALAFRUGELL I TAPÍS CREACIÓ 

Els alumnes de 1r ESO de Religió van fer dues sortides per conèixer el barri vell de Palafrugell i la seva 

església; i a Girona, per conèixer també el Call jueu i el Tapís de la Creació guardat dins la Catedral. 

“ÉS DE CONYA” 
SORTIDA A SANTA 

MARIA DEL MAR 

RELI DE 2NESO 

Al maig, els alumnes 

de 2n ESO de reli 

anaren a Barcelona a 

visitar Sta.M. del Mar 

i el MNAC.  
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CONTENIDOR RECICLATGE MATERIAL OFICINA 

ESCOLES VERDES 

L’activitat a Escoles Verdes ha estat intensa aquest curs. Des del setembre ja començaren les campanyes 

L’Institut Baix Empordà disposa d’un contenidor, 

preparat pels alumnes de l’optativa Escoles Verdes, on es 

pot reciclar material d’escriptori  tal com: bolígrafs, llapis de 

fusta o de mines, subratlladors, retoladors i correctors tant 

de cinta com líquids.  

VISITA A LA DEPURADORA 

L’alumnat de l’optativa Escoles Ver-

des i els alumnes del 4tE van visitar 

la depuradora de Palamós per veu-

re el seu funcionament.  

DEIXEM EL PATI BEN NET! 

Els  alumnes de l’optativa d’Escoles verdes de 1r d’ES-

O,  varen fer una recollida de residus al pati de l’in-

stitut. Una bona quantitat de residus. Es varen separar 

en matèria orgànica, paper i envasos. 

RECOLLIDA MATERIAL ESCRIPTURA 

Amb els alumnes de 2n d’ESO s’ha fet una cam-

panya de reciclatge del Material d’Escritpura. 

L’institut actua com a punt de recollida i per això 

a l’entrada del centre disposem d’una bústia on 

poder deixar tot aquell material d’escriptura que 

ja no funcioni.  XERRADA  

APILO XII 

Xerrada sobre el reciclatge de les piles a 1r d’ESO. L’institut participa 

en el concurs que patrocina el departament de territori i sostenibilitat 

que consisteix en recollir el màxim de quilos de piles i bateries fins el 

24 d’abril.  
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AULES NETES 

Al centre ja fa temps que hi ha engegat un 

concurs que fomenta la cura i ús del material 

de l’aula. Cada trimestre una classe guanya el 

premi a l’aula més neta i rep un regal: un es-

morzar al restaurant Cap Roig de l’institut, pre-

parat pels alumnes del cicle de cuina. 

FÒRUM DE LES  ESCOLES VERDES 

Sis alumnes van representar el Baix al Fòrum Es-

coles Verdes. 

Aquest fòrum es celebra bianualment i té com a 

objectiu compartir experiències d’accions que es 

realitzen als centres. 

PARTICIPACIÓ EN LA SETMANA DE LA NATURA 

Del 1 al 9 de Juny, va ser la Setmana de la Natura  i des de l’Institut Baix 

Empordà hi hem participat juntament amb l’Àrea de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Palafrugell. 

L’activitat proposada ha consistit en una xerrada sobre la Biodiversitat a 

Palafrugell impartida pel tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament.  

Els alumnes de 2n d’ESO d’escoles verdes i tots els alumnes de 1r d’ESO 

van assistir a la xerrada per tal de conèixer i valorar la diversitat d’hàbits, 

de fauna i de flora que hi ha a Palafrugell i els seus entorns més propers.  

Als participants de la xerrada se’ls va fer l’obsequi d’un braçalet solidari 

fet amb cotó natural i amb la col·laboració de l’entitat MaresMon. 

Molt agraïts de ser partícips de les activitats d’aquesta setmana. 

 

NOUS CONTENIDORS AL PATI 

Al pati del Baix  ja hi ha instal·lat els dos contenidors de separació 

d'envasos i de matèria orgànica per informar dels tipus de residus 

que cal llençar a cadascun.  Mica en mica, anem prenent consci-

ència de la importància del reciclatge, tant a casa, com a l’escola, 

com al carrer o a l’hora del pati.  
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 FIRA DE GIRONA 

El director Joan Manel Borromeo va estar convidat a 
la Fira de Girona per assistir a l’acte anual que l’a-
associació d’empresaris de comerç i reparació de ve-
hicles i embarcacions de les comarques gironines 
(CORVE) va organitzar pels seus associats. 

També va visitar l’estand de Girona Excel·lent amb 
qui l’institut  mantindrà una estreta relació mitjan-
çant els cicles d’Hosteleria i Turisme, per així contri-
buir a la promoció del producte gironí. 

SECCIONADOR DE 25 KV 

El departament d’electricitat ha tingut l’oportunitat d’apro-

fitar i reciclar aquest seccionador de 25kv que encara es-

tava operatiu. Una empresa que té en pràctiques alumnes 

del cicle volia portar-lo a reciclar i ara l’institut el té per-

què els alumnes del cicle puguin fer les classes amb mate-

rial real i no a través de projeccions.  

“VIATGE PER LA HISTÒRIA DE GUALTA” 

El  17 de novembre, les alumnes Marta Rojo i Lídia Garcia 

van presentar el seu treball de projecte   “Viatge per la his-
tòria de Gualta”, del cicle de Guia, Informació i Assistències 

turístiques, al VI Fòrum de Recerca del Baix, celebrat al cen-
tre cívic d’Ullà. A la foto (d’esquerra a dreta) Lídia, Marta, 

Jaume Fontdevila, alcalde de Gualta i Vicki Plaja. 

JONATHAN CARBALLO, CÒCTELS DE CONCURS 

El divendres 23 de novembre, 

Jonathan Carballo de Sant 

Antoni de Calonge, alumne 

de 1r curs de serveis de res-

tauració i cuina, va participar 

en un concurs de cocteleria a 

Barcelona, organitzat per la 

marca francesa de xa-

rops Monin i licors OTC 

GROUP.  

GIRONA EXCEL·LENT 

Girona excel·lent comença un cicle de presenta-

cions  dels seus productes a través del seu am-

baixador, el cuiner Pep Nogué. La primera pre-

sentació ha estat a l’aula restaurant del centre. 

Ha presentat el segell i els productes que en 

formen part. Els alumnes dels cicles d’Hosteleria 

i Turisme van poder gaudir d’aquesta demostra-

ció i provar alguns d’aquests productes.  

EL CURS, A CICLES, ÉS PLE D’ACTES, XERRADES, SORTIDES. US EN PRESENTEM UN RECULL 
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JORNADA DE TAST DE VINS PER ALS ALUMNES DE RESTAURACIÓ 

El 8 de gener, els alumnes del cicle de Restauració, de 

l’Escola d’Hostaleria de l’INS Baix Empordà van partici-

par en una jornada per tal d’aprofundir en la ciència i 

tècnica de l’enologia. 

La jornada consistí en una primera visita al Celler Mas 

Eugeni de Calonge, una visita a l’Institut Català del Su-

ro i, finalment, una visita a l’empresa de vins i licors 

Grau de Palafrugell. 

VISITA ALS JUTJATS DE LA BISBAL 

L’alumnat de primer de jurídic van visitar el passat 

15 de gener, els Jutjats de la Bisbal per conèixer 

l’entorn de treball i les tasques que hauran de rea-

litzar. 

CÒCTEL DE SANT SEBASTIÀ 

Com acostuma a ser tradició, els alumnes dels cicles de 

restauració, cuina i pastisseria de l’Escola d’Hostaleria i 

Turisme van col·laborar en l’organització i servei d’un 

còctel que acompanyà aquest acte commemoratiu i fes-

tiu que se celebra anualment.  

