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Benvolgudes i ben-

volguts, 
 

El 2020/2021 ha es-

tat un curs atípic 

amb canvis cons-

tants de normatives i 

protocols. He de dir que com a directo-

ra em sento orgullosa de l’alumnat, del 

professorat i del personal d’administra-

ció i serveis perquè han aconseguit, 

en molt poc temps, normalitzar el dia a 

dia del centre. 
 

Tenim moltes, moltes ganes de veure 

les cares dels nostres alumnes i no 

només imaginar-nos el seu somriure, 

de poder fer treballs en grup, de poder 

jugar en equip sense preocupar-nos si 

els alumnes són o no companys de 

classe, de poder fer sortides de cohe-

sió, de deixar de dir no a les coses 

que ens demanen, etc.  Acabem el 

curs amb l’esperança de poder recu-

perar una mica de normalitat després 

de les vacances. 
 

Fent una mirada enrere podem estar 

satisfets perquè els nostres esforços 

per minimitzar els contagis al centre i 

reduir el confinament de grups s’ha 

aconseguit. No només és un mèrit 

nostre sinó de tota la comunitat educa-

tiva per la prudència i el compliment 

de les recomanacions i orientacions de 

salut. Enhorabona! 
 

Aviat podrem gaudir d’unes merescu-

des vacances d’estiu i deixar enrere el 

curs 2020/2021. Aprofitem-les per des-

cansar al màxim i tornar amb les ma-

teixes ganes i il·lusió.  
 

Atentament, 
Carme Belló Pastor 

Directora INS Palamós 

Xerrades culturals en anglès Editorial 

 
L’editorial Burlington ens va oferir gratuïtament unes xerrades 
culturals online el dia 20 de gener. En circumstancies normals 
hagués vingut un ponent a l’institut però van haver de ser online. 
Cal dir, que enguany estem experimentant moltes novetats degut 
al Covid, i aquesta en va ser una més. Una xerrada a través d’una 
càmera té certa dificultat pel tema comunicació. En general va 
anar molt bé, però ens vam haver de lamentar de certes actituds 
d’uns alumnes que no tocaven i estaven fora de lloc. Des del de-
partament d’idiomes ens vam disculpar als organitzadors, pensem 
que val la pena animar les editorials i als seus ponents que ens 
puguin seguir oferint aquests tipus d’activitats que al cap i a la fi 
no són per nosaltres, els professors, sinó per l’alumnat i pensem 
que els beneficia pel fet de 
poder seguir unes xerrades en 
anglès i  de veure que són ca-
paços de seguir una conversa i 
de poder participar activa-
ment. 
Tots  els cursos de l’ESO van 
poder gaudir d’aquestes clas-
ses diferents i divertides. Al 
primer cicle de l’ESO el tema 
era “Classe de cultura al Regne 
Unit” i al segon cicle va ser 
sobre “L’anglès arreu del 
món”, fent èmfasi en altres 
països de parla anglesa. 
Us deixo la descripció d’aques-
tes xerrades que l’editorial ens va enviar i hem traduït. 
 
 
THE UK CULTURE CLASS 
We’ll take your ESO students on a fun trip to Britain where they 
can learn about the four different countries that make up the UK. 
We look at the flags and national symbols of these countries, the 
Royal Family, food, languages, pop music and other aspects of 
life in Britain. There will be plenty of opportunities for students 
to participate throughout the class with fantastic prizes for cor-
rect answers. At the end of the class, there will be the chance for 
one lucky student to win an extra-special prize in a quiz based on 
the TV show ‘Who Wants to Be a Millionaire?’!! 
 
Portarem els vostres estudiants d’ESO en un divertit viatge cap a 
Gran Bretanya a on ells poden aprendre sobre els quatre països 
que formen el Regne Unit. Aprendrem sobre l’origen de la bande-
ra i els símbols nacionals d’aquests països, la família reial, men-
jar, llengües, musica pop i altres aspectes de la vida a la Gran 
Bretanya. Els alumnes podran participar durant tota la classe amb 
uns premis fantàstics en respondre les preguntes correctament. 
Al final de la classe, hi haurà un premi especial tot jugant en un 
concurs basat en un famós show televisiu anomenat ‘Who Wants 
to Be a Millionaire?’ (“Qui vol ser milionari?”) 
 
 
ENGLISH AROUND THE WORLD 
How did Barbados get its name? What do Australians call the toi-
let? What games were invented in India? How do people descend 
the Niagara Falls? In this class we go beyond the boundaries of the 
UK and take a look at some other English-speaking cultures. Stu-
dents will also learn more about Britain and its links with these 
countries. 
 
D’on ve el nom de Barbados? Com anomenen els australians el 
lavabo? Quins jocs es van inventor a l’Índia? Com baixa la gent per 
les cascades del Niàgara? En aquesta classe nosaltres anem més 
enllà de les fronteres del Regne Unit i aprendrem aspectes d’al-
tres països de parla anglesa. Els estudiants aprendran més coses 
sobre els britànics i els seus lligams amb aquests altres països de 
parla anglesa.                                                         Argia Marquès 
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Benvolgudes i benvolguts. 
 
 
Amb motiu de la meva recent jubilació m’han proposat adreçar-vos unes paraules 

de comiat. Però per sincerar aquestes línies des de l’inici, haig de dir que la volun-

tat d’aquest text és que inspiri de tot menys un “comiat” :-)! D’altra banda, ja 

vaig parlar prou a les classes, les reunions o les trobades al llarg dels disset anys 

que he estat a l’Institut. Així i tot, agraeixo l’avinentesa per poder-me adreçar a 

vosaltres des d’aquest espai. 

 

Preparant aquest escrit em va venir al cap un conegut conte 

curt del llibre 26 cuentos para pensar que Jorge Bucay va 

publicar l’any 1997. En aquest conte, Bucay, narra com un 

“buscador”, caminant cap a la ciutat de Kammir, es troba 

un paratge que el convida a descansar abans d’arribar-hi. 

