
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, 
Cicles Formatius, ESO, 
BTX i 800 alumnes. 

pament possible, en la seva dimen-
sió individual i també en la seva 
inserció social, de tots els nostres 
alumnes, treballant des de l'educa-
ció, la cohesió social i el respecte 
pel medi. Al mateix temps, també 
volem aconseguir la satisfacció dels 
professionals que treballen al cen-
tre, la confiança i la participació 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 Pla d’Autonomia de Centre, la 
missió de l'INS Narcís Monturiol ha 
de ser la d' " oferir un servei de qua-
litat i aconseguir el millor desenvolu-

I ara? 

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



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 
 
Després de dos anys acabo el cicle 
i ara me’n vaig a seguir amb la vida.  
Bona sort a tothom i que us vagi tot 
molt bé. Han estat dos anys amb 
bona companyia. Fins aviat ! 
 
Àlex Carranza. 2n Electromecàni-

ca de vehicles 
 

M'emporto molts records del Montu-
riol, alegria i comprensió. Trobaré a 
faltar els companys, però molt més 
a les profes, que ens han ensenyat 
a ser unes bones professionals i 
bones persones. Gràcies. 
 
Lorena Tomsa. 2n de Perruqueria 

i cosmètica capil.lar. 

 
Sabent que tot es pot millorar, he 
intentat fer-ho tan bé com he pogut. 
Gràcies per ajudar-me a fer l'ofici 
que més m'agrada. Molta sort. Que-
dem aquí per al que calgui. 
 

Fernando Aisa 
 

Gràcies  a tots els professors per 
ajudar-me durant tots aquests anys. 
Gràcies també a l'institut que m'ha 
donat moltes amistats i coneixe-
ments. 
 

Iván Torres. 2n Batxillerat  

Per a mi aquests dos anys han es-
tat plens d'emocions, tant de bones 
com de dolentes. 
Gràcies a aquests dos anys he des-
cobert realment què vull per al meu 
futur i sobretot què no vull. Tot i ha-
ver estat molt dur arribar fins aquí 
estic molt orgullosa de mi i vull do-
nar les gràcies sobretot als profes-
sors per fer que aquests dos anys 
hagin estat millor del que em pensa-
va.   
 

Elena Melendre. 2n Batxillerat 

 
Surto del Monturiol amb la maleta 
plena de bons records, emocions i 
noves experiències, com l'inter-
canvi de França: una experiència 
innovadora on es coneixen coses 
noves de la professió i es viuen 
experiències diverses.  
Amb les pràctiques al geriàtric 
aprens a veure el pas de la vida i 
com n'és d'agraïda la gent gran. 
Com a treball a classe m'emporto 
professionalitat, un record de 
grans mestres i grans professio-
nals i amigues que, de ser desco-
negudes, han passat a ser im-
prescindibles. 
 

Alba Domínguez. 2n de Perru-
queria i cosmètica capil.lar. 

 

A la vostra edat i en època de de-

cisions importants com les que 

teniu ara, em van donar el millor 

consell que mai m'han donat. Ara, 

m'agradaria compartir-lo amb vos-

altres: "Busqueu alguna cosa que 

us apassioni i intenteu amb totes 

les vostres forces fer-la millor que 

ningú". 

Albert Masoliver.  

Figueres Página 3 

Bones persones. 
Bones professionals 
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Del Monturiol me n’emporto conei-
xement, experiència, amistats... 
Creixement personal. M'he trobat 
com a professional. 
 
 
Daniela Sanchez. 2n de Perruque-

ria i cosmètica capil.lar. 
 