EL FESOL DE L’ULL ROS 

El dijous 17 gener l’alumnat dels Cicles d’Hoste-

osteleria varem rebre al senyor Artur, productor 

empordanès de fesol de l’ull ros. Juntament 

amb el cuiner Toni Cabrera varen fer-nos una ex-

plicació i demostració de tècniques culinàries d’-

aquest  fesol també conegut com a banyolí o fesol 

menut.  

COL·LABORACIÓ ONCOTRAIL 

El 18 de Gener va tenir lloc la presentació de l’onc-

otrail 2019. 

Hi varen col·laborar l’alumnat i professorat del 

CFGM de Forneria i Pastisseria i els del CFGM de 

Cuina i Serveis, preparant un pica pica de varietats 

dolces i salades. 
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“QUINA CARA DE LA MONEDA VOLS?” 

El 28 de gener va tenir lloc un taller amb els 

alumnes de 1r de Batxillerat de la modalitat 

d’economia i empresa i amb els alumnes de 

1r del cicle formatiu de grau superior d’A-

d’Administració i Finances. El taller tractà 

sobre finances ètiques.  

VISITA PUJADES I GALETES TRIAS 

L’alumnat de Cuina, Sala i Pastisseria del nostre centre van 

visitar a Santa Coloma de Farners les instal·lacions de PU-

JADAS, fabricant de material per l’hostaleria, i de la reco-

neguda casa GALETES TRIAS . 

EMPRESA SIMULADA ECOERGO 

L’alumnat de 2n d’Administratiu d’Àmbit Jurí-

dic i Administratiu van presentar una simula-

ció d’empreses a l’auditori AXA de Barcelona. 

Van gaudir d’una gran experiència treballant 

el networking i la presentació oral. Van gua-

nyar el segon premi amb l’empresa Ecoergo!  

RECTIFICADOR MOLAR 

Els alumnes d’Automoció varen visitar les instal·lacions de 

la Rectificadora Molar Salleras i el Museu Salvador Claret. 

Varen poder veure com es reparaven les culates, vàlvules, 

cigonyals, etc.  I també vehicles de gran transcendència 

en  la història del motor. 

VISITA A RÀDIO PALAFRUGELL VISITA ESCOLA TORRES JONAMA 

L’alumnat de P4 de l’escola Torres Jonama de Palafrugell ens 

va visitar el dia 21 de març per veure com fem Mones amb 

els alumnes de 2n de Pastisseria. 
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SETMANA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

La setmana de la formació professional és una inicia-

tiva de l’INS Baix Empordà en col·laboració amb l’a-

juntament i l’Associació d’Hosteleria i Turisme Costa 

Brava Centre, que té com a objectiu valoritzar la for-

mació professional orientada a l’ocupació. Consisteix 

en un seguit de xerrades orientades a alumnes que 

vulguin fer el salt a la Formació Professional, pares i 

mares i professionals del sector.  

CONCURS FRISELVA 

Concurs de cuina patrocinat per l’emp-

resa Friselva. Els grups de 2n de grau mig, i els de 

1r i 2n de grau superior han demostrat un bon 

nivell. El guanyador va ser en Ferran Caparrós i el 

premi va ser un xec valorat en 500€.  

CÒCTELS EN EL “FLORS I VIOLES” 

El divendres 10 de maig es va fer un concurs de còctels a diferents punts de Palafrugell, celebrant el Flors 

i Violes, amb l’ajuda de Girona Excel·lent. L’organitzà el departament d’Hosteleria i Turisme i hi participa-

ren l’alumnat del PFI i Turisme del nostre centre. 

L’EQUIP DE CALIU 36 

2n ESO: Abril Aguirre, Moshin Benali, Juan Betanzos, Aya El Kouhli, Hajar El Mesbahi, Amanda Falgàs, 
Judith Font, Ariadna Marquines, Ari Montero, Marcos Palacios, Derek Romero, Bernat Suñé, Rubén Tardío, 
Alba Valera, Cristian Morales, Àfrica Durán, Aicha Boujida, Jan Cebrià, Blai Corpas, Marouan el Arras, Jose 
García, Isaac Garcia, Álvaro González, Adnan Kaabouni, Yeray Medina, Nerea Morales, Mara Morales, Eric 
Moya, Ansh Mulchandani, Angel Navarlaz i Mohamed Ziani.  

3r ESO: Rayane Al Hamdaoui, Karla Blanch, Joan Boada, Najlaa Ait Benzalem, Sulmy Castro, Marc Guer-
rero, Adrià Jofra, Josep Loyaga, Emilio Martínez, Ashly Morgado, Júlia Paz, Àfrica Portell, Kevin Portillo, 
Ismael Saidy, Andrea Samà, Pol Anguila, Youssef Anikar, Marc Beade, Ana M Boca, David Cabezuelo, Ma-
ruan El Haoufi, Ivet V Giron, Ruben Galle, Pol Hortal, Hamza Lamkadmi, Marina López, Mishell López, Mo-
hamed Amine, Izan Ojeda, Maria Oliu, Juan Diego Villada, Júlia Vargas i Otman Zian. 

MOLTES GRÀCIES A TOTS!!! 



CALIU 36                                                                                                                           el reportatge  

 

TERESA I CLÀUDIA, DUES GENERACIONS AL BAIX EMPORDÀ 
Aquest curs han coincidit en el Baix dues generacions de profesores: la Teresa amb 62 anys i la 
Clàudia amb 23. Les entrevistem... 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
TERESA MINGOT  

 
Quant temps portes a l'institut? En aquest institut crec que porto ensenyant 7 anys. 

De quina àrea ets? Sóc de l'àrea de matemàtiques. 

Quants anys portes ensenyant? Fa 32 anys que porto ensenyant. 
Què vas estudiar? On? Jo vaig estudiar biologia-bioquímica, i la vaig estudiar a la Universitat de Barcelo-

na fa molts anys. El que passa és que no ensenyo Biologia ni Química sinó Mates. 
De què has treballat? Vaig començar treballant a una empresa d'informàtica i després vaig posar-me a 

ensenyar a una escola privada concertada i l'any 90 vaig anar a la Pública i fins avui com veieu. 
Com veus l'institut? Molt bé, estic molt contenta. M'agrada com tracten a la canalla i els professors es-

tem molt bé, i penso que vosaltres esteu molt bé. 

A quins cursos ensenyes? Ara sols faig batxillerat i l'any passat també, però he ensenyat a tots els cur-
sos de l'ESO. 

A quins cursos t'agrada més donar classes? A tots perquè tots tenen la seva cosa, però com a res-
ponsabilitat, 2n de batxillerat, ja que els prepares per a la vida real, pel que continua després de l'ESO. 

Com et definiries com a professora? Sóc exigent però a la vegada molt comprensible. 

 
Per què vas triar donar classes? Perquè m'agrada molt preparar a la gent que té ganes d'aprendre o 

motivar a la gent que no tingui ganes. 
 

Ser mestre  és per vocació? Si no és per vocació, ho passes malament tu i la canalla. A més a més la 

canalla ho nota. 
 

El millor de la feina que fas... Estar en relació amb vosaltres els joves, estar en contacte i compartir. 
 

El que més et costa? Les exigències de l'administració. Que em facin fer papers... 
 

Com veus el món de l'educació? S'hauria de millorar molt perquè abans era una cosa ara és un altra. 

S'hauria de canviar la manera d'estudiar perquè ara no funciona la manera d'estudiar d'abans; fer una clas-
se magistral com abans sinó que s'han d'utilitzar altres maneres. 

