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Benvolgudes i benvolguts, 

Catalunya ha viscut un mes de novembre 

molt plujós amb registres diaris de pluja 

que, en alguns casos, han aconseguit la 

tercera posició del rànquing dels darrers 

cent anys. 

 

La pluja, tan desitjada en època de se-

quera, fa que els dies escolars semblin 

més llargs i tristos. 

I semblen tristos i més llargs fins que apa-

reix la màgia de la pluja, l’Arc de Sant 

Martí.   

 

Hi ha moltes llegendes i mites que expli-

quen l’origen d’aquest nom. Una d’elles, 

d’origen empordanès, diu que Sant Martí 

va fer una juguesca amb el diable per 

veure qui dels dos feia un arc més bonic. 

El dimoni en va fer un de petit, de colors 

apagats i de gel que es va desfer mentre 

se’l miraven i Sant Martí el va fer de vi-

dre, de set colors brillants i molt majes-

tuós.  

 

Des de les finestres de l’institut s’han vist 

uns arcs de Sant Martí tan majestuosos 

com el de la llegenda empordanesa. Ens 

han sorprès i han donat un toc de color i 

alegria en els dies que semblaven tristos i 

llargs.  

 

La màgia de l’arc de Sant Martí s’ha con-

vertit en un emblema d’esperança i des 

de l’Institut de Palamós també hem vol-

gut aprofitar aquesta màgia per fer la 

nostra felicitació de Nadal. 

 

En nom de l’equip directiu, del professo-

rat i del personal d’administració i serveis 

us desitgem unes molt bones festes de 

Nadal. Ens veiem molt aviat. 

 

Carme Belló Pastor 

Directora INS Palamós 

Nou cicle: Higiene Bucodental  Editorial 

 
"Degut a l’alta demanda d’higienistes que hi ha a la zona, aquest 

curs hem iniciat a l’institut el cicle formatiu de grau superior 

d’higiene bucodental. Aquest cicle proporciona a l’alumnat la 

formació necessària per adquirir la competència professional com 

higienista i el capacita per promoure la salut bucodental de les 

persones i la comunitat mitjançant el desenvolupament d’activi-

tats preventives i assistencials com a membre d’un equip de salut 

bucodental, com son l’exploració, l’avaluació, la promoció i la 

realització de tècniques odontològiques sota criteris de qualitat, 

seguretat i optimització de recursos i sempre en col·laboració 

amb l’odontòleg" 

 

Marta Figueras 

Nutricionista - Dietista 

Col·legiada num. CAT001065   
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Com és que et vas fer professor? 

 

Fins aleshores havia fet disseny de maquines de joc i de caixes fortes electròniques. Se’n 

venien forces: unes 500 màquines de joc i aproximadament unes 200.000 caixes fortes d’ho-

tel. En caixes fortes erem la segona empresa a nivell mundial. Tots els dissenys eren meus i 

professionalment ja em vaig sentir realitzat. Però tenia 38 anys i sabia que no podria ser 

competitiu tota la vida, per això, igual que un púgil de boxa, vaig pensar en retirar-me i 

transmetre els meus coneixements a noves generacions. Així, em vaig fer professor.  

 

Què vas estudiar?  

Enginyeria tècnica electrònica. Vaig aprendre moltes matemàtiques però res d’electrònica. L’electrònica, ja feia 

temps, era la meva vida. 

 

Per què no vas estudiar batxillerat?  

Perquè sabia el que volia fer. Vaig fer FP quan a la FP hi fèiem matemàtiques i molta teoria electrònica. Per 

sort, vaig tenir un bon professor, el Josep Pallarés. 

 

Quan vas començar a donar classes?  

Immediatament en plegar de fer dissenys d’electrònica. Per cert, fer un llibre donava punts per fer de professor, 

en canvi fer dissenys d’electrònica que s’exportaven a tot el món, no en donava cap. Cosa que mai no he entès. 

 

A quants instituts has estat?  

Tres. Dos d’ells fent substitucions durant dos mesos: El Serrallarga de Blanes i La Garrotxa d’Olot. La nit i el dia. 

Després ja vaig venir a Palamós amb plaça definitiva. 

 

Sempre has fet la mateixa assignatura?  

Si, tecnologia i electrotècnia. 

 

Com és l’experiència de tenir una filla a classe?  

Esplèndida! Vaig poder donar classe a les meves filles a quart d’ESO i a segon de batxillerat durant 8 horees a la 

setmana. I encara cobrava. A Primer de batxillerat vaig pensar en alliberar de mi, cosa que no els va agradar gai-

Jubilació del professor de tecnologia i electrotècnia Toni Ferrer 
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re, sobretot a l’Estel, la petita. 

