
Una nova promoció aca-

ba el seu cicle a l’institut 

i és el moment del comi-

at. En el meu cas, a 

més, coincideix amb el 

final de la meva vida 

professional, que he 

desenvolupat majoritàri-

ament en aquest Centre. 

Quan vaig arribar al 

Monturiol l’any 1984 pro-

cedent de l’empresa pri-

vada i amb un coneixe-

ment molt minso del 

món educatiu poc m’i-

maginava que, tal com 

dic a l’encapçalament, 

aquest seria l’institut de 

la meva vida.  La prime-

ra persona que em va 

rebre i em va explicar les 

meves tasques i funci-

ons va ser la dona amb 

qui comparteixo la meva 

vida des de fa més de 

30 anys.  L’ambient i la 

manera de funcionar del 

Centre, en aquells mo-

ments conegut com “la 

FP”, ja tenien moltes de 

les característiques que 

encara avui són el nos-

tre segell d’identitat: Re-

lació propera professorat

-alumnat, atenció perso-

nalitzada sense deixar 

ningú enrere, treball en 

equip, bon ambient de 

treball, cultura de l’es-

forç... Després d’aquest 

primer curs vaig voltar 

durant nou anys per al-

tres Centres per tornar, 

aquest cop definitiva-

ment, al Monturiol l’any 1995. 

Durant aquests 21 anys he 

fet tots els papers de l’auca: 

tutor, coordinador, Adminis-

trador, Cap d’Estudis i, final-

ment i de manera quasi fortu-

ïta, director, càrrec que he 

exercit durant els nou darrers 

cursos i que vaig deixar a 

final del curs passat en aca-

bar el segon mandat, deixant  

pas a una direcció renovada i 

que està donant un nou im-

puls al  Centre. 

D’aquest anys de direcció vull 

recordar les anècdotes amb 

les que he acolorit els meus 

parlaments,  tant en els actes 

de rebuda com de comiat de 

l’alumnat i en les que volia 

remarcar algun dels trets d’i-

dentitat del nostre institut. 

Algunes ja s’han convertit en 

un clàssic, com la del pianista 

famós que adorava i alhora 

odiava tocar el piano, amb la 

qual volia escenificar que el 

camí a la felicitat és difícil i no  

sempre divertit. També era 

coneguda la d’aquell home 

que va perdre diverses elec-

cions- congressista, senador, 

governador- fins que al final 

va ser elegit president dels 

Estats Units, per il·lustrar el 

valor de la tenacitat. O aque-

lla entrevista a Picasso on, 

contradint l’entrevistador, afir-

mava que la inspiració passa-

va molt de tarda en tarda i, 

per tant,  el millor era que et 

trobés treballant, com exem-

ple de constància.  I per aca-

bar la del lema de l’escut del 

Col·legi Major on vaig 

residir una part dels meus 

anys universitaris, que 

deia en llatí “per aspera 

ad astra”, és a dir, “per 

les espines cap a les es-

trelles”, per sintetitzar el 

valor del sacrifici. Tots 

aquests valors i molts 

altres són els que inten-

tem transmetre al Montu-

riol i que, des de sempre, 

ens han fet un institut es-

pecial. 

Ara vindran temps de de-

cisions. Per a mi més 

senzilles(a què dedicaré 

el temps lliure?), per a 

vosaltres més complexes

(Què vull ser, on vull arri-

bar, amb qui vull compar-

tir la meva vida,...), ja que 

marcaran el vostre futur. 

Però és important que 

tingueu present que les 

decisions que prengueu 

mai son neutres, sempre 

tenen conseqüències.  

Per arribar als vostres 

objectius, us caldrà es-

forç, constància i sacrifici, 

per tant, cal que les deci-

sions que prengueu es 

corresponguin amb el que 

realment voleu fer i us fa 

feliços. Confio que tot el 

que us hem intentat trans-

metre al Monturiol us aju-

di en el vostre camí i que, 

com jo, pugueu dir amb 

orgull “el Monturiol, l’insti-

tut de la meva vida”. 

Molta sort!! 

Miquel Turró Frigola 
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Una mica d’història. 

Any 2.016: 80 professors, 
CFGM, CFGS, ESO, BTX, 
CAM , CAS i 800 alumnes. 

volupament possible, en la seva 
dimensió individual i també en la 
seva inserció social, de tots els nos-
tres alumnes, treballant des de l'e-
ducació, la cohesió social i el res-
pecte pel medi. Al mateix temps, 
també volem aconseguir la satisfac-
ció dels professionals que treballen 
al centre, la confiança i la participa-
ció dels pares i la corresponsabilitat 
amb l'entorn." 

Així doncs, des d'aquell any 1974 
en què va arrencar la història de 
l'actual INS Narcís Monturiol, el cen-
tre no ha renunciat mai a la voluntat 
de créixer i millorar en la seva tasca 
educativa i social. En els anys que 
han de venir, i tal i com queda escrit 
en el Projecte Educatiu de Centre, 
la missió de l'INS Narcís Monturiol 
ha de ser la d’oferir un servei de 
qualitat i aconseguir el millor desen-

I ara? 

Any 1.974: 4 
professors, 2 
especialitats i 20 
alumnes. 

