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Carta del Director
Francesc Xavier Caparrós Llodrà

Ara fa 90 anys va titular la primera promoció de la
Escuela del Trabajo de Palma, el centre d’origen del

nostre actual IES Politècnic. Com moltes altres arreu de
l’estat, es va crear en els darrers anys del regnat d’Alfonso
XIII responent a la necessitat de formar treballadors
qualificats, en particular pel tren de Mallorca.
Es va establir una xarxa de centres de la que ara
anomenam Formació Professional. És va fer realitat el
somni de Joan Bosco, a qui tenim present a la nostra
aula magna, i que va lluitar en el segle XIX contra el
sistema per donar un ofici als joves.
Era a un altre lloc de Palma, a un edifici que encara
existeix del carrer Pere d’Alcàntara Penya. Ara, a l’edifici
que coneixem fet fa 60 anys i exemple imprescindible de
l’arquitectura de l’època, ha seguit essent el primer
centre de Formació Professional de Mallorca i arrel de
tota la resta de FP de l’illa.
La seva oferta de FP es veu complementada i enriquida
amb els estudiants d’ESO i Batxillerat, poguent fer-se tota
una formació acadèmica amb resultat de persones
preparades per entrar a la societat i al sistema laboral.
La base de tota educació és qüestió de cor. Frase de Joan
Bosco i de total actualitat en una societat com l’actual
que

tendeix

a

deshumanitzar-nos,

en

les

nostres

relacions i les nostres vides, especialment afectant als
més febles i vulnerables.
Les persones han de ser el centre de la nostra acció, amb una perspectiva d’inclusió i d’igualtat en la diversitat que faci
que siguin més estables, més capaces i segures, més autònomes, protagonistes de la seva vida i el seu futur.
I això ho volem fer a l’IES Politècnic, volem formar ciutadans, persones adultes sanes, madures, crítiques, responsables i
solidàries. Ho hem fet els darrers 90 anys i ho continuarem fent. Som Politècnic.
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GENERACIÓ Z

des de SET 2016
5 anys al Politècnic

GENERACIÓ
POLITÈCNIC
"la mayoría de amigos que
tengo actualmente los he
conocido en el Politécnico"

Sharon, Carmen i Sofia
Nuestra experiencia en el Politécnico, hasta
el día de hoy, ha sido mejor de lo que nos
podríamos haber imaginado en un principio.
Esto es porque en nuestros precedentes
colegios, el Politécnico tenía una muy mala
fama. En cambio, nuestra convivencia
durante estos años nos ha demostrado todo
lo contrario, puesto que nos hemos sentido
acogidos, incluso viniendo de otros países, y
además, conocer buenas personas, formar
distintas amistades, encontrar amores y los
buenos momentos vividos en este lugar, han
sido elementos claves en nuestro desarrollo
de madurez y aprendizaje.

Magdalena Vázquez, Joana Arbona, José
Antonio Marina, Maria Antònia París, Mireia
Francés Yubero, Benet Albertí, Maria Antònia
Mestre, Marta Muñoz, además de otros
recientes que están marcando el final de
nuestra trayectoria: Francisca Bisbal, Roger
Martínez y Davide Medici.

Daniele K. Rafanan
Creo que hablo en el nombre de todos
cuando digo que la primera vez que
entramos al Politécnico entramos con
mucho miedo, más que nada porque es una
nueva etapa a la que te enfrentas y tienes
miedo de que algo pueda llegar a salir mal.
Todo ese miedo desaparece cuando los
profesores hacen todo lo posible para que te
acostumbres al entorno del instituto, les
estoy eternamente agradecido

También
queremos
destacar
nuestro
favoritismo hacia algunos profesores que nos
han acompañado en este proceso: Pere
Palou, Pilar Ferrer, Bárbara Balle,
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por ello, hacen un trabajo más que excelente.
Prácticamente, la mayoría de amigos que
tengo actualmente los he conocido en el
Politécnico y es algo de lo que estoy muy
agradecido ya que sin algunos de ellos no sé
qué sería de mí.
He pasado tantas anécdotas aquí, algunas se
pueden contar y otras no pero de lo que
estoy seguro es que siempre que piense en
ellas las recordaré con una sonrisa de oreja a
oreja.
Especial mención al profesor Antonio Reina
Quirós, que fue mi profesor de Religión en 3º
de la ESO y él ayudaba a sus alumnos en
cualquier tema y daba consejos que a día de
hoy los sigo teniendo en cuenta.

Yami :)
He pasado los últimos 5 cursos en el
Politécnico, y la verdad es que para mí, es
uno de los mejores institutos. Opino esto no
por la estructura del centro o porque los
cursos sean fáciles, como la mayor parte de
personas piensa; pienso que es el mejor por
las grandes personas que he conocido aquí, y
con personas me refiero a tanto profesores
como los que han citado antes mis
compañeras, o como las grandes amistades
que he podido conocer en el centro. Además,
también están las grandes experiencias que
he vivido aquí como las “Gincanas de
Carnaval”, las actividades que hacen por
Halloween,
las
excursiones
de
cada
trimestre… En definitiva, sin duda alguna,
para mí es un gran centro educativo.
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Activitats

Curs 2021-2022

COEDUCACIÓ
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eministes, compromeses, feineres i
solidàries. Així solen ser les persones que
formen part de les Comissions de Coeducació
dels centres educatius de les Illes Balears. Ho
veiem cada vegada que ens reunim amb la
resta de docents que participen de
Feminisme a l'Escola, amb les iniciatives que
comparteixen per xarxes i quan ens trobam, si
es pot, a les manifestacions i actes
reivindicatius arreu de Mallorca.
Com bones pensadores, no manquen els
conflictes entre nosaltres. Els temes que

abordam són complexos; requereixen de
reflexió, coneixement i revisió constant.
Però això només significa que cada any
sóm més persones lluitant. Curs rere curs,
se'ns omple el cor d'esperança en veure les
accions, individuals i conjuntes, que treiem
endavant des de les Comissions de
Coeducació.
Aquestes són les nostres aportacions.
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Comissions del Politècnic

COMISSIÓCOEDUCACIÓ

TRES INICIATIVES
REIVINDICATIVES
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Acció Conjunta
Aquesta imatge
reprodueix un instant
del vídeo en el qual
n’Abril i n’Antonio,
alumnes de 3r d’ESO,
donen a conèixer una
de les activitats que
vàrem organitzar pel 25 de novembre.
El vídeo forma part de l’acció conjunta de
Feminisme a l’escola. Sota el lema Aquí i
allà contra la violència masclista, mostra
les diferents accions que es dugueren a
terme a molts centres educatius de les
Illes Balears el 25N.

Homenatge a les
víctimes de 2021
Amb l'acció d'enguany
hem volgut representar
la magnitud de
l'absència de les
víctimes de violència
masclista. El 25N, el
nostre comptador de
víctimes marcava 42.
Vam llegir el nom de totes elles, i vam anar
deixant les cadires buides.
Hi varen col·laborar alumnat i professorat
voluntari de tots els nivells educatius.

Feministes a tota
Europa

solidaritat

pau

25N DIA
INTERNACIONAL
CONTRA LA
VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Actualment, les dues grans celebracions del moviment feminista

El programa s'anomena Yes, women can.
Don’t be afraid!, i es centra en compartir
activitats, experiències i reflexions sobre
les discrepàncies i similituds de les
realitats de gènere que observem en els
nostres països i cultures.

escolar són el 8M, de caràcter reivindicatiu però també festiu, on
celebrem el dia de les dones, i ens recordem la importància de tot
allò que hem aconseguit malgrat l'opressió del patriarcat; i el 25N, on
duim a terme accions per assenyalar i condemnar la violència
masclista a què totes les minories de gènere estem exposades.
Més enllà d'aquests dies tan assenyalats, esperam poder celebrar
amb la nostra comunitat altres dates rellevants en la lluita contra les
desigualtats com és el dia de l'Orgull LGTBQI. O fins i tot prendre el
control del 14 de febrer.
Les feministes del Politècnic ho tenim clar: la lluita feminista és
contra tot tipus d'opressió.

Més sobre el Programa Erasmus+ a
la pàgina 7>
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Dues alumnes de 2n de
Batxillerat han
participat al programa
Erasmus+ i han anat a
estodiar un mes a
instituts de Portugal i
Itàlia.

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA
MASCLISTA
Avui, 25 de novembre, la comunitat educativa de l’IES POLITÈCNIC vol commemorar el Dia internacional
contra la violència de gènere, fent especial menció a totes les dones del món que pateixen la violència
masclista i que, en molts de casos, no troben una societat que les protegeixi, sense accés a la justícia, sense
accés a una atenció mèdica adequada, sense accés a uns serveis socials que les ajudin.
Per això volem remarcar que la violència de gènere és una pandèmia mundial que no entén ni de fronteres ni
de races ni de llengües. És present a tot el món, a totes les societats.
Sharon. Itàlia:
Nel mio paese, le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di
schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno
frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l’ustione, il soffocamento e la minaccia o l’uso di
armi. Tra le donne che hanno subìto violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l’essere
toccate o abbracciate o baciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come
violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).
Ingrid. Colòmbia:
A la mujer siempre se le ha inculcado que ella es la que debe encargarse de los deberes de casa, la
educación de sus hijos, de la ropa sucia, de la comida y de mantener a gusto junto al hombre en todos los
aspectos, haciendo ver que el único que era digno de trabajar y poder tener un puesto en la sociedad eran
los hombres, y así tener el derecho de mandar sobre la mujer y poder hacer de ella lo que bien le parezca
(agresión física, verbal y emocional).
Jhon, Zean i Daniele. Filipines:
Sa FIlipinas may mga babae na kinukuha sakay ng puting van at binibinta sa pinagbabawal na bilihan tulad ng
Sex Trafficing at meron din na babae na renirape ng isang kapitbahay dahil magisa lng siya sa bahay at wala
yung mga magulang,pagkatapos magrape ng isang lalake pinapatay niya ito para hindi maka subong sa
police at di makukulung pero minsan rin meron din seneswearte na babae nakakatakas agad pero minsan lng
yan magyayari sa Filipinas.
Cristina. Bèlgica:
En l’absence de chiffres officiels, des associations féministes comme Mirabal, collectent des données au fur
et à mesure des cas parus dans la presse. Ces chiffres disent qu’en 2017, 39 femmes auraient été des
victimes mortelles de violences sexistes. En 2018, six de moins, 33. Ce serait un peu moins de la moitié de
celui de l’Espagne où le pays compte quatre fois moins d’habitants.
Il y a le cas d’une jeune femme de 14 ans qui a été violée par 5 jeunes hommes, qui ont été arrêtés. Cette
jeune femme s’est suicidée après avoir vu son viol sur internet.
Yamila. Paraguai:
Che túvakuéra retàme ambue arýpe ojejuka kuri peteí kuña kada poapy aŕa.Ko'a kuña oheja popapetei
tyre'y.Ha avei,umi ojejukava'e kue apytépe oĩ mokõ mitakuña ha mokõi kuñataĩ.
El 25N recordam la violació, tortura i assassinat de les germanes Mirabal, a la República Dominicana, però
casos com aquest s’han donat, es donen i, per desgràcia, es poden donar avui mateix a qualsevol país del

Per això la comunitat educativa de l’IES Politècnic vol denunciar també violències de gènere com la
mutilació genital o el matrimoni i la prostitució infantils, fets que ens semblen llunyans, però contra els quals
també VOLEM DIR PROU!
Alumnat de 1r de Batxillerat

6.p
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ERASMUS AL
POLITÈCNIC
Bàrbara Balle Mascaró
Joana Maria Garau Tomas

