
Amb la  cloenda 
del curs 2013/2014 tan-
queu una etapa impor-
tant de la vostra vida. 

Vau entrar al 
Monturiol sent uns pre-
adolescents alguns, 
d’altres nois i noies i 
avui en sortiu persones 
adultes. 

Entre aquestes 
parets heu passat mo-
ments importants... 
molts de bons, d’altres 
per oblidar. Heu rigut, 
us heu enfadat, heu 
après, heu perdut el 
temps, us heu enamo-
rat, també heu conegut 
el desamor, heu fet 
amics ... Què us he de 
dir que no sapigueu!!!. 
Aquestes vivències són 
ja el vostre passat, no 
tornaran, però formen 
part de vosaltres matei-
xos. 

Amb l’experiència  
adquirida heu de viure 
el vostre present. Al-
guns continuareu estu-
diant, d’altres anireu al 
món del treball i ni els 
uns ni els altres ho tin-
dreu fàcil. Caldrà 
l’esforç, la lluita, la ca-
pacitat d’escollir, el risc 
d’equivocar-vos... per-
què res se’ns dóna gra-
tuïtament i només acon-
seguim allò que verita-
blement volem i lluitem 
per haver-ho. 

Heu compartit 
moments genials amb 
companys, amics que 
ara deixareu. Amb al-
guns mantindreu una 
bona relació, d’altres 
agafaran camins dife-
rents als vostres i us 
n’allunyareu però la vi-
da us portarà a conèixer 
altra gent que us mos-
trarà una visió diferent 
del món. Cuideu els 
amics!!!. L’amistat és un 
regal de la vida. És bo 
de saber que hi ha algú 
amb qui pots compartir 
tot el que et fa feliç i tot 
el que et preocupa, sa-
bent que guardarà sem-
pre la teva intimitat. 

No oblideu les 
vostres arrels: d’on ve-
niu, qui sou, qui voleu 
ser. A molts de vosal-
tres la vida us ha tractat 
molt bé, d’altres no ho 
heu tingut tan fàcil, però 
ara, com adults que 
sou, ja teniu la vostra 
vida a les vostres mans, 
lluiteu per ser fidels a 
vosaltres mateixos i es-
devenir homes i dones 
lliures. 

Aneu per la vida 
amb els sentits ben 
oberts! Per aprendre 
dels que saben. Per 
assaborir tot el que la 
vida ens dóna. Per 
agrair tot el que tenim. 
Per saber adaptar-nos 
als canvis tan ràpids 

que la societat que ens toca 
de viure ens depara. 

P e r  s o b r e  d e 
tot...Estimeu! L’amor és el 
motor del món. Enamoreu-
vos de la vida! No un petit 
amor egoista i tancat; un 
amor obert a la parella, a la 
família, als amics, però tam-
bé als estudis, a la feina, a 
la música, a l’esport, a la 
lectura... a la terra que us ha 
vist néixer o la que us ha 
acollit... Un amor que co-
mença amb un mateix: cui-
dant-vos, acceptant-vos 
com sou i millorant sempre, 
només així podem estimar 
el que ens envolta. 

Ara fa 10 anys jo tam-
bé vaig deixar la meva vida 
professional en aquest cen-
tre. Només en guardo bons  
records i vivències que 
m’han fet una mica més sà-
via. 

Que la memòria juga-
nera us prengui tot el que us 
ha fet patir i us deixi els re-
cords millors i els moments 
més feliços per viure el pre-
sent i preparar un futur amb 
il·lusió, força, empenta i es-
perança i així construir un 
món millor i més just per a 
tots. 

Sort!. 

