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ENHORABONA!!! CAMPIONS!!! 
Els  alumnes  del  nostre  Institut  matriculats  al  cicle  de  Sistemes    de 
Regulació  i  Control Automàtics,  Ismael  Chico  Fernández  i  Carlos 
Romero  Cochs  van guanyar la medalla d’or en el Campionat Mundial 
de la Formació Professional en l’especialitat (Skill) de mecatrònica, que 
es  va  celebrar  a  Madrid  els  dies  13  i  27  d’abril.  Van  competir  amb 
equips de les comunitats autònomes de Madrid, Aragó i Castella i Lleó i, 
al  novembre,  aniran  a  Sizuoka  (Japó  )  on  competiran  amb 
estudiants de 44 països. 

Els mediallistes Ismael Chico i Carlos Romero amb el Pr. Ramón Yuste 

Jornada tècnica amb l’empresa VILATEL 

Alumnes de 1r de Batxillerat amb l’Arquebisbe de Tgna.  Saló de l’Estudiant a Valls 

Activitats esportives a la platja de l’Arrabassada



Worldskills. Campionat mundial de la Formació Professional 

El  “Ministerio  de  Educación  y  Ciencia”,  en 
col∙laboració  amb  les  Comunitats  Autònomes  i 
empreses  patrocinadores,  ha  organitzat 
l’Spainskills que és la fase nacional del Campionat 
Mundial  de  Formació  Professional  Worldskills,  i 
que  s’ha  celebrat  entre  els  dies  23  i  27  d’abril  a 
Madrid. 
La  Ministra  d’  “Educación  y  Ciencia”,  Sra. 

Mercedes  Cabrera,  va  lliurar  les  medalles  als 
guanyadors que representaran  Espanya al Japò al 
mes de novembre. 

Els  alumnes del  nostre  Institut matriculats  al  cicle 
de  Sistemes  de  Regulació  i  Control  Automàtics, 
Ismael  Chico  Fernández  i  Carlos  Romero  Cochs,  van  guanyar  la  medalla  d’or  en  l’especialitat 
(skill) de Mecatrònica i van competir amb equips de les comunitats autònomes de Madrid, Aragó i 
Castella  i  Lleó,  i  per  tant  al  novembre  aniran  a  Sizuoka  on  competiran  amb  estudiants  de  44 
països. 

Per  arribar  a  ser  els  campions  de  Catalunya  primer,  i  d’Espanya  després,  els  nostres 
alumnes han estat durant tres mesos preparantse, treballant cada tarda 3 hores, després 
d’assistir a les classes del seu curs als matins. 

Estan molt animats i pensen continuar amb aquesta preparació fins al mes de novembre. 
A Madrid  no  van estar  sols.  Durant  tots  els  dies  van  comptar amb  el  suport  del  seu  tutor,  en 
Ramon Yuste professor del Cicle Formatiu de Grau Superior de Sistemes de Regulació i Control 
Automàtics,  que  va  estar  pendent  en  tot  moment  de  l’evolució  dels  diferents  projectes  en  què 
consistia la competició. 

També  van  comptar  durant  tota  la  setmana  amb  la  companyia  de  dues  representants  del 
Departament  d’Educació,  la  Sra.  Àngels  Font,  Cap  del  Servei  de Programes  Internacionals  de 

Formació Professional    i  la Sra. Neus Pey,    del 
Servei  de  Suport  a  la  Gestió  de  Centres  de 
Formació Professional. Van ser el suport  logístic 
de  la  representació  catalana  i  van  recolzar  els 
nostres alumnes i professors en tot moment. 
L’últim  dia  de  la  competició,  durant  l’acte  de 
lliurament  de  premis  van  comptar  amb  la 
presència del Director i Sots Director de l’Institut, 
Antoni Barrufet i Francesc Roca. 
El divendres, ja de tornada, es va poder viure la 
benvinguda  sorpresa  que  se’ns  va  dispensar  a 
l’Estació  del Camp de  Tarragona per part  de  la 
Comunitat  Educativa  del  Centre.  Uns  moments 
difícils  d’oblidar,  somriures,  abraçades, 
felicitacions...  en  aquest  moments  t’adones  del 

que s’ha fet i el que ha representat a nivell d’institut i de ciutat aquest campionat. 