Els inicis de l'actual INS Narcís Montu-
riol es remunten a l'any 1974. 
En el primer curs de funcionament 
(1974-1975), es disposava d'una plan-
tilla de quatre professors que impartien 
les especialitats d'Electricitat i Delinea-
ció a una vintena d'alumnes. El curs 
següent, a més de les especialitats 
esmentades, es va introduir l'especiali-
tat Administrativa. 
L'octubre de 1979, un cop finalitzades 
les obres de l'actual edifici, es traslla-
daren les dependències a la nova seu 
per iniciar-hi el curs 1979-80. Era el 
moment de proposar un nom que de-
nominés de manera significativa el 
centre. Les propostes sorgides del 
Claustre foren dues: Institut de Forma-
ció Professional Alt Empordà i Institut 
de Formació Professional Narcís Mon-
turiol, que fou la denominació accepta-
da majoritàriament i que fins el dia 
d'avui es manté. 
La inauguració oficial de l'Institut es 
produí el mes de febrer de 1980. El 
curs 1980-81 s'introduïren les especia-
litats d'Automoció i Secretariat, el 1981
-1982 la de Perruqueria i el 1982-1983 
la d'Electrònica. A partir d'aquí, el cen-
tre va anar creixent, fins arribar a una 
matrícula de 928 alumnes el curs 1993
-94. 
Amb la implantació de la Ley de Orde-
nación General del Sistema Educativo 
1/1990, (LOGSE) de 3 d'octubre, a 
partir del curs 1996-97, el centre passà 
a denominar-se Institut d'Educació 
Secundària Narcís Monturiol, i s'inicià 
l'extinció gradual de la Formació Pro-
fessional, per adaptar els estudis a les 
exigències de la llei vigent. Aquest 

procés va finalitzar totalment en acabar 
el curs 2000-2001. En aquell curs, el 
centre disposava de 67 professors, i una 
matrícula de 846 alumnes. 
L'Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) s'inicià l'any 1996, quan es matri-
cularen els primers alumnes, de forma 
simultània, a primer i tercer curs. En 
finalitzar la primera promoció, el curs 
1998-99 s'instauraren els estudis de 
Batxillerat (modalitats de Ciències de la 
Naturalesa i la Salut, d'Humanitats i Ci-
ències Socials i de Tecnologia). 
Per altra part, també durant aquest perí-

ode de transició, en el curs 1998-99 es 

començaren a impartir Cicles Formatius 

de Grau Mitjà de les especialitats d'Elec-

tromecànica de vehicles, d'Equips elec-

trònics de consum i de Perruqueria. 

Posteriorment, el curs 2000-2001, s'ini-

cià un nou Cicle Formatiu, també de 

Grau Mitjà: el d' Equips i instal.lacions 

electrotècniques i al curs 2003-2004 el 

d' Estètica Personal i Decorativa. A par-

tir del curs 2005-2006, s'imparteix el 

Cicle Formatiu de Grau Superior de Sis-

temes de Telecomunicació i Informàtics. 

El curs 2006-2007) el centre ofereix el 

Curs d'Accés a Cicles Formatius de 

Grau Superior. 

Fa alguns cursos va iniciar-se el Cicle 

Formatiu de Grau Superior d’Automoció 

i l’anomenat CAM (Curs d’accés a grau 

mig). 

I, com a novetat, de cares al curs vinent 

es començarà a impartir el cicle formatiu 

de manteniment electromecànic en mo-

dalitat dual. 



El sentir de les persones.  

Ha estat un plaer compartir aquests 
anys amb vosaltres.  
Espero que ens porteu dins la mot-
xilla que us acompanyarà en aquest 
nou viatge. 
Viviu el present, recordeu el passat i 
construïu el futur! 
 

Sandra Carbonell. Directora 
 

Vam començar sent una colla de 

desconeguts, una nova etapa a la 

nostra vida, i ara ja som aquí, al 

final de tot, tots junts, de la mateixa 

manera que van començar, formant 

una petita família. 

Montse Sánchez  
 
Ha estat una gran experiència i una 
gran etapa de la meva vida. D'a-
quest institut m'emporto un munt de 
records, molts amics i una gran fa-
mília. Gràcies a tots els professors i 
alumnes que m'han acompanyat en 
aquest camí. Sort i ens trobarem en 
un futur, que el món es un mocador. 

Aarón Rodríguez Ramos   

Ser en aquest institut ha estat in-

teressant perquè he anat passant 

per diferents experiències al llarg 

dels cursos així com de professors 

com de companys. Sé que això 

continuarà, però que alguns se n'a-

niran. Vull acomiadar-los a tots, fins 

i tot, els que no conec. Sincera-

ment: ha estat divertit i tot ha passat 

ràpidament. He après moltes coses 

de la vida. Moltes gràcies per la 

vostra companyia! 

Ossama Ben Moussa 

" No abandonis les ànsies de fer de 
la teva vida quelcom extraordinari"  
de Walt Whitman 
 

Montse Guerra 
 
A la vostra edat i en època de deci-

sions importants com les que teniu 

ara, em van donar el millor consell 

que mai m'han donat. Ara, m'agra-

daria compartir-lo amb vosaltres: 

"Busqueu alguna cosa que us apas-

sioni i intenteu amb totes les vostres 

forces fer-la millor que ningú". 

 

Albert Masoliver. 

