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El passat vuit de març alguns alumnes de Batxillerat i de cicle superior ens vam endinsar en
un viatge, camí a Berlín. Van ser cinc dies de luxe, i ara els resumirem breument.
El primer dia, tots molt il·lusionats, vam arribar a una ciutat desconeguda per a nosaltres, però que ens va enamorar amb els seus paisatges. Durant la primera tarda vam conèixer la ciutat i vam entrar en contacte amb la llengua, l’alemany.
Al dia següent, era diumenge i no hi havia gent ni trànsit pels carrers. Vam anar tots junts a
Reichtag, un edifici molt gran, on hi havia una cúpula de vidre des d’on es podia observar
tota la ciutat. A l’hora de menjar vam anar al “Centre Sony” i després ens vam dirigir al famós “Mur de Berlín”. Per acabar aquell dia vam visitar el museu dels Jueus.
El primer dia de la setmana vam anar fins a Postdam. Allí vam estar veient aquells palaus,
jardins, etc. Al migdia, tots junts vam fer un pícnic al costat del zoo. Després ens vam separar
en dos grups: uns van anar amb el Rafa al museu d’arquitectura; i els altres, amb el Josep, de
botigues.
El dimarts vam matinar, com tots els dies anteriors, per anar a visitar diversos museus. Tots
tractaven sobre Egipte. Després de veure el primer museu, alguns van decidir anar amb els
professors a veure un altre museu, però la majoria van anar a altres llocs. Tots desitjàvem que
no acabés aquest dia ja que era l’últim que passàvem a Berlín.
Al dia següent vam agafar un avió direcció cap a Barcelona; això sí, tots molt cansats perquè,
encara que no ho hem dit anteriorment, tots
vam dormir poc ja que a les nits gaudíem a les
habitacions de l’hotel.
Cal dir que, després d’aquesta experiència, vam
tornar tots més units, més amics encara i ara ens
coneixem més els uns als altres. Una experiència
que no oblidarem mai, tant pel lloc on vam anar com per la companyia de la qual vam gaudir.
Vanesa López i Tamara Cugat.
Batxillerat A
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Josep Maria Lledós Palau és professor del Comte de Rius i recentment li han fet un homenatge pels
seus 25 anys al centre. Va començar impartint classes a la FP i, actualment, el podeu trobar als cicles
formatius com a professor d’Automoció, i a Batxillerat, com a professor d’informàtica. Un dels seus
hobbies és l’aeronàutica. També podem afirmar que li agrada molt viatjar, si tenim en compte que ja
ha visitat al voltant de 50 països diferents.
3 preguntes i...
1. Durant aquests 25 anys haurà viscut moltes anècdotes. Quina en destacaria
En un viatge de 4 dies al carnaval de Venècia recordo que, perquè sortís més barat als alumnes,
vam carregar un munt de menjar i, fins i tot, una cuina de campanya al bus, amb l’objectiu de fer
alguns menjars pel nostre compte . El primer dia vam parar a França, en un àrea de servei de
l’autopista. Mentre els profes estàvem preparant tota la “parafernàlia” per fer el dinar, van venir
un grup d’alumnes i vam sentir que comentaven entre ells :”Mira, aquests profes deuen guanyar
molts pocs diners perquè es fan el dinar per estalviar”. Resulta que tots els alumnes ja havien anat al restaurant de l’àrea de servei a dinar. Ens vam fer un fart de riure quan els vam dir que el
dinar era per a ells.
2. Què es el que el fa sentir
més orgullós de la seva
feina com a professor?
La satisfacció més gran per a
un professor és l’agraïment
d’un alumne un cop ha acabat
els seus estudis. I encara més
quan, algun dia, te’l trobes pel
carrer i et saluda, tot i que,
segurament no recordes el seu
nom, el reconeixes com a antic alumne. Aquests moments
són els que et fan sentir més
orgullós de la teva feina.
3. Quina ha estat la teva trajectòria al centre en aquests 25 anys?
Vaig començar molt jove i durant tot aquest temps he descobert que ensenyant se n’aprèn molt.
Cal actualitzar-se i reciclar-se per poder adaptar-se a cada nou curs perquè els nostres alumnes
van canviant, però nosaltres seguim sent els mateixos i cada curs que passa som més
“carrosses”. Actualment a mes de les classes, realitzo tasques de gestió acadèmica des de la direcció de l’institut.
... Moltes Felicitats pels 25 anys al centre!!
Daniel Muñoz i Raúl Yuste
1r Batxillerat A