 

Quants anys portes a l’institut de 

Palamós?  

Del 1998 al 2021. 23 anys. 

 

L’experiència d’haver format part 

de l’equip directiu, com la descriu-

ries.  

Dirigir als companys, mai ha estat el 

meu objectiu. A més, qualsevol 

membre de l’equip directiu ha de 

creure que totes les matèries són 

igual d’importats i això a mi no em 

passa. M’ha agradat molt més donar 

classe. En tot, he de dir que m’he 

sentit ben acompanyat pel meu 

equip i m’han fet la feina molt lleu-

gera. 

 

Al llarg dels anys, has pogut experi-

mentar diferents sistemes educatius, amb quin et quedaries i perquè?  

Al principi vaig entrar quan ja es feia la ESO i vaig comprovar que el nivell era molt baix. Recordo que vaig co-

mentar al meu company de química, l’Agustí Ramon, que l’avantatge que el nivell fos tan baix era que ja no po-

dria baixar més. L’Agustí va riure i em va dir: t’equivoques, encara pot baixar.  L’Agustí tenia raó. Per això plego 

acollint-me a la jubilació anticipada als 60 anys. 

 

Quin consell donaries als alumnes que realment volen estudiar?  

Que se’n vagin a estudiar a orient. 

 

Potser als pares?  

Que facin el que no he vist mai fer: exigir més nivell al professorat. Altrament, que els portin cap a orient. 

 

I als teus companys?  

Que quan arribin els alumnes de primària, els fotin ca-

nya des de primer d’ESO. Que siguin professionals i que 

es plantin davant del Departament d’Ensenyament. Que 

així no. Que això no és bo pels professors, però molt 

menys encara per les alumnes i els alumnes. 

 

Què penses fer a partir d’ara? Tens projectes?  

Tinc molt feina pendent: moltes coses a endreçar i 

molts projectes a fer.  

 

                                                         

 

                 

 Argia Marquès  
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Professorat curs 2003-04 

Professorat 2006-07 
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Professors 2001-02 
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Recuperem tots els números publicats de la revista del 
centre: Una mica d’història: 
Malgrat que l’institut de Palamós es va inaugurar el 1985, el primer número de la revista no va aparèixer fins el 

primer trimestre del curs 1998-1999. El nom no era el mateix d’ara, era “INSTI”, i amb un segon nom de “butlletí 

informatiu de l’IES Palamós”. Aquest títol es va mantenir fins el tercer trimestre del curs 1999-2000, és a dir, fins 

el butlletí número 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del número 7 fins el 21 la revista segueix sent el “butlletí informatiu de l’IES Palamós” però el nom serà 

més formal i es dirà “Institut”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curs 2005-2006 amb el número 22 canvia el nom d’Institut per Espai, i desapareix la informació de “butlletí 

informatiu de l’IES Palamós”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des del número 1 fins al 21 la revista va ser en blanc i negre i es lliurava en paper. A partir del número 22 seran 

les portades i contraportades en color i els interiors en blanc i negre. 

Quan es va publicar el número 50 es va fer un petit canvi referent al format de la publicació que es va mantenir 

fins el número 57. Aquest nou format permet combinar diferent games de colors. 
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El primer trimestre del curs 2017-18, és a dir amb el número 58 la revista va adquirir el format que s’ha mantingut 

fins a dia d’avui, mantenint la variació referent a la gama de colors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revista es va publicar en paper fins l’any 2012, és a dir fins el número 42. Degut a la crisi econòmica que vam 

patir i amb l’aparició d’internet i els ordinadors la revista es va convertir en una publicació digital, fet que ens 

permet poder publicar tot en color i no haver-nos de preocupar per una extensió limitada. Durant molt de temps 

els números dels primers i segons trimestres tenien una allargada de 8 planes. 

Recuperació de tots els números de la revista: un treball en equip 

Enguany hem volgut recuperar i posar a disposició 

de tothom tots els números de la revista del cen-

tre. Ha estat una feina feta entre 3 persones: El Sr. 

Josep Cano va escanejar els 30 primers números  

publicats. El Sr. Francesc Nadal que va pujar  els 41 

números que mancaven a la plana web de l’institut. 

Per últim, una servidora va canviar el format d’a-

quests 30 números escanejats pel Sr. Cano a PDF, 

també va unificar els formats dels números que van 

del 31 al 41, convertint-los a PDFs.  

             Argia Marquès 
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Sortida tutoria 1r d’ESO 

Com cada any a principi de curs es fa una sortida. Aprofitant el bon temps es procura que la sortida sigui total-
ment lúdica per a que els alumnes es puguin conèixer millor. 
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Sortida tutoria 2n d’ESO 

                     REVISTA DE L’INS PALAMÓS   

Les tutories de segon també fan les seves sortides per a que els alumnes es puguin conèixer millor. 