Durant aquests quatre anys que 
he estat en aquest centre, des del 
primer dia que vaig arribar fins 
l'últim que hi estaré, els records 
no els oblidaré mai. 
Vaig arribar d'una escola on no-
més érem vuit persones a classe, 
les de tota la vida i que al temps 
de passar de sisè a primer d'ESO, 
ens vam separar. Va ser un canvi 
molt gran i complicat en diferents 
àmbits. Al principi va ser difícil 
adaptar-me al centre i a les seves 
instal·lacions, però al final, profes-
sors i alumnes t'acaben acollint 
bé. Cada curs té les seves coses, 
positives i negatives, fas noves 
amistats, on al cap d'un any ja no 
ho seran tan o al final les perdràs, 
però tot té els seus records i sem-
pre ens hem de quedar amb el 
que és bo.  
Cada cop que avances, les matè-
ries augmenten la seva dificultat, 
els professors són nous i la classe 
també. Una classe, quan ja pas-
ses tot un any juntament amb ells 
sis hores al dia, set dies a la set-
mana amb aquestes persones, 
s'acaben convertint en família.  
Només puc dir que gràcies per 
aquests quatre anys, professors i 
alumnes. 

Lídia Poch Brugué 
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Vaig estar temptant la sort, 

mesurant les paraules, 

vaig flotant entremig dels 

    records.  

I flotant buscant el paradís, 

retallant les distàncies que 

em transporten a un món  

    indecís. 

Però jo mai seré feliç com ho 

he estat A L’INSTITUT. 
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Acabem una etapa important de la 

nostra vida, acabem la secundaria. 

Tres trimestres intensos amb un 

gran esforç que és el que queda 

reflectit a les notes finals. Me’n porto 

bons moments i no tan bons. Hem 

rigut però també hem plorat, ja sigui 

per haver suspès un examen o per 

por de suspendre alguna assignatu-

ra. Prefereixo quedar-me amb els 

bons moments i oblidar-me dels no 

tan bons. Les llargues converses 

amb la tutora quan et pregunta que 

com va tot, on mostra la seva preo-

cupació per tu i per com et va el 

curs. El més important que m'em-

porto de tot aquest recorregut per la 

secundaria són les bones amistats i 

haver tingut uns grans professors 

als quals he de donar les gràcies 

per tot el que han fet per nosaltres i  

voler sempre el millor per tots. Un 

viatge, un magnífic viatge a Itàlia en 

el que hem compartit moments tots 

junts amb companys i amb profes-

sors. En general ha estat una etapa 

de la meva vida inoblidable la que 

avui tanco i començo una altra en 

aquest mateix centre. 

Alejandra Fernández 

L’ ESO m'ha marcat molt a mesura 

dels anys, després de l'escola no 

sabia a què m'enfrontava, tenia por i 

inseguretat. Al cap del temps vaig 

anar creixent i veig com els nens de 

primer entren a l'institut amb el ma-

teix temor que jo. Ara ja m'he fet 

grandeta, he crescut i penso... en 

realitat l’ ESO no és nomes estudis i 

professors, l’ ESO és la nostra ado-

lescència, una llarga etapa en la 

nostra vida. 

Aziza Zarhouni  

Un plaer haver pogut fer-vos classe 

aquest curs. He gaudit molt de la 

meva feina. Frustració per no haver 

aconseguit que tothom acabés el 

curs amb bona nota. Records molt 

bons i inesborrables. No us desitjo 

sort perquè no és el que us cal, 

però sí molt d'encert en les vostres 

tries de futur. I molts d'ànims perquè 

el millor encara ha de venir. Diuen 

els poetes que "Tot està per fer, tot 

és possible avui" i "Reivindico el 

espejismo de intentar ser uno mis-

mo, ese viaje hacia la nada que 

consiste en la certeza de encontrar 

en tu mirada la belleza" 

Fernando Aísa 

Vaig anar a parar al Monturiol de 

rebot. No era ni el que volia ni el 

que esperava. Però el cert és que 

m'ha canviat la vida. I ara el més 

senzill seria dir que he après moltes 

coses i que ha sigut una època ge-

nial. Però com tot, no tots els mo-

ments que he viscut aquí han sigut 

per emmarcar. Això sí, ara puc dir 

que sí que m'han servit per créixer. 

He crescut com a persona. He ha-

gut de superar obstacles i reptes, i 

cal dir, ara sí, que sense el suport 

d'aquest professorat magnífic, no 

hauria pogut tirar-ho endavant. No-

més em queda donar les gràcies a 

companys, amics, i professors, que 

han fet d'aquests dos anys, una 

època plena de bonics records i 

moltes emocions. 

Carme Nolla Ollé  

 

He patit durant els meus quatre 
anys a l'institut però per sort hi han 
pocs professors que m'han ajudat 
pel camí. Però també hi han altres 
que m'han posat dificultats en mol-
tes coses. En els meus pensaments 
mai voldré tornar a l'institut. Això sí, 
sempre portaré als meus pensa-
ments a tots aquells que m'han aju-
dat. 
 

Eric García Díaz 
 

Aquests anys d'institut han estat 

bastant diferents respecte de l'esco-

la. Sempre passen coses, que pot-

ser en aquell moment, penses que 

són molt dolentes, però després et 

quedes amb tots els bons records, 

amb les coses positives. Saps que, 

en definitiva, tot el que ha passat és 

per aprendre a ser millor cada dia. 