Gràcies a tots i a totes, el vostre acompanyament ens segueix il∙lusionant. 

Lluís Martínez 
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PITAGORES I ELS SEUS DEIXEBLES 

S’atribueix a Pitagores la següent resposta pel que fa al 
número dels seus deixebles: 

“La meitat  estudia matemàtiques; una quarta part, física; 
una sèptima part està en silenci i,  a més, hi ha tres dones.” 

Quants deixebles tenia? 

BLANC, ROS I CASTANY 

Tres persones, el cognom de les quals és Blanc, Ros i 
Castany, es coneixen en una reunió. Després de les 
presentacions, la senyora diu: 

 És molt curiós que els nostres cognoms siguin Blanc, 
Ros i Castany i que ens hàgim reunit aquí tres persones amb 
aquest color de cabell. 

 Sí que ho és va dir la persona que tenia el cabell ros, 
però ja haurà observat que ningú té el color de cabell que 
correspon al seu cognom. 

• És veritat! Va exclamar la persona el cognom de la qual era Blanc. 

Si la senyora no té el cabell castany, de quin color és el cabell d’en Ros?  

“ No resoldre els problemes és garantia d’ un problema major.” 
Joaquin Almunia. Polític 

“Los cántaros, cuanto más vacios, más ruido hacen.” 
Alfonso X el Sabio. Rey de Castilla 

“El savi no diu el que sap, i el neci no sap el que diu.” 
Proverbi xinès 

“El etcétera es el descanso de los sabios y la excusa de los ignorantes.” 
Jardiel Poncela. Escritor 
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Maragall  rep  els  dos  alumnes  tar ragonins  que  concursaran  al  mundial 
d’FP del Japó. 

El  conseller d’Educació, Ernest Maragall,  va oferir  un  acte  de  reconeixement  als  alumnes  que  han 
guanyat  la  final  estatal  del  concurs  de  formació  professional  i  que  s’han  classificat  per  a  la  final 
mundial que se celebrarà al Japó al novembre. Entre ells, Carlos Romero i Ismael Chico, de l’IES de 
Tarragona Comte de Rius, que van vèncer en mecatrònica. 

Maragall va  afirmar que “ els resultats retornen el prestigi a l’FP”. A més, va afegir que ha de servir 
“d’estímul per a altres centres”. 

EL PUNT/ Barcelona 

VISITES  GUIADES 

Com  ja  és  habitual,  des  de 
l a   b ib l io t e c a ,   v u l l 
assabentarvos  de  les 
activitats que fem per tal de 
donar  a  conèixer  el  fons 
bibliogràfic i facilitarvos el 
material  per  als  vostres 
treballs. 
Per  aquest  motiu  s´han 
organitzat    unes“visites 
guiades”. 

En  aquesta  ocasió  dos 
grups  d´un  CFGS  família 
química,  acompanyats  per 
les  professores M. Abelló  i 
M.P.  Ciurana  van  poder 
veure  la  distribució  per 

temes i especialitats. 

Els alumnes, per la seva part, es van interessar pel funcionament, pel sistema de catalogació, 
pels llistats de llibres per matèries, per l’actualització del fons respecte als 
actualsensenyaments, pel servei de préstec, per l´horari, i sobretot per  l´ús dels ordinadors. 

Crec que va ser molt interessant per les dues parts. Als alumnes els va orientar i van descobrir 
que també hi ha novel∙les, contes, revistes  i altres documents que no són visibles només amb 
un cop d´ull. I per la meva part va ser molt agradable mostra aquest espai de l´Institut del que 
estic segura tots     n’estem orgullosos. 