 
Punts forts d'aquest institut? En té molts, l'acolliment que té per part dels professors, la compenetració 

que hi ha entre tothom, a més penso que l'equip de professors és bo. 

 
Com es controla una classe? Hi ha una recepta màgica? Jo la controlo sense cridar, una classe no es 

pot controlar cridant sinó fent-se de respectar i respectant tu als alumnes. Sí, a vegades és necessari fer un 
crit i doncs ho hem de fer. La manera d'ensenyar va canviant i el com es controla la classe també. 

No hi ha cap recepta màgica, a cada classe se l’ha de tractar de manera diferent. I cada professor ha de 
tenir les seves eines. La gent parlant s'entén i si no amb aquest alumne ja es prendran unes altres mesu-

res. El professor és millor no ser un col·lega perquè els hi poden agafar confiança i doncs es descontrola la 

LA TERESA I LA CLÀUDIA EN 
UNA FOTO A L’ENTRADA DE 
L’INSTITUT. DUES GENERA-
CIONS QUE COEXISTEIXEN I 
ES NODREIXEN MÚTUAMENT. 
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classe, però a la vegada està bé, ja que és una altra manera de treballar. 

 
Què és el que no t'agrada de fer classes? Imposar una cosa, fer una classe magistral, haver de cridar 

entre altres. Per mi no és millor portar una classe tranquil·la o que estiguin callats sinó que si cal fer alguna 
broma, està bé; a més això fa que es destensi una mica la classe i els alumnes descansen. 

 

Creus que cada cop hi ha menys respecte vers el professor? Sí i no, abans hi havia respecte perquè 
a casa hi havia respecte. Ara i avui en dia el respecte a casa és molt difícil, hi ha gent que el té i hi ha gent 

que no, i això es transmet a l'institut però de totes maneres el respecte se l’ha de guanyar el professor; si 
un professor es guanya el respecte, té el respecte pràcticament de tothom tant si hi ha respecte a casa 

com si no. Jo crec que el respecte cada professor se l’ha de guanyar, no hi ha recepta màgica tampoc, ca-
da professor tindrà la seva. Jo tinc la meva: parlant, renyant quan és necessari, felicitant quan faci falta. A 

més el respecte te'l guanyes quan dius una cosa i la compleixes perquè si no ho fem, el respecte ja s'ha 

perdut. 
 

Creus que hi ha molts alumnes desmotivats? Sí, molts, moltíssims. Hi ha molta gent que està desmo-
tivada perquè a casa tenen problemes, hi ha molta gent que està desmotivada perquè no veuen el futur 

clar, perquè veuen que estudiaran una cosa i no els servirà de res. A part de tot, l'impacte de les xarxes 

socials afecta, el mòbil sempre davant, quan estudieu. això no us va bé! 
 

Llibre o ordinador (o mòbil)? Les tres coses, si convé. A l'hora de l'examen no deixaria el mòbil o l'ordi-
nador si volen calcular, ja que poden veure coses que no vols que vegin; però per classe si és per buscar 

algun tipus d'informació, sí. 
 

Utilitzes molt la tecnologia a l'aula? Bé, no massa, ja que sóc de molta pissarra. Jo sóc de la vella es-

cola, però a vegades deixo enllaços perquè investiguin o per alguna activitat, o que busquin la informació. 
 

La teva classe ideal seria... Uns alumnes motivats que m'escoltin, que tots es respectin entre ells, que 
fos una gent compromesa, no que siguin un empollons; jo no vull una classe plena d'empollons sinó una 

mica de tot, una classe on vulguin aprendre, estiguin interessats en coses, interessats a ajudar als altres, 

una bona relació professor-alumne. 
 

Penses que els nois/noies estan massa tancats a l'aula? 
Bé, no sé com dir-ho, les classes amb molt espai es dispersen i si són molt petites, t'asfixies. 

 

Pública o privada? Publica. Jo crec que la canalla tenen dret de tenir un futur, tothom ha de tenir l’op-
ortunitat d’estudiar almenys la formació bàsica; i si totes fossin privades, no es podria formar tothom. 

 
Creus que cada vegada els nens/es saben menys? No és que sàpiguen menys sinó que aprenen dife-

rent. I és que la paraula saber és molt difícil, és molt complicada; hi ha una persona que pot saber molt i 
en canvi, saber no és saber moltes matemàtiques o molta història, saber és saber tot això i a més, és tenir 

un comportament davant de la vida. Doncs la persona sàvia no és la que sap moltes matemàtiques sinó és 

la que s'implica en moltes coses. Saber no és saber una cosa, és saber de tot una mica. Jo crec que la gent 
que sap és una gent sociable, que sap ajudar. 

 
Una recepta màgica perquè l'educació millori... No hi ha receptes màgiques. Perquè l'educació millo-

ri, s'hauria de trobar una educació que tant professors com alumnes s'impliquessin molt en saber coses. Els 

professors en ensenyar d'una manera que els alumnes ho captin i per això s'estan busquen noves maneres 
per a veure si aconseguim motivar-los, perquè aprendreu més. Després tindreu la pressió social del futur, 

sinó hi ha bones perspectives pel futur, vosaltres tampoc teniu ganes d'estudiar i una mica tot va lligat. 
Receptes màgiques no n’hi ha! 

El millor moment com a professora... El millor moment és quan els nens han marxat de l'institut i ja 
són grans i han marxat i quan te'l trobes a fora i et diuen: "Oh Teresa que et trobem a faltar!”;  o “Teresa 

gràcies a tu m'ha anat molt bé perquè després les mates les he portat molt bé o Teresa quines ganes, vine, 

anem a fer un cafè..." Per mi és el millor moment. Que us recordeu dels professors que heu tingut i que us 
recordeu dels millors moments i que us servim perquè tingueu un futur. Per mi són els millors moments. A 

part també passes bons moments a l’institut, però el més bo és quan un nano se'n recorda de tu; això per 
mi és molt important perquè em recorda quehe sigut molt bona professora. 

El pitjor... Quan altres companys et fan mal per algun motiu. Quan altres professors et fan mal alguna 
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cosa o perquè hi ha hagut o un malentès o un atac de gelosia. Per mi el pitjor moment de l'ensenyament 

és quan algú t'ha fet una mala passada. Els mals moments no els he tingut aquí a l'institut sinó a un altre 
perquè va haver-hi un problema i per mi va ser molt desagradable. 

Quan tu eres estudiant, eres bona o la liaves? Jo era molt bona estudiant, jo no la liava, sempre he 
sigut molt tranquil·la i m'ha agradat molt aprendre i inclòs ara. A més a més en aquella època si la liaves et 

castigaven un munt, no tenies tanta opció a liar-la com ara però tot i això no crec que l'hagués liat però sí 

que era xerraire i encara ho sóc, però a mi m'agradava estudiar. 
Què ha de tenir el professor ideal? Una bona relació amb els alumnes però mai ser company, mai ser 

col·lega. Tenir un estira i arronsa, ara jo et dono, ara m'exigeixes. Saber estar amb els alumnes, que quan 
els hagis de castigar els castiguis i que quan els hagis de premiar, els premiïs; i això costa molt, s'aprèn 

amb els anys. 
 

Qüestionari personal: 

 
Afició: M'agrada dibuixar, pintar, pintar quadres, ja que tinc uns anys de belles arts i m'agrada molt, igual 

que arreglar coses, fer treballs manuals. 
Un llibre: "La ruta de la seda ". 