La meva estada al Nar-
cís Monturiol ha estat una experièn-
cia inoblidable. En vuit anys que he 
estat aquí no podria trobar res de 
dolent a dir. Vull ressaltar el paper 
que porten a terme els professors 
del Monturiol, personalment crec 
que són el motor que impulsa 
aquest institut i aju-
da perquè  aquest tiri endavant. 
Penso que aquests es diferencien 
molt dels professors d'altres insti-
tuts, els nostres professors s'impli-
quen en les vides de l'alumnat i 
sempre els animen a seguir estudi-
ant i a no rendir-se. Vull donar les 
gràcies a tots els professors que 
m'han ajudat en la meva formació 
acadèmica i personal, moltes gràci-
es. Només tinc una objecció, vull 
que es torni a fer circ! 
 

Hatim Mrini. 2n Batxillerat  

M'ha agradat molt estar aquí, els 
professors  són bons i expliquen 
molt bé, en comparació amb la pri-
vada té un cost molt menor si ets 
espavilat. Aquest any ja aprovaré i 
continuo amb automoció de CFGS. 
Gràcies.  
 
Rustislav Mihaylov. 2n Electro-
mecànica de vehicles 
 
 
Al Monturiol hi he trobat companys 
nous que m'han fet passar dos anys 
increïbles, conèixer  les iaiones del 
geriàtric que m'han fet riure cada 
dijous, unes professores que m'han 
ensenyat més que perruqueria i al-
guna "punxada" al cul per part de 
l'Elisabet. 
I dos anys súper divertits i plens de 
moments inoblidables i mil somriu-
res 
 
 
Anaïs Sanchez. 2n de Perruqueria 

i cosmètica capil.lar. 
 

Miro cap enrere i només fan que 
venir-me records d'aquests sis anys 
al Monturiol. Tant de bons com de 
dolents però tots m'han marcat de la 
mateixa manera i m'han ajudat a 
anar creixent i a arribar fins el dia 
d'avui. És increïble la rapidesa amb 
què passa el temps, sembla que va 
ser ahir el meu primer dia d'institut, i 
tot just avui, hi poso un punt i final. 
És trist acabar etapes, deixar de 
veure gent a qui veies cada dia, 
desacostumar-te a una rutina. Però 
més trist seria si no me n’emportés 
res de bo: m'emporto uns amics 
fantàstics, companys que m'han 
recolzat i professors que m'han ani-
mat a continuar endavant, a no 
desistir. Això no podria haver estat 
possible sense un i cada un de vos-
altres. M'heu vist créixer, madurar; 
m'heu vist en els meus moments 
més àlgids i en els més decadents, i 
no us podeu imaginar com d'orgullo-
sa estic d'haver format part d'aques-
ta gran família. Gràcies, gràcies i 
més gràcies per fer d'aquest institut 
com la meva segona casa, per ha-
ver-nos donat la vostra força quan 
ja no podíem més, per haver-nos 
escoltat i defensat, per haver-nos 
transmès els vostres coneixements 
de la millor manera que heu pogut, 
per tot. Ara hem d'obrir-nos les por-
tes cap el que serà el nostre futur, 
però mentrestant, estic agraïda que 
tots hagueu format part del meu 
passat i present. Recordeu que 
aquest no és el final, és el principi 
de tot. Fins sempre!   
 

Laura Foti. 2n Batxillerat 
 
 
El que heu après durant aquests 
dos anys no us ho guardeu només 
al cap. Guardeu-vos-ho sobretot al 
cor. 

 
Rosa Abulí 
 

 

 

Acaba una etapa. 

Dos anys increïbles 
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Aquest 7 anys que he estat en 
aquest institut han estat bé, he 
aprés molt.  
 
Gracies!! 
 
Carlos Ariel Fassardi. 2n Electro-

mecànica de vehicles 
 
 

 

 

 

 

 

Adéu. Bona sort a la vida. Han estat 

2 anys molt divertits amb molt can-

vis i bones estones. Ara toca seguir 

endavant amb la vida, sempre amb 

bona fe i fer les coses amb bona 

intenció.  Desitjo el millor a tothom. 

Bona sort. 