No cal venir en grup ni acompanyats pels professors per fer aquest tipus d´activitat.Us espero. 
Qualsevol moment és bo  per donar un tomb per la biblioteca i remenar els llibres. 

Ismael Chico Fernández i 
Car los Romero Cochs 

Tarragonins. 21 anys 
1r. de Regulació i Control de 
Sistemes Automàtics. 
Aficions: Futbol, informàtica, motos 
i paintball. 

 Què és la mecatrònica d’una 
manera entenedora? 
La unió de la informàtica, l’electricitat i la mecànica per a poder controlar una 
seqüència de muntatge des d’un ordinador. 
 Què ha suposat per a vosaltres aquest premi? 

Una satisfacció personal per un treball ben fet i reconegut. Més  experiència 
en la pràctica dels nostres estudis i esperem que una bona projecció laboral. 
 En què ha consistit la vostra aportació? 

En muntar les maquetes, posar a punt tots els detectors i electrovàlvules, 
muntar els circuits elèctric i pneumàtic, programar l’autòmata perquè la 
maqueta faci el procés desitjat i, per últim, millorar un procés proposat pel 
jurat. 
 Voleu afegir alguna cosa? 
Hem d’agrair, d’una manera especial, el nostre premi a Ramón Yuste i a Lluís 
Martinez. Sense la seva aportació i dedicació, nosaltres no hauríem pogut 
aconseguirho. També agrair a tots els  que, d’una manera o d’una altra, 
s’han implicat en el projecte. 

Des de casa es veu 
la Petroqumica mira! 
Havies vist mai 
un fum tan clar? 
Un detritus tan exacte 
i un càncer tan 
transparent? 

Això t’ho sembla 
perquè avui és 
un dia especial, 
avui fa bo. 
I el que és la Petroquímica 
segueix fent allò de sempre 
amb l’excepció 
que avui no se’n sap amagar. 

Pau Bielsa. Professor de Llatí 
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Ja hem acabat!! 
Podríem dir que aquest any ha estat especial, ben bé excepcional! 

Cadascun de nosaltres procedeix d’un cicle de grau mitjà diferent i té 
trajectòries professionals molt diverses. Amb això volem dir que som una 
classe composta per persones amb unes aptituds i uns tarannàs molt 
diferents, però ens hem avingut molt bé: hem pogut veure mostres de 
companyonia i afinitat i, com és natural, també hem tingut algunes 
divergències que no han arribat a tenir més transcendència. 

Al principi, hem de reconèixer i suposem que els nostres companys 
pensaran d’una manera semblant que ens va costar agafar el fil de les 
quatre assignatures: català, castellà, anglès, i matemàtiques.  Volguéssim o 
no, havíem de pairho; ja no estàvem avesats a treballar aquestes matèries, 
que semblaven abocades a l’oblit en acabar l’ensenyança secundària. Uns 
pensen que no serveix tornar a repassar el que ja sabien , i pot  no semblar 
gaire atractiu, però el que està clar és que, al cap i a la fi, hem après i això 
ens ajuda a ampliar el nostre  bagatge cultural. 
Tot i això no ens n’hem sortit gens malament! Però encara és massa aviat per 
cantar victòria, ja que la nostra fita i i el nostre gran repte és superar la 
prova que realitzarem el proper 30 de maig, per a la qual portem preparant 
nos des del setembre, i desitgem que tothom aprovi perquè... ens ho 
mereixem! 

També cal dir que aquest curs i la nostra preparació s’han dut a terme 
gràcies a la dedicació dels professors i coordinadors. I deixant de banda els 
compliments, agraïm a l’institut Comte de Rius aquesta oportunitat que ens 
han brindat. 
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¿Mejorar ía nuestra vida escolar  si tuviér amos una zona verde en el 
Instituto? 

• La propuesta de una zona verde en el instituto me parece perfecta, 
porque no solo mejoraría el aspecto del instituto y lo haría más bo 
nito, sino que también ayudaría al medio ambiente ya que es muy 
difícil encontrar zonas verdes por aquí cerca. 

