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Volem agrair la col·laboració dels 

alumnes  Elena Ferrando (1r  ESO C), 

Edgar Arias (3r C) , Jon Beortegui (1r 

ESO C), Òscar Moreso (4t ESO D), Car-

la Llambrich (4t ESO B), Paula Danta 

(4t ESO B) i la dels professors Toni 

Castro (PFI), Montse Camps (Aula d’a-

collida), Sofia Royo (CFGM)... 
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L’ “Òmnium” d’aquest curs 2019-2020 té un caràcter especial. Al començament de curs,  

vam fer l’equip de redacció, el qual està format com cada any per l’alumnat de 3r d’ESO, i 

vam començar a treballar amb ganes. Al Nadal, mentre ens menjàvem la sopa de galets       

i els canelons, qui anava a pensar que uns pocs mesos després estaríem tancats en una gà-

bia? 

Ara, que sembla que tornem a la “nova normalitat” , ens hem trobat davant del dilema de 

què fèiem, si tiràvem endavant un nou número o ho deixàvem córrer. I hem decidit que sí, 

que el virus no ens pot vèncer. Aquí teniu, doncs, la revista del 2019-2020. No és la millor, 

segur; hem fet el que hem pogut amb el material que teníem.  Tanmateix, pensem que 

hem de mirar endavant, pels nostres alumnes i per nosaltres mateixos.  

Com hem dit,  este número és extraordinari, però doblement. Enguany, s’acomiada Javi,  

“lo dire”. Des d’aquí, volem donar-li les gràcies per tot el que ha aportat a l’Institut Cande-

lera. És en gran part mèrit seu que l’Institut Candelera siga com una família. I sí, qui coneix 

una família perfecta? Nosaltres també tenim les nostres virtuts i els nostres defectes, els 

nostres moments de xerinola, i les nostres discussions... Però per damunt de tot, hi ha l’es-

tima. Mil gràcies! 
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Benvolguts alumnes i benvolgudes famílies, 

 

El 30 de juny acaba el meu nomenament com a director de l’INS Candelera, després de 20 

anys al capdavant de la comunitat educativa del nostre institut. Per a mi ,ha estat un pla-

er, un orgull, un honor i un privilegi el fet d’ haver pogut liderar un projecte educatiu que 

ha buscat en tot moment la millora de la qualitat de l’educació pública a l’Ametlla de Mar. 

La decisió que vaig prendre el desembre passat de no continuar com a director va ser difí-

cil, però convençut que encertada perquè crec, sincerament, que és el millor per a l’insti-

tut i per a mi. Són moltes quintes de caleros i caleres que han estudiat en aquest centre i 

moltes famílies que han confiat en el nostre projecte educatiu; només espero haver estat 

a l’alçada de la confiança depositada i del que es 

mereix un poble com la Cala. 

Molta sort, molta salut i moltes gràcies! 

 
 

Javier Sánchez Martínez 

Director INS Candelera 

 

COMIAT 



   NADAL A L’INSTITUT 

Per Nadal es van decorar diferents aules de l’institut, l’entrada i també hi va ha-
ver un mural fet per l’alumnat de l’Aula d’acollida. 
 
 FOTOS DE SÒNIA LÓPEZ 
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    NADAL A LA RESIDÈNCIA L’ONADA 

 

 

RARES FERTU I ALEJANDRO COLIU 

 

Els dies 13 i 20 de desembre van ser els que vam anar, els alumnes de 

l’optativa d’Aprenentatge i servei a la comunitat, a la residència L’O-

nada de  l’Ametlla de Mar. Vam anar-hi per a celebrar amb ells l’arri-

bada del Nadal. Entre d’altres coses, vam cantar nadales en acabar la 

missa que fan cada divendres. També vam oferir-los obsequis de Na-

dal fets per nosaltres mateixos i els vam fer una mica de companyia, 

com tots els divendres que hi anem. 
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Aquest curs 2019-2020 el centre ha posat en funcionament un projecte pioner a les Terres de l’Ebre que 

amplia, encara més, l’oferta d’estudis que es poden realitzar al mateix. El Programa de Formació i Inser-

ció (PFI) d’auxiliar d’obra interior i pintura és un ensenyament voluntari per aquelles i aquells alumnes 

d’entre 16 i 21 anys que han deixat l’ESO sense obtenir-ne 

el títol, o que no tenen una formació reglada com a tal, i 

que en el moment d’iniciar el programa no estan seguint 

estudis en el sistema educatiu ni participen en altres acci-

ons formatives. 

 

La finalitat dels PFI és la de proporcionar als joves la possi-

bilitat de reincorporació al sistema educatiu per continuar 

amb estudis de formació professional, facilitant alhora, 

l’aprenentatge necessari per incorporar-se al món laboral en millors condicions per aconseguir un lloc 

de treball de millor qualificació i durada. 

