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80_anys_d’Història: L’any 1928, per primera vegada, 
s’impartiren a la ciutat de Tarragona ensenyaments reglats de formació professi-
onal. Les aules es trobaven ubicades als locals del “Patronato del Obrero”, al car-
rer d’Armanyà, i la inauguració del curs es féu el 4 de desembre a l’Ajuntament 
de Tarragona.  
Cent seixanta-quatre alumnes són els qui figuren en la primera llista dels arxius; 
set professors i dos mestres de taller eren els responsables de fer els ensenya-
ments en horari nocturn de dilluns a dissabte. 
Aquesta fotografia ens ajuda a recordar que fa 80 anys va néixer el nostre cen-
tre. 

        Professors i  alumnes  fundadors del Comte de Rius.  28-XI-1928 

 

 
 
 
 
 
 
Els alumnes de 1r i 2n de BAT que cursen les 
matèries de Religió i d’Història de l’Art van fer  
una sortida cultural, dijous 18 de desembre, 
acompanyats per les professores Fina Costa i 
Marisa Casanovas. 
 
Van visitar el Museu Bíblic i la Catedral de la 
nostra ciutat. Van conèixer els elements cons-
tructius i decoratius de l’arquitectura gòtica a 
través d’un dels monuments més representatius 
de Tarragona, la Catedral, i les peces arqueològi-
ques, mapes, reproduccions i objectes de culte, 
relacionats amb la Bíblia, exposats en aquest 
Museu. 
 
El dia ens va acompanyar, ja que lluïa un sol es-
plèndid, que il.luminava tots i cadascun dels ra-
cons del casc antic. 
 
            Marisa Casanovas. Professora d’Història de l ‘Art 

1928-2008



VIURE MILLOR  
CONSUMINT MENYS 
 
Farts de la tirania de comprar a 
termes, de les hipoteques i de 
l'ansietat per aconseguir un mi-
llor lloc de treball, cada vegada 
més els homes i les dones comen-
cen a preguntar-se si la seva qua-
litat de vida no milloraria renun-
ciant a guanyar més i procurant 
gastar menys. 
 
Aquesta tendència, que va co-
mençar als Estats Units, conegu-
da com downshifting – que es 
podria traduir com desaccelerar o 
simplificar- , i que ja s'estén per 
Europa , inclou, des de la reduc-
ció del tren de vida, al reciclatge 
de material, i fins i tot les fórmu-
les de propietat compartida , sen-
se oblidar una mentalitat ecolo-
gista i preocupada per la conser-
vació del planeta. 
 
Les editorials han advertit aques-
ta nova tendència i apareixen 
molts títols amb consells més o 
menys afortunats per a aprendre a 
viure d’una manera més austera. 
 
“La borsa o la vida” de J. Do-
minguez i V. Robin, “Viure mi-
llor amb menys diners”de A. Ar-
rizabalaga i D. Wagman i 
“Educar en l'ús dels diners” de 
A. Vázquez, són els que han tin-
gut una major repercussió. 
 
Tots ells arriben a la conclusió 
que el primer que s'ha de fer és 
esbrinar el grau de satisfacció 
que ens produeixen les coses, per 
a saber distingir una simple 
il.lusió passatgera d'una verita-
ble satisfacció o necessitat, per 
a detectar, així, els veritables 
valors. 

 
Cathcart, Thomas i Klein, Daniel:  
Plató i un ornitorinc entren en un bar ...,  
Editorial La Campana, Barcelona, febrer, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb acurada traducció de Marc Rubió, ens fa pensar amb 

allò que podem sentir tots els dies, per exemple l’ex-
spice-girl, Victoria Beckam diu: “Sense talons no sé 
pensar”; o el filòsof del món dels bous, en d’Ubrique 
diu: “En dos palabras: impressionante; im-
pres/sionante”. Aquests no estan recollits al text però 
haurien de sortir-hi. 