Una peli: Totes les pel·lícules de crítiques cap a la societat americana; per exemple una que em va agra-

dar va ser Apocalipsis now, és una crítica molt "bèstia", molt animal tot i que com a pel·lícula violenta no 
m'agrada. Critica a tota la guerra de Vietnam, contra tot el poder. Totes les que són crítiques contra coses 

que no m'agraden. 
Un lloc per anar de vacances: Àsia, l'Índia, Nepal, m'agrada molt tota la part d'Àsia. 

Mascota?: Ara no però he tingut gat i gos, però ara no. 
Un país o ciutat: Índia em va agradar molt, com a ciutat Amsterdam, París, m'agraden diverses ciutats no 

en tinc una, a mi m'agradaria anar a New York, però no he estat mai. Les ciutats que són molt obertes co-

ses com aquestes, m'agraden. 
Un menjar i una beguda: Un suc de taronja  o una copa vi blanc; però solament una copeta! Els macar-

rons de la mama o l'arròs, la paella. 
Un personatge històric: Leonardo da Vinci. 

L'invent més important és...: La roda o l'impremta. 

Què detestes del món?: La hipocresia, la falsedat i les mentides.  
 

 
CLÀUDIA  TALLERO 

 

 
Quants temps portes a l'institut? Porto en aquest institut una setmana i tres dies (des del dia que li 

vam fer l'entrevista). 

De quina àrea ets? Sóc de l'àrea de ciències. 
Quants anys portes ensenyant? Porto ensenyant dos mesos. 

Què vas estudiar? On? Enginyeria biomèdica i l'he estudiat a Barcelona, a la universitat politèc-
nica de Catalunya. 
De què has treballat? De monitora de casal, de monitora de menjador i classes particulars. 
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Com veus l'institut? Té una estructura massa vella, però els professors i els alumnes són res-
pectuosos.  
A quins cursos ensenyes? Ensenyo a segon d'ESO i primer de batxillerat. 
A quins cursos t'agrada més donar classes? M'agraden tots els cursos que està fent 
Com et definiries com a professora? Com una professora propera als alumnes i bastant ac-
cessible; si tenen un problema, els puc ajudar. 
Per què vas triar donar classes? 
Per la satisfacció de veure la cara d'un alumne quan entén una cosa. 
Ser mestre és per vocació? Quasi tota la meva família es dedica a l'ensenyament; doncs ve 
una mica de família. 
El millor de la feina que fas... Quan explico la teoria i després la saben aplicar. 
El que més et costa? Fer callar a la classe 
Com veus el món de l'educació? Creu que s’ha de renovar perquè encara hi ha molts mèto-
des de quan era petita; també s'hauria de renovar les infraestructures. 
Punts forts d'aquest institut? Té bona localització, també es poden fer cicles i és molt espaiós 
Com es controla una classe? Hi ha una recepta màgica? Jo la controlo passejant, i no tinc 
cap recepta màgica 
Què és el que no t'agrada de fer classes? La feina que ens hem d’emportar a casa no m’ag-
rada agrada perquè després no tenim temps per la vida personal. 
Creus que cada cop hi ha menys respecte vers el professor? Sí, ara no hi ha tant de res-
pecte dirigit al professorat. 
Creus que hi ha molts alumnes desmotivats? Hi ha molts alumnes desmotivats per tots els 
cursos. 
Llibre o ordinador (o mòbil)? M’agrada fer servir la tecnologia a l’aula.  
Utilitzes molt la tecnologia a l’aula? Sí. 
La teva classe ideal seria… Que tots els alumnes preguntin els dubtes abans de quedar-se 
callats. 
Penses que els nois/noies estan massa tancats a l’aula? Sí, estan massa hores tancats. 
Pública o privada? M’agradaria provar les dues. 
Creus que cada vegada els nens/es saben menys? No crec que els nens sàpiguen menys 
sinó que ara hi ha moltes més coses que distreuen. 
Una recepta màgica perquè l’educació millori… No hi ha cap recepta màgica. 
El millor moment com a profe… Un professor que sàpigua entendre als seus alumnes i ser 
més flexible. 
Quan tu eres estudiant, eres bona o la liaves? 
No la liava però anava amb gent que sí que la liava.   
Què ha de tenir el profe ideal? Un bon feeling amb els alumnes.  
 
 

Qüestionari personal: 

 

Afició: Fer esport. 
Un llibre: La Catedral del mar. 
Una peli: Origen o Interestelar. 
Un lloc per anar de vacances: vaig anar al Perú. 
Mascota?: Tinc un periquito. 
Un país o ciutat: Voldria visitar Portugal. 
Un menjar i una beguda: La verdura i l’aigua. 
Un personatge històric: Michael Jackson és el meu personatge més important. 
L’invent més important és…: Internet. 
Què detestes del món?: Les guerres i la falsedat. 
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BRUNA VALLS, IL·LUSTRADORA 

Està al capdavant de l’aula d’acollida però també -o sobretot- dibuixa, és il·lustradora. Des de la revista Caliu volem saber-ne 

més coses de la Bruna Valls. Li preguntem... 

Què vol dir ser “il·lustradora”? Ser il·lustradora vol dir dibuixar i en general dibuixar lligat a un text;  tu  has de representar una 

imatge però a partir d’un encàrrec. 

Una il·lustradora, o una dibuixant, neix o es va fent? Diria que es va fent perquè això de pensar que un neix i ja te el destí pro-

gramat i que no pots canviar-lo em sembla molt trist;  jo crec que ens fem i que quan una persona lluita per una cosa hi arriba. 

Quan vas descobrir que volies dedicar-te a dibuixar? Jo ho 

vaig descobrir de molt petita que jo recordi; cap als 7 anys. 

Estava tot el dia dibuixant a classe i va ser quan vaig prendre 

consciencia de que era el que més m’agradava. 

Com has après a dibuixar? Dibuixant mot tot el dia, cada 

tarda a l’arribar a casa dibuixava i després evidentment 

anant a classes i intentant-me formar. 

Què és el que se’t dóna millor? Crec que el retrat. Sóc bas-

tant precisa i detallista. 

Saps fer retrats? I caricatures? Retrats sí però caricatures 

no. És un art diferent, jo sé captar una persona tal com és 

però em costa molt extreure’n els trets més característics 

que té. Exagerar no se'm dóna tan bé . 

Una defensa de la il·lustració davant la fotografia… Penso que són molt diferents; m'agrada més la il·lustració que la fotogra-

fia perquè és la tècnica a la que em dedico però consider o que no és millor que la fotografia. Són molt diferents. L’art és quel-

com que t’emociona, que et fa sentir coses i això es pot aconseguir amb totes dues tècniques. La il·lustració és una cosa més 

personal. (aquesta última frase la eliminaria, ara no recordo si ho vaig dir però és una mica contradictori amb el missatge que 

volia expressar) 

On t’inspires, en què t’inspires… M’inspiro molt bevent de l'art, anant a exposicions, llegint molt; també del paisatge, de pas-

sejar, de tenir experiències que t'agraden. I també m’inspiro molt a internet, que és una molt bona font d'informació. 

Com definiries la/es teva/es manera/es de dibuixar? Treballo utilitzant una línia molt fina, molt precisa, molt neta. I diria que 

tinc un estil una mica bucòlic i molt detallista. 

Sempre has dibuixat així o has variat l’estil, la tècnica etc.? No hem caso mai amb  una cosa. M'agrada molt  provar. Penso 

que per trobar-te una mica has d’haver provat, has d’haver tastat. Amb el que m’he 

sentit identificada ha sigut amb les il·lustracions de persones amb cap d’animal. 

Fas cartells, pòsters... d’on et venen aquests encàrrecs? Els encàrrecs venen a partir 

de contactes. 