Nohelia Arguijo 

Acaba una etapa. 
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Els meus companys, aquelles perso-
nes que m'eren totalment desconegu-
des i que s'han convertit en la meva 
segona família. 
De l'estada al Narcís Monturiol me 
n'emporto molts records, bons i do-
lents, persones que ja no hi són, no-
ves i meravelloses amistats, dies 
d'estrés tampoc han faltat, milers d'e-
xàmens, treballs i deures que després 
he vist recompensats amb bons resul-
tats. Professors... Puf, alguns els re-
cordaré tota la vida i d'altres els obli-
daré en qüestió de mesos un cop surti 
d'aquí. 
Cap de nosaltres, o molt pocs, té ga-
nes de venir cada dia a un quart de 
nou del matí, odiem amb tot el nostre 
cor l'alarma del mòbil que ens obliga 
a aixecar-nos tan d'hora. Però, al cap 
i a la fi, en algun moment de la nostra 
vida, d'aquí uns anys, enyorarem tots 
els moments que hem viscut junts i 
els recordarem amb nostàlgia. Només 
vull dir-vos una sola paraula, GRÀCI-
ES. 

Anna Martín 

 

 
Jo he repetit, i ha estat una experièn-
cia molt estranya. Ara estic aprovant, i 
em quedo amb això. 

 
Lucía Alexandri 

 
Per a mi ha estat un curs dur, però 
espero que hagi valgut la pena i acon-
segueixi el meu propòsit que és l'E-
SO! 
Espero aconseguir-ho i continuar es-
tudiant. He conegut a persones que 
m'agradaria conservar-les per sem-
pre. 

 
Teresa García 

 
4to de ESO es el último curso obliga-

torio para algunos el fin de sus 

estudios. Un curso lleno de obstácu-

los que superar para luego abrir 

nuevas puertas y forjar un futuro. Fue 

un año de buenas experiencias y 

un respeto mutuo entre los compa-

ñeros, y quizás en un futuro nos 

volvamos a reencontrar con una son-

risa. 

Youssef Khaichouh 

 

Ha acabat el curs. Ara tocar tancar 

aquest llibre i obrir-ne un de nou. 

Aquests anys han estat molt intensos, 

amb molts moments feliços, i alguns 

de no tant. Les noves amistats, i les 

no tan noves, han suposat un record 

inoblidables. Els professors, alguns, 

m'han deixat més bons records que 

d'altres, però m'han ajudat en tot mo-

ment.  

En aquest centre he crescut, m'he 

format com a persona. 

Gràcies a totes les persones que en 

algun moment han passat per la meva 

vida en aquest centre i han fet d'a-

questa experiència una experiència 

inoblidable. 

Montse Soler 

Ningú va dir que seria fácil. 

El temps passa. 
Creixem i 
deixem petjada. 
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Quantes hores passades!!! 

Qui és qui? 

Si aquests vidres 
parlessin... Quantes 
i què boniques 
històries 
explicarien!!! 
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Viatges: Nous horitzons. 

"El Monturiol sempre serà casa vos-
tra. Durant alguns anys, per mi els 
més importants, heu format part de 
les nostres vides.  
Vau arribar essent uns nens i nenes 
i ara esteu en plena adolescència, 
etapa de descoberta, de creixement 
a tots nivells, de gaudir però també 
de presa de decisions.  
I decidir no sempre és fàcil. No pas-
sa res si en un moment donat no 
preneu la decisió correcta. Sou jo-
ves i el camí és llarg.  
Si mai teniu cap dubte de què fer, si 
us perdeu en el camí, si necessiteu 
consell... torneu a casa. Aquí sem-
pre us rebrem amb els braços 
oberts. Bona sort!" 
 

Rosa Rodríguez 
 

El intituto es facil. Es como ir en 

bicicleta y que la bicicleta esté en 

llamas, y que el suelo esté en lla-

mas, y que todo esté en llamas por-

que estás en el infierno. 

 

Iván Ramírez 

El meu pas per l'institut m'ha ajudat 

a madurar i a reflexionar sobre el 

que vull a la meva vida. 

Carles Blanch 

Bé doncs aquí s'acaben uns quatre 
anys amb les seves coses bones i 
les dolentes, més de bones que de 
dolentes, tot s'ha de dir.  
A primer, em va costar molt adaptar
-me al canvi però a la meitat del 
primer trimestre ja  vaig aconseguir 
adaptar-me. 
He fet amics que mai oblidaré i pro-
fessors que han fet que matèries 
que no m'agradaven m'acabessin 
agradant. 
Donar les gràcies a tot l'equip de 
professors per ajudar-me a millorar 
en aquests quatre anys magnífics. 
Salut i força el canut a tothom. 
 

Arnau Pararols 

Quan vaig arribar a l'institut tenia la 

impressió de trobar-me en un món 

nou. Després, quan ja t'hi acostu-

mes, et trobes com a casa. Conei-

xes gent, fas noves amistats, també 

enemistats... Tens els teus dies do-

lents, però també molts de bons. 

Per mi ha estat una etapa molt posi-

tiva. Ara toca enfrontar-me a un al-

tre món nou! 

Adrián Escarabajal 

 

Com tot hi ha coses bones com do-

lentes. Durant els quatre anys de 

l'ESO he après moltes coses, com 

per exemple el valor de l’amistat i 

he tingut molts records bonics amb 

els meus companys i moltes han 

estat en les sortides que realitza el 

Centre. Però això no vol dir que no 

he tingut records dolents. Els que 

més recordaré són els bons. Troba-

ré molt a faltar els professors, com-

panys i les aules en les que he pas-

sat els quatre anys de la meva vida 

i el que trobaré més a faltar són les 

hores de pati ja que reia molt amb 

els meus companys. 