 
En Thomas Cathcart i En Daniel Klein són dos filòsofs de 

la Universitat de Harvard que amb l’ajuda 
d’explicacions planeres i senzilles ens volen fer enten-
dre la filosofia amb acudits, això són els filoacudits. A 
la seva pàgina web: www.platoandaplatypus.com molt 
original i amb anglès, es pot seguir tota la gestació del 
projecte. 

 
Per a contribuir a seguir el llibre hi ha dos personatges en 

Tasso i en Dimitri que acompanyen el lector al llarg de 
l’obra. L’índex ens assenyala que s’analitzaran totes les 
branques de la filosofia: Metafísica, Lògica, Epistemo-
logia, Ètica, Filosofia de la Religió, Existencialisme, 
Filosofia del llenguatge, Filosofia social i política, Re-
lativitat i Metafilosofia. El llibre s’inicia amb una cita 
brillant de Gruocho Marx: “Aquests són els meus prin-
cipis; si no li agraden, en tinc d’altres”. I un dels possi-
bles acabaments és aquest: “Un dia Plató i un ornito-
rinc entren en un bar. El cambrer envia una mirada de 
perplexitat al filòsof i Plató li diu: “Què hi farem, a les 
ombres ... A la caverna tenia més bona pinta”.    

                       
              Josep Ramon Suñé Gasull. Professor de Filosofia 

 
Francisco Núñez Martín va ser nomenat Cap del Parc de Bom-
bers de Tarragona ara fa 4 anys. La seva vida laboral ha estat 
sempre lligada al Parc de Bombers de Tarragona. Va ingressar al 
Cos de Bombers com a Voluntari l’any 1982 i ha passat per les 
categories de caporal i sergent. 
 
3 preguntes i... 
 
1.  Creu que els joves tenen la informació necessària per do-
nar resposta a una emergència? 
 
L’actitud dels joves sol ser positiva. Cal informar-los bé i fer-los protagonistes en tots tipus de 
simulacre a fi d’adquirir  cada vegada més experiència. 
 
 
2.  Quines accions preventives recomanaria als centres d’ensenyament en cas d’una emer-
gència? 
 
Una informació periòdica de com funciona la normativa i la ubicació del centre dins de l’àmbit 
d’emergència a Tarragona són accions imprescindibles. També és important la participació 
activa en els simulacres que es realitzen al centre a fi de tenir experiència i valoració de com 
afecta a tots plegats. Inputs d’informació. 
 
 
3.  Quina valoració faria com a professional expert, en els diferents exercicis d’evacuació/
confinament que s’han realitzat en el nostre centre, referent al protocol d’actuació del Pla 
d’Emergència. 
 
Molt positiva. Tant la Direcció del Centre com la persona responsable de la coordinació en  la 
Prevenció de Riscos estan motivats i sensibilitzats respecte  la seguretat i això es fa extensiu a 
la resta. 
El Pla d’Emergència com a eina ens facilita la 
nostra tasca, ja que coneixem la situació i ca-
racterístiques del centre. 
 
La torna 
 
Vol afegir alguna cosa més? 
 
El Parc de Bombers de Tarragona, té l’IES 
Comte de Rius, com a referent punter en el te-
ma de la prevenció. En la valoració de cada 
exercici s’han de fer les mesures correctores 
per part dels Equips d’intervenció. Aquestes 
mesures ens permetran dimensionar i preveure 
en temps i accions que cal fer, per tant és ne-
cessari la implicació de tots. 
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        Sessió d’avaluació després del simulacre 
 
       
            Entrevista realitzada el 23 de novembre de 2008 



 
El Decret 183/2000 crea el Servei de Prevenció de Riscos Labo-
rals. A l’article 12 defineix la designació i les funcions que ha 
d’exercir la figura dels Coordinadors/ores en tots els centres de 
treball que depenen del departament d’Educació. 
 