Aquest lloc resulta ser un cementiri que està ple de pedres 

blanques amb la inscripció d’un nom i una referència tem-

poral. Ell, el buscador, ho interpreta com el nom i l’edat de 

la persona enterrada en el lloc de la pedra-làpida. Amb tot, 

el que més el va sorprendre és que cap d’ells passava dels 

onze anys d’edat. Aquesta observació colpidora el va fer 

seure i plorar. L’encarregat del cementiri, en veure’l, li ex-

plicà que eren tombes, sí, però no d’infants. Es tractava 

d’una vella tradició que tenien en aquell indret del món, 

segons la qual les persones anotaven en una llibreta el 

temps gaudit en cada acció i, així, successivament al llarg 

de la vida. Quan morien sumaven el total del temps i 

aquest, en definitiva, era el temps “gaudit/viscut”. [Si voleu escoltar l’àudio del conte en aquest enllaç: https://

cutt.ly/XnfqzjP]  

 

He triat aquest conte pensant en tots els que ens sentim “buscadors”, però especialment en els alumnes, els més 

joves... els eterns “buscadors”: Aprofiteu i viviu el temps :-)! 

 

Han estat 38 anys, 1 mes i 7 dies d’exercici professional. D’ells, com us he dit, 17 anys a l’Institut de Palamós. 

Anys plens de feines i projectes compartits amb moltes i molts de vosaltres que em van permetre afegir temps a 

la meva “llibreta del temps gaudit”. Gràcies a totes i tots. He tingut la sort de dedicar-me a aquesta feina per 

vocació, gaudint d’ella. Vivint el dia a dia. Seguint el consell de  Facundo Cabral: “cuida el presente porque en él 

vivirás el resto de tu vida”. 

 

He acabat la meva fase de mestre a l’Institut de Palamós, però m’agradaria poder seguir en contacte i contribuir 

en allò que anomenem “la vida de l’Institut”. Totes i tots en un moment determinat hi som i totes i tots, en un 

altre moment, deixarem de participar activament en el seu dia a dia; però seria bo que poguéssim seguir aportant 

quelcom a aquells que hi seran, especialment a aquells “eterns buscadors”. Aportant per millorar el seu 

“present”, compartint el nostre. El potencial de l’alumnat, professorat, pares i mares, personal no docent, moni-

tors i col·laboradors que hem passat per l’Institut és tal que no s’ha de deixar perdre... 

 

Una vegada “jubilat” he decidit encaminar les meves passes cap a noves fites, nous projectes (https://

www.learntoteacheu.org/). Cap a nous horitzons, una mica llunyans, certament: 2.752 km en línia recta no són 

pocs. En definitiva, seguir vivint el present que és la forma de construir el futur. 

 

Per concloure aquest escrit, permeteu-me la llicència d’afegir –com alguns de vosaltres, alumnes meus, vau fer en 

alguns treballs– set fragments extrets d’internet (copia i enganxa) que m’inspiren i relaciono amb viatges que 

sempre són canvis importants a la vida:     

 

 

https://cutt.ly/XnfqzjP
https://cutt.ly/XnfqzjP
https://www.learntoteacheu.org/
https://www.learntoteacheu.org/
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«A viagem não acaba nunca. (…)   

O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso recomeçar a viagem. Sempre!» 

José Saramago, “Viagem a Portugal” 

 

«Veo mi camino, pero no sé adónde conduce. Es no saber adónde voy lo que me inspira para recor-

rerlo» 

Rosalía de Castro 

 

«Antes las distancias eran mayores, porque el espacio se medía por el tiempo» 

Jorge Luis Borges 

 

«A vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão 
o que somos» 

Fernando Pessoa 
 
«Walk on, walk on with hope in your heart, 
and you'll never walk alone,  
you'll never walk alone.» 

Gerry and the Pacemakers  
(Liverpool FC anthems) 

 
 

«La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre 
diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar» 

Eduardo Galeano 
 
 

«Πάντα στὸ νοὸ σου νὸχὸς τὸν ὸθάκη.» 
(Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca.) 

Κωνσταντῖνος Καβάφης 
 
 
Fins la propera. Una abraçada! 
Josep A. Blasco (jblasco9@xtec.cat) 
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Ara que en faig 65 
Anècdotes viscudes a l’entorn de la pissarra 

 

A vegades em dirigeixo a vosaltres a classe amb la frase “Vinga, família, a treballar!”.  

Crec que ja és això. Els alumnes i els professors formem una família. Reproduïm la seva grandesa i la seva flaque-

sa. Passem d’estones agradables a estones desagradables en un obrir i tancar d’ulls.  

Quan et diuen que has de fer un escrit d’aquesta mena per a la revista de l’institut és que et jubiles. És el privile-

gi del comiat i de l’edat. De cop i volta t’has fet vell sense pal·liatius ni subterfugis.  

I aquí ve el mal de cap: Què escriuràs? Què els diràs? Cap on dirigeixes les teves paraules? 

Sembla clar que cal fer un petit repàs de la meva trajectòria vital en primer lloc. 

I sembla clar que tot seguit haig de fer una petita reflexió sobre el fet d’ensenyar. 

Comencem, doncs. 

Vaig anar a cal Sr. Rovira, un col·legi privat d’aquí, a Palamós, fins als 12 anys. Hi vaig fer la primària. Al Palamós 

de la meva infantesa hi havia pels nens: la Vila, l’escola de Sant Joan, els “Hermanos” i el Sr. Rovira.  

La Vila és la Vila d’avui, és al mateix lloc. Els “Hermanos” és la Salle d’avui, dic els “Hermanos perquè és tal com 

es deia popularment a aquella època i és al mateix lloc. 

Les Escoles de Sant Joan és el Vila-romà d’avui i no eren al mateix lloc. Eren a l’avinguda de la Llibertat. 

I el Sr. Rovira, on és avui?  