• Sería muy gratificante para la vista y ayudaría a acudir a clase 
porque no solamente veríamos un edificio aburrido donde vas a 
sentarse seis horas, también serviría para poder relajarnos duran 
te el horario escolar y diversas causas más. 

• Seríamos sin duda un ejemplo a seguir entre los institutos de la 
zona, daríamos mucho de qué hablar y sería buena publicidad pa 
ra el instituto. 

Irene de la Cruz Redondo ( 1r Bat ) 

• Sí, creemos que mejoraría la vida escolar de los alumnos, del pro 
fesorado y la estética  del centro. 

• Desde el punto de vista de los alumnos saldríamos beneficiados ya 
que tendríamos una zona de descanso dentro del centro escolar y 
mejoraría la puntualidad a las clases ya que escucharíamos con 
claridad el timbre. 

• Los profesores podrían disfrutar del aire libre y la calidad de vida 
mejoraría para todos. Desde el punto de vista estético, el instituto 
seria más agradable a la vista y daría  una imagen más atractiva a 
los nuevos alumnos. 

Adela Grandes, Blanca de Juan i Helena Roca ( 1r Bat ) 

Excmo. Sr. Director 

Christian Yuste y Edgar Menoyo, vecinos de Tarragona y alumnos matri 
culados en primero de Bachillerato de l’ IES Comte Rius, cuyos datos 
constan en el centro docente. 

EXPONE 

Debido a la ausencia de zona verde en todo el recinto docente, nuestros 
alumnos  optan por ir a la zona universitaria a la hora del patio, debido a 
esa ocupación, ha disminuido el nivel de puntualidad, ya que ellos ale 
gan que están muy cómodos allí. 

SOLICITA 

Una pequeña zona verde dentro del centro educativo, esto favorecerá a la 
puntualidad de nuestro alumnado y al personal docente. 

Christian Yuste i Edgar Menoyo ( 1r Bat ) 
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A fons 
QUO VADIS FORMACIÓ PROFESSIONAL?  

És evident que al llarg de la història d’un país, i es pot afirmar 
que a partir del S.XIX, el desenvolupament econòmic, i per 
tant l’industrial, dels serveis i fonamentalment el social i 
cultural , està directament relacionat amb el nivell  de 
formació, basat en l’educació dels seus ciutadans. Així mateix, 
darrerament es poden veure, llegir i escoltar amb força 
freqüència, i d’arreu, molts missatges en els diferents 
mitjans de comunicació, amb un nucli d’interès comú, sobre la 
necessitat de formar professionals, preferentment, en els 
nivells de qualificació professional 2 i 3, és a dir, persones 
amb l’acreditació competencial de Tècnics i Tècnics 
Superiors, una vegada han superat els Cicles Formatius de 
Grau mitjà i superior, respectivament, tots ells de Formació 
Professional Inicial (reglada) 

La causa real d’aquestes mancances en el sector productiu  ve determinada, senzillament, perquè el pes específic del 
contingent laboral en els diferents sectors del món productiu, especialitzacions, professions,… recau quantitativament i 
qualitativament en els dos nivells de qualificació  esmentats anteriorment , i actualment existeix un dèficit molt important 
d’aquests titulats en el món laboral i en la majoria d’especialitats que s’imparteixen en la Formació Professional Inicial, 
“ensenyaments reglats”, en els nostres centres d’arreu de Catalunya , i concretament a les comarques tarragonines. 

Però la realitat és molt tossuda, i els ciutadans, institucions, polítics i també en determinats àmbits el món empresarial, no 
es creuen de debò que la F.P. són els ensenyaments de futur per al progrés en tots els àmbits en el quals està immersa la 
persona. Potser ens hauríem d’emmirallar en els països “companys” de la Comunitat Europea, per a tocar de peus a terra, 
per exemple en Alemanya,…o sense anar tan lluny, al país Basc, per a observar i alhora comprovar la consideració, 
començant des dels nivells institucionals, que es té de la Formació Professional,  veure i comprovar com els hi va. 