La meva funció és la de promoure i coordinar actuacions en ma-
tèria de salut i seguretat en el centre, així com l´aplicació de la 
legislació en matèria preventiva, fent ús de les metodologies i me-
sures concretes a fi d’aconseguir una millor integració de la pre-
venció i una major eficàcia preventiva. 
 
Coordinar la Prevenció de Riscos Laborals implica un compro-
mís de responsabilitat envers les persones i el lloc on des-
envolupo la meva tasca professional diària. 
 
La Coordinació en P.R.L. basa el seu objectiu en promoure i fomentar l’interès i participació 
dels professors, alumnes, personal de PAS, en l’acció preventiva d’acord amb les orientacions 
del Servei de Prevenció. 
 
La planificació que presenta per a aquest Curs 2008-09, es basa en tres àmbits 
d’actuació: 
 
1. Seguretat: Fer el simulacre general obligatori, durant el 1r. 
Trimestre del curs. 
 
2. Formació: 
  
   Professorat: Salut Laboral: Curs de Suport Vital Bàsic 
+DEA+ Introducció als Primers Auxilis. 
 
    Alumnes: Curs Teòric-Pràctic 
Jornada de Seguretat contraincendis “Maneig i ús d’extintors” 
 
3. Medi Ambient: Pla de Recollida de Residus Especials 
 
- Fer un inventari de residus per retirar generat per un fitxer 
per a cada taller –Laboratori. 
Els departaments implicats són: Química, Laboratori de Cièn-
cies, Vehicles Autopropulsats i Fabricació Mecàni-
ca. 
 
- Participació en el Projecte de Qualitat i Millora 
contínua amb 2 Equips de Millora: 
EM4. “Estratègies per millorar la relació del centre 
amb el Medi Ambient. Gestió de residus. Etiquetat-
ge i posterior tractament” 
EM5. “Millorar la informació i la senyalització en la 
Prevenció de Riscos Laborals.” 
 
Qualsevol suggeriment serà ben rebut. 
 
Nohemi Duque i Fortuny.  

 
No més oli per l´aigüera! Aquí reciclem l’oli! 
 
Per què s’han de recollir els olis de fregir usats? 
 
A totes les cases es generen restes d'oli vegetal usat, com a conseqüència de l'ela-
boració dels aliments. Els olis de fregir són un dels residus domèstics més contami-
nants i que presenten més problemes al moment de ser eliminats. Quan llencem els 
olis a les clavegueres, van a parar als rius o a les estacions depuradores d’aigües 
residuals. 
Aquests olis tenen, evidentment, un impacte molt negatiu sobre l’ecosistema del riu  
i la qualitat de les aigües ja que creen 
una fina capa superficial sobre els rius, 
impedeixen els intercanvis gasosos de 
l’aigua i creen una atròfia de la capacitat 
vital del medi aquàtic. 
Aquests olis també poden malmetre les 
instal·lacions de les estacions depurado-
res i embussar les clavegueres i, per 
tant, provocar un increment del cost de 
la depuració de les aigües. 
 
Conseqüències negatives de no reciclar-
lo: 

• Se solidifica i s’adhereix als des-
guassos de les cases i a la xarxa ge-
neral  amb el perill d’embussaments. 

 
• Complica el procés de recuperació 
de les aigües residuals que recullen 
les depuradores locals, en dificultar el seu funcionament i disminuir la mitjana de 
vida d'aquestes instal·lacions. 

 
• Un litre d'oli usat pot contaminar milers de litres d'aigua. Els olis arriben als 
rius i formen una pel·lícula superficial de fins a 500m2 que impedeix el normal in-
tercanvi d'oxigen, de manera que altera l'ecosistema 

 
Beneficis del reciclatge de l'oli de fregir usat: 

• L’oli usat es pot reciclar per obtenir altres productes: espelmes, sabons, detergents, 
olis industrials i, majoritàriament, biocombustibles. 