Doncs no hi és. És un col·legi que ha desaparegut. Físicament, era en la seva darrera etapa, al solar que ara ocupa 

l’aparcament de davant del cine Arinco. Si us hi fixeu en un cantó hi ha un monòlit en què s’explica que abans hi 

havia hagut l’edifici de “La Equitativa”. A la part del carrer Santa Marta a tocar amb el carrer Orient hi havia la 

part que ocupava el col·legi Rovira.  

Als 12 anys vaig anar a l’Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell a acabar de fer el batxillerat i el COU. Bé, 

de fet, l’Institut es deia Instituto Nacional de Enseñanza Media Sección Delegada de Palafrugell. Nosaltres, al 

menys els de la colla dèiem: “Inem i no en tornarem”. Suposo que el joc de paraules ens feia gràcia. Dèiem que 

estava escrit en català...  

Als 17 anys vaig anar al Col·legi Universitari de Girona a fer el primer curs de Físiques. Vaig viure a Salt a casa d’u-

na família amiga dels pares. 

Als 18 anys vaig anar al campus de Bellaterra a 

cursar els darrers quatre cursos de la carrera. 

Vaig viure en un pis d’estudiants a Cerdanyola.  

I ja em teniu als 22 anys a l’octubre del 1978 

marxant a fer la “mili” a Cadis.  

Torno a Palamós al novembre del 1979. Toca 

buscar feina. Durant la meva etapa de mili havia 

tingut temps de pensar en el meu futur i havia 

decidit fer de professor d’institut. Aquella època 

els joves universitaris ho teníem cru o fotut de 

trobar feina. De fet hi havia dues possibilitats 

per un físic acabat de sortir del forn: o eres un 

crac de la teva matèria o no ho eres. Si eres un 

crac, tenies feina a la universitat si eres un no 

crac t’havies de buscar la vida. Quan dic un Visita a l’Institut Català del  Suro de Palafrugell, alumnes de 3r d’ESO, 
amb els professors Agustí Ramon i Josep Verdum. Curs 2015-2016  
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crac, vull dir un Messi de la física. 

Una sortida bona i digna era entrar als cossos de professors de secun-

dària no obligatòria. No hi havia secundària obligatòria. Es passava de 

8è d’EGB a les escoles de primària a ensenyaments no obligatoris o a 

treballar. L’edat legal per anar a treballar eren els 14 anys.  

Dit i fet.  

Al febrer de 1980, puc entrar a fer una substitució a l’institut de BUP 

de la Bisbal. Acabo aquell curs fent una substitució a l’Institut de FP 

de la Bisbal.  

Noteu que hi havia dos tipus d’institut a secundària no obligatòria. 

Mentrestant faig el Curs d’Orientació Pedagògica, l’equivalent del 

Màster d’Educació d’ara.  

El curs 1980-81 el començo a l’institut de BUP de la Bisbal i l’acabo 

als “Salesians”, a Girona, nom popular d’un institut de Formació Pro-

fessional.   

L’estiu del 83 passo les oposicions de Física i Química al “Cuerpo de 

profesores de Maestría Industrial” que és tal com s’anomenava al cos 

de professors de Formació Professional, aleshores. El curs de pràcti-

ques el passo al Narcís Xifre, els “Salesians”. La primera plaça en pro-

pietat és a Deltebre el curs 84-85. No hi vaig. Puc tenir una comissió de serveis als “Salesians”. 

El segon destí va ser l’Institut de Formació Professional de Sant Feliu de Guíxols, l’actual Institut Sant Feliu de 

Guíxols. Tot seguit vaig a l’Institut de Formació Professional Baix Empordà de Palafrugell, l’actual Institut Baix 

Empordà. 

I finalment arribo a Palamós al curs 93-94. 

Durant aquests anys he tingut l’oportunitat de formar part de diversos equips directius de diferents instituts.  

Durant el temps d’estada a Palafrugell faig el Màster en Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàti-

ca a la UdG. 

Uf, crec que aquesta explicació curricular és massa llarga!!! 

Acabo de seguida: Al juliol de 1984 em caso amb la Maria Dolors, al novembre del 85 neix l’Anna i al maig del 90 

neix la Maria. No dic quan han marxat els familiars estimats, que també n’hi ha hagut com és ben normal. 

Ja podeu veure que descric una vida normal. 

Ara, en escriure-ho, veig que la societat ha canviat molt.  

Torno anar endarrere, els records tenen aquesta virtut ens permeten anar i venir en el temps.  

La meva educació primària i secundària és franquista. Durant la carrera arriba la democràcia. 

Durant la “mili” es vota la constitució i els ajuntaments esdevenen democràtics. 

Fixeu-vos marxo d’un Palamós amb un ajuntament franquista i torno a un Palamós amb un ajuntament democrà-

tic. Aquesta és la sensació que recordo, més important de canvi d’època. 

Succeeixen esdeveniments acceleradament en poc temps: 

L’estatut d’autonomia, cop d’estat fallit, entrada a la Unió Europea, entrada a l’OTAN, els jocs olímpics de Bar-

celona, el Palamós a segona A sis temporades, l’atemptat a les Torres Bessones, l’arribada de l’Euro, l’atemptat 

d’Atocha, la crisi econòmica, el referèndum, la covid... 

 

Per a un ensenyant n’hi ha uns altres de més propers:  

El català a l’escola. Llei de normalització lingüística. 

Llei orgànica general del sistema educatiu. Després i fins 

arribar a avui hi ha hagut retocs, canvis i recanvis però 

bàsicament aquesta llei marca l’inici d’una nova etapa. 

S’acaba l’estructura EGB, FP, BUP i COU. A partir del 

curs 93-94 comença ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.  

I aquests canvis normatius marquen l’institut. De la 

il·lusió del canvi de model educatiu al xoc de la realitat 

de l’educació del dia a dia. Parlar i més parlar amb els 

companys. Efervescència als claustres, efervescència a 

les aules, efervescència a la comunitat educativa.  