 

El programes de formació i inserció tenen una durada d’un any i abasta el curs acadèmic. Durant aquest 

període, les i els alumnes han de realitzar dos blocs curriculars diferenciats i 180 hores de formació en 

centres de treball, és a dir pràctiques en empreses. 

 

Tots els PFI comparteixen un bloc o mòdul curricular de formació general en el que es treballen les com-

petències instrumentals bàsiques com són les relacionades amb les estratègies i eines de comunicació, 

les matemàtiques, l’entorn social i territorial i la incorporació al món laboral. 

 

 

 PFI AUXILIAR D’OBRA INTERIOR I PINTURA 

    GENERANT FUTUR  

 REPORTATGE 
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Toni Castro 



L’altre bloc curricular és el que tracta els continguts específics de l’activitat professional dels diferents 

PFI. En el cas del nostre centre el mòdul professional 

inclou la formació en obra interior i pintura. 

 

Realitzar obres de fàbrica d’elements ceràmics, reves-

timents de guix, morter de ciment i monocapa, aplica-

ció de pintura plàstica, imprimacions, esmalts i vernis-

sos, construcció de envans secs i extradossats amb 

plaques de guix laminat, etc. El conjunt d’activitats 

plantejades en el si del mòdul professional és divers i 

tracta la major part de les feines relacionades amb els 

oficis de paleta, pintor, guixaire i instal·lador d’estructures de plaques de guix laminat que es poden 

desenvolupar en una obra, des d’una vessant formativa i, en la major mesura possible, sempre de mane-

ra aplicada i amb la formació i les mesures de prevenció de riscos laborals corresponents. 

 

Per completar la formació, la realització de les pràctiques en diferents empreses del municipi i del territo-

ri, ha possibilitat als alumnes un contacte real amb el món laboral i l’oportunitat de posar en pràctica el 

que han après durant el curs. 

 

Per tots els alumnes ha estat una experiència molt enriquidora, tan a nivell formatiu com emocional,  i 

han valorat molt positivament tan la seva estada a l’empresa com el desenvolupament global del progra-

ma de formació i inserció. 
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Aquest any l’Aula d’acollida ha estat 

funcionant a ple rendiment! Al llarg 

del curs hi han passat tretze xiquets i 

xiquetes de sis nacionalitats dife-

rents. Han vingut a La Cala des del 

Marroc, el Pakistan, Romania, Bulgà-

ria, Bèlgica i Anglaterra. Alguns ja 

han marxat, però la majoria seguei-

xen aquí i hi seran també el curs vi-

nent. 

Aquest curs ha estat molt intens i molt atípic al mateix temps. A classe han fet moltes coses diferents, 

sempre amb l’objectiu d’aprendre el català, però hi ha moltes maneres d’aprendre! Han fet cançons, han 

fet jocs, han pintat i dibuixat, han après geografia, fins i tot una mica de mates i de ciències... i han treba-

llat en alguns projectes en què han fet de tot alhora, com «venim del nord, venim del sud»: fent-lo han 

après moltes coses de les ciutats i els països dels companys. I tot això sense deixar de banda la informàti-

ca, i encara sort, no sabeu que bé que ha anat saber fer anar el correu electrònic, el Drive i el Classroom 

durant el confinament! Perquè a l’Aula d’acollida tampoc no hem deixat de fer classe ni d’aprendre. Ca-

da setmana ens hem trobat pel Meet per xerrar, explicar històries, aprendre coses noves i sobretot, 

aprendre català, ni que fos jugant al Kahoot. 

Com que aprendre una llengua també és aprendre les tradicions i la cultura del país, a l’Aula d’acollida 

també han treballat les festes de Catalunya: la Castanyada, Nadal, Sant Jordi...També han participat en 

activitats del centre, com el dia de les llengües maternes, i es van quedar amb les ganes de participar en 

el dia de la poesia – perquè va arribar el confinament- però l’any que ve ho faran, tenen moltes ganes de 

compartir una mica del seu món, de la seva llengua i de la seva cultura amb tots els companys de l’insti-

tut. 

Ens tornarem a veure el curs que ve! 

L’Aula d’acollida de la Candelera 
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Montse Camps 



Per celebrar el dia de la llengua materna a l’institut, el departament de llengües estran-

geres i l’Aula d’acollida van organitzar un petit concurs. Durant tota la setmana hi va 

haver cartells penjats en diferents llocs de l’institut i els alumnes havien de descobrir en 

quina llengua estaven escrits. 

 

La guanyadora va ser Ariadna Sánchez de 2 ESO B, que va ser l’única que va desco-

brir  les 10 llengües. El premi s’havia de lliurar durant els actes de Sant Jordi, li quedem 

a deure per quan tornem! 