 

 

Antònia Solsona 

Professora jubilada 

de l’Ins. Narcís Monturiol. 
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Els inicis de l'actual INS Narcís Mon-
turiol es remunten a l'any 1974. 
En el primer curs de funcionament 
(1974-1975), es disposava d'una 
plantilla de quatre professors que im-
partien les especialitats d'Electricitat i 
Delineació a una vintena d'alumnes. 
El curs següent, a més de les especi-
alitats esmentades, es va introduir 
l'especialitat 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 For-
mació Professional Alt Empordà i Ins-
titut de Formació Professional Narcís 
Monturiol, que fou la denominació 
acceptada 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 especi-
alitats d'Automoció i Secretariat, el 
1981-1982 la de Perruqueria i el 
1982-1983 la d'Electrònica. A partir 
d'aquí, el centre va anar creixent, fins 
arribar a una matrícula de 928 alum-
nes 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 pas-
sà 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 aca-
bar 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 
matricularen els primers alumnes, de 
forma simultània, a primer i tercer 
curs. En finalitzar la primera promo-
ció, el curs 1998-99 s'instauraren els 
estudis de Batxillerat (modalitats de 
Ciències de la Naturalesa i la Salut, 
d'Humanitats i Ciències Socials i de 
Tecnologia). 
Per altra part, també durant aquest 
període de transició, en el curs 1998-
99 es començaren a impartir Cicles 
Formatius de Grau Mitjà de les espe-
cialitats d'Electromecànica de vehi-
cles, d'Equips electrònics de consum i 
de Perruqueria. Posteriorment, el curs 
2000-2001, s'inicià un nou Cicle For-
matiu, també de Grau Mitjà: el d' 
Equips i instal.lacions electrotècni-
ques i al curs 2003-2004 el d' Estètica 
Personal i Decorativa. A partir del 
curs 2005-2006, s'imparteix el Cicle 
Formatiu de Grau Superior de Siste-
mes de Telecomunicació i Informàtics. 
El curs 2006-2007) el centre ofereix el 
Curs d'Accés a Cicles Formatius de 
Grau Superior. 

L’última novetat en oferta formativa va 
iniciar-se fa dos cursos: el Cicle For-
matiu de Grau Superior d’Automoció i 
l’anomenat CAM (Curs d’accés a grau 
mig). 

 

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-
pament possible, en la seva dimen-

I ara? 

Parlem del nostre centre: els inicis. 

Any 1.974: 4 

professors, 2 

especialitats i 20 

alumnes. 
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Parlen els alumnes i les alumnes. 

classe al Monturiol no m'esperava tot 
el que m'ha passat: qui hauria dit que 
feria les amistats que hi he fet, aque-
lles persones que quan un les coneix 
les considera "companys de classe", 
però amb el temps acaben essent 
persones que condicionen la teva 
vida de manera positiva; qui hauria 
dit que hauria après el que he après, 
ja que s'ha de remarcar que quan 
hom està al Monturiol, en principi 
està per aprendre i tots els coneixe-
ments adquirits no tenen preu; qui 
hauria dit que al final, després de 
tants deures, exàmens, treballs i clas-
ses inacabables, aquells mateixos 
professors responsables de tals con-
demnes acadèmiques són també els 
que ara et sap un xic de greu saber 
que no els tornaràs a tenir de mes-
tres; i qui hauria dit que algun dia 
tornaries a casa ben content per ha-
ver anat a classe, a causa de les co-
ses que et poden haver passat aquell 
dia a l'Institut.  
És per totes aquestes raons que 
estic agraït de tot cor a totes les 
persones que he conegut en aquest 
centre, ja que considero que si ara 
estic content del Monturiol no és 
pas perquè sí, sinó que és per les 
grans persones que han fet de la 
meva transició acadèmica a Figue-
res una experiència inoblidable.  

 
Durant aquests sis anys en 
aquest centre he après mol-
tes coses, he conegut a mol-
ta gent i el més important, he 
crescut com a persona. D'a-
quí me’n porto un bon ense-
nyament que m'ha preparat 
per al futur, un futur que ja no 
està tan lluny com creia fa sis 
anys.  Per últim aconsellar a 
la gent que ve darrere nostre 
que s’esforcin en aconseguir 
allò que realment volen per al 
seu futur. 
Gràcies per tot.  
 

Noelia García. 
 