I els alumnes, més eixerits que mai, i amb més ganes de 

mostrar la seva identitat. Anhels de joventut. Sempre 

els alumnes mostren anhels que els professors, quan som 



 

 

 REVISTA INS PALAMÓS   CURS 2020-21 

Pàgina  8 

joves, els veiem molt propers; quan som grans, els veiem distants i, potser, quan som més grans, tornem a veu-

re’ls propers. Al cap i la fi, tots hem estat joves i tots ens hem volgut menjar el món i les generacions anteriors. 

Tres mots us descriuen joves al meu parer: La Paraula, l’Amor, i la Llibertat. 

Els poetes ens parlen i ens donen paraules per descriure aquests mots: 

“Paraules d’amor senzilles i tendres 

No en sabíem més, teníem quinze anys 

No havíem tingut massa temps per aprendre’n 

Tot just despertàvem del son dels infants” 

Serrat, Paraules d’amor 

 

“No necessitem educació 

No necessitem control de pensament” 

Pink Floyd, Un altre maó en el mur 

 

I els anys han anat passant i us vull contar més sensacions. 

De l’institut de BUP de la Bisbal, la participació en la  

pel·lícula “Història de la Humanitat” —crec que se’n deia  

així— escrita, dirigida i realitzada per un professor en la qual gairebé tots, professors i alumnes, hi vàrem partici-

par. 

Dels Salesians, les Setmanes Culturals de la FP de tot Girona ciutat, amb un arròs a Sant Medir a càrrec d’alumnes 

i professors de l’Escola d’Hosteleria de Sant Narcís, que era per llepar-se’n els dits. 

De Sant Feliu, la rua matinal estudiantil de Carnaval pel passeig a l’abric de la tebior del sol de febrer. 

De Palafrugell, l’estudi d’una part l’electrificació de la Vila feta amb els alumnes d’electricitat de segon grau amb 

la col·laboració de l’arxiu històric municipal. 

De Palamós, podria parlar de moltes vivències perquè és el lloc on he estat més anys. Des de l’organització del 

treball de síntesi de tercer a l’entorn de la vela llatina, passant pel projecte de la taula periòdica de ceràmica del 

pati de les palmeres fins l’organització del Break Out Setmana de la ciència 2020 entorn a la covid. 

En fi “anècdotes viscudes a la vora de la pissarra”. Per cert en aquest viatge de pàgines viscudes he deixat el guix 

i la pissarra negra per la pantalla blanca 

Crec que és una bona metàfora deixar el negre per passar a blanc per aproximar-me al canvi del món de la secun-

dària aquests 40 anys, canvi que no ha de parar. Deixo la pregunta: Quin institut tindrem d’aquí a 40 anys?  

Preguntar, sempre ens hem de fer preguntes, el coneixement científic avança al voltant de les preguntes. 

Aquests últims anys m’han permès fruir de la tasca docent. Els moments de classe posen una guspira de vida a la 

vida que justifiquen el perquè he escollit aquesta professió.  

És un tancament de la meva comptabilitat personal. Amb aquestes paraules recordo el meu pare que ens va dei-

xar quan jo tenia 28 anys. I a través d’ell, recordo els tots els integrants de la comunitat educativa que ens han 

anat deixant durant aquesta anys. A tots us tinc dins el meu cor. 

I com a cloenda cito uns mots 

del cantautor de Xàtiva:  

“I tots 

Tots plens de nit 

Buscant la llum 

Buscant la pau 

Buscant a Déu 

Al vent del món” 

Raimon, El vent 

 

Gràcies a tots vosaltres, en 

especial als alumnes, perquè 

m’heu ajudat a conèixer més 

els sentiments de les perso-

nes.  

 

Josep Verdum 

Professor de física i química 
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Els alumnes 1r d'ESO, a la classe de biologia, han fet un herbari amb plantes autòctones mediterrànies.  
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4t d’ESO Servei Comunitari 
El Servei Comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria, és una acció educativa, en el marc del currículum 

obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin 

en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
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4t d’ESO Servei Voluntariat 

El servei comunitari als instituts desperta en els joves una inquietud cívica i compromesa per ajudar els altres i 
construir així una societat més justa i cohesionada 
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4t d’ESO Servei Comunitari de nidificació 

Els alumnes de 4t d’ESO participen en un pla organitzat per l’Ajuntament de Palamós que consisteix en la creació 
de nius amb l’objectiu de protegir les espècies autòctones. 
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Josep Saurina B2A  
Guanyador: Premi de Recerca de la Vila de Palamós 

El passat divendres 23 d’abril, i com ja és habitual durant la Diada de Sant Jordi, l’Àrea de Patrimoni Local i Arxiu 

de l’Ajuntament de Palamós va realitzar l’acte de lliurament del Premi de Recerca Vila de Palamós 2020-2021, 

tancant d’aquesta manera una nova convocatòria d’aquest premi, que s’atorga des de l’any 2000 i que és organit-

zat pel Servei d’Arxiu Municipal de Palamós. 

Aquest acte, que va tenir lloc a les 18 h a la sala d’actes de l’equipament municipal de les galeries Carme, va ser 

presidit per l’alcalde de Palamós, Lluís Puig, acompanyat per la regidora de Patrimoni Local i Arxiu, Maria Puig. 

Enguany el jurat ha valorat un total de quatre treballs presentats a aquesta convocatòria del Premi, elaborats per 

estudiants de Palamós que cursen el batxillerat a l’Institut de Palamós i a l’Escola Vedruna de Palamós. 

Josep Saurina, autor del treball guanyador 

 

En Josep ha volgut participar en l’edició d’aquest número de la revista fent una aportació molt important: 

 

Què és el treball de recerca? 