 
Khalil El Maalem. 2n Electromecà-

nica de vehicles 
 

Hi ha una força motriu més podero-

sa que el vapor, l'electricitat i l'ener-

gia atòmica: la voluntat. Bon camí, 

salut i sort!! D’Albert Einstein 

Pep Serrano 

Per  a mi han estat només dos anys 
els que he passat en aquest institut. 
No puc dir que aquests cursos ha-
gin estat senzills, però tampoc han 
estat dolents. 

Més enllà del que pensava quan 
vaig començar primer, he conegut 
gent molt maca i amb qui m'he sen-
tit molt bé.  

Gràcies a tots, professors i com-
panys per aquests dos cursos. 
 

Mar Granés. 2n Batxillerat 
 
 

M'emporto molts records d'aquest 
insti, bons amics, bons coneixe-
ments de perruqueria. Les excursi-
ons que ens han fet relacionades 
amb el nostre ofici i l'intercanvi a 
França. I tot això gràcies a bones 
professores. 
 
Gulshan Arora. 2n de Perruqueria 
i cosmètica capil.lar. 
 

En aquest pas de 8 anys pel centre 

he gaudit molt, he après moltes co-

ses i he pogut estudiar el que més 

m’agrada.  

 

Hamid Jettouyi. 2n Electromecà-
nica de vehicles 

S’inicia un nou camí. 

Dos anys... No han estat 
senzills... 



És final de curs!  Página 6 

Junt@s hem estat més fort@s. 
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Viatges: Nous horitzons. 

Fa aproximadament dos anys vaig 
dir que el temps passa massa ràpid, 
i quina raó tenia. Finalment s'ha 
acabat el segon de batxillerat, una 
etapa més de la nostra vida, com-
partida amb aquest institut, amb 
diferents professors, però sobretot 
amb amics.  
 
Aquests sis anys a l'Institut he cone-
gut gent que ara és imprescindible a 
la meva vida. Hem viscut moments 
increïbles, viatges increïbles. I tot 
aquest conjunt quedarà en la nostra 
memòria. 
 
L'Institut ja no és per a nosaltres, ja 
se'ns ha quedat petit. És hora de 
marxar d'aquí, de començar una 
nova etapa, una nova vida. 
 
Només em queda agrair a l'Institut 
tota l'ajuda que ens ha ofert durant 
tot aquest temps, per la gran majo-
ria sis anys.  
 
Això s'ha acabat i quedarà en el 
record.   
 

Makenia García. 2n batxillerat 
 
 

 
 
Durant aquests dos anys m'ha agra-
dat molt participar en l'intercanvi de 
perruqueria a França. L'experiència 
del geriàtric ha estat fantàstica. Tro-
baré a faltar  les profes, les classes. 
El 2n curs m'ha passat molt ràpid. 
He après molt i m'emporto moltes 
coses genials d'aquí, ho tornaria a 
repetir. 
 

Lorena Rodriguez. 2n de Perru-
queria i cosmètica capil.lar. 

 

 

 
"M'agradaria donar les gràcies per 
aquests sis anys que he passat en 
aquest institut, pel tracte que han 
tingut els professors cap a nosal-
tres, perquè han fet el possible que 
creixem com a persones i que pu-
guem millorar dia a dia. I als meus 
companys, gràcies per fer que tots 
els moments que hem passat junts 
siguin inoblidables.  
Gràcies per tot!" 
 

Anna Serra. 2n Batxillerat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gent imprescindible a la 
meva vida. 
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Hi ha hagut temps de tot... 

Us toca decidir. Decidiu-vos per allò 
que us agrada i us fa feliços. En allò 
que trieu haureu 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 
 
 

 
Ha estat una experiència inoblida-
ble. 
 