Utilitzes tecnologia o ets de llapis i paper? De tot, com he dit amb els estils ho provo 

tot. 

Has dibuixat llibres, contes, etc.? Sí, he fet llibres. De fet el primer llibre que vaig fer 

va ser als 18 anys i n’he fet de cuina, escolars, els de les havaneres, el dels Indians, 

àlbums il·lustrats... 

Creus que els llibres de text tenen poques il·lustracions? Depèn de quins. Tinc la 

sensació que en general els de ciències s’acompanyen més de fotografia i els de llen-

gua de dibuixos.  

Hi ha editorials que treuen llibres on expliquen la història, per exemple, a partir de 

còmics: Maus, Persèpolis,  Adolf, etc. Què en penses? Estan molt bé. És una manera 

d’acostar la història als joves i també d’acostar l’art. 

La Bruna amb els autors de l’entrevista: Pol, Pol i Ruben 
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Per què enganxa més un dibuix que una fotografia? No sé si enganxa més però et remou més perquè té més possibilitats, és 

més fantàstic, pots expressar més exactament el que vols. 

A més del dibuix, en el camp artístic, toques altres disciplines? Sobretot dibuix i pintures bàsicament. 

Quins treballs has fet? Què has il·lustrat? Un llibre de mates que es diu Hop!, un llibre de cuina que es diu la Xefla Receptari, 

llibres pedagògics com Indians i Havaneres, un llibre infantil que es titula Tienes tres deseos i, per últim, La colección del abuelo 

un àlbum il·lustrat que ha sigut el resultat de guanyar el premi Internacional Àlbum Il·lustrat Edelvives. També he fet murals, 

publicacions en revistes, cartells, cartes de cocktails, etc. 

Has guanyat premis? Has exposat? Has viatjat “gràcies” a la il·lustració? Vaig guanyar un premi 

per exposar a Bolonya i vaig anar-hi a veure l'exposició. El premi de Palafrugellenca de l'any per la 

meva trajectòria com a il·lustradora, l’any que vaig fer el cartell de la festa major de Palafrugell. 

La colección del abuelo s’ha materialitzat gràcies a un premi d’il·lustració de l’Editorial Edelvives 

que consisteix en presentar un projecte d’àlbum il·lustrat, i així ho vam fer conjuntament amb 

l’escriptor del llibre, i el guanyador es desenvolupa juntament amb l’editorial i es publica. També 

he exposat a Nova York en una fira d'art i a altres llocs. 

Quin és el teu referent quant a la il·lustració? El meus referents són la Paula Bonet, la Beatrice 

Alemagna, la Sonia Pulido, la Carmen Segovia, la Flavita Banana... 

Què llegies de petita? I ara? De petita llegia molt les tres bessones, Tintín,  Astèrix i Obèlix i m'a-

graden molt les il·lustracions de la Pilarín Bayés. Ara llegeixo Roedores que és l'últim llibre de la 

Paula Bonet que té una part il·lustrada i una part escrita.  Llegeixo també novel·les gràfiques com una que es diu Eres mi madre 

o Gosth World que ha tingut molta anomenada. 

En el teu blog destaquen les persones amb cap d’animal. D’on va sorgir aquesta idea? Hi tenen a veure “els gossos jugant a 

pòquer”? Aquesta idea va sorgir quan una companya de pis amb la que no ens coneixem gaire em va dir:  “per què no em fas 

un dibuix per posar-me’l al capçal del llit?”. Havia de tenir unes mides molt concretes, era un format molt peculiar. Llavors va 

sorgir aquesta idea de fer persones però amb cap de animal. Així ja no era tan personal ja que els caps d’animal universalitza-

ven la imatge. Em va agradar el que va sorgir i a partir d'això vaig començar a treballar amb fotos dels meus familiars i els con-

vertia el cap en un cap d’animal; i d'aquesta manera també parlava no només de la meva família i de la meva foto sinó d’un 

univers més ampli que podia interpel·lar a tothom.  No obstant, no és una cosa que m’hagi inventat jo! Els egipcis ja feien 

humans amb cap d’animal. És un recurs molt utilitzat en la història de l’art. 

Utilitzes el dibuix a les teves classes? Sí, molt. de fet aquest curs no estic fent cap classe de dibuix. Faig aula d'acollida però a 

l’aula és un recurs que mes súper útil perquè estic treballant amb nens que no saben la llengua i per explicar què és una cosa, 

el meu recurs mes fàcil és dibuixar-ho a la pissarra. 

Què representa el dibuix i l’art en la teva vida? Una manera de poder-me expressar, de comunicar-me i connectar amb els 

altres, i una manera de nodrir-me. També és una forma d’experimentar. 

QÜESTIONARI BREU 

Un personatges de còmic Obèlix. 

Una obra d’art i un artista Nighthawks de l’Edward Hopper i 

l’artista Louise Bourgeois. 

Un personatges històric Cleopatra. 

Un país, una ciutat Cuba i París. 

Un menjar i una beguda Arròs negre i Coca Cola. 

Una peli i un llibre Annie Hall de Woody Allen i la Suite francesa d’Irene Nemirovsky. 

Un esport Ioga 

Una afició pel temps lliure Llegir o anar amb els amics. 

Una cançó Take this waltz o la versió en castellà, Pequeño vals vienés de la Sílvia Pérez Cruz, cantant palafrugellenca. 

Què canviaries del món? Que la gent sigui més generosa i solidària. 
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JUBILACIÓ D’EN PERE PÉREZ 

En Pere, després de tota una vida dedicada a l’ensenyament, es jubila. Abans que marxi hem parlat una 

estona amb ell... 

Quants anys tens i on vius? 60 anys i a Begur. 

Tens fills? Sí, dos fills, una filla de 28 anys i un fill de 25 anys. 

Què vas estudiar? Per què ho vas escollir? 

Vaig estudiar la carrera de magisteri a la universitat. Ho vaig esco-

llir perquè la societat havia de ser millor, la convivència entre les 

persones, i que des del meu punt de vista hauria de ser millor la 

comunicació entre les persones. Llavors si aconseguíem que a 

l’escola tothom aprengués a comunicar-se bé, a dir les coses sense 

enfadar-se, a contrastar les diferents opinions, arribar a acords i a 

saber respectar cadascú sense necessitat d’estar d’acord, doncs 

que això seria una bona cosa per a la societat i com que ja m’ag-

radava fer de mestre i treballar amb els nens vaig decidir estudiar 

magisteri. Després quan vaig estar treballant de mestre molts 

anys em van passar a treballar a un institut d’aquí, al Frederic 

Martí Carreres. Vaig veure que moltes coses no les sabia arreglar, 

que em faltaven coneixements i vaig decidir estudiar a distancia 

psicopedagogia a la UOC durant 4 o 5 anys mentre treballava. 

On vas estudiar? Records de l’època d’estudiant... 

El Magisteri el vaig estudiar a Barcelona a la Universitat Central i 

psicopedagogia a la UOC. Tinc molts records de l’època d’e-

tudiant, perquè és una època estupenda i meravellosa, fantàstica. 

Em  va agradar molt perquè sense moure’m de casa jo podia estar 

treballant en grup amb altres companys i companyes un de Ma-

llorca, un altre de Sabadell, i estàvem treballant en grups, era el 

començament de funcionar  internet i era fantàstic. Tinc molts 

bons records 

Quan vas acabar d’estudiar on va ser el lloc on vas treballar pri-

mer? 