De ben segur que més d’un quedaria molt sorprès, per suposat que pels aspectes positius i favorables que traspuen en 
aquests indrets, prou diferenciats en bastants aspectes, malgrat les dificultats importants que han patit i que superen dia a 
dia. Una de les claus del seu progrés: El sistema de Formació Professional adequat a les seves necessitats i determinat amb 
fermesa com element estratègic fonamental de la política del país en qüestió 

Per a iniciar un projecte seriós, rigorós i amb unes perspectives realistes de la consolidació d’aquest nivell formatiu en el 
sistema educatiu català, i de reconeixement per tots el àmbits, sectors de la societat, de cara el futur a curt i mig termini, 
s’escau determinar unes fases bàsiques, que són molt importants  i alhora considerar‐les com a indispensables en un 
procés d’aplicació efectiu. 

Aquestes “Fases o Etapes”, definitòries de la planificació d’un procés eficient i eficaç es basen en les preguntes, tan simples 
i lògiques com: 
1r. “D’on venim”? Aquest paràmetre sembla que es pot saber, en tot cas no és molt difícil de determinar. Això sí, s’escau la 
voluntat i la intencionalitat o propòsit de conèixer‐lo, tot i que per a molts no resulta molt encoratjador d’assenyalar‐lo. 

2n. “Cap a on es vol anar”? Això ja no està tan clar, ni és tan senzill de concretar, si més no, per a qui té la potestat per 
fer‐ho, Fins a hores d’ara no s’ha fet i no és gaire diàfan de representar, perquè no s’explicita amb el necessari aval, que 
doni la credibilitat i la confiança suficient a la societat en general i al món productiu, i particularment als implicats 
directament en els centres docents, com són els professors i alumnes, i per extensió a les mateixes famílies. Perquè 
s’estarà d’acord, que sense ells no es pot fer res, i de vegades són els gran oblidats dels sistema. 

Col.lecció Jean Planque 

El dia 4 de maig, els alumnes de 2n de 
Bat d’Història de l’Art van realitzar  una 
visita guiada a la col.lecció privada de 
Jean Planque, exposada a la fundació de 
La  Caixa, a Tarragona. Van fer un itinera 
ri de l’art del  s.XX, a través de les pintu 
res que inclou aquesta exposició i que 
compta amb noms tan importants com els 
de Picasso i Monet, entre d’altres. 

TALLER DE REACCIONS QUÍMIQUES 

El dia 14 de març, els alumnes de 1r 
de batxillerat de la modalitat Ciències 
de la Naturalesa i de la Salut van 
assistir al taller “REACCIONS 
QUÍMIQUES” organitzat per la 
fundació La Caixa a Tarragona. Els 
alumnes van participar activament 
realitzant alguns experiments senzills i 
identificant substàncies. 
Els professors acompanyants van ser: 
J. M. Aliaga i Lourdes Tablado. 
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Viatge 
d’estudis a 
Amsterdam 

La setmana 
del 26 al 30 
de març, els 
alumnes de 
1r de Bat va 
anar de 
v i a t g e 
d’estudis a 
Amsterdam. 

Els professors acompanyants van ser:: María Rodriguez i Josep M. Lledós.



3r. “Com hi anem”? És fa necessària la seva concreció, per a saber què s’ha de planificar, organitzar,…Però ens podem perdre si 
no tenim ben clara la 2ª. 

La 4a i 5a fase, “Anem‐hi!”, és a dir l’organització operativa i “Les eines a emprar” , metodologia, estratègies i tècniques a 
emprar i aplicar. Es òbvi que no cal tenir‐les en compte sinó es formalitza anteriorment la 2ª fase. 