Francisco Fernández. 2n Electro-

mecànica de vehicles 
 

El meu fill petit em va preguntar l'al-
tre dia si els dinosaures ja menja-
ven croissants. De vegades penso 
que he estudiat per no treure impor-
tància a preguntes com aquesta: 
desconcertants, inesperades, poèti-
ques fins i tot. El flaire de les clas-
ses de literatura dels meus profes-
sors d'institut em va ajudar a relaci-
onar, un cop arribat a la vida adulta, 
dinosaures i croissants, aurigues i 
gasoil, trobadors i macrobiòtica. 
Gràcies a ells vaig aprendre que les 
biblioteques eren l'única agència de 
viatges realment fiable. De Figueres 
a Tombuctú, sense escales, tot pa-
gat.  
Espero que, amb llibres o sense, la 
vida us depari sorpreses agradables 
a cada cantonada. Que porteu sem-
pre posades les ulleres de la curio-
sitat. 
 

David Guixeras 
 

Simplement m'agradaria donar les 
gràcies al centre i als professors per 
haver tingut tanta cura i per haver-
se preocupat, per haver estat pre-
sent en tot moment durant els dos 
anys que he cursat en aquest insti-
tut. És un plaer veure la relació dels 
professors entre ells i l'alegria i l'a-
mabilitat que mostren en tot mo-
ment. 
 
També m'agradaria donar gràcies 
als meus companys, per haver-me 
obert els seus braços quan vaig 
arribar el curs passat i no coneixia 
ningú, per haver-me inclòs en el seu 
grup i per haver-me acceptat. 
 
Gràcies per haver fer d'aquests dos 
cursos dos grans i especials anys. 
 

Esther Delgado.  
2n Batxillerat 

 
 
 

... Les ulleres de la 
curiositat. 
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Gaudir, interpretar, aprendre. 

“Després de 6 anys en aquest institut 
només em queda donar les gràcies. 
Gràcies a amics, companys, professors 
i tots aquells que han fet que el meu pas 
pel Narcís Monturiol estigui ple d'experi-
ències inesborrables i grans alegries, 
d'haver-me donat l'oportunitat de viatjar 
i de conèixer gent d'arreu d'Europa, 
d'haver estat un gran suport en els mo-
ments no tan fàcils... Moltes gràcies a 
tots!” 
 
Oscar Porras. 2n Batxillerat 
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Junts hem fet un camí. 
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I ja no té marxa enrere. 
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Un bon record per sempre. 
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Per avançar cal anar pas a pas, dia a dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molts creuen que l’insMolts creuen 
que l’institut només serveix per anar 
a treure pols als llibres i aprendre la 
matèria forçadament. Jo no m’he 
trobat el mateix: aquest institut ha 
estat la peça fonamental que m’ha 
permès passar de ser un innocent 
nen a una persona totalment forma-
da i orgullosa de si mateixa. He tin-
gut l’oportunitat de viatjar a països 
on mai creia que podria anar-hi, de 
conèixer a persones d’arreu d’Euro-
pa. En definitiva, he pogut créixer i 
madurar, no només aprendre.  
Són tantes experiències viscudes al 
llarg d’aquests sis anys que m’és 
difícil reduir-les a unes poques pa-
raules: amistats eternes, viatges 
inoblidables, professors que et mar-
quen, anècdotes i riures que mai 
acabaven... però sobretot, el que 
perdurarà per sempre serà la sensa-
ció d’haver format part d’una gran 

família.  
Gràcies a tots i cada un dels que 
m’heu envoltat en aquesta etapa. 
Me’n vaig amb el cap ben alt i amb 
el cor ple d’orgull i satisfacció per 
haver estat una petita part del gran 
engranatge que fa moure l’institut. 
Ara toca passar a una altra etapa, 
però una part de mi quedarà per 
sempre més al Monturiol.  
 

David Cervera. 
2n Batxillerat 

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

Montse Guerra 
 
 
Finalment, al llarg d'aquests anys al 
Monturiol he crescut i m'he format 

molt bé, per això cal que agra-
eixi a tots els professors i com-
panys que ho han fet possible i 
dir que el record del Monturiol 
serà fix a la meva memòria. 
Moltes gràcies i fins una altra! 
 