L'IES Politècnic té una llarga trajectòria
en participació en projectes Europeus
que ha anat construint en diferents
etapes. Des de l’any 2001 s’han enviat
alumnat de Formació Professional a
diferents empreses Europeas per la
realització de pràctiques professionals.
Una mica després, l’any 2008, ens vam
iniciar els programes per a la mobilitat
del professorat. Finalment, l’any 2018 es
va iniciar el programa Erasmus escolar i
els anys 2019, 2020 i 2021 hem rebut el
segell d’escola Etwinning.
Actualment , l’IES Politècnic forma part
de dos projectes diferents d'educació
escolar. El primer “Yes, women can! Don't
be afraid!" és un programa emmarcat
dins l’àmbit de coeducació i té com un
dels objectius principals millorar el
percentatge de dones en les especialitats
més tècniques de Formació Professional
que s’oferten en el centre.
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Aquest curs 2021- 2022 s’han pogut recuperar les
curtes mobilitats i ens hem iniciat en les llargues
mobilitats en el programa Erasmus escolar.
Què esperam de l’Erasmus politècnic en el futur?
La resposta és clara: volem seguir formant part del
programa Erasmus + i seguir creixent. Un dels
primers objectius és ampliar l’equip i els projectes
que formen l’Erasmus + ja que , sense dubte, obri
portes a l’alumnat i els hi ofereix oportunitats i
vivències que si no, tal vegada, no tendrien
l'oportunitat de viure. Per aquest motiu es vol
continuar amb els projectes que ja estan en marxa
així com també seguir enviant alumnat en
pràctiques de Formació Professional. No obstant això,
també es posaran nous programes en marxa que ens
ajudaran en aquest nou camí. Demanar l’acreditació
d’Erasmus d’educació escolar és una de les primeres
passes per així poder continuar participant en nous

A causa de la pandèmia COVID, les mobilitats a

projectes així com també renovar-ne d’altres tant a

Europa varen ser molt limitades i viatjar molt

Formació Professional com a Secundària. Finalment,

complicat. Per això, més que mai, varen utilitzar les

considerem que ofertar mobilitats per a professorat i

noves tecnologies per seguir connectats amb els

així aprofitar les oportunitats de formació que ens

nostres companys europeus i el nostre alumnat de

ofereix el programa Erasmus a Europa és un aspecte

Batxillerat i 4t d'ESO varen celebrar trobades en línia

clau d’aquest programa que volem incorporar.

amb alumnat d'Itàlia i Portugal en el marc d’aquest
projecte erasmus.
El segon projecte "“Cooperation for innovation in
building automation Systems” es un projecte
Erasmus KA229 d’intercanvi de bones pràctiques per
introduir a l’alumnat de 4 d'ESO i Batxillerat al món
de l'automatització dels habitatges.
L'alumnat de l'IES Politècnic va unir-se als socis
belgues, finesos i valencians per aprendre les darreres
tendències tecnològiques en el camp de les
instal·lacions automàtiques.
També, com ja és tradició en el centre, 9 alumnes de
segon de cicles formatius de grau mitjà varen
realitzar les seves pràctiques formatives en centre de
treball a empreses europees. En el marc del projecte
EuroFP Balears IV (2018-1-ES01-KA102-049410) del
Servei de Llengües Estrangeres i Projectes
Internacionals la Conselleria d'Educació i Formació
Professional.
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EXPERIÈNCIES
DE PRIMERA MÀ

Mi experiencia Erasmus en Moura

Soy Lara y os voy a contar un poco cómo ha sido mi
experiencia en el proyecto ERASMUS + “Yes women
can, don’t be afraid!”, que me ha permitido vivir y
estudiar dos meses en Moura, Portugal.
En relación al idioma, no tuve ningún problema por
ser de nacionalidad brasileña y haber estado ya en
contacto con esta lengua, pero, aunque sea el mismo
idioma, pude ver que hay muchísimas diferencias y
eso fue algo que poco a poco me fue dejando
encantada. La forma con la que se expresan me
pareció algo realmente diferente y divertido.
En cuanto a las personas, no tengo ninguna queja.
Realmente tuve mucha suerte porque todo el
mundo me recibió con mucho cariño. En todas las
clases a las que asistía siempre había un grupo de
compañeros que se me acercaba por cuenta propia y
se disponían a ayudarme o simplemente a hacerme
compañía. Puedo confirmar que en la Escola
Secundaria de Moura hay muchas y muy buenas
personas. Tampoco podría dejar de hablar de los que
trabajan allí, todos y cada uno de ellos estuvieron
totalmente pendientes de mí y, aunque no fueran
directamente profesores míos, se preocuparon por
saber cómo estaba y cómo me sentía, ya que estaba
totalmente fuera de mi rutina. El personal de
recepción, de comedor, de secretaría y, por supuesto,
la recepcionista de la biblioteca, una persona
espectacular que hoy en día considero una amiga
más, me hicieron sentirme como en casa.
Por otra parte, en lo que se refiere a la familia de mi
anfitriona, siempre fueron atentos y amables
conmigo. Me sentí como una hija más. Estoy muy
agradecida por todo el cariño que recibí en Portugal.
En un principio confieso que el cambio asusta, pero
al ver la consideración y la ayuda que recibes por
parte de los que te acogen, encuentras las fuerzas
necesarias para adaptarte.
Recomiendo la experiencia, ya que con este
intercambio he aprendido a querer a personas que
están de paso en mi vida, a agradecer pequeños
actos que me cambian el día y, principalmente, a dar
más valor a nuestra verdadera casa y familia.
Lara Lopes, alumna de 2n de Batxillerat
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He estat fent les meves classes en italià.

La meva experiència Erasmus a Itàlia

Matemàtiques? Si ja me costa entendre-ho en la

És difícil poder descriure tot el que he viscut aquests

meva llengua, imagina’t si és en un idioma que sols

dos mesos. I tot i que només em queda una setmana

he estudiat durant tres mesos. Biologia i Química,

de temps per gastar, estic a l’expectativa de trobar

més del mateix, però he fet fins i tot exàmens en

sempre qualque cosa nova per descobrir, un

aquesta estada. He d’admetre que no són les notes
més altes, però estic orgullosa de la meva capacitat

esdeveniment mai viscut. Sóc una persona que es

de poder estudiar tota sola conceptes nous amb

sorprèn amb facilitat i aquesta experiència ho ha

aquesta dificultat afegida que és la llengua. A més,

demostrat i verificat.

he fet un munt de classes d’anglès i francès amb
diverses aules i anys diferents, essent així la primera

Som na Cristina i tal vegada no em coneixes, però

vegada que feia hores i un examen de literatura

potser que qualque vegada hagis vist una noia amb

anglesa; puc dir que no va anar gens malament. Vaig

cabells de colors fantasia. Doncs sí, aquesta som jo i

treure un 9 de l’examen i n’estic super orgullosa.

desig que t’agradi la petita història que te vull contar.

L’idioma ha estat i encara és un petit obstacle, però

I com un estel que visualitzes per casualitat, per a mi

cada dia és més soportable i suposa per a mí un

aquesta experiència com estudiant d’un Erasmus ha

repte per poder sobrepassar els meus propis límits.

estat el meu estel. Som a Itàlia, més específicament,
a Arluno que és una petita província de Milà al nord

Efectivament , la llengua ha estat una de les

de la península italiana. He estat estudiant al Liceo

principals dificultats que he trobat en aquest viatge;

Cavalleri de Parabiago durant dos mesos i form part

no obstant, una altra seria la distància que me separa

d'un projecte Erasmus plus anomenat: “ Yes Women

de la meva família i dels meus amics de Palma. He

Can, don’t be afraid”. He coincidit amb cinc

descobert que una cosa que et porta al camí de la

estudiants Erasmus portuguesos d’aquest mateix

maduració personal és saber i reconèixer que no

projecte aquí a Itàlia però jo som l’única espanyola.

importa la distància, no importa el lloc on estiguis,
tots els vertaders amics, aquells que et pregunten
cada dia com va o que t'escolten quan has de contar
una petita cosa que t'ha passat, són aquells que has
d'estimar i saber que et valoren amb tota la
sinceritat. Mai m'havien dit tantes vegades que sóc
una gran amiga que s’esforça, en una situació tan
complicada com és aquesta mobilitat. He començat
a valorar aquesta qualitat meva. Valorar-me, estimar
característiques que no creia que tenia, ser jo
mateixa en un lloc desconegut, permetre’m a mi
mateixa d'estimar a persones noves en molt poc
temps… mai m'havien dit que podria experimentar
totes aquestes coses, amb només 17 anys i tota sola
en un país estranger.
Crec que una altra complicació que he tingut és el
fet de que m'he enamorat. Sí, una molt mala idea, ho
sé. Tant de bo fos bona…. jo l'he tractat molt bé des
del principi. Vaig sentir atracció des de que vaig
conèixer-lo i en un parell de setmanes vàrem
conectar quasi perfectament: xerrant de qualsevol
tema, rient per les mateixes bogeries, estàvem
convençuts de la Ccomoditat que s'havia creat en
tant poc temps. Vàrem donar una passa endavant i
tornàrem més que amics. I com si fos una broma,
després de dues setmanes en les quals ell m' havia
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dit que li agradava,

persones importants i significatives i crear nous
desitjos pel futur. Ara, quan torni, serà un període
molt difícil ja que hauré de recuperar tot allò que no
he pogut fer, hauré de fer el doble de treball per
poder aconseguir bones notes i poder estar
preparada per a selectivitat. Tinc por de no poder
arribar a superar les meves expectatives, de caure
moltes vegades i de que tots els meus companys
estiguin molt endavant i que sigui impossible arribar
al seu nivell. Tinc por de no ser prou capaç de treure
una bona mitjana i que això suposi que la nota per la
universitat baixi. Tinc por. Malgrat tot, no sé com ni
perquè, estic preparada per poder enfrontar-me als
que estava genial amb mi, confessà que no sentia res.

següents 6 mesos.

Dues setmanes en les quals jo l’havia tractat bé, el
tractava amb amor i honestedat. Era conscient que

He viscut tant i he estat tan feliç aquí que no me'n

això podria acabar quan tornàs però volia transmetre

penedesc de res: d’haver elegit aquesta experiència

tot el meu afecte el temps que fos allà, no podia

per damunt d’un curs escolar normal i monòton,

prometre res i ell ho va entendre. Vaig viure una

d’haver estat separada de la meva família per créixer,

mentida ja que ell no sentia el mateix i encara me fa

d’haver triat la distància entre els meus amics per

mal, perquè m'evitava quan era ell qui m'havia

poder aprendre i viure una vida totalment diferent,

trencat el cor. Hem xerrat i les coses ja no són tan

d’haver-me enamorat d’un italià i d’estar escoltant

complicades, volíem mantenir l'amistat i encara que

cançons tristes de Taylor Swift sentint-me

estic enamorada puc ser la gran amiga que em

identificada amb la lletra de molt d’elles, d’haver

diuen contínuament que sóc. Estaré per aquesta

plorat davant de la meva companya d’aventura

persona, però no de la manera que volia; no obstant

perquè el temps vola i jo no puc aturar-lo, d’haver

això, em valoro molt més del que em va valorar ell. Sí,

trobat a totes les persones que m’han canviat la vida i

sóc una persona molt impulsiva, vaig sentir atracció

d’haver crescut i madurat. De res me’n penedeixo,

per aquesta persona tot i ser conscient que me

crec que mai ho faré i seguiré plorant les vegades

n'aniria, però no volia privar-me de sentir-ho tot en

que facin falta aquesta setmana per tal de no

aquesta experiència, volia viure el present en aquests

oblidar-me que Itàlia, Parabiago, Arluno i tota la seva

dos mesos. I crec que es pot veure com m’ha afectat

gent m’han cuidat, han estimat a una desconeguda i

si es veu les cançons que escolt cada dia, com de

m’han ajudat a ser la persona que tornarà a Espanya.

vegades estic de sobte nostàlgica o com actuo

He tornat completament nova, amb moltes històries,

davant d’ell.

amb nous somnis pel meu futur ,amb amistats noves
i sorprenents que deixaran empremta a la meva pell

I en tan sols una setmana en les meves mans, en

per a l’eternitat. No és un “fins mai”, és un “gràcies i

temps de descompte, m’acomiado de tots els carrers

fins després”.

que veig cada matí a través la finestra del cotxe. Dic

Cristina Avellán Giler, Alumna de 2n de Batxillerat

adéu a una de les millors experiències de la meva
curta vida, deix enrere el canvi més significatiu pels
meus 17 anys. He viscut molt en un període temps
molt curt, he plorat amb la seguretat de nous amics
que han canviat la meva perspectiva de vida. Sí, en
dos mesos m’he enamorat d’un país, he trobat un
lloc segur al qual puc anomenar “ca meva”; i no sols
un lloc, he trobat persones meravelloses en aquest
camí i jur que mai les podré oblidar. A més, les vull
mantenir en la meva vida i tornar-les a veure.
Per a mí, aquesta mobilitat ha significat crèixer,
nodrir-me d’una cultura i una llengua diferents,
conèixer
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El
Politècnic
Compleix
Anys