 
El Treball de Recerca és una assignatura de batxillerat que serveix promoure la investigació, i s’hi dediquen mol-

tes hores i esforç, però hi ha vegades que tot això té recompensa. El meu treball es titula Comportament dels or-

ganismes bentònics del fons marí infralitoral de Palamós i és un estudi de la fauna i flora que podem trobar a la 

costa de Palamós. El vaig realitzar amb una càmera subaquàtica que deixava gravant durant mitja hora a les zones 

de la Punta del Molí (sota el far de Palamós) i el Front de Mar (a les embarcacions Gacela i Estrella Polar). La re-

collida de dades va durar uns quinze dies, i després vaig haver de fer el buidatge dels videos, on vaig observar més 

de 50 espècies diferents, on van destacar Chromis chromis (castanyola), Diplodus annularis (esparrall) i Sympho-

dus mediterraneus (tord de taca groga). Al final de treball vaig arribar a la conclusió que, tot i que una estigui 

més humanitzada que l’altra, els ecosistemes de les dues zones no presenten tantes diferències.  

Amb aquest treball vaig ser un dels 25 finalistes dels premis CRACS, als quals s’hi van presentar més de 60 treballs 

de tot Catalunya. Es va celebrar virtualment i vam haver de gravar-nos explicant el nostre treball en 2 min. D’a-

questa manera vaig poder optar al Premi al públic, i, tot i no guanyar, vaig obtenir gairebé 400 m’agrades. També 

em vaig presentar al Premi de recerca Vila de Palamós 2020-2021, que premiaven el millor treball de recerca so-

bre Palamós, i al Premi de Medi Ambient per unes Escoles Verdes de l’INS Baix Empordà, que tenien l’intenció de 

promoure els valors ambientals; i en tots dos vaig ser premiat. 

         Josep Saurina del Hoyo, 2n de Batxillerat A  

Lliurament de premis del 
“Premi Vila de Palamós” 
 
En Josep Saurina, és la 
segona persona comen-
çant per l’esquerra. 

https://www.youtube.com/watch?v=mThxrN7IRNg
https://www.youtube.com/watch?v=mThxrN7IRNg
https://www.youtube.com/watch?v=mThxrN7IRNg
https://www.youtube.com/watch?v=QhyomWyj4U8
https://www.youtube.com/watch?v=QhyomWyj4U8
https://www.youtube.com/watch?v=cWBrRsltfWE
https://www.youtube.com/watch?v=cWBrRsltfWE
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X Fòrum de TDR Baix Empordà 
El passat dia 6 de maig a l’institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols va tenir 

lloc el Xè Fòrum de Treballs de recerca. La Núria García Anglada, estudiant de 

2n curs de batxillerat, grup C, va representar l’institut de Palamós. El títol del 

seu treball és: “Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i Fran-

quisme”. 

El Fòrum de Treballs de recerca del Baix Empordà és una iniciativa dels Ser-

veis Educatius del Baix Empordà en el què un alumne de cadascun dels onze 

centres que oferim el batxillerat a la comarca fa una breu presentació del seu 

treball de recerca. Cada any, aquesta trobada és una oportunitat per desco-

brir el talent dels nostres joves alhora que serveix perquè puguin intercanviar 

experiències. 

Enguany, degut a la pandèmia, hem hagut de celebrar la desena edició tele-

màticament. Més enllà del repte que suposa adaptar-se a aquest nou format, 

volem destacar l’esforç que això ha suposat per als nostres joves que han ha-

gut d’adaptar les seves presentacions a un llenguatge audiovisual diferent. El 

resultat, com podreu comprovar ha estat notable, com sempre. Trobareu 11 

reptes en tots els àmbits del coneixement, amb dosis de rigor, creativitat i 

sentit de l'humor, que, de ben segur, seran d’inspiració per als alumnes de 1r 

de batxillerat que en aquests moments estan començant el seu Treball de Re-

cerca. 
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La Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i la Fun-

dació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les 

Ciències Socials i Polítiques, convoquen anualment el Premi Ernest Lluch de Cièn-

cies Socials i Polítiques, destinat a premiar el millor treball de recerca desenvolu-

pat per alumnes de Batxillerat dels centres públics, privats o concertats de Catalu-

nya 

Atorgament/Lliurament: 

 El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es van lliurar a la seu de la 

Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, el passat 

divendres 21 de maig de 2021. 

 

Es van presentar 128 treballs d’instituts de tota Catalunya i el jurat va seleccionar 

un de guanyador i 4 finalistes. La Núria García Anglada B2C hi va participar quedant 

finalista. La va acompanyar el seu tutor de Treball de Recerca, el senyor Salvador 

Moradell. 

El jurat va decidir atorgar tres accèssits: "Dels llibres a les aules. Educació durant la II República i el franquisme", 

realitzat per Núria Garcia Anglada, de l'Institut Palamós (Palamós). El seu treball és un exercici exploratori d'in-

vestigació bibliomètrica, que contrasta els llibres usats pels dos règims polítics a través del context de l'època i la 

legislació específica. 

 

Premis: Dotat amb 700 euros per al treball guanyador i 100 euros per a cadascun dels accèssits.  
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Impulsa FP 

INTRODUCCIÓ 

L’institut de Palamós ha estat guardonat amb el primer 

premi en la modalitat d'excel·lència al concurs impul-

saFP de les comarques gironines. 

Aquest guardó ha reconegut el projecte ellaboratori.cat 

que es duu a terme amb alumnes de CFGS d’informàtica 

de Desenvolupament aplicacions multiplataforma DAM.  

A segon curs de DAM i en el marc de la formació DUAL s’ha creat el mòdul M15 per donar contingut als alumnes 

que no fan DUAL a les empreses. El mòdul M15 pretén aplicar la metodologia del DUAL agafant els seus punt forts 

(relació laboral, metodologia de projecte…)  i experimentant en nous àmbits (Interdisciplinarietat, aprenentatge 

entre iguals, gamificació).  

Així és com neix el projecte de “ellaboratori.cat”: donar contingut i vertebrar el mòdul M15.  

 

EL PROJECTE 

Aplicar un model interdisciplinari i gamificat entre 

iguals amb l’objectiu de crear eines d’aprenentatge 

per a l’ús a les aules i/o la difusió de continguts d’au-

toaprenentatge. 

Per tant el projecte es basa en la col·laboració entre 

estudiants de (MEP/MEI) de la Universitat de Girona 

(UdG), i els Cicles Formatius de Grau Superior  DAM  de 

Palamós.  