 

Enhorabona a la guanyadora i a tots els participants, vau demostrar que sou uns bons 

detectius lingüístics! 

 

        21 de febrer, dia de la llengua materna 
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Òscar Moreso (4t ESO D) 
Paula Danta (4t ESO B) 
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Com tots els anys, per Sant Jordi, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en 

Gestió Administrativa havia preparat una activitat per celebrar la dia-

da: es tractava de muntar la tradicional parada i vendre roses. Aquest 

any havíem pensat, a més, donar no-

va vida a llibres usats i havíem iniciat 

una recol·lecta al centre per reven-

dre’ls. Òbviament, no vam fer-la.  

 

Els alumnes, atents, saben però, per-

què n'hem parlat a classe aquest 

curs, que la resiliència és una capaci-

tat molt valorada (també al món la-

boral). Recordo que és la capacitat 

del ser humà d'adaptar-se positivament a les situacions adverses, de 

sobreposar-se als moments difícils, d'a-

frontar, en definitiva, una realitat sem-

pre canviat.  

 

És per això que a la frase 

"Òbviament, no vam fer-la" vam afe-

gir... "com teníem pensat".   

El que vam fer, al final, va ser un bookface. En què va consistir? Doncs en 

un joc, molt senzill: vam fer-nos una fotografia amb un llibre tapant-nos 

la cara (un llibre que ens agrada, que recomanem, que havíem llegit du-

rant la quarantena...).  

 CICLE FORMATIU 

SANT JORDI CONFINAT 

SOFIA ROYO ANDREU 
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A partir d'aquí, es van recollir les fotos, les vam mesclar i adjudicar per penjar-

les a les nostres xarxes socials, etiquetant-nos al grup i a l'institut amb el 

#Hashtag #SantJordi2020 #CFinscandelera #quedatacasa #educaciocat 

#SantJordi #SantJordiacasa #coronavirus #centreseducatius #FPCAT #alumnes 

#alscentres #SantJordienxarxa #sinapsi #Joemquedoacasa. Tot seguit els al-

tres vam intentar endevinar qui era la persona que recomanava cada llibre.  

Us animeu a descobrir-ho? 
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Todas las noches me voy a la cama a la misma hora. Todas y cada una de ellas hago lo mismo: me desvis-

to, me pongo el pijama y me acuesto. Suelo dejar los calcetines encima de la alfombra. Los tiró allí, de   

cualquier manera, mientras bostezo. 

Sin embargo, una tarde al volver del instituto no encontré los calcetines donde siempre los había lanzado. 

Simplemente ya no estaban.  Abrí el armario, miré entre las perchas. Abrí los cajones, casi con desespera-

ción, y entonces los vi. Allí estaban: dobladitos, con un agradable aroma a limpio y bien colocaditos entre 

los otros de su género. 

Pero… ¿Cómo habían llegado hasta allí? 

Decidido a llegar al fondo del misterio, me comprometí a seguir cada paso que dieran los calcetines que 

llevaba en ese momento, unos negros con letras de color blanco. Al principio se trataba de una fácil tarea, 

ya que iban conmigo a todas partes, así que no era de esperar que les pudiera perder el rastro. Lo emocio-

nante de la misión llegó en el momento de la ducha. Tras sacármelos los observé en el cubo de la ropa 

sucia: daban un poco de lástima, sinceramente. 

Cerré la puerta del baño con pestillo para asegurarme de no perderles la pista (no fuera que mi madre se 

los llevase para lavar). Me duché rápidamente y al salir comprobé que seguían allí, como dos animales he-

ridos. ¡Pobrecillos! 

Los llevé a la lavadora, sabedor de que mi madre iba a hacer la colada. Allí me despedí momentáneamen-

te de ellos, aunque no del todo, pues mientras se completaba el lavado me acerqué a observar la ropa a 

través de la ventanilla de la lavadora, con la esperanza de ver a mis queridos calcetines. 

Cuando la lavadora se paró, mis entonces mareados calcetines fueron depositados en un cesto y ayudé a 

mi madre a colgar la ropa. Mi madre sonrió. Supongo que no entendía porqué me empeñé en colgar pri-

mero mis viejos calcetines.  

Allí quedaron durante más de una hora, colgados, bailando al viento. De vez en cuando le preguntaba a mi 

madre si ya se podían recoger y ella, extrañada, acabó diciéndome que si necesitaba unos calcetines limpi-

os en ese mismo momento podía cogerlos del cajón. Pero no lo hice: el resto de mis calcetines no impor-

taba, solo aquel par. 

Finalmente fuimos a recoger la colada y ahí estaban: limpios y con olor a suavizante. Pedí a mi madre que 

me enseñara a doblarlos y me dijo que no entendía nada. Supongo que había creído que me los quería y 

ahora no entendía el motivo de que quisiera doblarlos. 