Per commemorar el 90è aniversari
del Politècnic farem un repàs d’alguns
dels esdeveniments de la seva llarga
història. Per fer-ho possible i per
manca de fonts arxivístiques inèdites,
no podem fer més que al·lusió als dos
llibres que s’han publicat sobre el
nostre Centre: aquell que celebrà els
50 anys i el que celebrà el seu 75
aniversari. A més a més, hem
consultat el llibre “La formació
professional a les Balears (1930-1970)”
en el qual el Politècnic hi té un
protagonisme destacat. Ens
detendrem especialment en el seus
primers i difícils anys, a les dècades
de 1930 i 1940, amb algunes
pinzellades per a la resta del període.
En el primer capítol de “Els primers
cinquanta anys del Politècnic”
publicat el 1983 sobre l’origen de la
Formació
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Professional a Palma podem constatar qui
fou el promotor o fundador, gràcies al qual
en bona part es donà inici a un centre de
Formació Professional, la denominada
“Escola Elemental de Treball” antecedent
directe de l’actual Politècnic: el senyor
Eduard Nouvilas Boothby. Entre els treballs
preparatoris de la fundació del centre, un
reglament dictaminà que “per ingressar a
l’Escola els alumnes havien de complir 14
anys”. L’ensenyança es dirigia a “la
formació del personal obrer dels oficis de
caràcter general i bàsics de diferents
indústries” (com el d’ajustador-mecànic,
ferrer forjador, fuster, picapedrer i
llanterner). Una vegada seleccionats els
mestres, s'autoritzà per ordre del 7 de
setembre de 1931 l'obertura de l’Escola. L’11
de gener de 1932 començaren les classes
amb 70 alumnes admesos, de les 99
sol·licituds, en el carrer Pere d’Alcàntara
Penya de Palma, un edifici petit amb
únicament tres aules.
L’aixecament militar de juliol de 1936 i la
posterior repressió va afectar moltíssim
l’Escola. Pràcticament tot el claustre de
professorat, fins i tot el porter, varen ser
sancionats, de manera temporal o
definitiva, per una Comissió Depuradora.
Per a Pere Barceló Oliver, pintor i mestre
de l’Escola de Treball, de l’Escola d’Arts i
Oficis i de l’Escola Normal, es sol·licitava la
suspensió per tres mesos per haver signat el
Missatge als catalans pel recobrament de la
llengua i cultura pròpies d’abans de la
Guerra. Per a Joan Forcades Forcades,
mestre del taller d’electricitat, que organitzà
els primers comptadors de GESA de
Mallorca, es demanava trasllat com a sanció
per “catalanista”, malgrat no haver signat el
manifest del Missatge als catalans. El seu
pecat era simplement haver nascut a
Barcelona i tots els catalans en aquells
moments eren considerats enemics. Els
dubtes entre les autoritats sobre la seva
situació administrativa, (Joan Forcades era
contractat i no funcionari), provocaren que
la seva suspensió de empleo y sueldo duràs
tot un curs escolar. Malgrat la seva

confirmació en el càrrec, encara en el
1940 es discutia si calia sancionar-lo o no.
Finalment no se li renovà el contracte de
treball. A Lluís García Sainz, professor
auxiliar de lletres de l’Escola de Treball,
se’l suspenia de “empleo y sueldo”. El
1939 sol·licità ser reposat en el càrrec.
Igual suspensió de empleo y sueldo rebé
Eduard Gómez Ibáñez, professor
d’Institut i de l’Escola de Treball, per
haver estat afiliat al partit Acción
Republicana i ser regidor de l’Ajuntament
de Palma. El novembre de 1937 se li
comunicà la resolució definitiva. Va ser
processat pel Tribunal de Responsabilitats
Polítiques de Balears i condemnat a 6
anys i 4 mesos d’inhabilitació i a una
multa de 200 pessetes. Per a Bernat José
Ribas, porter de l’Escola de Treball, acusat
genèricament de ser del partit socialista,
separació definitiva del servei a partir de
1937. A Joan Llinàs Riera, professor de
dibuix de l’Escola de Treball nomenat el
1934, se’l suspenia de “empleo y sueldo”.
Aquesta sanció li va ser aixecada el 1937
després de múltiples peticions per part de
la pròpia Escola.
Eduard Nouvilas Boothby, pintor i
enginyer industrial i un dels impulsors de
l’Escola, professor de Física i Química i de
Dibuix a l’escola d’Arts i Oficis i a l’Escola

L'aixecament militar de
juliol de 1936 i la posterior
repressió va afectar
moltíssim l'Escola
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dictadura del general Franco i a tot el
conjunt de docents republicans que varen
patir sancions, trasllats, separacions
temporals o definitives del seu lloc de
feina i fins i tot la mort. Ara fa poc, el 3 de
març de 2022, va tenir lloc un acte
d'homenatge a totes les víctimes de les
comissions depuradores de
l’ensenyament creades durant la Guerra
Civil, amb la col·locació d’una placa a
l’edifici de l’Institut Ramón Llull, lloc on
s’hi varen ubicar aquestes comissions,
amb els noms dels 98 mestres represaliats
a la ciutat de Palma. No anar a missa, ser
invertit, maçó o immoral, ser dona lliure i
moderna, signar manifestos o formar part
d’alguna entitat, partit o sindicat bastava
per patir la persecució ideològica de
caràcter feixista.

de Treball, fou acusat de maçó,
pertanyia a la lògia maçònica
Renovación, i fou sancionat amb la
separació definitiva del servei a partir de
1937. Jaume Puig Carbonell, mestre de
taller de l’Escola de Treball, membre del
Centre Cultural dels Hostalets de
caràcter socialista, se’l suspenia de
“empleo y sueldo”, acusat d’haver
instigat la vaga de trens i tramvies contra
el cop d’estat els dies 20 i 21 de juliol de
1936. El 1937 fou separat definitivament
del servei i va ser processat pel Tribunal
de Responsabilitats Polítiques de Balears.
Condemnat a 2 anys d’inhabilitació i a
una multa de 50 pessetes, l’agost de 1940
pogué reintegrar-se a la seva plaça. Josep
Sanz Baget, catedràtic d’Institut de Física
i Química, professor i director de l’Escola
de Treball des del 1934, acusat de ser
amic de Manuel Azaña, se’l suspenia de
“empleo y sueldo”. En el juliol de 1942
fou confirmat en el càrrec.

Aquest article representa un
homenatge als docents de
l’Escola de Treball castigats i
represaliats per la dictadura

Una vegada començada la Guerra Civil,
un dels canvis significatius del nou règim
fou el nomenament del capellà castrense i
inspector d’educació de la Falange, el
doctor en filosofia i prevere Nicolau
Sagesse, per donar conferències religioses
als alumnes els dissabtes, després de la
gimnasia pre-militar. Havia estat molt
implicat en els processos de depuració del
Magisteri a Mallorca. Durant la guerra
foren sonats els seus sermons des de la
trona on contínuament parlava d'afusellar
els rojos, cosa que va escandalitzar fins i
tot altres capellans. També Alfonso Zayas,
cap provincial de Falange a Balears, fou
conferenciant a l’Escola de Treball.

Dins l’onada repressiva franquista contra
el col·lectiu dels docents, hem de fer
esment a l’assassinat, el 1937, del director
de l’Escola d’Arts i Oficis de Palma,
l’escultor Dionisio Pastor Valseró,
fundador de la lògia maçònica Pitágoras
el 1932. Teòricament “alliberat” del camp
de concentració de Campos, no va
arribar mai a ca seva i no se sap on va ser
afusellat ni enterrat. Hem de tenir en
compte que l’Escola d’Arts i la de Treball
estaven molt relacionades, compartint a
vegades el mateix professorat. Les noves
autoritats necessitaven uns mestres
adictes als principis del “Glorioso
Movimiento Nacional” o mestres “sense
antecedents polítics”.

Durant la guerra civil i postguerra, el
funcionament de l'Escola fou molt
precari. El subministrament de
l’electricitat, fonamental per a la
maquinària i determinades pràctiques,
fallava contínuament, fet molt greu
perquè, a més a més, l’Escola de Treball
impartia les seves activitats el vespre.
Professorat depurat, dificultat per reposar
eines, màquines i aparells, foren fets
habituals entre altres entrebancs bàsics
com el racionament d’aliments i la fam
entre els alumnes.

Així doncs, aquest article representa un
homenatge als docents de l’Escola de
Treball -l’escola antecessora de l’actual
IES Politècnic- castigats i represaliats per
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Durant la postguerra, hi hagué una
elevada demanda d’alumnes que volien
ingressar a l’escola i l’edifici del carrer
Pere d’Alcántara Penya resultava del tot
insuficient. Alguns professors, com el de
matemàtiques, feu constar que s’havia vist
obligat a tenir bastants d’alumnes drets. El
mestre de taller de mecànica, es veia en la
impossibilitat de fer classes per la gran
quantitat d’alumnes, alguns d’ells sense
motivació per ser fora de l’ofici i que
pertorbaven als altres. En els anys 40,
l’aïllament internacional i el règim
autàrquic de la dictadura franquista
provocava que les simples reposicions de
materials es transformessin en aventures
molt difícils de solucionar. En el 1944
l’Ajuntament de Palma cedí un local al
Passeig Mallorca per a la construcció
d’una nova seu per a l’Escola. Però la
materialització del nou edifici va ser un
procés llarg.

Alguns professors, com el de
matemàtiques, feu constar que
s'havia vist obligat a tenir
bastants alumnes drets
El 1955 es publicà una nova llei de
Formació Professional Industrial amb la
qual cosa les antigues Escoles de Treball
passaren a dir-se Escoles de Maestria
Industrial. El canvi socioeconòmic
experimentat per Mallorca amb l’arribada
del turisme de masses quedà explícit en
l’acta de sessió del claustre de l’11 de maig
de 1960 quan es feu constar una queixa
sobre la competència del turisme a les
ensenyances de formació professional,
amb millor perspectiva laboral pels joves
amb estudis primaris que no aquells
aprenents d’oficis industrials.

En el 1965 s'acabà de construir i
s’inaugurà el nou edifici al carrer
Menorca. Començà el curs amb 350
alumnes. El trasllat al nou edifici
solucionà bona part dels problemes
històrics de la Formació Professional a
Palma, però aviat sorgiren nous
problemes. Devers el 1975 passà a dir-se
“Instituto Politécnico Nacional”. Cap a
l’any 1976 hi havia un milenar d’alumnes.
En una entrevista, el mestre de fusteria
jubilat Gabriel Mas Clar afirmà que en el
curs 1976-77 va arribar a tenir 38 alumnes
dins el taller, cosa que no anava gens bé
per a la feina del mestre.
Una conferència de molt distint signe de
les anteriorment esmentades fou la que
impartí Joan Mascaró i Fornés al
Politècnic el 1979, titulada “Valors
espirituals d'Orient”, fruit dels nous aires
de llibertat que es respiraven amb
l’arribada de la democràcia. Professor de
llengua i literatura anglesa i llengües
orientals clàssiques, sànscrit i pali, Joan
Mascaró durant la República havia estat
professor d’anglès al Parameshvara
College de Jaffna, a Sri Lanka i a la
Universitat Autònoma de Barcelona. El
cop d’estat el va sorprendre estiuejant a
Palma i va haver d’exiliar-se a Anglaterra.
Va fer traduccions al català i l’anglès dels
Upanishads i Bhagavad Gita i va editar
Lamps of Fire, una voluminosa tria de
pensament espiritual de les grans
religions del món.
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En el 1985 al centre
sols hi havia un
ordinador.
gratificants si un aconseguia connectar
amb els alumnes.