Quan vaig acabar d’estudiar vaig haver d’anar a la mili, i al 

tornar vaig anar a treballar a una escola de Ciutat Badia 

de la província de Barcelona. Allà va ser el primer lloc on 

vaig treballar de mestre i m’havia d’aixecar a les sis del 

matí perquè jo vivia a Mataró i fer tot el recorregut: un 

tren, un metro, un bus fins arribar a Ciutat Badia i tot per 

estar allà a les nou i després tornar i arribava a casa de 

nit, em passava el mateix temps en el camí que a l’escola 

però vaig estar molt content i em va agradar molt.  

Quins records en tens dels primers anys com a mestre? 

Molt bons perquè vaig estar a moltes escoles. Com feia 

suplència vaig estar a Ciutat Badia, després a una altra de 

Mataró, més tard a Masnou; en un curs vaig recórrer cinc 

o sis escoles. Això enriqueix molt. Una d’aquestes vega-

des vaig fer de mestre de P4, eren nens petits i clar jo 

venia de Mataró i estava en un poblet que és diu Calluç i 

hi havia una nena petita de 4 anys que em deia que mai 

havia vist el mar i tenia moltes ganes de veure el mar, 

somiava amb el mar i a mi això també m'havia passat de 

petit, perquè jo vivia a Extremadura i no havia vist el mar 

i em va fer molta gràcia que en aquella escola també una 

nena tingués també tantes ganes de veure el mar com jo 

de petit. 

Quan vas començar a treballar a l’institut? 

Vaig començar el 10 de setembre del 1987, o sigui ja fa 21 

anys i una mica més. 

Quines tasques has portat a terme? 

He fet moltes coses, he fet de mestre de reforç, de català, 

de castellà, de matemàtiques. Al principi feia una cosa 

que deien crèdits comuns i crèdits variables i vaig ser pro-

fessor de crèdits variables; després vaig passar a fer més 

les optatives i les matèries de reforç i també de psicope-

dagog ajudant als alumnes. Intentava que es sentissin bé 

amb ells mateixos, donant les eines necessàries perquè 

poguessin tirar endavant i fessin un projecte de futur. 

En tots aquests anys que has estat hi ha alguna experi-

ència que t’agradaria destacar? 

N’hi ha moltes perquè fer de professor m’agrada molt i és 

una cosa que  vaig escollir jo i ho he aconseguit fer. Vaig 

passar per l’equip directiu fent de director pedagògic, he 

fet de coordinador d’equips docents, he fet de coordina-

dor de mediació, de coordinador de prevenció de riscos. 

Si haig de destacar alguna cosa, diria que la mediació: 

m’ha agradat molt, és una eina molt xula i m’ha ensenyat 

41 



CALIU 36                                                                                                                                     amb nom propi 

 

moltes coses a mi també personalment. 

Has viscut alguna experiència desagradable fent de professor? 

Sí, n’he viscut moltes sobretot n’hi ha una que a mi em va mar-

car molt i també em va ajudar a evolucionar. Va se un incident 

que vaig tenir amb un alumne, una agressió. Vaig estar un mes 

de baixa, em vaig trencar una mà amb un cop de puny a sobre 

la taula, una situació molt i molt estressant que vaig patir i que 

jo crec que em va ajudar a evolucionar. Aquell episodi va ser 

molt trist, jo diria que potser el més trist de tota la meva carre-

ra. Aquest conflicte va sorgir en una classe que era molt difícil, 

perquè hi havia alumnes que tenien problemàtiques molt dife-

rents i no tenien gaire ganes d’estar a la classe, i llavors jo, per 

la meva manera de fer, exigia que es fes el treball i que tingues-

sin voluntat d’esforçar-se i voluntat d’aprendre i jo els volia 

estirar cap endavant, que no es quedessin allà estancats i lla-

vors potser aquesta exigència meva de voler-los estirar i ells de 

no voler seguir doncs va portar al conflicte. Això a nivell global, i 

a nivell particular va ser amb un alumne, que després de que a 

la classe hi hagués molt de xivarri jo li vaig dir que sortís i ell em 

va dir que no sortia i llavors ens vam començar a enfrontar i 

clar jo allà ja estava molt nerviós i suposo que ell també i llavors 

ens vam trobar en una baralla brutal al passadís. Després amb 

aquest noi, vàrem fer una mediació al jutjat de la Bisbal i jo crec 

que vam arreglar-ho la mar de bé. De vegades amb el pare ens 

trobem al mercat i en saludem i parlem una estona; amb el noi 

no m’he trobat mai però estic segur que si me'l trobo estaré 

content de veure’l i de poder parlar amb ell. Però va ser un epi-

sodi molt dur per mi; de fet crec que és el més estressant que 

he viscut. Però em va ensenyar coses, són situacions de la vida 

que ens ensenyen. Potser mirat en perspectiva, em va fer bé 

que passés allò. 

Parlem del Baix. Coses positives i negatives. 

A mi m’agrada molt aquest centre, per mi l’educació és tot un 

món i llavors m’és igual quin centre sigui. He treballat en mol-

tes escoles, he treballat en diversos instituts i per mi tot és el 

mateix: som persones, son alumnes, som professors que el que 

volem fer és ajudar als alumnes, a que evolucionin, a que cons-

trueixin el seu futur i jo ho he disfrutat igual aquí que a un altre 

costat. Potser alguna vegada algun institut té alguna configura-

ció més específica però jo he estat molt bé aquí i els meus fills 

també han estat molt bé aquí, però si haguessin estat en algun 

altre lloc també haguessin estat bé. 

T’agrada la teva professió? O t’hagués agradat ser una altra 

cosa? M’agrada molt la meva professió. 

Creus que t’has realitzat, com a professor, com a psicopeda-

gog?  Sí, jo em sento realitzat. 

De quan vas començar a treballar fins ara, has canviat molt? 

Han canviat molt els instituts? Han canviat molt els alumnes? 

Jo segur que he canviat molt, segur, perquè les persones canvi-

en constantment, sempre som nosaltres però anem canvi-

ant segons la circumstàncies i jo crec que he canviat cap a 

bé. He estat o intentat estar obert per aprendre i millorar. 

Estic satisfet de mi mateix. Després les escoles han canviat 

molt!  Una anècdota que a mi em van explicar sobre  si els 

alumnes ara son pitjors que abans: resulta que un senyor 

que treballava de fuster en una escola feia 20 anys, un dia li 

van preguntar “vostè que va per les escoles arreglant les 

persianes nota que els nens són millors o pitjors ara?” Res-

posta: “mira, jo no sé si els alumnes són millors o pitjors  

però de persianes a l’any en canvio les mateixes”.  O sigui 

que les persones som com som i en cada època hi ha coses 

que generen conflictes i una feina a fer. Potser són una mica 

diferents de una altra època però ens trobem pràcticament 

el mateix: alumnes que els costa mes estar bé a la classe, 

alumnes els costa poc i aprenen molt de pressa. Crec que el 

comportament de les persones al llarg dels anys és el ma-

teix; sí que han canviat els detallats doncs hi ha èpoques 

que la gent els agrada anar amb gorra, hi ha èpoques que 

ningú va amb gorra, que portes una roba perquè tenen uns 

costums que jo que sé, etc. Però el comportament de l’-

alumnat és si fa o no fa, és el mateix al llarg dels anys. 

 Que faràs ara amb tant temps? 

Gairebé no em queda temps lliure! He dormit molt la prime-

ra setmana, he recuperat molt la son perquè m’havia d’aix-

ecar d’hora i m’anava a dormir tard. L’escola, sembla que 

no,  però dóna molta càrrega als professors d’hores  a part 

de les que no estem amb els alumnes. Has de preparar lli-

çons, buscar material, fer coses, i aquestes activitats et con-

sumeixen moltes hores que no es veuen. També tinc un 

hort, gallines, una mare de 93 anys que la tinc amb mi i la 

cuido i la meva dona i la família i moltes coses a fer! Però 

intento dosificar-ho una mica en el temps perquè sino aca-

baria molt cansat... 