             JON BEORTEGUI , 1r ESO C 
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TAREA PARA UNA TEMPORADA DE 
CONFINAMIENTO 



    L’ALUMNA D’INTERCANVI DEL QUÉBEC 
 

El primer trimestre vam rebre una alumna d’intercanvi del Canadà que va 

venir per perfeccionar el seu espanyol. 

 

És la Laurianne Monfette, de 16 anys. Abans d’arribar al nostre centre va estudiar espanyol durant tres 

mesos. Encara que el mínim per sortir d’intercanvi és d’un any, van deixa-li fer l’intercanvi perquè va 

aprendre ràpidament l’idioma i tenia molt de nivell. 

 

L'estada al poble li va semblat molt agradable ja que tothom se saluda. 

Pensa que l’institut és molt bonic i els mestres es van esforçar molt per-

què se sentís a gust i entengués les classes. L’alumnat la va tractar molt 

bé. Li encanta la paella i diu que al Canadà també n’hi ha però que no és 

tan bona. A banda de venir aquí, ha viatjat per més països fora d’Espanya. 

És una noia molt atlètica i diu que li agrada i practica el voleibol.  

            SÒNIA LÓPEZ I MARIONA GIBERT 
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L’ Escamot Verd som una colla de nois i no-

ies de l’ESO de diferents cursosque propo-

sem i fem activitats relacionades amb el me-

di ambient com, per exemple,  anar pel car-

rer recollint coses que van a la brossa i són 

al terra o anar a la platja i fer el mateix. Fins i 

tot, preferim utilitzar bicicletes o anar cami-

nant abans que agafar un bus i contaminar. 

Totes les persones que hi formem part tenim 

un grup de Whatsapp per parlar i decidir les 

hores de pati que anem a fer reunions per 

obtenir idees i buscar solucions a qualsevol 

cosa que pugui afectar negativament el nos-

tre món. 

El dimecres 15 de gener vam començar a 

preparar un Powerpoint per a uns professors  

d’Amposta i el Perelló que volen conèixer-

nos i que també estan interessats a saber 

sobre el nostre projecte. Nosaltres també  

 tenim un professor que és el que ens 

 ajuda a organitzar les coses que tenim 

 pensades fer, Jaume, que és docent de 

 ciències d’una part dels integrants  del 

 grup. 

        

      

                               Edgar Arias Miró (3r ESO C) 

            ESCAMOT VERD/ECO-TSUNAMI 
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EXCURSIÓ AL PALAU SANT JORDI 

 

Joan Salas i Jordi Enamorado, tots dos alumnes de 4t d’ESO, ens van explicar com va anar el 

viatge que tots els del seu curs van fer a Barcelona a veure un partit d’handbol. 

Donat que el professorat d’Educació Física ensenya la pràctica d’a-

quest esport a quart curs, va sorgir la idea d’anar a veure un  partit 

del Barça d’handbol. I hi van anar el 19 de novembre. 

L’experiència els va semblar extraordinària perquè “va ser un partit 

intens ja que feien faltes però no perdien el temps”.  

Els mestres acompanyants van ser l’Abelardo, la Núria i el Lluís Sa-

bater.   

Com que el partit va ser al matí, encara van poder aprofitar la tarda per anar de botigues. 

Van dir que, com a experiència, posen un 10 a l’activitat. I afegeixen que, si poguessin, els agra-

daria repetir.  

            MARIONA GIBERT I SÒNIA LÓPEZ 

 NOTÍCIES FLAIX 

CANVI DE NOM DEL CENTRE 

 

A mi, el canvi de l'institut no em pareix malament, ja que 

tampoc no ha variat molt. També trobo que se’ns hauria 

pogut  consultar als alumnes si ens semblava bé o no o 

simplement informar-nos que el nostre institut passaria a 

tindre un altre nom. Crec que no està malament que el 

modifiquessin, però tampoc veig la necessitat de canviar 

el nom del centre.  

 
          

               NAIRA ARIAS 
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EL PICALLETRES 
 
 

  

El dia 12 de desembre vam fer una excur-

sió amb tots els alumnes de 3r d’ESO. Al-

guns d’ells van decidir participar i sortir a 

la televisió jugant al Picalletres. A les 8:30h 

vam agafar tots l’autobús per viatjar fins a 

Tortosa. Quan vam arribar-hi, ens vam 

quedar en un parc que estava just al cos-

tat de la TV, on vam poder esmorzar i par-

lar entre nosaltres fins que ens toqués en-

trar a enregistrar el programa. Un cop vam 

entrar, els alumnes que participaven es 

van preparar amb els micros. Mentrestant, 

els altres vam anar-nos col·locant per les 

grades. Estava tot ple de càmeres. Al cap 

d’uns minuts de preparació, finalment va 

començar l’espectacle. Va ser una experi-

ència inoblidable...    