El canvi tecnològic iniciat a la dècada de
1980 el podem constatar amb les
paraules de l’antic director del Politècnic
Miquel Massanet quan ens revela que en
el 1985 al centre sols hi havia un
ordinador. L’any següent, però, es pogué
disposar d’una primera aula
d’informàtica gràcies a un programa
d’ajuda. En els anys 90 arribà la reforma
educativa que fusionava BUP i
Batxillerat. Aparagueren els instituts
d’ensenyament secundari i amb aquests,
l’IES Politècnic, amb ensenyament
secundari obligatori i formació
professional integrades en el mateix
edifici.
En una entrevista del 2008 a la premsa,
el director d’aleshores Tomàs Cortés
assenyalava els canvis més importants de
les darreres dècades, com fou la
incorporació de la dona en
l’ensenyament per ser un centre
exclusivament masculí a causa de la seva
base industrial, i el canvi demogràfic
viscut a partir de finals de la dècada dels
90, protagonitzat per la immigració
estrangera. Pel testimoni de Najlae Chairi
Muali, alumna del Politècnic en el curs
2007/2008 podem apreciar les dificultats
inicials d’integració de l’alumnat
estranger, desconeixedor dels idiomes
oficials, superades amb èxit fins al punt
que considerava la seva experiència al
Politècnic com a molt positiva. Durant
un temps, el centre arribà a adquirir
mala fama per una conflictivitat, avui
superada, entre bandes d’estudiants o per
un baix nivell acadèmic.
La professora Pepa Dameto, ja en la
primera dècada del segle XXI, detectava
les dificultats creixents de les famílies per
controlar i educar els seus fills.
Enamorada de la seva professió,
considerava l’ensenyament com una de
les professions més hermoses i
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Avui, un elevat percentatge d’alumnes
nouvinguts matriculats a l’ESO fa
necessari redoblar els esforços per
incorporar-los al nostre sistema educatiu
doncs una de les finalitats d’aquest és
proporcionar a tot l’alumnat igualtat
d’oportunitats en la seva integració en la
societat mallorquina. En matèria
lingüística, ens referim a la competència
tant en llengua castellana com
especialment pel que fa a la llengua
pròpia d’aquesta terra, la catalana, en clar
desavantatge d’ús social a la ciutat de
Palma, a més dels coneixements en
llengua francesa i anglesa, sense oblidar
les llengües clàssiques llatí i grec.
Actualment, amb el centre dirigit per
Xavier Caparrós, en el curs 2021-2022
fent un recompte estadístic a partir de les
dades del GESTIB, hi ha una matrícula de
894 alumnes. Allà on podem observar el
predomini de l’alumnat nascut a
l’estranger és a l’ESO, amb un 51% del
total, nascut a 38 països diferents. A
Batxillerat i a FP bàsica, de grau mitjà i de
grau superior predominen àmpliament
els nascuts a l’estat espanyol.
Professorat de secundària i de formació
professional, a més dels milers d’alumnes
que han passat per les aules són
testimonis de la llarga història del
Politècnic. Les dificultats d’ordre material,
legal i d’altres tipus per a l’ensenyança
dels diferents oficis industrials o per a
l’ensenyament obligatori i postobligatori
d’ESO i Batxillerat, han estat suplides,
com sempre ha ocorregut, amb
l’empenta, l’esforç i la dedicació del
professorat encarregat del centre.
Benet Albertí Genovart
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La Comissió Lingüística del Politècnic desitja celebrar amb la resta de Comissions i companys
aquest 90è aniversari del centre. I ho volem fer repassant les activitats que hem duit a terme
aquests darrers anys i aportant unes reflexions per a la comunitat educativa en referència a la
llengua i cultura catalana, la sempre històrica i pròpia de Mallorca, de les Illes Balears i
dels Països Catalans.

Celebrem els 90
anys del Politècnic
L’IES Politècnic compleix enguany
90 anys. És una fita més que
remarcable atès que nou dècades
no es celebren cada dia, així que,
des de la Comissió Lingüística ens
unim a aquesta gran celebració. En
aquestes nou dècades, el Politècnic
ha viscut històries diverses, no
només a nivell d’alumnat o de
professorat, sinó també a nivell
històric.

Tots aquells que
ens han
precedit van lluitar
fermament per
poder crear un país
lliure
El primer fet remarcable és que ha
viscut la Segona República,
instaurada el 1931 i que la Guerra
Civil va tallar d’arrel (1939)
instaurant el règim franquista. No
només això, sinó que el nostre
institut ha estat

testimoni de com es passava d’una
situació plena de drets (com el
sufragi universal i femení de la
Segona República a la prohibició de
votar durant el franquisme). També
ha vist com els seus alumnes i els
seus professors passaven de poder
parlar lliurement el català a haver
d’abandonar la seva llengua
públicament i deixar-la només per la
privacitat de la llar (en els millors
dels casos). Malauradament,
segurament que moltes de les
seves
famílies van ser rebedors directes
de la més ferotge i sagnant
repressió franquista, que va
destrossar famílies.
Però el Politècnic no ha viscut
només situacions tristes, sinó que
ha pogut veure com el català i totes
les altres llengües de l’estat
espanyol (com el gallec o l’euskera)
tornaren dins les aules i als mitjans
de comunicació. Ha estat testimoni
de
la caiguda del mur de Berlin, aquell
que acabava amb les
conseqüències de la Guerra Freda.
També ha celebrat la legalització
del matrimoni homosexual, del
divorci i de l’avortament.

Actualment, podem dir que el
Politècnic no viu una de les seves
etapes històriques més felices: hi
torna a haver conflictes bèl·lics
arreu del món i està sent testimoni
del floriment dels pensaments més
reaccionaris, amb una apologia
cridanera contra les minories
ètniques, nacionals i lingüístiques.
El Politècnic, com tots nosaltres,
forma part d’una comunitat
lingüística que ha de mantenir el
seu compromís amb la cultura i la
llengua pròpia, el català. Tots
aquells que ens han
precedit van lluitar fermament per
poder crear un país lliure i amb els
drets humans fonamentals. Si
donam l’esquena a tots aquests
esforços i totes aquestes lluites,
també donam l’esquena a les
nostres arrels i al nostre futur.
No podem deixar que la història es
torni a repetir: la marginació
cultural, la substitució lingüística,
etc. Cada vegada que entrem a una
botiga o a dins classe, hem de
començar amb un “bon dia” i hem
continuar amb un “com va?”. Hem
d’emprar la nostra llengua amb
tothom i en tot moment per
continuar endavant, sense
complexos.
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Bon dia i
endavant!
Cal dir que la Comissió Lingüística
se concep a ella mateixa com una
valedora de la llengua catalana. Això
és necessari, ja que és la llengua
amb menys parlants al nostre centre,
sobretot a ESO i a Batxillerat. En els
cicles formatius podem constatar
que el nombre de catalanoparlants
tant de Ciutat com de la resta de
Mallorca és molt més nombrós i es
fan sentir en els espais del centre.

cal passar a l'acció
i activar el xip
positiu, una actitud
constructiva cap a
la nostra llengua
Amb la posada en marxa de les
parelles lingüístiques ja des da fa un
bon grapat d’anys hem intentat que
els nostres alumnes que no parlen
català a casa seva trobin un espai
on

parlar català fora de l’aula i del
tractament acadèmic de la llengua.
Molts dels nostres alumnes de
Sud-Amèrica, Àsia, Àfrica i Europa
diuen que no tenen amics
mallorquins o que aquests els
canvien la llengua en veure el seu
aspecte físic o procedència forània.
Una greu errada des de qualsevol
aspecte.
També si el local percep que el
parla imperfectament sol canviar de
llengua (tant professors com
ciutadans de tota la vida). Una altra
equivocació estratègica que és molt
contraproduent. Amb les trobades a
l’hora del pati o amb les sortides
que hem fet durant aquests darrers
anys
hem procurat que catalanoparlants i
aprenents de la llengua es trobassin
i parlassin català en un ambient
distès i de normalitat social. Cal
defugir el tòpic i prejudici estès
entre part de la nostra joventut de
Ciutat o àrees urbanes que el català
de Mallorca és tan sols per a
l’escola o
per als mallorquins. Aquella excusa
terrible que sovint es respon ('no me
gusta’ o ‘es muy difícil’ per part de
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tants joves apàtics) en demanar per
què no parlen català en societat
consideram que és la que cal
deconstruir. I cal passar a l’acció i
activar el xip positiu, una actitud
constructiva cap a la nostra llengua
i cultura. La nostra de sempre que
hi és perquè tots hi participin i en
gaudeixin.

Encara que en català calen més
productes culturals per a la societat
de masses, hem procurat demostrar
des les nostres activitats que qui no
gaudeixi de les festes populars i
vida cultural de l’illa mai en podrá
fruir de manera completa si no
entén i interacciona en català. Amb
aquest
intenció hem demanat als alumnes
participar en la festa de Sant Jordi

del llibre i de la Rosa, per exemple.
Els alumnes del centre ens han
desitjat un Bon Sant Jordi a les
xarxes socials per vídeo i amb
presència del Drac i de l’Heroi qui el
venç. Igualment hem encoratjat la
creativitat i redacció en català per al
dia de la Llengua Materna en torn
del tema de la Immigració.
Amb aquesta idea de participació de
ciutadans de ple dret hem iniciat
igualment la nostra participació en el
pla de dinamització lingüísitica
coordinat per la Conselleria
d’Educació. Les contribucions de na
Sara 4 mesos i de na Marta segur
que han mostrat als nostres alumes
que hi ha molta vida i activitat per al
català fora de les aules!

Els alumnes del
centre ens han
desitjat un Bon
Sant Jordi a les
xarxes socials

Cal recordar que tenim el deure
moral i legal de transmetre la nostra
llengua i cultura als nouvinguts, als
nous i futurs ciutadans de Mallorca i
des les Illes Balears. A la generació
dels nostres pares i avis se’ls va
negar malauradament a l’escola el
coneixement formal i acadèmic
del català, no caiguem ara nosaltres
en un pecat semblant d’omissió del
nostres deures acadèmics, formals i
informals ...és fins i tot un deure
estaturi i constitucional ...Qui és
capaç de negar-ho? Exercim
aleshores aquest plaer cultural de
transmissió i participació social...
ara ja no s’hi valen excuses.

Comissió Lingüística
Benet Albertí, Enriqueta Carbonell, Cristina Herrerías, Josep Maria Torres. I la imprescindible ajuda de Xesca Gelabert.

entrevista
Obren prest i tanquen tard. Ens
preparen el cafè i ens regalen un
dolç. Són el personal de la
Cafeteria del Politècnic.

JOSÉ
MANUEL
MARIA DE LLUC
Nom complet: Maria de Lluc
Martín
Lloc de naixement: Almuñécar,
Granada
Abans: ha estodiat Psicologia i
Medicina Infantil
Hobbies: anar a la platja i mirar
pel·lícules

CARMEN

Nom complet: José Manuel
Rojas Pérez
Lloc de naixement: Palma
Abans era: peixater
Hobbies: patinatge
Torn: matí

Nom complet: Carmen
Avellaneda Sánchez
Lloc de naixement: Almuñécar,
Granada
Abans era: caixera a l’Eroski,
fornera, peixatera, i nou anys
encarregada a una cafeteria
Hobbies: no té temps, és mare
Torn: matí i horabaixa

JOSÉ MANUEL I CARMEN
Alguna vegada havíeu treballat a un Institut?
Què és el que més us agrada de fer-hi feina?

Com us organitzau? Quina relació teniu
entre vosaltres?

José Manuel: No, yo nunca.
Carmen: No, es la primera vez también. Me
gusta el trato con los niños. Como hemos
trabajado toda la vida cara al público estamos
acostrumbrados.

José: La relación muy buena, Carmen y yo ya
trabajábamos juntos hace 20 años.
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A quines hores hi ha més feina?
Carmen: los patios de la mañana. Por la

personal y yo soy muy estricta a la hora de
trabajar la alimentación y la limpieza. Soy
muy maniática. Quiero que todo funcione y
que esté perfecto. Quiero que se trabaje con
guantes, la higiene es mi mania.

tarde el patio es tranquilito. Yo lo saco sola.
Podeu contar alguna curiositat o vivència que
us hagi resultat especial, curiosa o divertida?
José: los hay que se van sin pagar…
Carmen: no, pero los niños no. Y no lo hemos
vuelto a ver más.
José: no volvió nunca más
Carmen: y con los niños no hemos tenido
nunca ningún problema

Ens pots contar alguna curiositat o vivència
que t'hagi resultat especial, curiosa o
divertida?
Con los niños muchas. De que te vengan y te
digan “¡profe, profe que este niño me ha
pegado!”, hasta que me vienen llorando a mi,
“¡es que me he caído, ponme hielo!”. Una vez
me pidieron si tenía un bocadillo muy raro, de
callos. Y yo, ¿perdona? No cariño, callos no
tenemos.