 Tens algun hobbie? Sí, l’hort i també m’agrada llegir; tinc 

llibres que els tenia aparcats i ara els he començat a llegir. 

També m’agrada escoltar música, la ràdio. També vaig a 

nedar al mar amb un vestit de neoprè per no passar fred, és 

molt divertit. Tinc moltes coses a fer, tinc molts hobbies.  

T’agradaria viatjar? Ja viatjo bastant, a la meva dona li agra-

da molt viatjar, més que en a mi, i sempre m’estira per anar 

a fer viatges molt llargs. Anem a l’altre punta del món, ja és 

una cosa que fem habitualment, no és una cosa nova això 

de viatjar. 

Per acabar Pere, tria un personatge històric que t’agradi? 

N’hi ha molts, per exemple de pedagogia en Piaget, és un 

personatge històric que a mi m’ha marcat; o en Vigotsky, 

dintre de la psicologia hi ha personatges molt interessants.    
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DESPERTA 
per Alba Roldán , 1r Batxillerat, guanyadora del premi Francesc Alsius 

 
La molesta pressió que em força a obrir un dels meus ulls augmenta per segons, mentre pren la forma de 

dits gruixuts i de pell aspra. M’estira la parpella fins que aconsegueix el seu objectiu. La llum blanca ràpida-

ment envaeix el meu camp de visió, i no veig res més que un ràpid parpelleig que es mou d’esquerra a dre-
ta sense parar, fins que em deixa estar. Unes veus profundes i incomptables se’m van fent presents a les 

orelles, però no puc entendre el que diuen. A  poc a poc començo a ser conscient i torno a sentir el meu 
cos, des dels peus fins a les mans, que està estirat sobre una mena de llit rígid. Tinc una espècie de tub a 

la boca que em rasca la gola. També noto una certa molèstia a la mà i a l'altura del colze, semblant a una 
punxada constant i intensa. Tinc fred i la sensació d'estar gairebé despullada. Un objecte afilat i fred repo-

sa sobre el meu abdomen. De sobte, ràpidament i eixuta, s'impulsa cap a baix i traça un intens dolor des 

de les costelles, com  una llarga obertura vertical fins la zona del melic.  
 

El primer impuls que tinc, cridar, és rebutjat pel meu propi cos. Tinc un fort nus al coll que impedeix que 
pugui emetre cap so. Amb desesperació, intento de totes les formes possibles enviar senyals per fer parar 

la tortura, però no puc moure’m. És com si estigués atrapada sota la meva pell. No sé què passa.  

 
L’ansietat m’envaeix i em costa molt respirar, necessito fer moviments forts, aixecar-me i sortir corrent. El 

dolor segueix i segueix com una línea inesgotable que sembla que m’hagi d’arribar fins a les cames. La pell 
del voltant s'humiteja per, suposo, la meva sang. Noto com la ferida comença a obrir-se pels costats, fent-

se molt més gran. És indescriptible. Sento com en els meus ulls, tancats ara, es formen mars de llàgrimes 
que mai aconseguirien consolar-me. Però ni tan sols puc plorar.  

Un xiulet, llunyà i intermitent, es fa cada vegada més veloç, però sembla que només jo el puc sentir. Sento 

com si tingués alguna cosa o algú sobre meu, una forta opressió creix en el meu pit. El cap em comença a 
rodar i les veus es distorsionen encara més. No puc respirar, però tampoc em quedo sense aire. Sé que 

estic a la vora del desmai, però no arribo a perdre la consciència. El tacte plàstic d'unes mans fredes m'en-
via calfreds i palpen la mateixa zona del dolor. Aquells dits llargs s'obren pas en el meu sistema, i incòmo-

dament treballen en el meu interior. Em sento com una simple llauna de conserves, mentre remouen els 

meus òrgans, sense adonar-se que jo estic desperta.  
 

Ja gairebé no puc sentir res, el brunzit és ensordidor i penso que en qualsevol moment puc perdre la vida. 
Ja ni tan sols puc intentar lluitar contra l'agonia. Apareixen unes taques lluminoses i blanques en el fons 

negre que veig i, de sobte, recordo. Dues paraules: laparotomia exploratòria. Una dèbil intenció torna a 

aparèixer en mi i, just abans de caure adormida, puc pronunciar una sola cosa. 
-Prou… 

  
Un mal de cap terrible és el que em fa obrir els ulls poc a poc, m’adono que estic estirada sobre un llit i 

tapada amb llençols blancs. Hi ha una finestra a la meva esquerra, per on entra el sol d’un matí especial-
ment assolellat, i em molesta. L’abdomen em fa mal, com també el coll, i tinc nàusees. Els sons es fan lleu-

gerament més nítids i aconsegueixo entendre unes poques paraules que intercanvien un home i una dona 

vestits de blancs…, <<error…>>, <<anestèsia…>>, <<paràlisi…>>, <<conscient>>.  
 

No puc entendre més perquè em torno a quedar dormida. Però el dolor torna a ser present, torno a patir, 
torno a sentir aquelles mans fredes obrint la meva pell. Crido el més fort que puc i obro els ulls, i respiro 

frenèticament, aterrida. Segueixo a l’habitació d’hospital, estic tremolant, tinc cables i tubs connectats al 

meu cos i començo a plorar desconsoladament, cobrint el meu rostre amb les mans. Una dona s’apropa a 
mi i m’abraça, em diu que em tranquil·litzi i que no tinc res de què preocupar-me, ara. Dos infermers em 

porten aigua i alguna cosa per menjar, però ni tan sols tinc força per ingerir res. 
 

-Lara -em diu la dona-, sóc la doctora que et va realitzar la laparotomia.  
-Estava desperta... -dic, uns segons després. Ella, asseguda a un costat del llit, sospira profundament. 

-Ho sé… Et vaig sentir durant la cirurgia. -es queda uns moment callada, pren una alenada d’aire i conti-

nua. -El que tu vas viure es diu percepció intraoperatòria. Et vam administrar anestesia general però, o bé 
va ser insuficient com per adormir la teva consciència, o hi va haver alguna errada. El teu cos es va paralit-

zar, però la teva ment seguia activa. Vas… -bufa fortament.- Vas experimentar dolor? 
 

Els records tornen a aparèixer, tenso la mandíbula. 
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-Sí. -dic sense miraments. -El pitjor dolor que he sentit mai.  
-Suposo que ets un d’aquests casos estranys… No hi ha gaires estudis sobre això, ja que passa molt irregu-

larment. Alguns diuen que és una espècie de tercer estat. El paralitzant probablement va bloquejar les res-
postes del teu cos davant l’estrès. Quan vas parlar, vam donar-te una dosi de morfina per assegurar-nos 

que no patissis, tot i que segurament, no vas estar desperta per més de cinc minuts. La resta de l’operació 

va anar bé.  
-A quanta gent li passa? -pregunto, confusa per saber que, si era estrany que passés, per què havia estat 

jo en aquest cas. Em mira amb llàstima, com si avalués les possibilitats que tenia.  
-Es creu que a una persona de cada 15.000 que es sotmeten a aquest tipus d’intervencions.  

 
El meu estómac es regira de sobte i, en redreçar-me sobre el llit, vomito sobre el terra. La sensació és a la 

vegada fastigosa com dolorosa. Les seqüeles de l’operació es manifesten en qualsevol moviment que impli-

qui la part inferior de les costelles. En el meu cap, res té ordre, no entenc què passa, ni per què. Sento 
com si la meva ànima abandonés el meu cos. Perdo la consciència uns segons després.  