       

Vam poder vèncer el primer joc contra l’e-

quip de l’institut de Camarles, però encara 

així no ens vam classificar perquè en els 

resultats finals tots van tindre més punts 

que nosaltres, ja que no vam arribar a 400 

punts.  

 

 

 

 

Quan ja vam acabar el concurs, tots està-

vem afamats, i necessitàvem omplir l’es-

tómac; així que vam anar tots a menjar-

nos unes hamburgueses. A les 14:30 vam 

tornar a agafar el bus per arribar puntuals 

a les 15.00h a casa. Va ser un viatge en 

què tots ens ho vam passar d’allò més bé. 

              Xavi Lapuerta 

  

  

REPORTATGE 
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ESCRIPTORS A  LES AULES 

CARE SANTOS 

 ADRIAN FURTUNA 

 

El passat dia 25 de febrer de 2020 va venir al nostre 

centre (INS Candelera) l’escriptora Care Santos, no-

vel·lista dels llibres que hem llegit a segon i tercer 

d’ESO: Mentida i Veritat. Juntament amb la tercera, 

Por, formen part d’una trilogia que encanta l’alumnat 

jove.  

 

En arri-

bar al 

centre,  va començar a explicar-nos qui era i com se li havia 

ocorregut escriure aquesta trilogia. Ens va dir que la seva 

idea principal era escriure solament un llibre sobre aquest 

tema, però com que 

va veure que a la 

gent li agradava 

aquesta història, va continuar escrivint. També ens va explicar que 

per a crear l’argument va anar a un centre de menors i va dema-

nar a aquests interns joves que li contessin les seues històries. 

Quan les va escoltar i apuntar totes, les va recopilar en les tres 

històries que són els tres llibres que ara coneixem. També ens va 

enumerar quins i quants premis va guanyar i ens va explicar com era la seua vida i la seua família. 

 

 A més a més, ens va fer una donació d’un munt de llibres escrits per ella.  Fins i tot, ens va regalar l’últim 

títol seu, Inbox, abans que sortís a les llibreries. MOLTES GRÀCIES!!! 
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Quan et van cridar et vas sentir orgullosa? 

Em vaig sentir orgullosa ,sí, perquè quan et cri-

den ets el centre d’atenció; et poses 

una mica nerviosa però és una experiència úni-

ca. 

Amb quants anys et vas presentar? 

17 anys. 

Amb quants anys vas ser pubilla? 

Ets pubilla l’any que fas 18. 

Quina carrera tens intenció de fer? 

En principi, m’agradaria fer la carrera de Geo-

grafia 

Quin batxillerat estàs fent? 

Social-humanístic 

Quina ha sigut la teva pitjor experiència? I la 

bona? 

No he tingut cap problema, una mica d’estrès 

pels exàmens, ja que 2n de bat és una gran pressió, i la bona, els amics. 

 Carla Gallego 

 La nostra damisel·la ENTREVISTA 
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QUIM PIÑOL I ZAKARIA BOUDARRA 



Com va ser la teva primera impressió de l’institut? 
Va ser bona, ja sabeu que sóc de Les Cases i trobar-me de nou en un Institut de poble, després de tants 
anys a la ciutat em motivava molt. Com a professora de Tecnologia vaig pensar: uuauhh, que privilegi-
ats aquí a l’Ametlla de Mar!! Tenen pantalles tàctils a les classes, dues aules d'informàtica, impressores 
3D, plaques d’Arduino,… 
 
T’hi sents còmoda? 
Sí, molt. També és veritat que, al començament trobava a faltar el 
meu antic Institut, guardo molt bon record. 
 
En quins centres més has estat anteriorment? 
L'Institut Candelera és el meu tercer centre. El meu primer Institut 
estava situat a Sabadell, on feia poques hores, i després ja vaig 
passar a un Institut situat en la perifèria de Badalona on m’hi vaig 
estar fins que vaig deixar Barcelona per tornar al poble.  
 
Què és el que més t’agrada d’aquí? 
La gent, sense dubte, alumnes, companys…. A més a més, tinc la 
sensació que el caràcter calero és molt semblant al casenc, som 
gent de mar. 
 
Què és el que canviaries de el sistema de l’institut? 
Ara mateix em fas aquesta entrevista en ple confinament i ho enyoro tot de l’Institut. Una de les coses 
que estem vivint els professors i que jo personalment mai m’havia plantejat, és que l’educació a distàn-
cia no té el mateix retorn de bons moments que es viuen en una classe. 
 