Sanai Lachaal 

Tota la vostra vida dureu damunt un 
sac. És el sac de la vostra formació. 
Cada instant que hi dediqueu és un 
gra de sorra que va omplint aquest 
sac. 
Us desitjo de tot cor que els vostres 
sacs siguin ben plens. 
És una llarga tasca. 
Anims. Molta sort !!!! 
 

Jordi Vázquez  
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Gaudir, interpretar, aprendre. 

La meva estada en aquest centre, 
suposo que com tots els meus com-
panys, ha tingut coses molt bones i 
coses que no ho són tant. 
La veritat és que me'n duc un bon 
record d'aquest centre ja que he 
pogut conèixer a totes les meves 
amistats. 
Només he estat dos anys en aquest 
centre, però han sigut molt agrada-
bles. Plens de riures, plors i noves 
experiències.  
Tercer va estar un any que repetiria 
amb els ulls tancats, ja que va ser el 
primer any que vaig estar en aquest 
centre i va ser molt agradable. 
Quart també ha estat un any agra-
dable i sobretot el viatge a Itàlia, 
però ha estat una mica més compli-
cat. 
Me'n porto moltíssimes coses bones 
d'aquesta etapa, i espero emportar-
me-les també els dos anys de batxi-
llerat que em queden en aquest 
centre. 

Ivet Princep 

A veure... Què dir que no s'ha dit 

ja? Porto quatre anys a l'institut i ja 

n'estic una mica fart de deures, d’e-

xàmens, de treballs, de passar-me 

hores a classe mig avorrit, de des-

prés seguir aquestes hores a classe 

mentre feia deures... Un suplici, un 

veritable suplici. Deixant de banda 

la qüestió del treball, però, ha sigut 

divertit. Com molts hauran dit abans 

i diran després de mi, en aquests 

quatre anys he conegut més de mi, 

dels meus amics, de relacions... He 

après de la vida, m'he fet savi. I això 

és un coneixement que cap llibre ni 

cap classe és capaç d'atorgar. I ai-

xò, al cap i a la fi, és el que defineix 

cada persona, i és més important 

que qualsevol currículum. Perquè 

sense saber com viure, estarem 

perduts. Moltes gràcies per haver-

me ensenyat a caure per després 

aixecar-me amb més força. 

Pau Galiana 

Quan vaig començar en aquest cen-

tre pensava que em costaria molt 

adaptar-me, però va ser tot el con-

trari al que pensava. El primer dia 

vaig conèixer a molta gent i vaig 

tenir l'oportunitat de triar les optati-

ves que m'agradaven. Em quedaré 

amb tots els somriures, els bons 

moments durant les excursions... 

Ha estat un any molt bonic. 

Bouchra Zerki 

Aquest any m'ha agradat molt per 

les noves experiències que he tin-

gut a l'institut. 

Al principi de curs no m'agradava 

anar a l'insti i encara no m'agrada 

pel fet d'aixecar-me per anar des de 

Bascarà a Figueres  tot els dies i 

aixecar-me  a les 7:10 per anar al 

bus,  però m'agrada estar amb els 

amics i aquí hem passat molts mo-

ments divertits i alegres. 

Jhoselin Maldonado 
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Junt@s hem estat més fort@s. 

Quan vaig arribar a 2n d'ESO, l'experi-

ència de ser nova, no em va agradar. Hi 

havien conflictes involuntaris, mirades 

no molt agradables, etc. Els mesos van 

passar  i semblava que tot girava i ana-

va millor. Aleshores en un obrir i tancar 

d'ulls ja ens vam veure tots un altre cop 

a 3r, clarament les coses sí que havien 

canviat i un nou curs amb alegries, riu-

res, amics, confiances i algunes que 

altres persones noves van aparèixer. 

Molts bons records de les classes, de 

sortides, etc. Encara hi queden. Des-

prés d'un esperat i bonic estiu, vam tor-

nar a la rutina, però aquest cop fent 4t, 

molts bons companys  encara hi són i 

d'altres ja no. Moltíssimes més experi-

ències amb ells i moltíssimes hores de 

classes amb bona companyia, quan 

volen, és el que quedarà. El millor de tot 

va ser el viatge a Itàlia, el considero un 

dels millors viatges de tots. Ara, miro el 

passat i trobo a faltar els companys que 

vaig deixar enrere a Tortos, la meva 

ciutat natal, amb els que sempre hi he 

estat. I, també trobré a faltar als com-

panys que ara ens deixen en aquest 

camí cap al futur. 

Abril Galiana Carbó 

Aquests anys per l’institut han marcat 
un gran canvi en la meva vida, he ma-
durat, he après molt i també he fet molts 
amics. 
Han estat anys d’aprenentatge que, re-
alment, han estat bons.  
Al principi entres espantada a 1r ja que 
és un lloc nou amb gent nova, però amb 
el temps es converteix en una segona 
casa, on vius moltes experiències. 
En part fa molta pena acabar l’ESO, 
però ens espera una nova etapa que 
hem d’afrontar i viure com va ser en el 
seu moment la ESO.  

Míriam Torres 

La meva experiència a l'ESO no m'ha 

agradat molt, però m’ emporto bons re-

cords. 

Nisrin El Hadrouj 

Molts de vosaltres heu estat 

alumnes meus, bé a català o bé 

a teatre. I ara que arribeu al final 

d’una etapa vull desitjar-vos el 

millor futur possible i que els 

déus siguin generosos i plaents. 