Per altra banda, com funciona el servei de
menjars? Hi ha molta de gent que es quedi a
dinar?
Carmen: niños alguno de vez en cuando, pero
muy poco. Los profesores poco a poco.
José: traen platos preparados: frito, sopas
mallorquina, espaguettis… un poquito variado.
Carmen: los profesores piden mucho lengua
con alcaparras.

Què és el que més t'agrada de fer feina a un
Institut?
El trato con los niños, me encanta, sobre todo
los pequeños, que los ves tan inocentes. Y
luego los adultos, que puedes tener una
conversación de adulto. Hay mucha diferencia
en el paso de un curso al otro. Tu ves como van
creciendo, como van madurando. Y cuando
llegan a una FP es que son tuyos. Son casi
como tus hijos.

Els alumnes, el professorat i el personal no
docent us fan suggeriments?
Carmen: lo niños preguntan si va a haber
comedor, muchos cogen la pizza con la bebida,
pero a lo mejor lo que quieren es comida.
José: Pero claro a los niños les gusta lo que les
gusta.

MARIA DE LLUC
Quins altres bars portes?
El Guillem Sagrera, el Juníper Serra, el IES
Inca y el Berenguer d’Anoia. Normalmente en
estoy en el IES Inca, paso mucho tiempo allí.
Du molta feina això de coordinar molts de
bars?
Mucha, mucha. Tener que coordinar tanto
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PLATS - 4.90€
Ensalada mixta
Llengua amb tàperes
Pilotes
Macarrons Bolognesa
Spaguetti carbonara

BERENAR - 2.90€
Teniu pensat algun servei o producte nou?
Què promociones més a les teves cafeteries?
Me gusta mucho como lo tenemos montado.
Mi idea es que los niños coman más bocadillos
que chucherías, estamos intentándolo. Que
tengan comida más saludable, menos capricho
y más saludable.
Quines coses t'han cridat més l'atenció en tots
aquests anys?
Siempre hay casos de gente que está
necesitada, que no tienen en su casa. Que el
niño ha venido sin desayunar, y yo soy la
primera que le da de desayunar. No me
importa lo que cueste, pero que coma. Los
distingues a los que vienen por morro de los
que vienen por necesidad.
Feis encàrregs de festes, de dinars?
Sí, aquí hacemos menús y se puede hacer. Me
encanta organizar fiestas o eventos.

Suc de taronja + cafè
+ croissant

PIZZES - 4.90€
Margherita
Quatre Formatges
Pepperoni
Pernil Dolç
PORCIÓ

1.50€

PROMOCIONS
Plat a triar +
beguda

5.50€

Pizza + beguda

5.50€

Hamburguesa +
beguda

3.50€
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La reclamación de nota
Un alumno matriculado de una prueba de acceso
presentó a la dirección del centro una reclamación de
nota ¡dos días antes del exámen!, y dirigida nada
menos que al Ministro de Educación y Ciencia. Su
argumento era que, según lo que le había dicho en una
sesión de orientación uno de los profesores que le
evaluarían, los contenidos eran muy difíciles y con
toda probabilidad le suspenderían y por tanto la
prueba no sería justa.

El hundimiento
del Politècnic
Las vibracione
s por unas ob
ras para
hacer un parkin
g al lado del
centro,
combinadas con
unas fugas de
ag
ua en
los baños del
patio, provocar
on
un
reasentamiento
del terreno
ar
en
oso
sobre el que
se apoyan los
ci
mi
en
tos
del instituto
y que la part
e
an
ti
gu
a
del mismo
empezara a
hundirse.
Afortunadamente
es una construc
ción de
los años 60, cu
ando si hacía
fa
lta una
columna de 25 cm
se construía un
a
de 50
cm por si acas
o, por lo que,
en
ve
z de
derrumbarse, el
edificio entero
em
pe
zó
a bascular le
ntamente, lo
qu
e
di
ó
tiempo a co
ntratar una
em
pr
es
a
especializada
que evitó el
desastre.
Aún pueden ve
rse en alguna
aula las
marcas de las
catas estructu
ra
les para
medir el progre
so del descenso
.

El incidente del “loro”
A finales de los años 80, después de una excursión a Marineland, los alumnos se fueron a
la biblioteca hasta el final de la jornada y uno de ellos vino a quejarse a Jefatura de
estudios de que el “loro” no le dejaba estudiar, cuando se le dijo que no se podía
escuchar música en la biblioteca y que lo apagaran dijo que no se podía y, después de
una conversación con bastantes malentendidos, se descubrió que no se refería
coloquialmente a un aparato de música sinó a un loro de verdad que habían sustraído del
parque durante la excursión. La conversación sobre cómo devolverlo sin que se
descubriera que habían sido nuestros alumnos fue más larga.
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Coordinació de
Projectes
Davide Medici Cremonesi
Magdalena Vázquez Amer

PROJECTES AL
POLITÈCNIC
En retrospectiva, el curs 2019/2020 no
era el curs ideal per engegar l’assignatura
de Projectes. Encara així, hem aconseguit
mantenir-la durant tres cursos, a l'espera
de veure què ens prepara la LOMLOE.

Des de la perspectiva de la docent
motivada, l’assignatura de projectes te
dos avantatges clars:
(1) Ens permet conèixer millor al nostre
alumnat, ni que sigui només pel fet de
veure’ns dues hores més cada setmana (i
qui no pagaria per fer dues hores més de
segon d’ESO abans del segon pati?).
També ens permet conèixer millor els
talents dels nostres companys i les
nostres companyes, perquè tenim una
hora de coordinació a la setmana per
concretar la sessió de l’endemà on ens
hem de trencar les banyes per trobar
activitats que no siguin un doi.

QUÈ ÉS L'ASSIGNATURA DE PROJECTES?
L’assignaura de Projectes és una
assignatura de dues hores setmanals que
tenen l’alumnat de primer cicle d’ESO.
Molt generosament, dos departaments de
cada curs es fan càrrec d’aquestes hores
per desenvolupar tres projectes
interdisciplinaris, que permeten al nostre
alumnat experimentar amb idees i
procediments pràctics per resoldre un
problema.
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(2) Ens ofereixen un espai on és possible
proposar tasques que realment siguin
interdepartamentals, i així ampliar la
perspectiva en què l’alumnat entén les
nostres disciplines. Parlam de temes com
tecnologia renaixentista o comunicació a
l’Estació Espacial Internacional.

comptar amb un equip feiner i implicat.
Duen una feinada els projectes. Hem de
tenir temps. I hem d’oferir premises a
l’alumnat que els motivin a arribar fins el
final.

ELS PROJECTES DEL POLITÈCNIC
La premisa del projecte de primer d’ESO
és brutal: han de trobar una sol·lució a la
supervivència de la humanitat en cas que

Per tal que això sigui possible, s’han de
donar moltes condicions. Hem de

La premisa del projecte de primer d’ESO és brutal: han de trobar una
solució a la supervivència de la humanitat en cas que el nostre planeta
torni inhabitable.
el nostre planeta torni inhabitable. Per fer
això, des de les assignatures de
Matemàtiques i Anglès, estudiaran
l’univers i trobaran un planeta habitable,
prepararan el viatge, llançaran el coet i
construiran una ciutat a l’espai. Amb tot
allò que això implica: treballaran amb
conceptes de nutrició, aerodinàmica, obra
civil, enginyeria social… i en anglès i tot.
La idea va sorgir del professor Joan
Manuel Barceló, que ens va suggerir
treballar amb una maqueta d’una ciutat a

l'espai.
Mentre els de primer gestionen aquesta
situació post-apocalíptica, l’alumnat de
segon tenen una tasca més propera:
aprendre per ajudar. El primer disseny
d’aquest projecte proposava reduir la
petjada ecològica del Politècnic. Ens
agradava la idea d’emprar l’assignatura de
Projectes per ajudar a millorar la nostra
comunitat. No va anar del tot bé, però
l’esperit solidari del projecte de segon va
arrelar.
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principis científics en el seu context
històric i filosòfic; una fusió perfecta
entre ciències i humanitats.
El tercer trimestre el dediquem a un
projecte solidari que varia cada curs. De
moment hem recollit mòbils en desús per
apadrinar goril·les i farem una recollida de
recursos per a refugiats. No sabem què
farem el curs que ve perquè serà
l’alumant qui ho decidexi.
El projecte de tercer es titula "Cities of
Tomorrow", proposat des dels
departaments d'Anglès i Tecnologia.
Han decidit dedicar el primer trimestre a
l'estudi dels espais urbans i els problemes
als quals s'enfronta la ciutadania del futur.
També han abordat altres temes
relacionats com per exemple el concepte
de sostenibilitat, les energies alternatives
o l'arquitectura bioclimàtica. Per al segon
trimestre, seguint en la línia de la
sostenibilitat del curs anterior, tenen
planejat emprendre un projecte basat en
el coneixement de tècniques d'agricultura
sostenible, especialment els cultius
hidropònics. Aquest segon projecte es
dirá “Hydroponics” i els permetrà aportar
un enfocament més pràctic, col·laboratiu
i, potser, més entretingut a les activitats
de classe.

I tanta sort que vam renunciar a la
nostra idea inicial. D’aquest fracàs va
sorgir la Fira de la Ciència.
Ben aviat ens va quedar claríssim que
calcular i reduir la petjada ecològica d’un
centre com el Politècnic era una tasca
massa ambiciosa. Vam decidir centrar-nos
en calcular i reduir només la petjada
hídrica. En acabar el primer trimestre
teniem un informe de totes les aixetes
que perdien aigua, i una aproximació dels
litres que es perdien a diari.
Vam haver de redreçar, perquè, tot i que
haviem salvat el trimestre, allò no tirava i
encara en quedaven dos. I tanta sort que
vam decidir renunciar a la nostra idea
inicial, perquè va ser d’aquest fracàs que
va sorgir la Fira de la Ciència. No és una
idea especialment original, però va
resultar ser molt didàctica i molt divertida.
Tant, que sembla que s’ha de convertir en
una tradició més del Politècnic.
Actualment, el projecte de segon està
format per dues grans tasques. Els dos
primers trimestres organitzen la Fira de la
Ciència. El professorat de Tecnologia,
Física i Química i Geografia i Història
preparen activitats per explicar els
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"Però com se
posen ses
majúscules?"

CIÈNCIA

"Yo lo que no
entiendo es este
botón"

EXPERIMENTS

TECNOLOGIA
OBSOLETA

"Amb es boli
se fica?"

"Hay que
conectarlo a la
tele, como la Play"

RECERCA DE CAMP

LLANÇAMENT DE
COETS
"Se poden
rompre?"

CONSTRUCCIÓ DE
MAQUETES

"Como va a ser
eso Internet?"

L’assignatura de Projectes, com qualsevol
altra, requereix de planificació per part de
persones competents i d’especialitats
diferents. És a dir, la legitimitat de
l’assignatura està en mans dels equips
docents. Si no programam amb cura, si no
tenim clara la manera d’avaluació, si
repetim tasques que no han funcionat,
estarem fent un desfavor a les nostres
companyes i al nostre alumnat. A
nosaltres ens ha passat a vegades.
Però qui no fa res no s’equivoca mai, i tot
i que requereixen temps i recursos, no és
impossible que els projectes surtin bé.
Depèn de la feina que hi posem i de la
nostra disposició a aprendre dels errors.
Serà tediós i cansat, però és possible fer i
refer rúbriques per avaluar activitats
multidisciplinàries, dissenyar activitats
competencials, fusionar programacions,
organitzar esdeveniments col·lectius que
siguin significatius, i reunir-nos
regularment. Depèn dels equips directius
facilitar les hores i els recursos que
necessitem per fer tot això. Tot és decidir
si aquesta curva d’aprenentatge
compensa.
Amb l’equip del Politècnic, de moment, i
fins a la propera il·luminació pedagògica,
pensem que sí.