Com et vas interessar per la tecnologia? 
Inicialment, em volia dedicar a la matèria de Dibuix, que és l’altra especialitat docent que tinc recone-
guda però la Tecnologia m’ha anat engrescant sobre la marxa cada dia més, li veig tantes possibili-
tats!!!  M’agrada especialment com es treballen competències bàsiques i personals fonamentals per a 
la vida a partir de la visió de diferents professions vinculades al món tecnològic. Com més oficis cone-
gueu millor perquè en algun moment, i no tan llunyà, haureu de prendre decisions sobre el vostre pro-
jecte de futur. 
  
Què és el que més t'agrada de la matèria de tecno? 
Soc una docent de Tecnologia a qui li encanta el dibuix, sobretot el dibuix tècnic, crec que tots els que 
m’heu tingut de professora ho heu notat. 
 
Quines matèries més t'agraden? 
M’agraden moltes matèries i disciplines diferents perquè m’agrada aprendre; perquè et facis una idea, 
l'últim curs que he fet ha sigut de construcció en canya! Tornant a la pregunta, penso que és bo saber 
una miqueta de tot perquè totes les matèries que fem a l’Institut són importants i inevitablement estan 
connectades, igual que passa a la vida.  
                 

    Judit Reverter 
ENTREVISTA 

 21 

Issam El Bay 



                 
   
 
Sònia López i Mariona Gibert 
 
Ens pots dir el teu nom complet? 
Maxime Bégué. 
 
Quants anys tens? 
En tinc 25. 
 
Com es diu la universitat en la qual estudies? 
Université Toulouse - Jean - Jaurès. 
 
Què s’ensenya en aquesta universitat? 
En aquesta universitat estudies per arribar a ser 
professor d’idiomes. 
 
Què has estudiat?   
He estudiat Filologia hispànica, espanyol i italià.  
 
En què consisteix la teua feina? 
Consisteix en anar a diferents països i ensenyar 
francès d’una manera divertida a uns pocs alum-
nes cada setmana. 
 
Has de tenir molts d’estudis per realitzar aquests 
intercanvis? 
La veritat és que no, si la llengua que ensenyes és 
la teva llengua materna. 
 
De què t’agradaria treballar quan acabis la universi-
tat?  
Jo voldria ser professor de francès aquí a Catalu-
nya. 
 
Quant de temps estaràs en aquest institut? 
Tot el curs. 
 
A quins cursos ensenyes francès? 
A tots menys a 1r de Batxillerat. 
 
A quants instituts has anat a fer aquesta activitat? 
Aquest és el primer. 
 

 
 
 

 
 
 
 Només ensenyes els alumnes? 
 De moment sí. 
 
 

 Han sigut bons els alumnes amb tu? 
 Sí, no són gaire escandalosos.   
 
 Si no poguessis arribar a  ser professor, què
 t’agradaria fer? 
 M'agradaria ser traductor. 
  
 
 
 
        
 

ENTREVISTA 

 22 

MAXIME 



         GUILLEM RIGOL  
          
 

QUIM PIÑOL I ZAKARIA BOUDARRA 

 

Què sents agafant aquest càrrec ?  

Responsabilitat, perquè es tracta de fer-se 

càrrec de la gestió econòmica i administrativa 

de l'institut i, per tant, d'administrar diners pú-

blics. 

 

Com vas reaccionar quan et van dir que series 

el nou secretari?  

Amb alegria. M'ho va proposar Javi Sánchez, 

el director. Primer pensava que estava de conya. 

M'agraden els reptes, també els professionals, 

i, com que vaig estudiar Economia, vaig pensar 

que era capaç de fer bé aquesta nova feina. I 

vaig acceptar. Li estic agraït. 

 

Quina és la teva missió dins del teu nou ofici? 

És cert que, una mica, sí que és com si hagués canviat d'ofici. Ara, a més de les classes, 

he de vetllar per la gestió econòmica i administrativa, aixecar actes de Claustres i Con-

sells Escolars, estendre certificats, gestionar el manteniment de l'edifici... sona avorrit 

però és una feina que no faig sol. Moltes persones no ho saben, però la Mercè, l'admi-

nistrativa, fa una feina fantàstica i sempre amb un somriure a la boca. De moment m'a-

juda més ella a mi que no pas jo a ella! 

                      

Quines assignatures ensenyes ?  

Actualment imparteixo Francès com a matèria optativa a 1ESO, 2ESO i 3ESO. També 

ensenyo Història de França a primer i segon curs de Batxibac. 

 

 

ENTREVISTA 
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Tens lloc assegurat dins d'aquest ofici ?  

Em vaig comprometre amb Benjamí Torné, que serà el nou director de l'institut a partir 

del curs que ve, que formaria part del 

seu equip directiu. Per mi, la paraula és 

el més valuós que podem oferir. 

 

Quant de temps portes en aquest cen-

tre ?  