Ernest Pibernat 

. 

No tingueu por d'imaginar, pro-

jectar, crear-vos, escollir i equi-

vocar-vos, ara ha arribat el mo-

ment de créixer i construir pas a 

pas el vostre camí. Us desitjo el 

millor.  Ha estat un plaer compar-

tir una part del meu temps amb 

vosaltres. Una abraçada 

Sara Salip 
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Junts hem fet un camí. 
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Que ja no té marxa enrere. 
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Un bon record per sempre. 

Han estat quatre anys molt durs, 

però també divertits. Me’n porto 

molts bons records i també amics 

nous. Em sento satisfeta per tot 

aquest temps ja que he après molts 

coneixements. 

Hajar Lahlal 

En quatre anys que he estat aquí, 
puc dir que ha estat com ser a casa 
meva, quatre anys en els quals no 
em penedeixo de res. He jugat, sal-
tat, ballat, i sobretot: cridat, he fet 
amics als quals he vist riure, plorar, 
agobiats, amics que s'han convertit 
en desconeguts, desconeguts que 
s'han convertit en germans... L’ 
ESO, tres lletres, quatre anys en els 
quals s'ha estudiat i a més suspès, 
s'ha deixat d'estudiar i potser s'ha 
aprovat, moments de depressió, 
hem plorat junts i també hem rigut 
tots plegats, són quatre anys inobli-
dables, amb professors "millors" o 
"pitjors". Donar les gràcies a tots 
aquells que m'han ajudat en tot, 
recolzat en els pitjors moments i 
gràcies a tots aquells que han estat 
sempre en els meus millors mo-
ments. 

  Khardiatou Kande 

Sincerament, en aquests qua-

tre anys he après molt, tant de 

les classes  com dels com-

panys. He tingut anys millors i 

anys pitjors, però he fet molts 

amics que van i vénen o fins i 

tot repeteixen. He aprés a po-

der treure'm la vergonya des-

prés de tants d'anys (encara 

que he de confessar que en-

cara em poso nerviosa a l'hora 

de presentar). Aquests quatre 

anys he pogut créixer com a 

persona, i me'n sento orgullo-

sa. Últimament, he hagut de 

prendre decisions que m'han 

fet pensar a voler tornar al 

2013, però sempre s'ha de 

tirar endavant no? Vagi on 

vagi, sigui la distància que 

sigui sempre recordaré 

aquests anys, tots els amics, 

totes les excursions, totes les 

experiències... 

Amàlia Sabater 

Us toca decidir. Decidiu-vos 

per allò que us agrada i us fa 

feliços. En allò que trieu hau-

reu de ser bons, molt bons. 

Mentre feu el camí haureu de 

treballar molt i dur. Valdrà la 

pena que mentre duri el viatge 

en gaudiu i sigueu feliços.  

 

Miquel Turró  

El meu pas per l'institut ha estat sens 

dubte una experiència brutal. Primer 

s'ha de dir que quan vaig començar 

l'institut pensava que ho passaria 

malament per qualsevol problema que 

pogués haver. Però no va ser així, 

sinó que va ser al revés i vaig conèi-

xer a molta gent nova. Per una part 

em fa molta pena acabar l’ESO, ja que 

tots els meus records de l'adolescèn-

cia poc a poc s'estan anant. Ara arriba 

el moment en que ens hem de parar a 

pensar  què volem fer quan siguem 

grans i és el punt en què tots els nos-

tres camins comencen a dividir-se. I 

on tots podrem fer nous amics i noves 

vides. Me’n porto molts bons records 

de l'institut, ja que he rigut, plorat i 

emocionat moltes vegades. 

Els amics que he fet a l'institut m'han 

demostrat que es poden confiar en 

ells i que si necessito qualsevol cosa, 

sempre estaran per recolzar-me 

I nomes espero que en un futur des-

prés de batxillerat, encara pugui tenir 

la mateixa confiança amb els amics de 

l'institut. El meu pas per l'institut ha 

sigut plena d'emocions i sentiments. 

Aida García Martínez 

Recordo amb carinyo la vostra arriba-
da a l'Institut i la primera entrevista al 
juliol atemorits, nerviosos i expectants 
davant les novetats que se us presen-
taven... 
Hem crescut junts i he après molt de 

vosaltres en el complex dia a dia. Ara 

ja formeu part de la meva persona i 

me n'alegro d'haver compartit amb 

vosaltres tantes estones i vivències. 

Fins sempre!! 

Núria Tuset 

 
Ha estat un gran curs, amb bons i 
mals moments però m'emporto gran-
díssims moments i grandíssimes per-
sones que això és el que realment 
importa. 

Najla El Artab 

 

 

 

Quan tot s'enlaira 

toco els somnis de punte

      tes, 

junts podem arribar més 

lluny, més lluny.  

TXARANGO 
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Hem de prendre decisions 

Aquí teniu un record de quina 

cara fèieu quan vau acabar 4rt 

d’ESO.  Riallers, cansats, inqui-

ets, amb ganes d’acabar una eta-

pa i començar-ne una altra. Pot-

ser una mica atemorits, perquè 

no teniu clar què us espera ni 

què us trobareu a partir d’ara. 

Només us vull desitjar molta sort 

amb tot el que feu a partir d’ara. I 

confio que acabareu essent unes 

persones adultes felices. I tan de 

bo jo hi hagi contribuït un xic. 