Sis anys després d'iniciar la 
meva etapa acadèmica al Nar-
cís Monturiol, cada cop en veig 
més a prop el final.  
Totes les experiències viscu-
des durant el transcurs d'a-
quests anys, quan hi penso, ja 
només semblen un record d'un 
passat no gaire llunyà. Però 
quan m'hi paro a pensar, quan 
analitzo detalladament tots 
aquests sis anys, quan hi refle-
xiono, concloc que quan vaig 
començar el primer dia de 

Ara bé, no totes les coses en 
aquest centre han estat coses ma-
ques, s'ha d'admetre que algun cop 
un ha passat per mals moments, ha 
discutit o no s'ha comportat com 
s'hauria d'haver comportat. És per 
això que aprofitant aquest escrit, 
voldria disculpar-me a TOTES les 
persones amb les que algun cop 
hagi discutit, s'hagi enfadat amb mi 
o simplement no ens hem portat 
massa bé: ho sento.  
I després de la meva manca de 
brevetat, considero que tals línies 
molt probablement són indiferents 
per al futur de qui les llegeixi, no 
influenciaran a les decisions dels es-
deveniments del demà del lector, i és 
per això que vull acabar fent una re-
comanació a l'individu que ara llegeix 
aquestes últimes línies, perquè li 
siguin d'utilitat en el futur. 
Vés amb bici i pedala fort. El ciclis-
me no és res més que un plaer sa i 
de fàcil accés. Per tant, aprofita-ho. 
 

 
Rachid Bouchikh.  

 
Moltes gràcies per aquests dos 
anys, he conegut a gent "molt inte-
ressant", ha estat dur però al final 
ho he pogut treure endavant. M'em-
porto bons amics i alguns bons re-
cords. Gràcies als professors, 
m'heu ajudat molt. 
 

Marc Hospital. 
 

Vés amb bici i pedala fort. El 
ciclisme no és res més que un 
plaer sa i de fàcil accés. Per 
tant, aprofita-ho. 
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La veritat és que és difícil escriu-
re això sense repetir el que se sol 
dir sempre...Crec que, arribats a 
aquest punt, el que cal fer és 
sentir-se satisfet amb la feina 
feta. Han estat dos anys compli-
cats, el batxillerat és difícil -
sobretot el segon curs - i, per ai-
xò, ara que hem aconseguit su-
perar-lo i podem veure-ho amb 
perspectiva, hem de sentir orgull i 
felicitar-nos. A partir d'ara és 
quan hem de prendre les decisi-
ons importants, està en joc el 
nostre futur, i és ara quan real-
ment podem triar estudiar allò 
que ens agrada per poder dedicar-
nos-hi en el futur (cal ser optimistes 
amb la situació del país...). L'únic 
consell que puc donar als que vé-
nen darrere nostre i fins i tot a nos-
altres mateixos és que hem de ser 
curiosos. És molt simple, la curiosi-
tat és importantíssima. Ser curio-
sos ens permet tenir interès i si 
tenim interès aprendrem millor. Cal 
esforçar-se també, i ser constants, 
és clar, però el més important és 
tenir ganes d’aprendre coses no-
ves i de superar poc a poc les me-
tes que ens posem. Com sol dir-se, 

voler és poder. 
Dit això, només queda acomiadar-me 
d'aquest centre: he passat aquí sis 
anys de la meva vida i tothom sap 
que per a mi aquest lloc significa 
molt. Guardo i guardaré un sincer 
afecte cap a aquest institut i cap a la 
seva gent sempre. 
 

Alicia M. Becerro 
 
He passat sis anys de la meva vida 
dins d'aquest institut, amb moments 
bons i dolents. però la veritat és que 
me’n porto una gran experiència i un 
gran record de tots els professors i 
de totes les amistats que he anat fent 
al llarg d'aquests anys. Després d'a-
questa experiència ens toca comen-
çar un nou camí, que comencem 
amb moltíssimes ganes i il·lusió.   
 

Mireia Pagès 
 
No parlaré dels moments viscuts a 
l’institut, que és el que s’esperaria. 
Porto pocs anys aquí tot i això, hi he 
viscut bons i mals moments, mo-
ments per recordar sempre, però us 
parlaré del futur. 
La societat actual mira cap a un futur 
cap al qual estem abduïts, obligats a 
entrar: hem de seguir un model que 
se’ns ha establert, però ara, que te-
nim us de raó, crec que hem de tren-
car les regles establertes, tenim la 
llibertat per canviar-ho tot! 
Tenim molta vida per endavant, la 
nostra vida comença ara, hem de 
tenir aspiracions, equivocar-nos, fa-
llar, tornar-ho a provar fins que acon-
seguim les nostres fites, no defallir. 
Parafrejant Alex Supertramp, 
“l’important no és ser fort, sinó sentir-

El meu pas per l’Institut Narcís Monturiol. 
Han estat 7 anys inoblidables, 
poques coses canviaria si tingués 
l'oportunitat. Gràcies per tot.  
 

