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MYOTRAGUS 07-08

Dipòsit legal: PM-255-2007

Núm.

http://www.iessoller.cat
http://www.weib.caib.es

Han fet aquest Myotragus : Marc Llabrés, Ixchel Lochman. Dzohara Mancebo.
Magdalena Oliver, Lidia Mª Galdo. Lluís Borràs. Maria Martínez, Lluís Baeza. Rosa
Servera , Vicenç Pèrez. Coordinador: Juan Antonio Fernández.
Agraïments: APIMA . A tots els qui heu fet fotografies i a tots els que d’una
forma o d’altre heu aportat el votre granet d’arena al Myotragus.
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APIMA
 IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

692 635 070
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Des de la redacció de Myotragus volem que en aquest anuari  els

protagonistes siguin les persones, els companys, els         ;  en definitiva, tota la gent que

 integra la comunitat                                           . Per això, en aquest anuari/ revista volem donar

més importància a  l’apartat  visual  i a  les fotografies, i deixam un poc de banda el

text...una imatge val més que mil paraules.

Desitjam que us agradi i que passeu el millor estiu possible. Ens veiem d’aquí a uns

mesos...i els qui no, que  l’estudi us sigui profitós.

Per cert i per a ésser un poc                                              us volem felicitar el Nadal a l’estiu.
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El teu lloc l’any que  ve?
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PRIMER D’ESO
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PRIMER D’ESO
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PRIMER D’ESO
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PRIMER D’ESO
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PRIMER D’ESO
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SEGON D’ESO
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SEGON D’ESO
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SEGON D’ESO
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SEGON D’ESO
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TERCER D’ESO
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TERCER D’ESO
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TERCER D’ESO
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TERCER D’ESO
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QUART D’ESO
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QUART D’ESO
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QUART D’ESO
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QUART D’ESO
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Taller de Jardineria
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IP Operaris de vivers i jardins
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IP Ajudants de restaurant i bar
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IP Auxiliars d’ofimàtica.
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PRIMER BATXILLERAT
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PRIMER BATXILLERAT
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SEGON BATXILLERAT
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SEGON BATXILLERAT
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CICLE FORMATIU DE CUINA 1r (GM)



30

CICLE FORMATIU DE CUINA 2n (GM)
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CICLE FORMATIU DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA (GM)
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CICLE FORMATIU D’ADMINISTRACIÓ
 I FINANCES (GS)



33

PROFESSORAT

Educació Plàstica Educació Física

Música Equip Directiu
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PROFESSORAT

Administratiu

ReligióHoteleria

Llengües Clàssiques
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PROFESSORAT

Tecnologia Català

Anglès Filosofia
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PROFESSORAT
Física i químicaMatemàtiques

Ciències SocialsCiències naturals



37

PROFESSORAT
Castellà

Orientació

Francès
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PERSONAL NO DOCENT

Administratius

NetejaBar

Consergeria
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Tot i que duc sis anys fent viatges que han
organitzat professors de l’institut o els
respectius departaments, crec que aquest ha
estat el primer on realment hem vist com hem
passat de ser “els nins petits” als grans de
l’institut cosa que, quan fa sis anys vàrem
començar veiem quasi impossible; perquè hem
comprovat que tot i que aquest any és difícil,
també és únic, únic per mil motius, però el
que destacaria és que segurament molts ens
separem i ja no ens veurem( i hem de tenir en
compte que n’hi ha molts que ja vàrem
començar junts primer i que no ens hem
separat o sí i  igualment hem recordat el llarg
camí que ha significat arribar a segon). Podria
dir què hem fet cada dia, com des de fa tres
anys he fet per explicar el viatge de segon de
batxiller, però el fet que sigui l’últim que escric
a MYOTRAGUS aquest serà un article
diferent, on les imatges descriuran el que hem
fet  i les paraules mostraran com durant tot
un any, es pot dir, que ens hem ajudat entre
tots perquè el viatge a Dublín sortís bé. La
primera passa que fèrem fou una  desfilada
que vàrem fer el més de novembre, i crec
que va ser una experiència que ja no repetirem,
però va ser el primer que vàrem fer per
començar el camí cap a Dublín.
Després de mesos d’espera, d’intriga, de
preparacions...finalment arriba el dia de pujar
a l’avió i partir cap a Dublín i crec que quan
vàrem decidir anar-hi mai no haguéssim pensat
el que ens trobaríem: un món totalment diferent
al nostre poble, però no és un món ni millor ni
pitjor, simplement és un mon diferent. Durant
els cinc dies que hi fórem, vàrem visitar distints
llocs; durant el dia: esglésies, jardins, pobles,
el centre de Dublín, castells... i de  nit
descobríem una ciutat diferent a aquella que
havíem vist al matí.
Aquí hi ha algunes de les imatges que
reflecteixen realment el que ha significat
aquest viatge, ja que les paraules no serviran
per mostrar el que realment va significar
aquest viatge per a nosaltres. Així que ja ho
sabeu tot i que segon de batxiller és un curs
molt difícil, hi ha moltes coses que realment
recompensen aquest any. I aquest viatge ho
és!

Per Ixchel Lochman

Nota de redacció: davant la impossibilitat, per manca d’espai, de reflectir
totes i cada una de les activitats que s’han fet durant aquest curs, optam per

mostrar-vos-ne sols una,  el viatge a Dublín que feren els de  2n de
baxtillerat. Ja que ells enguany acaben  el seu periple per  l’institut també els

hem volgut dedicar la  portada del Myotragus 6. Sort a tots!
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Cada amic representa un món de
nosaltres, un món que no hauria nascut
si no l’haguéssim conegut. Aquesta
frase fa pensar molt sobre el vertader
valor de l’amistat respecte a allò que
els nostres amics han aconseguit
despertar de nosaltres.
Posats a pensar: Quantes vegades has
buscat un amic perquè t’ajudi en un
moment complicat? Quantes coses
heu passat junts, ja siguin bones o
dolentes? De totes aquestes
experiències, si has estat prou astut,
segurament n’has tret qualque cosa
positiva.
I és que l’amistat, com he dit ,
descobreix mons dins nosaltres . Mons
increïbles, que ens revelen a nosaltres
mateixos a través d’un altre.
D’aquell amic infatigable a qui de
vegades no  prestem molta atenció
però que sempre és al nostre costat.
Per això mateix reconforta’l, demostra
que l’estimes i estigues al seu costat  i
veuràs com tot torna a venir cap a tu.
Els amics,  malgrat no ho sembli poden
arribar a ser molt importants per a la
vida de cada un, perquè segons quin
tipus d’amics escullis  et veuràs  d’una
manera o d’una altra. Que n’és de
difícil moltes vegades trobar  persones
que siguin afins a un mateix....
Per això, quan les trobem, ens alegrem
que això sigui així.
El camí de la vida és a vegades difícil,
per això, aprens a valorar tot allò que
tens al teu voltant.... més quan les
circumstàncies no són les que un
voldria que fossin, i les experiències
que ens toquen viure, no són sempre
positives.

LA COLUMNA Per: Lidia Galdo

Institut d’Educació Secundària
GUILLEM COLOM

CASASNOVAS
Avda. Juli Ramis, 34 07100 - Sóller

971 63 35 14

APIMA
 IES GUILLEM COLOM

CASASNOVAS

EL VALOR DE L’AMISTAT

692 635 070