Fa dècades, als estius, amb una colla 

d'amics, entre els quals hi havia Jaume 

Martí, saltàvem la tanca de l'institut per 

jugar a futbol. Des de fa cinc anys, hi 

entro per la porta com a professor. 

 

Tens parella ?  

Sí, l'Esther, però un secretari hauria de 

poder tenir secrets, no? 

 

T'agrada el nou càrrec que tens ?  

Quan l'anterior secretària, la Maria 

Marsal, es va jubilar, en el seu discurs 

d'acomiadament va dir que, si l'institut 

fos un vaixell, Secretaria en seria la sala de màquines. Biel Foguet, el seu predecessor en 

el càrrec, em va comentar que era una apreciació molt encertada. Ara que ja porto un 

cert temps, puc dir que és així, tot i que m'agradaria pensar que, en realitat, estem en 

un gran veler i que, en comptes de màquines, ajustem les veles. 

 

Ara que hi ha molts mestres de francès, vols ser competitiu per destacar com el millor 

mestre de llengua estrangera o no et fixes en això? 

Si anéssim en un bot i cadascú portés un rem, avançaríem més ràpid si un fes més força 

que l'altre? 
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FRANCISCO RICO CABALLERO I ALEIX RODRÍGUEZ EMBID 

 

Quin és el teu nom? 

Em dic Jordi Sort. 

Alguna vegada vas pensar ser mestre? 

Sí, perquè sempre ajudava els meus amics a clas-

se a estudiar i moltes vegades els explicava allò 

que no entenien. 

I, si no, què t´agradaria haver sigut? 

De fet, també soc programador. Estic fent les du-

es coses que  m´agraden: dedico un temps a  pro-

gramar i un altre a ser mestre. 

Creus que els que venen de l´escola estan prepa-

rats per entrar a l’institut? 

Depèn de com sigui l´alumne/a, si està més o 

menys centrat/da a l’institut.  També penso que 

el canvi de l´escola a l´institut és molt difícil, ja ho 

sabeu.  N’hi ha que estan molt preparats/des. 

Sabies que el curs en què  repeteix  més és 3r de l’ESO? 

No, no ho sabia … 

Per què creus que és així? 

No tinc alumnes de 3r de l’ESO, però pot ser que sigui perquè sou dels més grans de 

l´institut i això  pot afectar. 

Si tinguessis un fill, t´agradaria que estigués a la mateixa classe on tu fas de professor? El 

tractaries igual? 

Tinc una nena petita, però no m´agradaria que estigués a la meva classe. Penso que la 

família  i el treball no han de barrejar- se. Però sí que la  tractaria igual. 

JORDI SORT ENTREVISTA 
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Per què vas triar estudiar Matemàtiques? 
No vaig estudiar Matemàtiques, vaig estudiar Enginye-
ria Industrial. Però les matemàtiques sempre m’havien 
agradat i a l’hora d’ensenyar  m’agrada més explicar 
matemàtiques. 
 
Quants anys vas estudiar? 
Vaig estudiar sis anys, cinc de la carrera i un per fer el 
projecte. 
 
Quan eres petita volies ser mestra? 
No. 
 
T’agrada aquest institut? 
És un institut agradable, petit... 
 
I els alumnes? 
Són una mica xarraires, però són bons xiquets. 
 
En quin poble o ciutat va ser el teu primer treball? 
Vaig començar a l’institut de Deltebre i hi vaig estar deu anys. 
 

SUSANNA VALLS ENTREVISTES 

JULEN JOSÉ I POL BALFEGÓ 

SUSANNA CASTELL 
 

Estàs bé en aquest institut?  
S’hi està molt bé, m’agraden els instituts petits com aquest, són acolli-
dors. 
 
A quins cursos fas classe? 
Faig classes a 2n, 3r i 4rt de l’ESO. 
 
Com són els alumnes amb tu? 
Des del meu punt de vista són bons alumnes, però molt xerradors (uns 
més que altres). 
 
Com són els professors amb tu?  
Són molt amables i em van rebre molt bé. 
 
Què li diries a un alumne que vol dedicar-se al dibuix? 

Que continuï així i que s’esforci al màxim per aconseguir bons resultats. 
 
Se’ls dona bé l'assignatura de Plàstica als alumnes? 
Sorprenentment, aquest és un dels instituts en què m’he trobat amb millors treballs. 
 
Quants anys fa que et dediques a aquest ofici? 
Fa divuit anys que em dedico a la plàstica. 
 
De què t’hauria agradat treballar si no haguessis pogut dedicar-te a la plàstica? 
A mi m’hauria agradat ser forestal.    
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L'Albert Samarra és un nou professor del nostre  poble a qui li vam fer unes quantes pre-

guntes per saber-ne més coses. 