Manuel Santacruz  
 
Vaig començar a l‘institut amb 
unes idees sobre el que era, vaig 
entrar i em vaig adonar que era 
totalment diferent del que es creu 
des de la escola. Una vegada 
dins només volia que marxar, ara 
que ja quasi sóc fora, només vull 
tornar a començar, però això s'a-
caba i me'n vaig amb la idea que 
no he exprimit suficient aquest 
temps...adéu secundària, adéu 
Monturiol... hola nous reptes, ho-
la vida.  
 

 
Toni López 

 

ara que ja quasi sóc fora, 
només vull tornar a començar. 

És molt simple, la curiositat és 
importantíssima. 



Una etapa acaba, una nova comença. El viatge continua.  
se fort”. També és hora d’obtenir 
respostes, trobar solucions i propos-
tes  a la nostra realitat. 
És moment de felicitat, encara que 
sigui difícil en alguns casos, però la 
felicitat es troba dins un mateix, així 
que a buscar-la! Hem de seguir les 
nostres intuïcions, però tampoc  ens 
hem de capficar  en allò que esde-
vindrem, qui volem ser, allò que 
se’ns ha establert per a nosaltres, el 
que vol la societat que siguem, No! 
Deixem de pensar en això! Com 
diria Kaffka, “Comença a ser qui ets, 
enlloc de calcular qui series”. 
Amb això vull dir-vos que la vida 
segueix, hi hagi o no canvis, hi hagi 
o no normes. Hem de ser feliços  fer 
el que ens agrada, ja arribarem a 
una fita o a un final, però el que és 
bonic no és a on si no com. Ja ho 
diuen que l’important no és el destí 
sinó el camí en si.  

 
Arnau Sirvent 

 
Després de set anys aquí he cres-
cut, he conegut a gent nova que 
m'ha ajudat i gent que no tant. Si he 
après alguna cosa durant aquests 
cursos, a part de les matèries, es 
que amb esforç es pot aconseguir 
qualsevol cosa.  
 

David Liñán 
 
Professors i alumnes que no oblida-
ré mai... D'altres espero que sí.. 
Moments perfectes, d'altres de difí-
cils... 
 

David Puli i Blanco 
 
 

Prendre la decisió de venir a l'Insti-
tut Narcís Monturiol per fer batxille-
rat va ser una de les millors decisi-
ons que he pres mai tant a nivell 
acadèmic com personal. 
En aquests dos anys he crescut 
com alumna però també com a per-
sona. Vaig arribar nova, no coneixia 
a ningú i em van rebre com una 
més, per tant, puc dir que de l'insti-
tut també m'emporto una amistat 
que val or. 
Moltes gràcies a tots els professors 
que m'heu ajudat sempre que ho he 
necessitat, m'emporto un bon re-
cord vostre. Ara comença una nova 
etapa a la universitat amb moltes 
il•lusions per davant i molts somnis 
per complir. 
 

 
Judith Castro Carranza  

 
Després de passar en aquest insti-
tut set anys, he arribat a conèixer 
gent meravellosa que no m'agrada-
ria oblidar mai.  
Han estat uns anys molt macos, on 
he canviat d'amics per haver de re-
petir i que no me’n penedeixo per 
res del món. Gràcies INS Narcís 
Monturiol, aquest és un gran insti-
tut!. 

     
 Laura G.   