 
• Es millora la qualitat de la depuració de les aigües residuals i s’aconsegueix un millor 
estat de la xarxa de clavegueram 
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         Curs de Primers Auxilis 

                   
                   Simulacre d’evacuació 

    
     
           Noemi Duque i Fortuny 



 
• Es produeix un biocombustible, el biodièsel, que redueix les emissions produïdes 
pels processos de combustió en motors dièsel, principalment, les de partícules, hidro-
carburs no cremats i CO, alhora que elimina completament les emissions de SO2, un 
dels principals causants de la pluja àcida, ja que no contenen sofre. 

 
• A més, el diòxid de carboni (CO2) generat per aquest tipus de combustible equival 
al carboni fixat durant la fotosíntesi per les plantes que s’han utilitzat al fabricar-lo, de 
manera que no incrementa pràcticament la quantitat de CO2 present a l’atmosfera i 
per tant ajuda a controlar l’augment de l’efecte hivernacle. 
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Biodièsel

Cicle de vida del biodièsel  
(Il· lustració feta per L.Tablado) 

Com pot col·laborar l´IES Comte de Rius? 
 
A l’IES Comte de Rius hem muntat un punt de recollida d’olis de fregir. Com col·laborar? 

• Recull l’oli de fregir (no cal filtrar-lo) i porta’l a l’institut. (Millor en pots de plàstic 
perquè no es trenqui pel camí) 

 
• Al laboratori de ciències (2ª planta de l’edifici A)) o al hall trobaràs un punt on dei-
xar-lo. 
• Apunta el teu nom i classe a la llista quan lliuris el pot i rebràs un petit obsequi 

 
 
L’oli serà recollit per l’empresa CAVISA-ROCSA que es dedica a la recollida selectiva 
d’olis de fregir usats i a la seva posterior transformació en biodièsel. 
 
Fes un petit gest per la natura! Recicla! 
 
L.Tablado 

 
Bianca Blanariu  was awarded the second prize for getting the best mark 
in A level exams of English ( PAAU ). She was given 300 € in cash and a set 
of books and dictionaries. 
 
Bianca Blanariu va rebre el segon premi per obtenir la millor nota d’anglès a 
les PAAU. Li van donar 300 € en efectiu i un lot de llibres i diccionaris 
d’anglès.   CONGRATULATIONS!! 
                                                        
                                                       Montse Fontanals. Professora d’anglès 

L’alumne de 1r de batxillerat A Albert Torres Serra va par-
ticipar en el debat ”Energia, protecció del clima i plàstics” que 
es va celebrar el dia 21 de novembre al Palau Firal i de Con-
gressos de Tarragona 
El debat, que va ser organitzat per PlasticsEurope Ibérica i el 
Projecte APQUA de la Universitat Rovira i Virgili, va comptar 
amb la participació de Joves de 13 centres educatius de la de-
marcació de Tarragona. 
El nostre alumne, que va ser un dels 6 ponents de la taula a 
favor dels plàstics, va realitzar una molt bona actuació. Els 
professors que vam assistir a l’acte li agraïm la seva dedicació 
i li donem l’enhorabona. 
     
                                                         J.M. Aliaga, R.Figueroa i L.Tablado 

  CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
                 Especialitats: 04: MECATRÒNICA i 19: CONTROL INDUSTRIAL 

                                FASE CLASSIFICATÒRIA SPAINSKILLS. 28 i 29 de gener de 2009                 Generalitat de Catalunya 
                         IES-SEP COMTE DE RIUS. Tarragona 
 
Aquest any, la fase classificatòria del Catskills es celebrarà al nostre institut. 
Els alumnes representants del centre seran en Mario Franquet i en Genis Figueres de 2n SRCA en 
l’especialitat de Mecatrònica, i en Oscar Salvador de 2n SRCA, en la especialitat de Control Indus-
trial. 
Els guanyadors de cada especialitat representaran a Catalunya en el campionat nacional Spainskills 
que es farà a Madrid (abril 2009) i els guanyadors representaran Espanya al campionat Worldskills 
que tindrà lloc a Calgary (Canadà ) durant el mes de setembre. 
 