Aquesta col·laboració neix de la següent idea: els estu-

diants de mestre ideen un videojoc que els estudiants de cicles d'informàtica hauran de programar. 

Un projecte beneficiós per a ambdues parts.  

Cicles Formatius 

Des de la perspectiva de cicles, el projecte com-

pleix els requisits que defineixen el mòdul Dual: 

realització d'un projecte on es desenvolupin part 

dels temaris dels altres mòduls del cicle en un en-

torn laboral, una Empresa. I aquesta empresa es 

troba de el propi sistema educatiu, a la Universitat. 

Una universitat on els seus estudiants de grau de 

mestre es converteixen en els seus clients i el pro-

jecte, en la realització d'un videojoc. 

Universitat 

Des de la perspectiva del grau de mestre també té benefici. Els estudiants es poden centrar en els aspectes peda-

gògics, curriculars i competencials que s'han de desenvolupar en el videojoc i oblidar-se de la programació que hi 

ha en ells. 

 

Tots els jocs es 

poden jugar a 

ellaboratori.cat 

https://ellaboratori.cat/index.php?url=labflix
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Crèdit de síntesi APD 2 

El crèdit de síntesi és un conjunt d'activitats interdisciplinàries, concebudes per comprovar si l’alumne ha adqui-

rit els objectius establerts en les diverses àrees curriculars. És un treball pràctic que fomenta el treball en grup, 

la recerca i la relació amb l'entorn. 

Els alumnes hauran de treballar en equip i individualment i en finalitzar el crèdit hauran de presentar el treball 

realitzat i l'hauran d'exposar davant d'un tribunal format per professors/res de l'institut que n'avaluarà el contin-

gut, la presentació i la cooperació entre els diferents membres del grup. 

Pàgina  18 

Alumnes d’APD2 
fen l’exposició 
oral del seu tre-
ball de síntesi. 
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E4F visita  a la vila romana del Collet 
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Habitada entre els segles ll aC i el se-

gle V, aquesta vila romana situada a 

prop de la línia de la costa ens ha dei-

xat indicis materials d'una important 

activitat centrada en l'exportació de vi 

pel Mediterrani. 

 

Les intervencions arqueològiques han 

pogut detectar restes que indiquen 

una producció important d'àmfores 

destinades al transport de vi. La pre-

coç detecció de les restes de la vila 

romana han permès protegir la zona 

davant la creixent pressió urbanística.  

APD sortida amb cadira de rodes 

El dia 27 de maig de 

2021 les alumnes del 

cicle d’ atenció a les 

persones amb depen-

dència varen fer una 

sortida per conèixer un 

aspecte de la ciutat 

educadora: el fet de 

que estigui preparada 

urbanísticament per 

acollir a les persones 

que circulen en cadires 

de rodes. 

Per altre costat, l’a-

lumnat es torna més 

empàtic respecte a les 

persones que circulen 

en cadira de rodes al 

posar-se en la pell de 

les persones amb dismi-

nució física. L’Ainoha 

Sánchez, alumna de 

APD comenta que: “si 

un no es troba en aquesta situació no pot saber amb certesa com es senten aquestes persones”. 

També les persones al veure a l’alumnat amb la cadira de rodes passejant per Palamós agafen consciencia de la 

problemàtica que tenen les persones que circulen en cadira de rodes. 

La marina molina una alumna de APD comenta: 

“En va agradar molt poder tenir aquesta oportunitat de fer aquesta experiència ja que pots viure en primera per-

sona el dia a dia de la persona amb aquesta discapacitat i es molt més fàcil entendre la situació en la que viuen 

ells/es cada dia. 

Pots arribar a posar-te a la pell de la persona molt fàcil, crec que tothom hauria de fer aquesta activitat ja que 

penso que la gent no es conscient de lo egoistes que som amb la gent amb alguna mena de discapacitat”. 

                              Alumne d’APD 
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Campanya contra el tabac 

Enguany s’ha realitzat un concurs organitzat per l’Oncolliga i l’equip de joventut de Palamós entre les escoles de 

la vila de Palamós (INS Palamós, Vedruna i Vila-romà) per la lluita contra el tabac. Tots els alumnes de primer d’E-

SO havien de fer un vídeo per equips. Els guanyadors per la realització del vídeo més original van ser 4 alumnes de 

1r d’ESO grup A del nostre Institut, format per: Queralt García, Hèctor Puche, Esther Mestres i Laura Sayeras. 

 

El divendres dia 4 totes les classes de les escoles que hi van participar es van connectar al “meet” on hi havia re-

presentats de l’Oncolliga i l’equip de joventut de Palamós. Els alumnes estaven nerviosos perquè va ser llavors 

quan van saber qui eren els guanyadors. Se’ls va lliurar un diploma amb una invitació d’una sessió de 1 hora i mit-

ja al rocòdrom de Palamós. 

Link del seu vídeo: 
https://youtu.be/
jCM3UVpQH9k 
 

https://youtu.be/jCM3UVpQH9k
https://youtu.be/jCM3UVpQH9k
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Classe de música amb el Sr. Carles Saló 

El divendres dia 4 de juny els alumnes del grup E3D van poder gaudir d’una classe de música a l’aire lliure i sense 

destorbar els companys d’altres cursos ja que estaven al pati i el més apartat de l’edifici. Els alumnes portaven 

instrument musicals dels tipus membranòfons (bombos, timbales i caixes) i idiòfons (sambina, cròtals, pandereta 

de lluna, claus, triangle, caixa xines, esquelles i agogo). Els vídeos estan posats en ordre del desenvolupament de 

la classe, de manera que l’últim reflecteix el resultat de l’assaig en els altres. 

https://youtu.be/kI74hK8lg4w https://youtu.be/xEmlK5UBxao 

https://youtu.be/SL6Q9GrUqC8 https://youtu.be/oJ2H0xKu1_w 

https://youtu.be/Auidq-726Yc 

El resultat final! 

https://youtu.be/kI74hK8lg4w
https://youtu.be/xEmlK5UBxao
https://youtu.be/SL6Q9GrUqC8
https://youtu.be/oJ2H0xKu1_w
https://youtu.be/Auidq-726Yc
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2n d’ESO visita la Nao Victòria 

LA NAO VICTORIA ARRIBA A PALAMÓS PER A  PARTICIPAR EN EL FESTIVAL 

MARÍTIM PALAMÓS TERRA DE MAR 2021 
 

La Victoria, comandada per Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano, va ser un dels cinc vaixells que van 

fer la primera volta al món (1519-1522). El nom ve de l'església de Santa Maria de la Victòria de Triana, on Maga-

llanes va jurar servir a l'Emperador Carles V. La tradició explica que la nau Victoria es va construir a les drassanes 

de Zarautz (País Basc), de les quals no en queda ni rastre. 