 

Han passat tres anys. Tres anys des del dia en què sentia que em moriria. Tres anys en els quals aquest 

malson tan real i terrorífic m’ha perseguit sense descans. Tres anys en els quals no he pogut dormir estira-

da perquè els records em turmentaven. Aquella experiència va marcar un abans i un després en la meva 
vida. Ni un sol dia he pogut oblidar-la. Les primeres setmanes després que em donessin l’alta, vaig a arri-

bar un punt on necessitava visitar un psiquiatra tres vegades a la setmana. Estrès posttraumàtic. Moltes 
vegades em desperto cridant i plorant, i ara tinc pànic de trepitjar un hospital. De vegades els malsons 

eren tan reals que em preguntava si tot allò que creia recordar potser havia estat imaginació meva. A partir 
de pensaments així, vaig deixar de confiar en mi mateixa, així com havia deixat de confiar en la gent que 

m’envoltava també.  

 
A poc a poc he anat millorant, no tant com m’agradaria, però sí una mica. He après a controlar els meus 

estats d’ànim, que abans em jugaven males passades. Vaig deixar de tenir atacs d’ira i vaig reprendre les 
meves relacions personals, primer amb la meva família, a qui havia allunyat de mi no sé per què. La meva 

salut física també ha millorat, ja que durant molt de temps he estat lluitant contra els trastorns alimentaris. 

Un any i mig després vaig tornar a la feina, que havia deixat per una baixa, però encara no estava prepara-
da, i vaig tornar-la a deixar. Em vaig poder reincorporar finalment sis mesos més tard.  

 
Els malsons continuen, i encara tinc molta inestabilitat emocional, però a poc a poc, m’acostumo a viure 

amb aquests factors. No sé per què em va haver de passar a mi, i tampoc sé què va fallar. No sóc la matei-

xa Lara que va entrar al quiròfan aquella primera vegada. Mai en la vida havia pensat que podria adoptar la 
personalitat que estic adoptant, però penso que tinc justificació de sobres per voler ser com sóc. I tampoc 

em desagrada del tot.  
 

Sé que les tortures seguiran amb mi, i que la tristesa, la ràbia i, sobretot, la por, no se n’acabaran d’anar 
mai. Però potser arribarà un punt en què no les sentiré cada dia. Potser arribarà un dia en què em permeti 

a mi mateixa de no ser tan incrèdula, previnguda i recelosa. Un dia en què em permeti a mi mateixa tornar 

a estimar-me com ho feia abans de tot això, i en què deixi de repetir-me que vaig ser una excepció, que 
podria haver-me lliurat de ser qui sóc. Suposo que només em queda esperar de poder rescatar el que em 

queda de la Lara.   
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THE BONE 
per Clàudia Osuna , 4t ESO, guanyadora del premi Tom Sharpe 

 
Whenever Henry Wilt took the dog for a walk, or, to be more accurate, when the dog took him, 
or, to be exact, when Mrs. Wilt told them both to go and take themselves out of the house so she 
could do her yoga exercises, he always took the same route. In fact the dog followed the route 
and Wilt followed the dog.  
When they were in the mid of the route the dog started barking and as he became crazy, he star-
ted running to the inside of the forest and dragged Henry with him.  
When Henry finally stopped the dog, he realized that they were lost, but the dog continued sme-
lling the floor like he was looking for something. When he got tired they both returned home. 
 
The next day Henry couldn’t stop thinking about the previous days and he decided to go for a 
walk with the dog to see what was he looking for, and like the other times, the dog turned crazy 
and started running to the same direction, he started to smell all the floor but, again, Henry got 
tired and turned his way back home. The dog cried all night. 
The morning after, Henry did his routine; he went to work, did the laundry, prepared dinner for 
his wife, etc. But meanwhile the dog continued crying so he decided to took him for a walk to see 
what was happening.They ended in the same place where they went in the previous days, but 
this time, the dog started digging out something and he exhumed a bone, but not a person one, 
a toy bone.  
Henry started getting angry for the drama that generated the dog for that bone but in the way 
back home he convinced himself that ”it was a dog, and dogs don’t think with logic, calm down”. 
Later, once at home, he went to the kitchen to eat something, when he looked at the window, he 
saw the dog covering up the toy bone, he  got disconcerted but he gave it the least importance. 
 
Finally, the morning after, Henry went outside to see where the dog buried his bone and saw a 
little tiny plant coming outside of the hole where the bone was.  
One month later, the plant that was growing in the toy bone hole became a precious unique flo-
wer that Henry, Mrs.Wilt and the dog loved.  
 

Blair, 4tESO 
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Recull de poemes del poemari  de TRINIDAD 
(un alumne del Baix Empordà) 

Estrés 
 

El viejo estrés me consume, 
Como si estar cansado pero no 
Poder parar de hacerlo me estresa. 
 

La vieja pulsera que me estruja el cuello, 
El helado frío que corre desde la ventana, 
Todo hace que me duela el alma. 
 

Pero, en los momentos de más tensión, 
Donde el dolor llega a ser más potente, 
Es cuando encontraré la salida y  
Podré escapar del dolor, el dolor me  
Ha curado, pero también me ha  
Hecho sufrir.  

El último viaje 
 
Corrió y corrió, 
Pero por más que lo intentó 
Más se alejó. 
 

Con sus sueños de viajar, 
A por sus sueños se embarcó 
Preparado para buscar. 
 

Más nunca volvió, 
Por el camino se encontró 
Un obstáculo que lo engañó, 
Y por esto jamás volvió. 
 

Atrapado y sin amor, 
Triste por escoger el mal camino, 
Pereció sin cariño. Náufragos (A mi abuelo) 

 

Nos vimos atrapados en una isla 
Desierta donde solo tú y yo habíamos 
 

De la supervivencia nos nutrimos 
Allá dentro de un infierno paradisíaco. 
 

En la enfermedad caíste después de tanto 
Tiempo, justo ahora en el momento pleno. 
 

Tus últimos días felices los viviste en 
Tu ya larga vida en la que me cuidaste. 
 

Que tu llegada a los cielos sea apacible, 
Que san Pedro te encuentre entre su 
Interminable lista de privilegiados que  
Estarán con Jesucristo y su Padre, Él. 
 

Pronto me reuniré contigo en los  
Cielos, reino de Dios. 
 

Se reunieron en los cielos la pareja, 
Que ahora gozan de las mieles del paraíso. 

Duro sonido ácido 
 

Grave el sonido que aqueja 
Mis oídos desechos de madera, 
Suave piel a la que no podré  
Tocar ni ver de espaldas. 
 

Duros son los dedos que se 
Acercan a mi rostro destrozado, 
Brillantes ojos que hacen reflejar 
El sol cegándome mi vista y ojos derretidos. 
 

Puntiaguda lanza atraviesa mi 
Duro costado llevándose el corazón, 
Labios empapados de sangre se 
Contraen del miedo al ver mi destrozo. 
 

Quiero ser sedado pues este dolor 
No se puede soportar fácilmente, 
Tan solo el cariño de tu compasión 
En la pelea hará que me recupere. 

A Semilla das columnas 
 

A semilla que nos fai 
Sentir  dor no atrás. 
Eu creo que imos a morrer 
En breve nas columnas.  

Quixen dicirtelo 
 

Tu queres que che diga unas 
Cantas cousas, entre elas que  
Quero falarte cando sóa sen amigas 
No medio 
¿Qué diaños? Sempre quixen decirte 
O que eu te amo. 
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