                                     ENHORABONA I MOLTA SORT! 



 
El passat dia 19 de novembre vàrem efectuar una visita tècnica a TELEFÓNICA 
S.A., amb els alumnes de 1r. curs de Sistemes de Telecomunicacions i Informà-
tics, a la central de la Imperial  Tàrraco de Tarragona.  
Una visita que efectuem cada any, com a complement  didàctic del crèdit de Sistemes 
de Telefonia.  
Professors acompanyants: Cecili Moreno i Joan Ma. Torrademé. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Tècnics de Telefònica, professors i alumnes de l'institut, al finalitzar la visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dijous 11 de desembre, els alumnes de 1r de batxillerat (A i B) van anar al museu 
de la ciència COSMOCAIXA de Barcelona. 
Durant més de dues hores van visitar lliurement les diferents sales del museu, mentre 
anaven completant un dossier de treball que se’ls havia proporcionat des del nostre 
centre. 
A les 13 h van assistir a la projecció de la pel·lícula: “Gènesi, del Big Bang a 
l’exploració espacial” que va tenir lloc al planetari del mateix museu. 
Els professors acompanyants, J.M.Aliaga, R.Figueroa i L.Tablado felicitem els alum-
nes que van participar en la visita, pel seu comportament i per l’interès que, en gene-
ral, van mostrar per les activitats desenvolupades al museu. 

SABIES QUE... 
                               
                          Després de 40 anys Tarragona recupera un Nen 
 
L'any 1968, l'IES Comte de Rius, que aleshores s'anomenava “Escuela de Maestria Industrial”, va 
tenir una representació molt activa en el panorama cultural de Tarragona. 
Una d'aquestes entitats en què va participar fou la “Comisión de la Cabalgata de los Reyes Magos” 
on es va prendre la decisió de fer dos ninots: El Nen dels Nassos i l'Home dels Nassos”. Aquest 
últim va recórrer, des d’aleshores, els carrers de la ciutat tots els 31 de desembre. 
A principis del 2008, el Sr. Ayxendri Melich, membre actual de la Comissió dels Reis, em va co-
municar que s'havia trobat un ninot que, amb tota seguretat, era el Nen dels Nassos, que mai havia 
vist la llum. Tots dos, després de consultar diversos arxius i biblioteques, vam arribar a la mateixa 
conclusió. La Sra. Joana Virgili, gran estudiosa de les festes i tradicions tarragonines, ho va confir-
mar sense cap mena de dubte. 
Aquesta troballa té un valor històric important per a la ciutat i per a tota la seva gent, especialment 
per a la xicalla. 
Per primera vegada, el passat 31 de desembre, el Nen i l'Home dels Nassos van aparèixer plegats 
al Pla de la Seu. Els dos personatges van arribar duent tants nassos com dies té l’any. 
 
  Francesc Virgili. Membre de la Comissió de Reis i Professor de l'IES Comte de Rius 
   Fotografies: Arxiu Família Virgili 
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Cal prendre consciència  que el batxiller coincideix amb una etapa vital de transició en  què apareixen nous 
reptes i s´han d´incorporar nous valors. A la fi de la etapa, l´adolescent que surt de l’ESO ja és major d´edat 
i, com a tal, té noves responsabilitats i ha de estar preparat per a assumir-les. 
  
El primer repte que suposa estudiar batxiller és canviar el “xip” de l’ESO.  L’ exigència creix i les situacions 
són noves. Un valor necessari és l´esforç, s´han d´aprendre noves tècniques de treball intel.lectual i s´ha de 
tenir la ment oberta quan es reben les qualificacions,  per  entendre què s´ha de rectificar o superar. 
  