Una abraçada i fins sempre.  

Montse Fiol 

Realment ha estat un plaer com-

partir amb vosaltres. Sou molt 

macos. Una de les millors coses 

de la nostra feina és passar les 

hores amb gent que vol millorar i 

aprendre però també que té ga-

nes de riure i passar-s´ho bé. No 

perdeu la il·lusió ni la curiositat 

mai. Bon camí. 

Judit Molas 

La meva estada al Narcis Montu-
riol ha estat plena d'emoci-
ons satisfaccions i sorpreses. 
Han sigut quatre 
anys inoblidables . Al llarg d'a-
quests cursos he aprés moltíssi-
mes coses . Dono les gràcies a 
tots els professors/as que he anat 
tenint, els agraeixo per-
què gràcies a ells/as puc aplicar 
en un futur tot el que m'han ense-
nyat. 
 
“Només protegim allò que esti-
mem, 
només estimem allò que conei-
xem, 
només coneixem allò que ens 
ensenyen” 

Omaima Ganga 

 
 
 
 

En aquests quatre anys d'ESO, 
m’emporto molts records, sobretot a 
1r d'ESO, que era un nen molt can-
viat comparat amb ara, tant física-
ment com mentalment. M’emporto 
molts records, també de les excursi-
ons, de les esquiades de 3r i 4t d'E-
SO, van ser unes excursions molt 
entretingudes i emocionants, on vaig 
fer amistats que ara són molt bons 
amics i molt bones amigues. Me'n 
recordo a 3r, que van canviar de 
grups brutalment, perquè hi va ha-
ver un grup a segon que només 
aprovaven 3 o 4 persones. Aquest 
canvi va ser molt dur per mi ja 
que  em costa adaptar-me a coses 
noves. Per acabar cal dir que ha 
estat un camí molt dur, de tardes 
fent deures i estudiant, però que ha 
valgut la pena. Gràcies companys, 
gràcies professors. 

Víctor García Quintero. 

L'estada al centre durant aquests 
quatre anys ha estat una experièn-
cia més. Tots els nervis, estrès, llà-
grimes han estat un exemple de 
superació i aprenentatge per acon-
seguir allò que vols, en aquest cas, 
el graduat de l'ESO. 
Aquest 4t curs he de dir que ha sigut 
el millor de tots, el viatge a Itàlia 
sobretot és el que més marca. 
Darrere de tots els bons records 
també hi ha un sacrifici i esforç. De 
tot això m'emporto amics, algun que 
altre professor, uns més bons que 
d'altres.. però bé i sobretot l'experi-
ència que només vivim un cop. 

Carla Fernández 



Vaig ser professor substitut al Montu-
riol el curs 2007-08 i sempre he 
guardat molt bon record d'aquella 
primera parada a l'institut, dels seus 
alumnes i professors i del seu esperit 
càlid i generós. Quan el 2015 vaig 
saber que em destinaven definitiva-
ment a aquest centre, em vaig ale-
grar molt! Aquell record de fa vuit 
anys és ara una realitat i puc dir ben 
alt que em sento part d'aquest institut 
i del seu esperit. Bona part d'aquest 
sentiment ha estat gràcies a vosal-
tres, alumnes de 4t, amb qui he estat 
molt a gust tant a les aules com a 
l'intens "pelegrinatge" pel nord d'Ità-
lia. ;-) M'ha agradat molt compartir 
aquest espai-temps amb vosaltres!  
Ja només em queda desitjar-vos 
molt d'èxit en la següent etapa que 
aviat començareu, ja sigui acadèmi-
ca o professional. De ben segur que 
les nostres mirades es retrobaran en 
espais i temps venidors. Salut i fins 
aviat! 
 

Toni Motera 

Per mi, estar a aquest centre ha es-

tat un plaer. He tingut l'oportunitat 

d'aprendre amb grans mestres, de la 

mateixa manera que he conegut 

grans alumnes. Realment, la meva 

experiència ha sigut molt enriquido-

ra, en la que he après que el primer 

que importa és un mateix. Quan re-

cordi aquest centre, el primer que em 

passarà pel cap, sens dubte, serà 

haver-me atrevit a fer tantes coses, i 

a gaudir de tot allò nou que he gosat 

fer. Puc dir que en comptes d'ense-

nyar-nos una unitat, ens han ense-

nyat a ser una mica més persones. 

Agraeixo tot l'esforç per part dels 

educadors, amb tot el meu cor. Mol-

tes gràcies. A reveure, companys!  

Sílvia Ayala 

Si m'ho deixeu dir amb vers, 
ho faré millor que en prosa. 
Hem xalat no poca cosa; 
no hem deixat bufar el cerç.  
 
Ara busqueu el significat de les pa-
raules en negreta, feu l'anàlisi mètri-
ca de la quarteta, busqueu les sub-
ordinades, identifiqueu els pronoms 
febles (i digueu-ne la funció) i, final-
ment, feu la transcripció fonètica 
dels dos primers versos. Exercici 
opcional: escriviu una quarteta que 
segueixi aquest model. 

 
David Guixeras 

 
Vaig entrar per primera vegada en 

aquest institut amb una gran por que 

m'envaïa. A poc a poc, em vaig anar 

adaptant a aquesta nova etapa de la 

meva vida. Els estudis m'han anat 

millor del que em pensava. He fet 

nous amics i amigues, he après mol-

tíssimes coses i ara que tot això 

finalitza, m'emporto el millor de ca-

dascuna de les persones que he 

conegut durant aquests quatre 

llargs, interminables i durs anys. 