 
És difícil acomiadar-se de l'institut, 
de tot el que hem viscut durant sis 
anys, dels amics, dels professors... 
No sabria com expressar-ho. Per 
una banda, em sento feliç de co-
mençar una nova etapa en la meva 
vida i d'aquesta manera poder fer el 
que m'agrada veritablement. D'altra 

banda, miro enrere i sento que he 
viscut uns anys meravellosos amb 
alts i baixos, això si, sempre amb un 
somriure d'orella a orella. Em sento 
molt satisfeta d'haver triat el Montu-
riol pels meus estudis. No sé com 
hauria estat aquesta experiència en 
un altre centre, però el que està clar 
és que no me’n penedeixo d'haver-
la viscut aquí, i no la canviaria per 
res del món Em sento molt afortuna-
da dels professors que he tingut i 
molt agraïda en aquells que han 
sabut anar més enllà del seu àmbit 
professional i que m'han donat un 
cop de mà quan l'he necessitat. 
Gràcies per tot. 
 

 
Ariadna Cuadrado 

 
Bon viatge senyors... espero que 
hagi estat un any profitós per a tots 
vosaltres. Salut !  
 

Joaquim Cruanyes. 
 
Si una cosa és evident, és que en-
tres com un nen i surts com un 
adult. Quant a matèries no hi ha 
hagut assignatura més motivadora 
i interessant que Història de l'Art, 
amb ella he après, he plorat i he 
sentit.   
 

Laura Campmol 
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el que és bonic no és a on si no 
com 

va ser una de les millors 
decisions que he pres mai tant 
a nivell acadèmic com personal. 

molt agraïda en aquells que han 
sabut anar més enllà del seu 

àmbit professional 

Història de l'Art, amb ella he 
après, he plorat i he sentit.   
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Nois, noies... això s'acaba i tot i que 
fa temps que m'ho estan dient, ara, 
mentre escrivia aquestes paraules 
me n'he adonat de que verdadera-
ment s'acaba.  
Amb alguns he compartit l'ESO, 
amb alguns altres només Batxillerat 
i d'altres amb els quals he compar-
tit  tots aquests anys. Doncs bé, 
m'agradaria agrair a tots i cada u de 
vosaltres tot el que m'heu ensenyat, 
totes les experiències que hem vis-
cut i tots els riures compartits.  
Moltíssimes gràcies als professors 
que moltes vegades han estat més 
que professors, sé que a ells junta-
ment amb els meus companys els 
portaré al cor. 
Sóc conscient que això és un adéu i 
que el nostre bitllet s'ha esgotat, però 
no és un adéu definitiu i d'això n'estic 
completament segura. Per últim ja, 
voldria desitjar-vos que aquest nou 
viatge que emprendreu amb altres 
persones sigui igual o millor que el 
que hem compartit nosaltres. Espero 
que tothom vegi recompensat tot l'es-
forç que fa dos anys hem estat fent i 
que per sobre de tot sigui molt feliç. 
Nois, noies, com ja bé he dit abans, 
això s'acaba però a la vegada just 
comença. 
Molts petons,  

 
Núria Gómez 

 
Vàrem començar l'aventura del batxi-
llerat ja fa dos anys i després de molt 
patiment però també de molts bons 
moments, l'hem acabat. Es tanca una 
porta i s'obre una altra per seguir el 
nostre camí cap al futur dels nostres 
somnis, tot deixant amistats i profes-
sors que no s'oblidaran mai. Només 
em queda dir una cosa abans de tan-
car aquesta porta: gràcies per acom-

panyar-me en aquesta aventura i ha-
ver-la fet única. Mols petons,  
 

Mireia Redondo.  
 
Aquí es tanca una nova etapa, la 
segona que tanco en aquest institut. 
Són sis anys al mateix lloc, sis anys 
envoltada de la mateixa gent. Sis 
anys coneixent professors, com-
panys nous. Sis anys del recorregut 
de la meva vida viscuts aquí. I ja 
s'ha acabat. Però l’experiència vis-
cuda aquí no la canviaria per res. 
L’experiència del batxillerat és úni-
ca, una etapa dura però val la pena 
viure això.  

Denis Baños 

Aquests dos anys, han estat molt 
durs però tot i així m'emporto una 
gran experiència per afrontar situa-
cions laborals que em generarà la 
vida en un futur proper, han estat 
dos anys de molt de treballar, pen-
car... però he sabut fer-ho de la for-
ma més divertida i entretinguda pos-
sible, potser no ha estat la millor 
manera de fer-ho i els professors no 
estaran gaire contents per aquesta 
part, però sinó, no hagués acabat ni 
de conya. He passat molts bons 
moments i he conegut grans perso-
nes i realment això és el que 
t’emportes. Atentament 
 

Roger Brugué.  
 