En tot cas, per fer “honor a la veritat”, és cert que en aquesta “etapa” temporal, és a dir actualment, per part dels alts nivells de 
responsabilitat de l’administració educativa, s’està treballant en un procés d’estructuració, sembla que força sòlida, sobre els 
ensenyaments de Formació Professional, integrant els tres subsistemes, la FP Inicial, la FP Contínua i la FP Ocupacional. 
En altres paraules, s’han traçat els eixos que definiran l’itinerari  que determinaran les fases 2ª i 3ª del projecte de la F.P. dins el 
sistema educatiu, considerant els paràmetres laborals i professionals, i en alguns casos els empresarials, per anar “junts de la ma” 
, o tots plegats en la mateixa direcció. 
Com a mostra un botó. El departament d’Educació, en  base al seu plantejament polític en aquesta “etapa”, s’ha fixat que els 
ensenyaments de Formació Professional es considerin en un dels objectius estratègics del Sistema Educatiu Català pels 
propers quatre anys. 
Ara cal completar les fases del projecte indicades anteriorment. Tan de bo que ho veiem ben aviat, i per tots i totes els que estem 
implicats en aquest projecte, des de la primera línia, directa o indirectament i puguem saber per fi “Quo vadis F.P.?” 
És evident que la comunitat educativa en general, vol tenir molt clara la visió de a on va la FP, i concretament la de la nostra 
“Escola”. Els/les alumnes i professors/es ho tenen  merescut abastament, doncs s’ho estan guayant en el dia a dia. 
L’exemple tangible s’ha viscut fa pocs dies a Madrid en el campionat de WORDSKILLS, amb l’ efectivitat d’un projecte plantejat amb 
rigor , coherència i fonamentat en una visió de futur realista, i sobretot amb la modèstia, humilitat i senzillesa que caracteritza un 
treball en equip, ben demostrat. Admirable ! 
Es podrien indicar d’altres projectes, realitzacions i produccions de tota mena que s’han fet , es fan i es planifiquen amb seny a 
l’Institut, sense tant de ressò mediàtic, però molt importants i acreditats per tothom i per les conseqüències positives i favorables 
envers els/les alumnes del centre. 

Felicitats Comte de Rius !!! per la feina ben feta, per l’esforç del dia a dia i per la il.lusió que teniu. 

Salvador Soler i Luz. Inspector d’Ensenyament 
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El dia 26 d’abril els alumnes de 1r CFGM Equips 
Electrònics i 1r CFGM Laboratori A i B van visitar 
la Refineria de REPSOL YPF. 
Els professors acompanyants van ser: Inmaculada 
Sanahuja, Lluïsa Bel i Alicia Valero 

Els dies 12 i 13 d’abril els alumnes: Andrés Arnau, Antoni Andreu, Ivan Barea, 
Joaquin Gascón, Jordi Mulet i Jordi Voltas van participar en la Fira de 
l’Estudiant de Valls. Els alumnes de 1r de CFGM d’ EEC van fer un muntatge i 
demostració d’audio. 
Els professors acompanyants van ser: Josepa Alcaina, Matilde Sanromà, Lluïsa 
Bel, Miguel Angel González, José Luis Tortajada, Manolo Amores, Carme Calaf, 
Javier Mesas i Alicia Valero. 

Trobada dels alumnes de Religió de 
1r de Bat amb l’Arquebisbe de Tarra 
gona. 

Va tenir lloc el dia 9 de maig i els alum 
nes van tenir l’oportunitat de conversar 
durant una bona estona amb 
l’arquebisbe metropolità de Tarragona, 
Mons. Jaume Pujol, i manifestarli al 
gunes de les qüestions que més els in 
teressen en aquests moments. 

La visita va acabar amb un recorregut per la Muralla, la torre de l’Arquebisbe i 
la Capella de Sant Pau. 
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El 17 d'abril els alumnes del CFGM 
d'Operador de Planta van visitar 
l'empresa CATOR de reciclatge de oli. 
http://www.catorsa.com/