LA CONTRA DELS PROJECTES A
SECUNDÀRIA
L’assignatura de Projectes no deixa de ser
polèmica entre el membres dels claustres
de Secundària. Normalment la resistència
ve donada pel fet que es dediquen hores
que podrien anar a reforçar assignatures
instrumentals, a fer tasques en equip que
no tenen una representació més que
competencial dins els plans d’estudis.
Un altre motiu per dubtar de la validesa
dels Projectes és la manera d’avaluació.
No ens hauria de fer sospitar que un
alumne que fracassa a moltes
assignatures tengui una bona nota de
Projectes? Com coordinadora de
projectes des de fa tres cursos, la
resposta és sí, clar que sí, sospitau.
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ho sabies?
el solar on hi ha el politècnic
era un convent de monges

la biblioteca del politècnic la
van fer l'alumnat de fusta

La nit de les ànimes el personal
reb un regal de part de l'esperit
del politècnic.

Al Politècnic ens reunim
més de 40 nacionalitats

a les 5:30 del matí, el
personal de neteja ja és
al politècnic

en època d'exàmens, l'alumnat de
batxillerat no han d'anar a
classe

ENTREVISTA

EL PERSONAL NO
DOCENT
Una ullada a Consergeria, Serveis de Neteja i Serveis Administratius

Qui són el personal no
docent de l'IES Politècnic?
TRES SERVEIS INDISPENSABLES
El personal que treballem a un institut ens dividim en dos grans
grups: el personal docent i el no docent. El personal docent ens
centrem en l’alumnat: què han d’aprendre i com, a quina classe ens
toca, si tenim una visita amb les famílies o saber qui ha arribat tard.
El personal no docent s’encarreguen de matricular l'alumnat, de que
les aules estiguin netes, de rebre a les famílies, de fotocopiar els
exàmens i d’obrir les portes als qui venen amb retard. És a dir, sense
la feina del personal no docent, el personal docent no podriem fer la
nostra.
Una de les maneres en què volem celebrar els 90 anys del Politècnic
és aprofundint una mica en la importància de la tasca no docent als
centres educatius, alhora que agrair la seva feina.

CONSERGERIA
La Consergeria és el centre neuràlgic i la cara al públic del
Politècnic. Quan una persona entra a l’institut per matricular-se d’un
cicle formatiu, per demanar informació sobre proves lliures, per
venir a cercar al seu fill que es troba malament, per demanar canvi
per l’ORA (no en donam) o per qualsevol altra motiu que et puguis
imaginar, el primer lloc on va és Consergeria. Pensa-ho bé. Per
demanar qualsevol cosa .
Això implica un coneixement exhaustiu del funcionament i
infraestructura del centre, però també bons reflexos i una capacitat
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El primer "bon dia!" i el
darrer "bon cap de
setmana!" ens el donen a
Consergeria

d’observació i retenció d’informació a curt termini important (“ja ha arribat na Cati?” “heu trobat una
jaqueta blava?” “necessit tres mil fotocòpies a doble cara i grapades per d’aquí a dos minuts.”)
El personal de Consergeria obre i tanca l’institut cada dia. Comencis a l’hora que comencis i acabis a
l’hora que acabis, sempre hi haurà una persona de Consergeria que haurà arribat abans o que partirà
després. Sempre hi són. 100% del temps que l’institut està obert.
Però, què en pensen elles de la seva feina?

MERCHE MARTÍNEZ

CARMEN MALDONADO

Quan temps fa que fas feina a l’institut?

Quan temps fa que fas feina a l’institut?

Desde Abril de 2019, hace tres años.

Pues si mi Carmen va a cumplir ahora 18,

Com descriuries la teva feina?

hará ya 16 años que estoy aquí.

Mucho teléfono. Pero bueno, me gusta, aprendo

Com descriuries la teva feina?

cada día. Se podría organizar mejor, claro, siempre

Pues valemos para todo: abrimos el instituto,

hay espacio para mejorar.

hacemos un montón de llaves y también nos

Quina és la pregunta més freqüent que et fan?

llevamos tortazos de vez en cuando.

Cuando vienen de la calle, nos suelen pedir

Quina és la pregunta més freqüent que et

información que no tenemos, Cuando vienen de

fan?

aquí, fotocopias. También hay mucho niño

Si les podemos dejar la llave del baño de

despistado.

abajo.

CATIANA CALVÓ

SERVEIS DE NETEJA

Quan temps fa que fas feina a l’institut?

Ens ha estat tan complicat que hem deixat per

Fa set anys, des de Setembre de 2015

impossible fer una fotografia a tot el personal

Com descriuries la teva feina?

de neteja del centre. Són catorze persones

Som la primera presa de contacte amb l'institut, i,

organitzades en torns de matí i d’horabaixa,

de vegades, un confessionari.

que s’han de coordinar per tal que l’institut

Quina és la pregunta més freqüent que et fan?

(aules, passadissos, tallers, lavabos, sala de

Aquí se demanen moltes claus.

professorat, despatxos…) estigui sempre net.
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A part de l’obvietat de la importància de la higiene a qualsevol entorn compartit, no oblidarem mai els
anys de pandèmia, quan la seva feina literalment va salvar vides. No entrarem aquí en protocols Covid,
però quedi dit que en un moment donat, les aules es desinfectaven quatre vegades cada matí.
El personal de neteja també participen de la tasca de la comunitat educativa d’educar en valors. Totes
les activitats que mostram a aquesta revista impliquen una feina extra per a les nostres companyes, que
no sempre s’agraeix com es mereix. A més, són elles qui duen a terme la fase final del projecte de
separació sostenible del centre: l’alumnat veu com les papereres de reciclatge es buiden respectant el
tipus de deixalles, i així entenen millor l’esforç col·lectiu que implica la gestió responsable dels residus.

CARMEN MANRESA

ROSA BESTARD

Quan temps fa que fas feina a l’institut?

Quan temps fa que fas feina a l’institut?

Más de 25 años.

Quatre anys.

Què en penses de la teva feina?

Què en penses de la teva feina?

Forma parte de mí misma, me gusta mucho.

M'agrada molt, disfrut i hi estic a gust.

Què és el pitjor que t'has trobat per fer net?

M'agradaria, però, que posessin un botó de like a

Una vez me encontré unos calzoncillos dentro

la cisterna, a veure si la gent la pitja més.

de la cisterna de un baño. Hay que decir que el

Què és el pitjor que t'has trobat per fer net?

baño más limpio es el de las niñas en el patio.

Els pèls del vestuari.
També trobam escopinades i pixum a les parets

AMELIA RÓDENAS

dels urinaris dels homes.

Quan temps fa que fas feina a l’institut?

Desde el 6 de septiembre de 2021.
Què en penses de la teva feina?

Es un trabajo importante, tiene que estar siempre todo limpio. Además, trabajar rodeada de gente joven
te hace sentir joven.
Què és el pitjor que t'has trobat per fer net?

Los excrementos de paloma que hay en la
vivienda. También los pañuelos de papel que
el alumnado esconde en las sillas, mesas... hay
que encontrarlos.

El cor d’aquest servei és na Carmen Manresa. La
seva omnipresència la converteix en personal
permanentment de guàrdia. Sol ser la primera a
informar de les incidències de manteniment o fins
i tot de la presència il·lícita d’alumnes al pati en
temps de classe. Coneix el centre com si n’hagués
fet els plànols, sap qui és tothom i de quin peu
calcem. No estic exagerant.
Na Carmen és una persona molt important al
centre no només pels anys que fa que hi és i el
coneixement que n’ha arreplegat. La seva
integritat professional és impecable, i el seu amor
pel Politècnic, una inspiració per a tothom.
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SERVEIS ADMINISTRATIUS
No hi ha gaires membres de la comunitat educativa que estiguin millor informats la legislació vigent que
el personal dels Serveis Administratius. I tanta sort, perquè depèn de la seva feina que tenguem alumnat
matriculat, que poguem passar llista o que surtin els títols, entre d’altres. Per fer tot aixó, el personal dels
Serveis Administratius es comunica amb Conselleria, Escolarització i altres centres, fa complir
innumerables terminis que venen imposats i custodia i actualitza els expedients de tot l’alumnat del
centre. Això són més de mil persones. De més de vint estudis.
Es sol dir que la feina administrativa és mecànica i repetitiva, però no es deuen referir a la que es fa a un
institut com el Politècnic. Vegem què en pensen les persones implicades.

CARLOTA
Quan temps fa que fas feina a l’institut?

Dos años y pico, en septiembre hará tres años.
Quin és el moment més dur del curs?

El mes de junio, con diferencia. Pero julio y septiembre tela también.
Què diries a la gent que diu que la feina d'administratiu és monòtona?

Pues que no ha estado nunca en un instituto. Atiendes a familias, a profesores, a alumnos nuevos...

SANDRA

FERNANDO

EVA

Quan temps fa que fas feina a

Quan temps fa que fas feina a

Quan temps fa que fas feina

l’institut?

l’institut?

a l’institut?

Un mes.

Ara mateix no fa ni un mes.

Dos meses y medio.

Què diries a la gent que diu

Què diries a la gent que diu

Què diries a la gent que diu

que la feina d'administratiu

que la feina d'administratiu és

que la feina d'administratiu

és monòtona?

monòtona?

és monòtona?

Cada día aprendes algo nuevo.

A Conselleria sí, perquè hi ha

Pues que en un instituto cada

diferents procediments, però

día ves cosas nuevas.

aquí és diferent.

MARIA ANTÒNIA

QUÈ ÉS
L'#ORGULL
POLITÈCNIC?
Diuen que el professorat no ens tiram
mai floretes. Preparau-vos
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Un dia parlant amb na Magdalena
volíem definir el que és
#orgullpolitecnic i ens varen sortir coses
molt xules:
Ensenyar fora esperar res a canvi,
Emocionar-te amb els teus alumnes,
Aprendre cada dia, dels teus
companys, dels alumnes,
Formar a bones persones..
Tot això dins una mini ciutat enmig del
Passeig Mallorca i amb una comunitat
educativa d'allò més diversa. És tot això,
el que fa que sigui una experiència
especialment enriquidora.

Fa 24 anys que vaig arribar per primera
vegada al Politècnic; quina impressió amb
aquells tallers tan grossos, aquell material
que no coneixia, el pati... però vaig conèixer
a en Tomàs, Vicenç Vera (qui me va ajudar
a preparar la meva primera classe), Jaume
Prats, Miquel Dalmau, Juan Santana, Paco
de Tomàs i molts més, que m’ensenyaren
tantes coses. Allò ja era #orgullpolitecnic,
encara que no li havíem posat nom.
He anat i vingut moltes vegades, però
sempre pensant que el Politècnic és un poc
ca meva i que quan tornava era tornar a
casa.
La primera vegada que vaig sentir parlar de
#orgullpolitecnic va esser fa 2 anys. Encara
que pensant-ho bé sempre ho hem tingut
present.
Ara sí que toca xerrar un poc d’FP, si no, ja
no seria jo.
Per a una professora i gran defensora de la
Formació Professional, el repte que ens
enfrontam cada dia és aconseguir una FP
de qualitat tècnica, metodològica,
innovadora; amb un professorat implicat i
amb ganes d’aconseguir que l’alumnat
sigui autònom una vegada ha acabat el seu
aprenentatge en el centre educatiu. Tot
això dins un entorn d’Educació Pública i
respectant la nostre llengua. I jo crec que
això ho intentam aconseguir i ho
aconseguim.
Un dels reptes més grans que tenim el
professorat d’FP és inculcar als nostres
alumnes la necessitat de seguir formant-se.
I dins l’entorn del Politècnic, encara és més
enriquidor per tenir una comunitat
educativa tan diversa.
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Enguany ha estat un any de grans
aprenentatges personals i professionals.
He pogut formar part de projectes molt
diversos i enriquidors; Ecarlab,
Coeducació, Emprenedoria,
Assessorament de Formació, i un del que
me sent especialment orgullosa: dels 10
alumnes d’Instal·lacions Elèctriques i
Automàtiques de Dual que els han
contractat a empreses.
Tot això només pot passar a un centre
com el Politècnic, amb aquesta diversitat
educativa que tenim.
Gràcies a totes i tots per deixar-me
formar part de la vostre comunitat
educativa i a tope amb #orgullpolitecnic!