La Victoria va ser l'únic vaixell dels cinc que va tornar a Espanya d'aquest primer viatge de circumnavegació. Dels 

234 mariners que van començar el viatge, només 18 el van acabar.  

Sevilla va ser el port de sortida de la gran gira internacional commemorativa del V Centenari de la Primera Volta 

al Món, que la Nao Victoria va realitzar durant l'any 2019 per ports d'Espanya, el Mediterrani i nord d'Europa, difo-

nent l'esdeveniment i el protagonisme de la ciutat de Sevilla en la major gesta marítima de la història.  
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El festival mariner Palamós Terra de Mar 2021 ha engegat una sèrie d’activitats entre elles l’exposició de maque-

tes nàutiques de Playmobil, formades per clics mariners i elements marítims a la Capella del Carme-Museu de la 

Pesca 

 

2n d’ESO visita el Museu de la Pesca 
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FIP Curs 2020-21 

Aquest curs s'ha realitzat la X edició de les jornades tècniques del departament de sanitat, enguany i com a con-

seqüència de la pandèmia, moltes de les xerrades s'han hagut de fer en format virtual, sobretot aquelles en les 

quals participaven més d'un grup bombolla. Hi ha hagut xerrades més específiques de l'àmbit farmacèutic dirigides 

a l'alumnat de FIP, d'altres de l'àmbit hospitalari dirigides a l'alumnat de CAI i algunes transversals. Els i les alum-

nes van gaudir i aprendre molt amb les ponències dels/les professionals que les van realitzar. 

L'alumnat de primer de FIP va fer una sortida per la zona de l'espai natural de la platja de Castell per a identificar 

les plantes medicinals estudiades a classe i també van poder observar algunes algues comuns de la nostra costa. 

En el marc del mòdul de síntesi els/les alumnes de segon de FIP van fer un taller presencial destinat a alumnes del 

centre. El taller consistia en 4 jocs: excés de sucre lliure a la nostre dieta; importància dels protectors solars; uti-

lització correcte dels antibiòtics; el pH del nostre cos. Cada un dels jocs tenia una durada d’uns 5 minuts i els/les 

alumnes havien d'anar passant de joc en joc fent una sèrie de jocs de preguntes.  

Es va fer una sessió matinal que varen aprofitar els alumnes de 3 aules de 4t d’ESO i el taller de la tarda que van 

participar tots els alumnes de cicles de la tarda. APD, CAI, SMX i DAM. 

                   Susanna Roigé 
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CatSkills 2021 SMX2 

El dia 14 de juny els alumnes de segon curs de SMX, en Pol Moreno i l'Àlex Magri, van participar al concurs 

CatSkills de Ciberseguretat. El Catskills és una competició anual en la que alumnes de FP competeixen en dife-

rents habilitats. 

En l'habilitat de ciberseguretat s'han de superar diferents proves separades en tres categories (informàtica foren-

se, seguretat de xarxes i hacking ètic). 

 

Aquest any els nostres alumnes han decidit participar-hi, tot i ser la primera vegada i competir contra alumnes de 

grau superior, han fet un molt bon paper superant proves de les 3 categories. 

             Josep Maria Vegas 
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E3A i E3B Mates amb maquetes 

Els alumnes de Matemàtiques adaptades de 3r A i 3r B han treballat la unitat de poliedres i figures de revolució 

construint una maqueta. Amb aquest exercici han reflexionat sobre la sostenibilitat tot utilitzant paràmetres de 

superfície, longitud i volum. 

 

Com creus que hauria de créixer Palamós? Creus que utilitzant molta superfície de sòl privat és millor que 

construir volums de molta alçada? 

Ferran (3r A) - El centre de Palamós està bé en alçada i les afores podrien ser amb casetes individuals. 

Jordi (3r A) - Crec que Palamós ja es construeix bé com es fa ara. 

Salah (3r A) - No s'hauria de construir més. O pot ser fer casetes de fusta ecològiques. O casetes a sobre els ar-

bres... 

Opinions de tota mena i un treball extraordinari!  

I és que amb alumnes com aquests, la feina ben feta no té fronteres. 

 

Gràcies per un curs tant extraordinari! 

 

         Marta Fullà, professora de Matemàtiques adaptades de 3r 
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Les restriccions a Catalunya pel coronavirus tornen a marcar els exàmens de la selectivitat 2021. Com l’any 

passat, les proves d’accés a la universitat (PAU), tornen a distribuir-se durant quatre dies, i no tres, com era habi-

tual. Són el 8, 9, 10 i 11 de juny. Aquests exàmens i a causa de la pandèmia és realitzen al nostre institut, es pre-

senten alumnes dels instituts: Baix Empordà (Palafrugell), Puig Cargol (Sant Antoni de Calonge), Vedruna de Pala-

mós i INS Palamós. Anys enrere els alumnes anaven a la universitat de Girona a realitzar les diferents proves. 