El batxiller és un pont cap a un nivell d´estudis superior, és un mitjà, un camí, una manera d´arribar a un al-
tre lloc. Quan s´acaba el batxiller, es té la preparació per tirar endavant la carrera que es vol, però no es té 
encara la clau per entrar al món laboral. Per això ha d´agradar estudiar i se n’ha d´estar disposat. Si els resul-
tats no són tan bons com s´espera, no s´ha de parlar de “fracàs escolar”.   

 
Només es fracassa quan s´han posat de veritat, dia a dia, tots els 
mitjans per a guanyar. 
Però el valor més important, a banda de la força de l´esforç i de 
l´optimisme, és l´autoestima, saber que la persona és valuosa sem-
pre pel fet de ser persona, a banda que les coses li surtin millor o 
pitjor. Això suposa la valoració dels altres, el respecte i la solidari-
tat. El sentit de l’amistat es consolida en aquest període de la vida. 
Un altre valor propi d´un adult és la responsabilitat, saber assumir 
les conseqüències dels propis actes i entendre que utilitzar la in-
tel.ligència i la voluntat és l´únic que ens fa lliures. Cal arribar a la 
majoria d´edat preparat per a no ser un etern adolescent. 
             
 Conferència  “ Després dels 16 anys: nous reptes i nous valors” 
                          Sra. Pilar Caldú. Filòloga Hispànica. 27 de nov.  2008 
 

Sr. Josep M. Solé (Cap d’Estudis),  
Sra. Pilar Caldú (Catedràtica de Filologia  
Hispànica ) 
i Sr. Josep Rufian (President de l’AMPA) 



ACCÉS ALS ESTUDIS 
         UNIVERSITARIS 
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Alumnes de 1r de DPM, observant una injecció  
de plàstic, i al Laboratori de materials de la URV 

Torn de CNC ( màquina-eina de Control Numèric ) 

           
  
 
              
               
           Rosa feta amb diferents metalls 

Alumne portant a terme una 
soldadura 

  

    Exemple de plànol en tres dimensions 

   Màquina per a 
comprovar la 
resistència, al 
xoc, de materials 
metàl·lics 

  
  

 
Al de Grau Superior ( CFGS – DPM ), s’hi arriba després d’acabar el Batxillerat; tanmateix superant una 
prova d’accés a aquest nivell educatiu. 
Aquest cicle té unes característiques molt més tècniques. 
 

 
 
 
 
Una de les Famílies Professionals que s’imparteixen en el nostre Centre és la de Fabricació Mecànica. 

 
Té assignats, per part del Departament d’Educació, dos Cicles Formatius: un de Grau Mitjà, el de Meca-
nització i un altre de Grau Superior, el de Desenvolupament de Projectes Mecànics. 
 
Al de Grau Mitjà ( CFGM – M ), s’hi accedeix havent superat, positivament, l’ESO o bé la prova d’accés 
pertinent. S’hi porten a terme tasques i disciplines acadèmiques força procedimentals i manipulatives. 
 
 

 
Tant l’un com l’altre tenen, ara per ara, força sortida i demanda laboral. 
 
El Departament de Fabricació Mecànica; per tant els dos cicles esmentats – i, per defecte, els seus alumnes – 
resta relacionat amb força empreses del sector. 

 
 
Tenim, a més, una col·laboració consolidada amb la 
Universitat Rovira i Virgili ( URV ), que mantenim 
des del curs 2004/05 – un intercanvi de visites tècni-
ques ( els alumnes de 2n d’Enginyeria Mecànica ve-
nen a fer unes pràctiques de mecanitzats elementals i 
de pneumàtica i, amb els alumnes de 1r de DPM, 
anem a veure i a identificar, diferents tipus de plàs-

CONVALIDACIONS UNIVERSITÀRIES 
 

CRÈDITS Troncals Obligatoris Optatius Lliure elecció TOTALS 

Enginyeria 
Tècnica 138 45 19,50 22,50 225 

CFGS – DPM 24 6 ------- 21 51 

Percentatges 17,40% 13,30% ------- 93,30% 22,60% 

                                               Departament  de Fabricació Mecànica 