MAGDALENA
Enguany el Politècnic ha fet 90 anys. Jo
hi he fet feina el 4.4% d’aquest temps.
Malgrat la meva manca d’antiguitat,
tenia el desig de compartir amb tota la
comunitat educativa, i en especial amb
els meus companys i les meves
companyes, d’on surt aquesta
compulsió de posar el logo per tot, de
fer vídeos de totes les activitats que puc
i d’afegir #orgullpolitecnic a totes les
publicacions a xarxes que fa na Bàrbara.
Quan vaig arribar al Politècnic el
setembre de 2016 jo no sabia fer feina a
secundària. Venia amb una mitja
jornada d’anglès amb FP Bàsica i segon
d’ESO, un clàssic. La primera cosa que
vaig fer va ser una foto a la porta
d’entrada, que lluïa la pancarta
“Benvinguts. Vos desitjam un curs
normal”. Me va fer una graciada.

No podia haver estat menys normal el curs.
El meu departament era dinamita pura. Un
periodista-filòsof, un filòsof-musicòleg, una
traductora i intèrpret de llengua de signes,
en Josep Torres, que és la persona amb qui
més anys he fet feina a la vida, i, dirigint el
departament, na Maria Valls, intel·ligent,
pacient, assertiva i amb bon cor: qualitats
ideals d’una bona cap. Veient que jo estava
ben verda, em van fer un curs avançat de
docència a secundària. Em van donar
hores, materials i consells i em van mostrar
el valor de fer una bona guàrdia,
d’organitzar bé una activitat, d’amonestar
quan feia falta i d’aconseguir el respecte de
l’alumnat, sigui quin sigui el teu tarannà.
Quan reps tant, és difícil no voler ser millor
docent, i és impossible no voler tornar.
Amb els anys, aquest procés s’ha fet
extensiu a tota la comunitat educativa. A
dia d’avui seguesc aprenent de molta gent:
de qui sou fermes en la vostra tasca docent,
implacables en la defensa del català a les
escoles, erudites en la vostra matèria, de
qui us impliqueu en la vostra tutoria, de qui
feis respectar els vostres drets, vetllant per
la dignitat de tothom, de les activistes
feineres, i, en general, de qui doneu més
del que preneu.

Tenim conflictes també, i no tothom
s’entén, com per tot. Però aquest és un
espai de celebració, i voldria que consti
en acta que les vostres virtuts
professionals són visibles i rellevants.
D’aquí surt el meu #orgullpolitecnic. De
fer feina amb gent molt diversa que
cada dia treballeu per fer de l’educació
pública una educació de qualitat.
Gràcies.
Vos desig uns propers 90 anys normals.
Maria Antònia Carbonell Crespí
Magdalena Vázquez Amer
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1
3

2

4

5

6

7

8

9

10

12
15

11

13

14

16

17

18

19
20

21

22

23

Horitzontal
1. Malnom que rep l'edifici al fons del pati degut a les baixes
temperatures que s'hi poden arribar a patir.
5. Família professional: Instal·lació i…
6. Llinatge de la Premi Nobel que ens va visitar el mes de
març de 2022.
7. Família professional de Fusta i…
8. Comissió del Politècnic encarregada de protegir la igualtat
entre homes i dones.
9. Mòdul del CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes.
10. Modalitat de Batxillerat on pots estudiar Llatí i Grec.
14. Règim de l'FPB de Fabricació i Muntatge.
15. Una de les llengues estrangeres que es poden estodiar al
Politècnic.
18. Software que s'empra per crear dissenys 2D i 3D.
19. Assignatura on es llancen coets.
21. Nom de la festa anual on tothom que vol es desfressa i
feim comparses.
22. Sigles de Cicle Formatiu de Grau Superior.
23. Assignatura de secundària on aprenem sobre els drets
humans.
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Vertical
2. Espai on pots llegir llibres, còmics i manuals.
3. CFGS Projectes d'Obra…
4. Carrer on està situat el Politècnic.
5. Insitut Portuguès amb qui tenim conveni d'intercanvi.
11. Competició de destreses de Formació Professional
on el Politècnic ha participat enguany a nivell estatal.
12. Programa d'intercanvi amb països europeus.
13. El dia internacional contra la violència masclista es
celebra el mes de…
16. Francesc Xavier ____ Llodrà, director del Politècnic.
17. Vehicle que aparcam davant la cafeteria.
18. Si incompleixes alguna norma de l'institut, te'n posen
una.
20. Esport estrella del Politècnic.
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Respostes a la darrera pàgina

Administració

Construcció

Esplai

Projectes

Biblioteca

Domòtica

Formació Professional

Robòtica

Cicles Formatius

Electromecànica

Politècnic

Sibèria

Coeducació

ESO

Pràctiques

Suro
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Respostes a la darrera pàgina

IES POLITÈCNIC:
EL PUNT DE PARTIDA
És suficient mourer-te una mica pels ambients tècnics de la Illa, ja siguin instal·ladors,
distribuïdors, oficines tècniques, mantenidors de serveis, dels diferents sector productius, i
anomenar el Politècnic, i és qüestió de temps, sempre apareix qualcú amb l'habitual, “Jo vaig
ésser alumne del Politècnic”, i a partir d'aqui es desenvolupa la típica conversa, “qué vas
estudiar?” “a quina promoció”, et demanen per els seus professors de referència al seu
moment, i en general la sensació de record és positiva i de valoració de l'aprenentage i
experiències adquirides.
La veritat és que són molts d'anys i promocions a diferents famílies professionals, milers de
tècnics que han nodrit professionalment els sectors productius d'un territori limitat com és
Mallorca, els que motiven que l'empremta formativa del Politècnic sigui present arreu,
especialment als sectors industrials i també en els darrers anys en el sectors TIC.
En aquests mesos del curs en el que complim els 90 anys, he intentat esbrinar o identificar
quina podria esser la línia de connexió comú entre totes les generacions de tècnics que
s'han anat generant al Centre, més enllà està clar de les qüestions específiques de la
tecnologia del moment, i crec que tal vegada, en la meva opinió, el factor que més
condiciona l'èxit en la trajectòria professional dels exalumnes de FP, i que pot esser el vincle
comú entre tots els que han desenvolupat una trajectòria professional potent, molts dels
qual estan actualment o en el seu moment ocupant llocs de responsabilitat a empresa, o fins
i tot, essent gestors del seu propi projecte empresarial, és simplement el mateix que ens
demanen les empreses quan sol·liciten un treballador, i que sempre és el mateix: actitud,
actitud, actitud.
És a dir, els coneixements tècnics de base es donen per suposats, les competències
professionals específiques si es tenen millor, si no ja s'adquiriran en processos de formació
contínua (no està malament l'enfocament a aquests moments de disecció dels
aprenentatges en un llistat competencial exhaustiu); el que més es valora és com vos deia
l'actitud, les ganes de seguir aprenent, d'incorporarse a un equip de treball, ganes de
construir la trajectòria professional personal vinculada a l'evolució de la pròpia empresa on
s'integri el treballador.
A la fi és simple, com a molts altres aspectes de la vida, si tens ganes d'evolucionar, de
progressar social, personal, professionalment, tens molt guanyat. Ara això si, amb l'il·lusió no
basta, hauràs d'aportar capacitat de treball, sacrifici i esforç, i interès per relacionar-te amb
els teus companys i professors en un clima de col·laboració i respecte, i nosaltres com a
professors hem de fomentar aquests valors també més enllà dels purs coneixements tècnics
a impartir i intentar crear estructures que ho fomentin. En aquest sentit, totes les iniciatives
extracurriculars tipus intercanvis, convenis de col·laboració, projectes d'investigació o
interdepartamentals, són especialment adients per aquest objectiu. I si els alumnes
participau d’elles, vos oferiran un plus al vostre perfil personal i professional que després
podreu extrapolar a altres situacions. En aquest sentit el Politècnic només ha d'esser per
vosaltres, com ha estat en el quasi darrer segle per molts de nosaltres, el Punt de Partida.
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Enric Serra Valles
Cap d'Estudis de FP

CATÀLEG DE
FORMACIÓ
PROFESSIONAL
DE L'IES
POLITÈCNIC
Des de l'any 1932, l'IES Politècnic s'especialitza en
la Formació Professional.
Actualment, pots cursar amb nosaltres disset
cicles de cinc famílies professionals:
Edificació i Obra Civil
Electricitat i Electrònica
Fusta, Moble i Suro
Informàtica i Comunicacions
Instal·lació i Manteniment
Cadascuna d'aquestes famílies compta amb un equip docent integrat per
professionals especialitzats en les seves matèries i instal·lacions que et permetran
posar en pràctica tot allò que t'ensenyin.
I tot això emmarcat dins una comunitat
educativa on es treballa cada dia per oferir
al nostre alumnat una experiència
d'aprenentatge completa, competencial i
enfocada als reptes del segle 21.

Per què no hi pegues una ullada? Segur que
trobes alguna cosa que t'interessa!

ACCÉS ALS CICLES DE FP
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ACCÉS
Accés a Formació Professional Bàsica
L’accés als cicles de Formació Professional Bàsica requeriran el compliment
simultani de les següents condicions:
Tenir els quinze anys complits, o complir-los dins l’any natural en curs, i no
superar els disset anys d’edat en el moment d’accés o durant l’any natural
en curs.
Haver cursat el primer cicle de l’Educació Secundària Obligatòria o,
excepcionalment, haver cursat el segon curs de la Educació Secundària
Obligatòria.
Que l’equip docent hagi proposat a les famílies o tutors/es legals la
incorporació de l’alumne/a a un cicle de Formació Professional Bàsica.

Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
Pots accedir a un cicle de Grau Mitjà quan reuneixis algun dels següents requisits:
Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un
nivell acadèmic superior.
Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàstica).
Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes
acadèmics.
Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.
Accés mitjançant prova (per a qui no tingui algun dels requisits anteriors)
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (se requerirà tenir,
al menys, disset anys, complits dins l’any de realització de la prova).

ACCÉS ALS CICLES DE FP
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Accés a Cicles Formatius de Grau Superior
Pots accedir a un cicle de Grau Superior quan reuneixis algun dels següents requisits:
Estar possessió del Títol de Batxillerat, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes
les matèries del Batxillerat
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat del Batxillerat experimental.
Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a
efectes acadèmics.
Haver superat el 3r de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent).
Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (han de tenir al menys
19 anys dins l’any en què es realitza la prova o 18 per aquelles persones que tenen el títol
de Tècnic).
Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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Competència
Professional
Executar obres de paleta i de formigó,
complint les condicions i terminis
establerts així com les prescripcions de
qualitat, seguretat i medi ambient,
organitzant, controlant i valorant els
treballs.

CFGM

Construcció
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
@construyendofuturo
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/edificacion-obra-civil.html

Informació General
Durada
2000 hores

Règim
diürn

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle
són:
Construcció
Encofrats
Fàbriques
Formació i orientació laboral
Formigó armat
Interpretació de plànols de construcció
Revestimients
Cobertes
Empresa i iniciativa emprenedora
Impermeabilitzacions i aïllaments
Obres d’urbanització
Organització de treballs de construcció
Paviments, enrajolats i aplacats
Formació en centres de treball

Sortides
Professionals
Aquests professionals exerceixen la seva
activitat en el sector de la construcció en
petites i mitjanes empreses constructores i
en Administracions Públiques, sigui per
compte propi o per compte d’altri,
desenvolupant treballs de formigó per a la
construcció, rehabilitació, manteniment i
reforma en edificació i obra civil.

Competència
Professional

CFGM

Obres d’Interior
Decoració i
Rehabilitació
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/edificacion-obra-civil.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els dos
primers trimestres del segon en el centre
educatiu, i es completarà el cicle amb un
període de Formació en Centres de Treball
que es realitzarà durant el 3r trimestre
(abril/juny) amb una durada de 400 hores
laborals.