Exàmens PAU 2021 
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El departament d’idiomes ha seguit col·laborant amb els responsables de la Universitat de Cambridge per a que el 

nostre centre continuï sent Centre Examinador de Cambridge. Ens van oferir unes dates i es va triar el dimarts 15 

de juny a la tarda, aquesta data era idònia ja que els alumnes de 2n de Btx haurien acabat les proves de selectivi-

tat. Aquell dia van venir 2 examinadors de Cambridge, la Sarah i la Lesly i van fer els exàmens de First Certificate 

i PET al grupet d’alumnes que s’havia apuntat. Les proves van durar de les 15.30 fins les 19.52 

Els alumnes van valorar positivament el fet de conèixer el centre per fer les proves i no haver de desplaçar-se a 

Girona i sembla que es van posar una mica menys nerviosos. Sabran els resultats d’aquí unes setmanes. 

L’any vinent tornarem a organitzar les proves esperant que s’hi apuntin més alumnes. El fet de tenir aquests cer-

tificats va acostumant als alumnes a situacions d’exàmens oficials i els motiva vers a seguir millorant el seu nivell 

d’anglès. 

Exàmens de Cambridge a l’INS Palamós 
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Aquest any degut al tema del Covid el Sant Jordi ha tingut un caire diferent. No hi hagut els típics escrits però sí 
s’ha organitzat un concurs de “booktrailers” per nivells d’ESO, donant 2 premis per curs: guanyador i finalista. 

https://youtu.be/_D-KCb3ENVk      https://youtu.be/rz6h8ncZM1A 

https://youtu.be/YPUR-dK1fw0 
 

1r d’ESO 

https://youtu.be/whpkivL3pes 

2n d’ESO 

https://youtu.be/R-IMHRITpSE 

3r d’ESO 

https://youtu.be/Iz2ASpTwWeA
    
  

4t d’ESO 

https://youtu.be/iGH1lozZBBo 

https://youtu.be/NdS9w_b_c64 

https://youtu.be/_D-KCb3ENVk
https://youtu.be/rz6h8ncZM1A
https://youtu.be/YPUR-dK1fw0
https://youtu.be/whpkivL3pes
https://youtu.be/R-IMHRITpSE
https://youtu.be/Iz2ASpTwWeA
https://youtu.be/iGH1lozZBBo
https://youtu.be/NdS9w_b_c64
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Sant Jordi: Lliurament premis “booktrailers” 

1r d’ESO 

2n d’ESO 

3r d’ESO 

4t d’ESO 

 La senyora Carme Belló, directora de l’institut, va repartir tots els premis als guanyadors i finalistes.  

Moltes felicitats a tots. 

Guanyadora: Queralt García E1A      Finalista: Noa Perea E1B 

Guanyadora: Arwen García E2F      Finalista: Lídia Cerdà E2C 

Guanyadora: Maria Amice E2F      Finalista: Núria Fàbrega E3F 

Guanyadora: Jana Reixach E4A                Finalista: Joel Molero E4C 
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Sant Jordi: Lliurament premis “punts de llibre” 
Guanyadora: Sukhman Kaur, Sidhu Sinah E1C 
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Sant Jordi: “Poesia a les aules” 

1r d’ESO 

Recital poètic a l'ESO 

2n d’ESO 

https://youtu.be/
R02nSenzs24 

https://youtu.be/fH-t6k67wyc https://youtu.be/83F3qhQqFAQ 

https://youtu.be/06LByvEO-gM 

https://youtu.be/jR6VnwD_o-I 

https://youtu.be/P8fQatRk9f0 

https://youtu.be/
LfPdBWqNoyE 

https://youtu.be/hcDnu5wTPTw https://youtu.be/rAsLYJYDbmo https://youtu.be/Fa7uTttl0Uk 

https://youtu.be/R02nSenzs24
https://youtu.be/R02nSenzs24
https://youtu.be/fH-t6k67wyc
https://youtu.be/83F3qhQqFAQ
https://youtu.be/06LByvEO-gM
https://youtu.be/jR6VnwD_o-I
https://youtu.be/P8fQatRk9f0
https://youtu.be/LfPdBWqNoyE
https://youtu.be/LfPdBWqNoyE
https://youtu.be/hcDnu5wTPTw
https://youtu.be/rAsLYJYDbmo
https://youtu.be/Fa7uTttl0Uk
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3r d’ESO 

4t d’ESO 

https://youtu.be/_hXdg3Va3ZI https://youtu.be/-KyScotrLu0 

https://youtu.be/pYaVB0lsLng https://youtu.be/-IuKSo80gBM https://youtu.be/KClgg-Esox8 

https://youtu.be/J832Dlu1n6Y https://youtu.be/-tSJUONaLMw 

https://youtu.be/LQcUO0YZeYw 
https://youtu.be/nT8RQ-UrBKk 

https://youtu.be/15BoD16SP2g 

https://youtu.be/7IMdtmi17rs 

https://www.youtube.com/watch?
v=SJRm8jVQzlo&t=13s 

https://youtu.be/_hXdg3Va3ZI
https://youtu.be/-KyScotrLu0
https://youtu.be/pYaVB0lsLng
https://youtu.be/-IuKSo80gBM
https://youtu.be/KClgg-Esox8
https://youtu.be/J832Dlu1n6Y
https://youtu.be/-tSJUONaLMw
https://youtu.be/LQcUO0YZeYw
https://youtu.be/nT8RQ-UrBKk
https://youtu.be/15BoD16SP2g
https://youtu.be/7IMdtmi17rs
https://www.youtube.com/watch?v=SJRm8jVQzlo&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=SJRm8jVQzlo&t=13s
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https://youtu.be/vkmvjgcgaJ0 https://youtu.be/_Jci9F_WYns 

https://youtu.be/vkmvjgcgaJ0
https://youtu.be/_Jci9F_WYns
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Sant Jordi: “Taller de roses i dracs a 2n d’ESO” 
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Telèfon INS: 972 6023344                  Web: http://inspalamos.cat/ 

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

Aprofitem per desitjar-vos molt bon estiu, descanseu i carregueu piles pel curs vinent. 

Editorial: Carme Belló.  
Coordinació: Argia Marquès 

http://inspalamos.cat/