NOVES ADQUISICIONS I… SANT JORDI!
Com tots els anys, la Biblioteca de l’IES SEP Comte de Rius va renovant-se, de manera que ja tenim a la vostra disposició un munt de nous llibres que t’aprofitaran per
estudiar i et delectaran. Al nostre nou taulell ja hi figuren
els títols. Demana’ls!
Hem d’agrair els comentaris i suggeriments que ens
feu arribar sovint; ja sabeu que sempre els pengem al taulell. En aquest número de la revista hem volgut reproduir
una cita molt coneguda de Groucho Marx que algú ens va
deixar de manera anònima. Diu així:
La televisió ha fet meravelles per la meva cultura.
Quan algú encén la tele, vaig a la biblioteca i em llegeixo
un bon llibre.
Gràcies, Anònim! Confiem que continuaràs compartint amb nosaltres les teves inquietuds.
Per acabar, us recordem que el proper dimecres, 23 d’abril, celebrarem el dia de Sant
Jordi d’una manera molt especial. Serà a les 9 del matí. La Biblioteca es transformarà llavors
en un conte “surrealista” que t’arribarà al cor, atès que presentarem – teatralment – el llibre
Mil cretins de Quim Monzó. No t’ho perdis, perquè no hi serem tots si faltes tu.

La Biblioteca RECOMANA … El Premi Sant Jordi 2007
Les senyoretes de Lourdes, de Pep Coll.
Bernadette Soubirous és una nena que l’any 1858 va assegurar que se li apareixia una senyoreta amb un vestit
blanc en la cova de Massabielha. A partir d’aquest moment la vida quotidiana del poble de Lourdes va canviar i
Bernadette començà a patir les enveges, els odis i les ambicions de diners i de poder que aquelles visions hi van
produir.
Pep Coll ens relata en aquesta novel·la els orígens
del santuari de Lourdes i el drama terrible d’una nena malalta que es volia amagar de les multituds i no se’n va sortir. Ni en vida, ni morta.
Si vols escoltar els comentaris de l’autor, ho pots
fer cercant “Les senyoretes de Lourdes” a www.tv3.cat.
Victor Caño, Montse Plana i Pilar Codera
Dinamitzadors de la Biblioteca

Els/les alumnes de 1r del CFGS d’Anàlisi i Control visiten la Biblioteca de la URV
Els passats 15 i 22 de febrer de
2008 els/les alumnes de 1r A i 1r B
del CFGS Anàlisi i control varen anar
a la Biblioteca del Campus Sescelades de la URV, com a complement al
crèdit d’Obtenció i tractament de dades. La sortida va consistir en una
visita per les instal·lacions i una sessió formativa teòrico-pràctica sobre
Documentació Química. Els/les alumnes van poder consultar el catàleg de la biblioteca, bases de dades d’accés restringit i els llibres i revistes del fons documental.
Montse Abelló i Maria Pilar Ciurana. Professores del Departament de química

ROAD SHOW
El passat dijous 3 d’abril, els alumnes de 1r de Batxillerat, Electromecànica de Vehicles i Equips i Instal·lacions Electrotècniques assistien a un espectacle sobre el món de la
conducció. Només començar un D-J va animar els assistents a ritme de música festiva que
convidava a ser acompanyada d’unes consumicions compartides de “botellón” per agafar aquell puntet que permet encara “controlar”.
De sobte la música es va aturar i va aparèixer a escena una policia municipal que explicava la seva feina i relatava un cas que no podia oblidar d’un accident mortal d’un jove
motorista. Seguidament un bomber explicava com han de treure entre la ferralla que queda
les víctimes dels accidents. Un infermer d’emergències relatava un impactant accident en què
un motorista tenia clavat en la femoral les tanques protectores de l’autopista i com va morir
dessagnat. Una metgessa rehabilitadora explicava les seqüeles dels accidents. El silenci era
cada cop més fort però es va convertir en absolut quan una víctima d’un accident ens explicava amb una enteresa colpidora com va quedar sola quan va perdre el marit, la seva única filla i
els sogres en el mateix accident del que ella en va sobreviure. El record es va estendre per totes les persones-xifres que ens acompanyen en les notícies després d’un cap de setmana. Així
ho va recordar l’últim testimoni, una persona que portava vint anys vivint lligat a una cadira
de rodes.
Quan es van encendre els llums, tots els assistents vam sortir silenciosament. Els uns
repassàvem mentalment aquelles accions en què varem posar en risc les nostres vides i les
dels nostres éssers més estimats, els altres es feien bons propòsits sobre el que estan a punt de
començar o tot just fa molt poc que comencen: ser responsables no només de conduir unes
màquines sinó les seves vides.
Josep M Solé . Cap d’Estudis Adjunt

El dia 28 de març, els alumnes de 2n de batxillerat A, acompanyats pels professors Lourdes Tablado i Rafa Figueroa, van anar al Port de Tarragona per realitzar
una activitat promoguda per la fundació La Caixa sobre el canvi climàtic i els seus
efectes en el litoral de la Mediterrània. Van visitar l’exposició de l’aula mòbil i el Vell
Marí, veler adaptat a la investigació oceanogràfica, que es trobava al moll de costa.