Pàgina 13 
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Renovació del Consell Escolar 

Realitzades les votacions en els diversos col·lectius, el Consell 

Escolar de l’INS ha quedat constituït per les següents persones: 

 

Directora/Presidenta: Carme Belló 

Cap d’estudis: Silvia Vila 

Secretària: Judith Solsona 

 

Representant de l’ajuntament Laura Lafarga (regidora d’ense-

nyament) 

 

Representants del professorat: Anna Pascual, Julià Fernández, 

Cristina Rojo, Rui Gomes i Adrià Valero. 

 

Representants dels pares (per elecció): 

Yolanda Bretones i Marc Mestres 

 

Representant dels pares (AMPA): 

Charo Carretero 

Representants de l’alumnat: 

Adam El Kouhli i Maysa El Younoussi 

 

Representant PAS: Francesc García  

 

Representant PAE: Katja Coloreu 
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Què hem fet: Vam fer moltes activitats i us explicarem dues. 

 

Xerrada sobre el mar: El passat divendres 19 de novembre a primer de l’ESO ens van venir a fer una xerrada el 

Sr.Xevi Munill, un biòleg marí. Ens va explicar moltes coses sobre el mar i sobretot del nostre, el mediterrani. Ens 

va explicar quins animals viuen al mediterrani (algues, peixos, tomates de mar, crustacis i moltes més espècies), 

també ens va explicar quina és la importància de respectar el mar i moltes més coses. Vam aprendre un munt de 

coses sobre el mar i ara ja sabem moltes més coses gràcies a la xerrada. 

 

 

Menjadores: El passat divendres 19 de novembre també vam fer una activitat al laboratori de l'institut. Vam fer 

unes menjadores d’ocells per ajudar-los a que mengin ara que ve la fred i  és més difícil per ells aconseguir men-

jar. El material el vam portar nosaltres de casa, casi tot era material reutilitzat, ampolles de plàstics, tetabrics 

de llet i moltes coses més. Les menjadores van quedar molt bé, cadascú en va fer una, alguns amb un fil i caca-

uets d'altres la van fer amb ampolles i tetrabrics, ens van quedar unes menjadores xulíssimes. També a les classes 

hem posat algunes menjadores amb cacauets i al laboratori hem posat un compactat de llavors, de moment hem 

vist mallerengues blaves i carboneres.            Lucas Chica E1A 

E1B 

Menjar per ocells  especial  
per a l'hivern E1C 
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Des del mòdul de FOL, les alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Higiene bucodental practiquem amb di-
nàmiques algunes habilitats com el treball en equip, la resolució de conflictes i la creativitat que ens ajuden a 
créixer com a persones, grup i també com a futures professionals! 

Stop drogues!   

Com cada any, el Sr. Narcís Heras, psicòleg expert en addiccions, ve al nostre centre 
per a donar conèixer i conscienciar als nostres joves de 4rt d’ESO sobre  el perill del 
consum de les drogues. 
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Descobriment del bosc Mediterrani 
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A nivell de 4rt d’ESO s’ha realitzat una sèrie d’activitats per a conèixer els nostres boscos. 

CAI: Neteja de material amb ultrasons 

La pràctica consisteix en aplicar els protocols de neteja de material quirúrgic no crític a la sala d'esterilització 

utilitzant una màquina d’ultrasons.        Eva/ CAI 10 

Màquina d’ultrasons 
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A l’assignatura d’EIE (empresa iniciativa empresarial) ha vingut convidat, en David, un senyor responsable de la 

Cambra de Comerç de Palamós, a fer-nos una xerrada per a les alumnes d'Atenció a persones en situació de de-

pendència sobre què i com fer per muntar una empresa.  Ens ha donat consells sobre les idees que li hem propo-

sat i ens ha assessorat per a millorar els nostres projectes com emprenedores. 

Ha estat molt útil tenir una persona professional que ens ha acostat a la realitat del món laboral i esperem que 

alguna de nosaltres arribi a triomfar!  

Gràcies per tot David.             Alumnes d’APD2 

APD1: Escape the town 
L'alumnat de primer del mòdul d'Atenció a les persones en situació de dependència hem estat practicant el treball 

en equip d'una manera diferent! Hem fet un “Escape Room” per Palamós. Ens hem dividit en grups i hem hagut de 

resoldre uns enigmes sobre la història i cultura d'aquest poble. 

Ha estat divertit passar una classe diferent! 