Ha estat interesant i he après força 
sobre el cicle, hi ha hagut moments 
bons i dolents, però, això m'ha ser-
vit d'experiència, per reflexionar, per 
plantejar-me el futur… 
He conegut molt bona gent i he fet 
molt el tonto repetint coses que po-
dria haver aprovat. 
El millor del cicle, els companys i 
alguns professors. 
El pitjor, la falta d'atenció i entusias-
me que alguns no hi posen. 
 

Records, comentaris, experiències viscudes. 

m'agradaria agrair a tots i cada 
u de vosaltres tot el que m'heu 

ensenyat 

després de molt patiment però 
també de molts bons moments, 

l'hem acabat 

l’experiència viscuda aquí no la 
canviaria per res 
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Ha estat una bona experiència, sort 
d'alguns companys de classe i al-
guns professors, que m'han ajudat a 
desenvolupar-me i millorar el rendi-
ment i ganes de treballar.  
 

2n d’Automoció 
 
Sense cap pensament, tornaria una 
i altra vegada a iniciar aquest curs 
per tornar a conèixer les persones 
tan especials que hi ha.  
 

Laia G 
 
Un cicle molt complet, intens i moti-
vador. 
 

Núria Palomera 
 
Aquest curs ha estat un curs molt espe-
cial per  a mi; he conegut gent que ja sé 
que la tindré per sempre, he après mol-
tes coses i al mateix temps, se m'han 
obert moltes portes,  ha estat una expe-
riència que no oblidaré mai.  
 

Judith Cabeza 
 
Un curs interessant i molt agradable.  
Un cicle que et permet  expandir i 
exposar la teva creativitat tant com 
vulguis. 
 

Carla Millet 
 
Me’n porto d'aquest any moltes més 
coses que un títol; me’n porto amis-
tats, experiències, i un any que m'a-
propa més al lloc on vull ser demà. 
 

Ainara Sánchez Robledo 
 
He gaudit cada dia d'aquest curs, 
curt però intens. Amb unes compa-
nyes excel·lents, i uns professors 
que els hi queda petita la paraula 
GRÀCIES!  
 

Jacqueline Castillo Fernández 
 
Ha estat una bona experiència, sobretot 
per saber com funciona tot a un cicle 

mitjà. Me’n porto una bona amistat amb 
algunes companyes de la classe, hem 
tingut bona relació les d’aquest grup. 
 

Laia Pi 
 
A mi aquest curs m'ha representat 
un bon canvi d'aires. 
Tot el que he après em serveix per 
iniciar un nou camí a la vida. 
 

Bhima Rami 
 
Hola!  Sóc l'Andrea Pérez d'Estèti-
ca.  La meva frase és: "Me’n porto 
un any d’experiència, d'amistats i 
d’il·lusions"  

Andrea Pérez 

Aquest curs ha estat interessant, 
innovador i diferent.  
 

Ariadna Sepúlveda Batalla 
 
Un gran canvi des de principi fins a 
final de curs i no només en l’àmbit 
professional, sinó que també en el 
personal: maduresa, responsabilitat 
... Aquests dos anys hem anat 
construint el nostre futur. 
Hem après, ens hem divertit, hem 
gaudit de la professió, hem madu-
rat. 

2n Perruqueria 
 

Reptes, il.lusions, èxits. 



És final de curs!  

Juny 2014 
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res ens és donat 
gratuïtament i només 
aconseguim allò que 
veritablement volem i 
lluitem per haver-ho. 
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Que la memòria 
juganera us prengui 
tot el que us ha fet 
patir i us deixi els 
records millors i els 
moments més feliços 
per viure el present i 
preparar un futur amb 
i l · l u s i ó ,  f o r ç a , 
empenta i esperança i 
així construir un món 
millor i més just per a 
tots. 



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... 

AVUI S’HA REUNIT LA 

FAMÍLIA PER A CELE-

BRAR L’ANIVERSARI DE 

L’ÀVIA. 