Gràcies a cadascú de vosaltres per 

aguantar-me tots els dilluns a les 8 

del matí, en els meus millors i pitjors 

dies, per ensenyar-me tantíssimes 

coses... Però sobretot, gràcies per 

haver-me ensenyat tantíssims valors 

de la vida i, per haver-me fet créixer 

com a persona. 

Paula Cabrera 
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El poder de la imaginació 

Hi ha una força motriu més pode-

rosa que el vapor, l'electricitat i 

l'energia atòmica: la voluntat. Bon 

camí, salut i sort!! D’Albert Ein-

stein  

Pep Serrano  

No és un “adéu”, és un “aquí hi sóc 

per quan ho necessiteu”, i penseu 

que a la vida, el que a vegades 

sembla un final és realment un nou 

començament i un nou repte".  

Teia Roca  

Bueno, estos años para mi en el 

instituto han significado mucho. En 

primer lugar porque se ha extendido 

mi conocimiento hacia muchas ma-

terias y, en segundo lugar, he cono-

cido a muchísimas personas in-

creíbles que han llegado a significar 

mucho para mi, desde personas 

que no me caen muy bien que  di-

gamos,hasta las que se han llegado 

a convertir en mis mejores amigos. 

También, quería agradecerle a los 

profesores ya sé que aunque algu-

nas veces desearía hacerles las 

vida imposibl cuando recapacitó, 

me doy cuenta de que la mayoría 

de cosas que hacen lo hacen por 

nuestro bien, para que progrese-

mos y nos vayan bien las cosas. 

Muchas gracias Monturiol 

Andrés Felipe Riascos 



Bé, com ja sabem, o hauríem de 

saber, el curs està pràcticament 

acabat i, a partir d’ara, deixareu 

aquesta “guarderia” per nens de 16 

anys i us començareu a enfrontar al 

món real. 

Fa uns anys que vau començar 

aquest camí d’estudis obligatoris 

(infantil, primària i secundària). Heu 

après moltes lliçons en aquest 

temps, i no només lliçons teòriques, 

sinó també personals, d’esforç, tole-

rància, actitud, aptitud... i així podria 

estar una molt bona estona. 

Ara ens trobem en un moment de 

celebració, un dia que semblava que 

mai arribaria, el final de l’ESO. No-

més us puc dir: GRÀCIES. Gràcies 

per donar-me tants bons records, 

tants bons moments viscuts. La tas-

ca d’un professor no és només arri-

bar, fer la classe i marxar, sinó que 

també és escoltar a les persones 

que tens davant, entendre-les i, 

sempre que puguis, ajudar-les. Tro-

bo que seria molt difícil fer un repàs 

de tots els moments viscuts, perquè 

són molts i segurament molts d’ells 

seran inoblidables. 

Que us vagi tot molt bé i, si passat 

un temps, voleu fer-nos una visita i 

comentar-nos com us va tot, no ho 

dubteu, el Monturiol sempre tindrà 

les portes obertes per vosaltres. 

Gràcies per suportar-me durant tot 

aquest temps. 

Iván González 

Intent de professor 

“Tots els nostres somnis es poden 

fer realitat si tenim el coratge de 

perseguir-los.” 

Quan vaig arribar a l’institut, vaig 
començar bastant desanimada ja 
que no coneixia a ningú i tenia por 
de que la gent em rebutgés. 
El primer i el segon curs d’ESO va 
anar bastant bé: vaig fer amics i tot 
anava força bé, treia bones notes, i 
anava molt feliç a l’institut, la veri-
tat.  
A tercer les coses van començar a 
empitjorar. A finals de tercer ho 
vaig passar malament però res 
comparat com el curs que curso 
actualment, que és quart. Aquest 
any es podria dir que és el pitjor. 
Quan va començar el curs vaig 
entrar amb molta por, ja que no 
m’hi portava amb ningú, i estava 
sola, només tenia duess nenes i 
aquestes em van deixar de parlar.  
Cada dia em costa més anar al 
centre, ja que les ganes les he per-
dut i veure que m’he d’estar amb 

persones mal educades i molt hipò-
crites em costa encara més. Sí que 
és veritat que aquells amics del meu 
xicot (que ja ens coneixíem d’abans) 
han fet que els dies a l’institut no 
s’hagin fet tant durs. I els hi dono les 
gràcies. 
Les notes segueixen empitjorant, i 
per més que em posi, no milloren. 
Només tinc ganes de que s’acabi 
tot, i poder començar un curs nou.  
Malgrat tot vull recalcar aquells pro-
fessors que m’han estat ajudant, i 
d’aquells que feien les classes 
menys avorrides. M’emporto uns 
records bons i dolents i els bons, 
òbviament, són els que intentaré 
recordar encara que els dolents 
quedaran marcats.  
Que vagi molt bé a tothom! 

Sara Ruiz Marín 
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Per avançar cal anar pas a pas, dia a dia. 



Perquè no oblideu 

com contactar amb 

nosaltres! 

Telèfon: 972 67 16 04 

Correu: 

iesmonturiol@xtec.cat 

Estem al web: 

www.iesmonturiol.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pensar-hi… 
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http://joanturu.blogspot.com.es/ 