Sergi Oliveras.  
2n Batxillerat 

 

 
 



Ja fa sis anys que comparteixo aula 
amb molts de vosaltres. Hem viscut 
moments bons i d'altres no tant, 
però m'emporto l'experiència de tots 
aquests dies viscuts i, sobretot, els 
records dins el meu cor. Trobaré a 
faltar molts companys i professors.  
Molta salut a tots!  
 

Marc Barceló.  
2n Batxillerat 

 

A la classe de grec, on a vegades 
semblava que érem a l’Olimp. 

Montse Fiol 

 
Han estat bons anys. Hem conegut 
molta gent, ens hem estres-
sat,  rigut, enfadat, frustrat, crescut, 
hem après i hem somiat, ara toca 
acomiadar-se. 
 

Javi Cancho. 2n Batxillerat 

 
 

 
Agraeixo a tot el professorat del 
centre  la seva dedicació, paciència i  
constància, per caminar sempre al 
nostre costat i aguantar-nos... Gràci-
es per tots aquests anys que ens 
heu ajudat a créixer feliços!  
 

Hanae Kharraz 
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El poder de la imaginació 



"Ai nenes, no mobiles please, us 
desitjo un gran avenir. 
 
 

Eva Berenguer 
 
S’inicia l’estiu,  es tanca el curs i, 
per vosaltres, el cicle i el pas pel 
Monturiol. 
Els alumnes  marxeu, cada any, 
amb la mateixa edat, jo en canvi, 
cada any en tinc un més. L’edat no 
és un tema que em preocupi especi-
alment, possiblement perquè el curs 
vinent tornaré a estar envoltada de 
nois i noies com vosaltres que em 
feu sentir viva, amb ganes de conèi-
xer coses, d’estar activa. Els alum-
nes feu que el “profes” estiguem al 
dia, ens transmeteu  joventut, ale-
gria, diversió... M’agrada el jovent.  
Aquest any he tingut la possibilitat, a 
través del Parlament Blau, de conèi-
xer-vos una mica més a tots, fins 
ara només tenia la visió de l’alumnat 
d’Imatge Personal. Les nostres reu-
nions han estat, des del meu punt 
de vista, molt agradables. Hem trac-
tat temes diversos, algun d’ells difí-
cils i d’altres més divertits. Per a mi 
ha estat una gran experiència que 
espero poder repetir, malgrat no 
sigui amb vosaltres. 
Sortiu del Monturiol amb una motxi-
lla plena que us servirà per tri-
ar  nous camins: alguns de vosaltres 
seguireu estudiant, d’altres  anireu 
cap al món laboral. Trieu el camí 
que trieu feu-ho amb el cor, és ga-
rantia  de molts èxits. 
 

Elisabet Rupià Masachs 

Des de la meva entrada que m'he 
sentit a gust a l'institut, tant amb 
els professors com els alumnes. I 
ara que me'n vaig, trobaré a faltar 
aquestes instal·lacions, emportant-
me molts bons records i una identi-
ficació personal amb el centre i tot 
el que l'envolta. 
 

Christian Rodriguez.  
2n Batxillerat 

 
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 

Aquest institut forma part de la meva 
vida, si més no l'ha marcat i ha dei-
xat petjada en ella. Després d'uns 
anys molt durs i plens d'esforç, puc 
dir que cada un d'ells ha estat om-
plert de màgia, la qual ha estat crea-
da per cadascú de vosaltres. No us 
podré agrair mai tot el que heu fet 
per mi, de les rialles i alegries que 
m'heu arribat a donar.  
 

Xènia Prat Batllori. 2n Batxillerat 

 

Figueres Página 15 

Per avançar cal anar pas a pas, dia a dia. 

... amb orgull: el Monturiol 
l’institut de la meva vida. 



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/ 