Gràcies.
Moltíssimes gràcies al professor J.M. Aleu i al seu
alumne David Margalló Pizarro per haver-nos reconstruït a
l’Ambrosio.
Prometem que tindrem molta
cura d’ell !!.

El passat dia 6 de març, els alumnes de primer del cicle formatiu de Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics, vàren realitzar una visita tècnica a les instal.lacions de la companyia Telefònica, concretament a les centrals telefòniques de la Imperial Tàrraco i de Ramon i Cajal, acompanyats
pels professors Cecili Moreno i David Hernando, per tal de complementar la seva formació en el crèdit de Sistemes de Telefonia.

Els alumnes de primer cicle formatiu de Telecomunicacions i
Equips Informàtics, i els del cicle d'Equips Electrònics de Consum, varen assistir, el passat dia 7 de març, al Taller de So i Acústica de la Fundació La Caixa.
La professora Roser Badia va realitzar unes excel.lents demostracions pràctiques dels principis del so i l'acústica, amb la participació
activa de tots els alumnes.
Els varen acompanyar els professors Adolf Iglesias i
Cecili Moreno.
La fotografia ens l’ha cedit el senyor Xavi Benito.

Visita al Fòrum TRICS

El passat dia 11 d’abril, els alumnes de 1r de batxillerat A van assistir
al II Fòrum de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi, més conegut com Fòrum TRICS.
Aquest any, 6 dels nostres alumnes de 2n de batxillerat A (Angela Salvat,
Jordi Leonardo, Edgar Menoyo, David Mestre, Ana Mª Mas i Raúl Borràs) van
presentar els seus treballs de recerca.
Aquesta activitat va constituir una experiència molt profitosa per tots els
assistents. Els alumnes de 2n de batxillerat, van poder explicar als seus companys de primer en què consistien els seus treballs de recerca.
Els alumnes de 1r de batxillerat, van prendre bona nota de tot el que van
veure: idees per a possibles temes de recerca, diferents metodologies de treball i plantejaments per una bona exposició oral dels treballs.
Els professors acompanyants, J.M. Aliaga, R. Figueroa i L. Tablado, els volem
felicitar perquè, en tot moment, van tenir un comportament molt correcte.
L’IES COMTE DE RIUS ÉS NOTÍCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

ENHORABONA. ENHORABONA. ENHORABONA. ENHORABONA

Francina Vaqué i Rocío López

La Francina i la Rocío són les dues primeres dones que
han aconseguit, en aquest centre, la capacitació per obtenir
la Certificació d’Instal.ladors elèctrics.
Aquestes mestresses de casa,- que col.laboren des de fa
anys en les seves empreses familiars d’electricitat, a Mora
la Nova i a Tarragona, respectivament- consideren la seva
experiència com molt interessant i engrescadora.
La relació amb els professors i amb els altres companys,
tots ells nois i més joves que elles, ha estat sempre molt
cordial. Recorden que abans de començar aquests estudis
no havien tocat mai un cable i que , fins i tot, tenien por de
fer-ho. Ara, amb orgull, es glorien de que mai els ha saltat
un diferencial. ENHORABONA

Joan Clos, ministre d’Indústria, Turisme i Comerç, va visitar ahir les obres del Centre
Tecnològic de la Química i l’IES Comte de Rius de Tarragona.
Més Tarragona, 30 de gener de 2008

L'IES Comte de Rius redueix l'abandó dels estudis per mitjà d'un programa de prevenció.
La Fundació Casal L'Amic de Tarragona promou la comunicació entre el centre i la família per evitar l'absentisme.
El Punt, 19 de febrer de 2008
Educació i Repsol signen un conveni per a facilitar la formació en la indústria química.
Aquest acord implica la participació d’alumnes de l’IES Comte de Rius de Tarragona i de futurs
treballadors de Repsol.

Diari de Tarragona, 26 de febrer de 2008

El director (A. Barrufet), el sotsdirector d’FP, (F. Roca) i el cap d’Estudis Adjunt, (J. M. Solé),van participar el 27 de març a Ràdio Cooperant (Sant Pere i Sant Pau) on van explicar l’oferta
i els trets més destacats del centre.