               Alumnes d’APD1 
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Visita professional a l’Epicentre 
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Des del mòdul d'empresa, alumnes del Cicle de Grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i del Cicle de 

Grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma hem tingut l'oportunitat de conèixer el 

coworking EPICENTRE de Palamós. En Josep, un dels fundadors d'aquest espai ens ha explicat com va tenir aques-

ta idea, com la estudiar i finalment, com ho va fer realitat. 

Ens ha ensenyat el seu pla d'empresa i ens ha donat bons consells com a futurs emprenedors que som! 

Acrosport alumnes B1B 
La gimnàstica acrobàtica o acrosport és un esport acrobàtic-coreogràfic que integra tres elements fonamentals: 

formació de figures o piràmides corporals, acrobàcies i elements de força, i flexibilitat a més d'equilibris com a 

transicions entre figures. Té elements de dansa, salts i cabrioles gimnàstiques com a component coreogràfic, que 

li atorguen el grau d'artístic.               

  

Link del  vídeo: https://youtu.be/41G_tYehBLU  Link del  vídeo: https://youtu.be/JOMpbxOXp2Q 

https://youtu.be/41G_tYehBLU
https://youtu.be/JOMpbxOXp2Q
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Organització d’una ambulància 
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El dia 30 de novembre l’alumnat de Cures Auxiliars d’Infermeria del nostre institut va poder aprendre l’organitza-

ció interna d’una ambulància dins el curs de Primers Auxilis que estan cursant. 
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La Marató 2021: SALUT MENTAL 

El tema de la 30a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio tracta sobre les malalties mentals com: depres-

sió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia i altres psicosis, trastorns obsessius compulsius, trastorns del neuro-

desenvolupament (com el TDAH, el trastorn de l'espectre autista o els de l'aprenentatge), trastorns de la persona-

litat, de la conducta alimentària o addiccions.  

Aquest anys, com l’any passat, la Marató a l’escola ha continuat essent diferent que altres anys, enlloc de venir 

un ponent a fer xerrades als alumnes, les conferències han estat online. El responsable de la Marató els va projec-

tar un vídeo i  va fer una explicació. 

Pàgina 22 



 

 

 REVISTA INS PALAMÓS   CURS 2021-22 

Visita a l’associació d’higienistes “Ahiadec” 

L’Associació d'Higienistes i Auxiliars Dentals de Catalunya (AHIADEC) és l'associació d'higienistes dentals més 

representativa de Catalunya en el camp de la higiene bucodental que aplega la major part dels professionals que 

hi treballen.  

A grans trets, l'higienista dental és el titulat de formació professional de grau superior que té com a atribucions, 

en el camp de promoció de la salut i l'educació sanitària bucodental, la recollida de dades, la realització d'exà-

mens de salut, el consell de mesures higièniques i preventives, individuals i col·lectives, i la col·laboració en estu-

dis epidemiològics.  

L'alumnat del 1r curs del cicle d'higiene bucodental van visitar aquesta associació el dia 14 de desembre. 

Pàgina 23 
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Visita a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

El 17 de desembre l’alumnat de primer i segon curs d’Atenció a la dependència va visitar l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau. Aquest hospital és un conjunt modernista dissenyar per l’arquitecte Lluís Domènech Montaner. Es 

va construir entre 1902 i 1930. El 1902 van començar a construir-se els primers deu edificis del conjunt. Cada edi-

fici estava destinat a una especialitat diferent. La il·luminació, la bona ventilació i la decoració de les estances 

feren de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau un espai únic al món, un nou model hospitalari que introduïa la im-

portància de l’espai obert i l’assolellament en el tractament dels pacients. Sant Pau ha esdevingut un referent 

destacat del patrimoni i la cultura de Barcelona i Catalunya. El 1978 va ser declarat Monument Històric Artístic i 

l’any 1997 Patrimoni Mundial per la UNESCO per la seva singularitat i bellesa artística.  

Els alumnes van aprendre com era la vida en aquest entorn hospitalari durant segle passat i com la natura va ser 

font d’inspiració modernista i eina fonamental per a la curació dels malalts. 

Pàgina 24 

Una de les sales de malalts de l'Hospital de Sant Pau, a principis del segle XX 

APD2 
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APD1 
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Pessebre i arbre  

Pàgina 26 Pàgina26 

Telèfon INS: 972 6023344                  Web: http://inspalamos.cat/ 

BONES FESTES 
Agraïments 
La redacció agraeix la col·laboració i aportació de tothom qui ha fet possible la publicació d’aquest número. 

Coordinació: Carme Belló i Argia Marquès 

Aquest any les alumnes del 2n curs d’APD, atenció a les persones amb dependència, s’han encarregat de fer el 
pessebre i també un arbre de Nadal.  

http://inspalamos.cat/