Bon dia, Albert! 

Bon dia! 

Per què vas decidir fer-te professor d'anglès? 

Jo no vaig decidir ser professor d’anglès, sinó 

que volia ser professor en general. Simplement, 

perquè m’agrada aprendre. 

Creus que sent professor aprens? 

Aprens més que no pas ensenyes. 

Doncs mira, he estat tota la vida enganyat pen-

sant que els profes només ensenyen. I tu, apro-

ximadament, quant de temps vas haver d’estu-

diar per poder ser professor? 

Des que vaig entrar a la facultat fins que vaig 

acabar el màster. Doncs van ser més o menys 

uns vuit o nou anys. 

Això és molt de temps, no? 

És molt de temps, però bé, és el que hi ha. 

I sent professor i, si no m’equivoco, també  president de l’equip bàsquet de la Cala, encara 

et queda temps lliure per fer qualsevol cosa que tu vulguis? 

Home clar, es tracta senzillament d’organitzar-te, i també la pràctica. Perquè al final, com 

més treballes més pràctica acabes tenint i més aviat acabes de fer les coses. Abans, pre-

parar-me alguna cosa em podia costar molt de temps; però ara amb vint minutets o mit-

ja hora ja ho tinc tot planificat. 

 

Albert Samarra 
ENTREVISTA 

XAVI LAPUERTA 
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ENTREVISTA 

Doncs sí, tens tota la raó, ja que amb tanta pràctica pots acabar 

de fer les coses molt mes aviat. Bé, sabent tot això, tu has sigut 

mai exalumne d’aquest institut en el qual estàs treballant ara? 

Sí, de fet crec que quan vaig arribar, es quan es va començar a 

fer primer i segon de l’ESO, ja que abans hi havia setè i vuitè. I 

justament jo vaig passar de vuitè a tercer de l’ESO, que va ser 

quan vaig venir aquí. 

O sigui, que tu primer i segon d’ESO mai vas arribar a fer-los? 

Exactament 

Has estat mai en un altre institut treballant abans d’arribar a la 

Candelera? 

Sí, mira. Curiosament, el primer dia que vaig acabar la carrera, em va sortir la meva primera fei-

na: professor en una universitat. I després vaig ser mestre d’infantil i de primària. Vaig estar a 

Terrassa,  Castellar del Vallès, Sabadell i enguany aquí, a l’Ametlla. 

Has viatjat molt! Doncs Albert, moltes gràcies per la teva atenció.  

De res home. Moltes gràcies a tu per fer-me aquestes preguntes tan interessants. Fins aviat! 
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             QUINS PROFES SÓN? 
        per Elena Ferrando 
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10 CURIOSITATS 
                                            Per Mohammed Lakbiach  

 
 

1. El nom més llarg del món és Brhadaranyakopanishadvivekachudamani Erreh Muñoz. Es tracta 

d’un veterinari mexicà de 36 anys (Informació extreta de la BBC). 

 

2. Més de 107.000 milions de persones han nascut i viscut 

a la Terra durant els 162.000 anys que té la humani-

tat, segons els càlculs realitzats per l’expert en estadísti-

ca del Centre de Matemàtiques i Informàtica d’Holanda, 

Peter Grunwald. 

 

3. Un home va néixer amb dos cares. Es deia Edward  Mor-

drake i va viure al segle XIX. Era fill de la comtessa Dar-

lington d'Anglaterra. Va néixer amb una duplicació del 

crani; la segona cara no era funcional. 

 

4. El salt de longitud més llarg del món el va fer el nord-

americà Bob Beamon saltant la increïble distància de 

8,90 metres als Jocs Olímpics de Mèxic del 1968. 

 

5. Entre els anys 1725 i 1765 una dona russa va tenir vint-i-set parts. Van donar a llum 16 bes-

sons i 4 trigèmins. No se’n coneix el nom, però se sap que va ser la dona d’un agricultor anome-

nat Feodor Vassilyev.  

 

6. Hans Steininger, un home que intentava tenir la barba més llarga del món, va morir quan el seu 

poble, Braunau Am Inn (Àustria), es va incendiar i a l’intentar córrer no va recollir la seva barba, 

la va trepitjar i de l’impacte del seu cap amb el terra va morir. Això va passar el 1567. 

 

7. El 14 de febrer de 2005 Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim van inventar Youtube.   

 

8. El nord-americà Robert Pershing Wadlow va ser l'home més alt de la història. Va arribar a fer 

272cm amb un pes de 220kg.        

 

9. Amb una recaptació internacional de més de 2796 milions de dòlars nord-americans, Avengers: 

Endgame (2019) és la pel·lícula més taquillera de la història.     
   
10. El Parc nacional de Yellowstone, establert el 1872, és el primer parc nacional del món.  
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