Règim
diürn

Organitzar i executar els acabats de
construcció en obra nova, reforma i
rehabilitació, realitzant paviments,
particions i sostres, mitjançant la instal lació
de panells o peces prefabricades, la
col·locació de plaques o làmines, l'aplicació
de revestiments continuos i la pintura de
superfícies, complint les condicions i
terminis establerts així com les
prescripcions de qualitat, seguretat i medi
ambient.

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Construcció
Formació i orientació laboral
Interpretació de plànols de construcció
Particions prefabricades
Paviments, enrajolats i aplacats
Revestiments continus
Empresa i iniciativa emprenedora
Falsos sostres
Mampares i terres tècnics
Organització de treballs d’interior, decoració i
rehabilitació
Pintura decorativa en construcció
Revestiments lleugers
Formació en centres de treball (400h)

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat en el sector de la construcció, a
petites, mitjanes i grans empreses
constructores i en Administracions Públiques,
sigui per compte propi o d’altri,
desenvolupant treballs d’obres d’interior i
decoració per a la construcció, rehabilitació,
manteniment i reforma en edificació i obra
civil.

Competència
Professional
Elaborar la documentació tècnica de
projectes d’edificació, realitzar
replantejaments d’obra i gestionar el control
documental per a la seva execució,
respectant la normativa vigent i les
condicions establertes de qualitat,
seguretat i medi ambient.

CFGS

Projectes
d'Edificació
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/edificacion-obra-civil.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn i vespertí
en cursos alterns

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Disseny i construcció d’edificis
Estructures de construcció
Formació i orientació laboral
Instal‧lacions en edificació
Replantejaments de construcció
Representacions de construcció
Desenvolupament de projectes d’edificació
no residencial
Desenvolupament de projectes d’edificació
residencial
Eficiencia energètica en edificació
Empresa i iniciativa emprenedora
Mesuraments i valoracions de construcció
Planificació de construcció
Formació en centres de treball 400 h
Projecte d’edificació

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat professional com personal assalariat
o autònom a estudis d’arquitectura i
enginyeria, delineació, consultories,
promotores immobiliàries, empreses
constructores i Administracions Públiques. La
seva activitat està regulada.

Competència
Professional
Elaborar la documentació tècnica de
projectes d’obra civil i d’ordenació del
territori, realitzar aixecaments i
replantejaments d’obres de construcció i
gestionar el control documental per a la
seva execució, respectant la normativa
vigent i les condicions establertes de
qualitat, seguretat i medi ambient.

CFGS

Projectes
d'Obra Civil
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/edificacion-obra-civil.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim

diürn i vespertí
en cursos alterns

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Estructures de construcció
Formació i orientació laboral
Replantejaments de construcció
Representacions de construcció
Urbanisme i obra civil
Xarxes i serveis en obra civil
Aixecaments topogràfics
Desenvolupament de projectes d’obres
lineals
Desenvolupament de projectes urbanístics
Empresa i iniciativa emprenedora
Mesuraments i valoracions de construcció
Planificació de construcció
Formació en centres de treball 400 h
Projecte d’obra civil

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a estudis de delineació, estudis
d’arquitectura i enginyeria, promotores,
empreses de serveis tècnics i consultories,
empreses constructores, concesionàries i
d’explotació, empreses d’altres sectors
d’activitats de marcada incidencia territorias
amb activitats d’explotació de recursos
naturals i Administracions Públiques.

Competència
Professional
Muntar i mantenir infraestructures de
telecomunicació en edificis, instal‧lacions
elèctriques de baixa tensió, màquines
elèctriques i sistemes automatitzats,

CFGM

Instal·lacions
Elèctriques i
Automàtiques
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/electricidad-electronica.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un semestre del primer curs al centre
educatiu per adquirir les competències bàsiques i
el certificat de prevenció en riscos laborals i
després es signarà un contracte laboral de
formació amb una empresa del sector que
complementarà la formació a l’institut (14h
setmanals) amb el desenvolupament de l'activitat
professional durant el tercer trimestre del primer
curs i tot el segon curs (25h setmanals).

Règim
diürn / vespertí / dual

aplicant normativa i reglamentació vigents,
protocols de qualitat, seguretat i riscs
laborals, assegurant la seva funcionalitat i el
respecte al medi ambient.

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Automatismes industrials
Electrònica
Electrotècnia
Formació i orientació laboral
Instal‧lacions elèctriques interiors
Empresa i iniciativa emprenedora
Infraestructures comunes de teleco. en
habitatges i edificis
Instal‧lacions de distribució
Instal‧lacions domòtiques
Instal‧lacions solars fotovoltaiques
Máquines elèctriques
Formació en centres de treball

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals desenvolupen la
seva activitat en el muntatge i manteniment
d’infraestructures de telecomunicacions en
edificis, màquines elèctriques, sistemes
automatitzats, instal·lacions elèctriques de
baixa tensió i sistemes domòtics.

Competència
Professional
Muntar i mantenir infraestructures de
telecomunicació en edificis, instal‧lacions
elèctriques de baixa tensió, màquines
elèctriques i sistemes automatitzats,
aplicant normativa i reglamentació vigents,
protocols de qualitat, seguretat i riscs
laborals, assegurant la seva funcionalitat i el
respecte al medi ambient.

CFGM

Instal·lacions de
Telecomunicacions
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/electricidad-electronica.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Electrònica aplicada
Equips microinformàtics
Formació i orientació laboral
Infraestructures comunes de teleco. en
habitatges i edificis
Infraestructures de xarxes de dades i
sistemes de telefonia
Instal‧lacions elèctriques bàsiques
Circuit tancat de televisió i seguretat
electrònica
Empresa i iniciativa emprenedora
Instal‧lacions de megafonia y sonorització
Instal‧lacions de radiocomunicacions
Instal‧lacions domòtiques
Formació en centres de treball

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a microempreses i a la petites i
mitjanes empreses, majoritàriament privades, en
les àrees de muntatge i manteniment
d’infraestructures de telecomunicació,
instal·lacions de circuit tancat de televisió i
seguretat electrònica, centraletes telefòniques i
infraestructures de xarxes de veu i dades,
sonorització i megafonia, instal·lacions de ràdio i
megafonia, instalacions de radiocomunicacions,
sistemes domòtics i equips informàtics, per
compte propi o d’altri.

Competència
Professional
Desenvolupar projectes, així com gestionar i
supervisar el muntatge i el manteniment de les
infraestructures comunes de telecomunicacions
i de sistemes i equips de telecomunicacions tals
com xarxes de banda ampla i de
radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes
telemàtics, de producció audiovisual i de
transmissió, a partir de la documentació
tècnica, normativa i procediments establerts,

CFGS

Sistemes de
Telecomunicacions
i Informàtics
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Contacte

assegurant el funcionament, la qualitat, la
seguretat i la conservació mediambiental.

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Configuració d’infraestructures de sistemes de
telecomunicacions
Elements de sistemes de telecomunicacions
Formació i orientació laboral
Gestió de projectes d’instal‧lacions de
Telecomunicacions

Carrer Menorca 1, 07011 Palma

Sistemes de telefonia fixa i mòbi
Sistemes informàtics i xarxes locals

iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic

Tècniques i processos en infraestructures de
telecomunicacions
Empresa i iniciativa emprenedora
Sistemes de producció audiovisual
Sistemes de radiocomunicacions
Sistemes integrats i llar digital
Xarxes telemàtiques

www.todofp.es/que-estudiar/
loe/electricidad-electronica.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el
cicle amb un període de Formació en
Centres de Treball que es realitzarà
durant el 3r trimestre (abril/juny) amb
una durada de 400 hores laborals.

Règim
vespertí

Formació en centres de treball
Projecte de sistemes de telecomunicacions i
informàtics

Sortides
Professionals

Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat en empreses del sector serveis, tant
privades com públiques, dedicades a les
telecomunicacions, integració de sistemes,
xarxes de banda ampla, telemàtica i mitjans
audiovisuals, desenvolupant projectes, integrant
sistemes i supervisant el muntatge i
manteniment de les instal·lacions i
infraestructures, per compte propi o d’altri.

Competència
Professional
Mantenir i reparar equips i sistemes electrònics,
professionals, industrials i de
consum, així com planificar i organitzar els
processos de manteniment, aplicant els
plans de prevenció de riscs laborals,
mediambientals, els criteris de qualitat i la
normativa vigent.

CFGS

Manteniment
Electrònic

Pla de Formació

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Equips microprogramables

Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Circuits electrònics analògics
Formació i orientació laboral

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma

Manteniment d’equips d’electrònica industrial
Tècniques i processos de muntatge i
manteniment d’equips electrònics
Empresa i iniciativa emprenedora
Infraestructura i desenvolupament del

iespolitecnic@educaib.eu

manteniment electrònic
Manteniment d’equips d’audio

www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/electricidad-electronica.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn

Manteniment d’equips de radiocomunicacions
Manteniment d’equips de veu i dades
Manteniment d’equips de video
Formació en centres de treball
Projecte de manteniment electrònic

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a empreses del sector serveis, tant
privades com públiques, dedicades al
manteniment i reparació d’equips i sistemes de
telecomunicacions, sistemes microprocessats,
xarxes de banda ampla, telemàtica i
radiocomunicacions, així com equips industrials
i professionals d’àudio i de vídeo, per compte
propi o d’altri.

Competència
Professional
Desenvolupar i gestionar projectes de muntatge
i manteniment d’instal‧lacions automàtiques de
mesura, regulació i control de processos en
sistemes industrials, així com supervisar o
executar el muntatge, el manteniment i la
posada en marxa dels esmentats sistemes,

CFGS

Automatització
i Robòtica
Industrial
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu

respectant criteris de qualitat, seguretat i
respecte al medi ambient i al disseny per a
tothom.

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Documentació tècnica
Formació i orientació laboral
Informàtica industrial
Sistemes de mesura i regulació
Sistemes de potència 5 h
Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
sistemes Seqüencials programables
Comunicacions industrials
Empresa i iniciativa emprenedora

www.iespolitecnic.com

Integració de sistemes d’automatització industrial
Robòtica industrial

@iespolitecnic

Sistemes programables avançats

www.todofp.es/que-estudiar/
loe/electricidad-electronica.html

Projecte d’automatització i robòtica industrial

Formació en centres de treball

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
vespertí

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a empreses públiques i privades
relacionades amb els sistemes automàtics
industrials, a les àrees de disseny, muntatge i
manteniment de sistemes d’automatització
industrial.

Competència
Professional
Instal‧lar, configurar i mantenir sistemes
microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com
xarxes locals en petits entorns, assegurant la
seva funcionalitat i aplicant els protocols de
qualitat, seguretat i respecte al medi
ambient establerts.

CFGM

Sistemes
Microinformàtics
i Xarxes
INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle
són:
Aplicacions ofimàtiques
Formació i orientació laboral
Muntatge i manteniment d’equips
Sistemes operatius monoestació
Xarxes locals
Aplicacions web

iespolitecnic@educaib.eu

Empresa i iniciativa emprenedora
Seguretat informàtica
Sistemes operatius en xarxa

www.iespolitecnic.com

Serveis en xarxa
Formació en centres de treball

@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/informatica-comunicaciones.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn / vespertí

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals desenvolupen la
seva activitat a empreses del sector serveis
que es dediquen a la comercialització,
muntatge i reparacció d’equips, xarxes i
serveis microinformàtics en general, formant
part del suport informàtic de la organització,
o a entitats de qualsevol mida i sector
productiu que utilitzen sistemes
microinformàtics i xarxes de dades per a la
seva gestió.

Competència
Professional
Realitzar operacions bàsiques de
mecanització i muntatge per a la fabricació
mecànica amb materials fèrrics, no fèrrics i
tecno-plàstics així com per a la instal‧lació
i manteniment d'elements de xarxes de
fontaneria, calefacció i climatització, operant
amb la qualitat indicada, observant les
normes de prevenció de riscos laborals i
protecció mediambiental corresponents i

FPB

Fabricació i
Muntatge
FABRICACIÓ MECÀNICA

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma

comunicant-se de forma oral i escrita en
llengua castellana i, si escau en la llengua
cooficial pròpia així com en alguna llengua
estrangera.

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Ciències aplicades I
Comunicació i societat I: anglès
Comunicació i societat I: ciències socials,
llengua castellana, llengua catalana
Operacions bàsiques de fabricació

iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/instalacion-mantenimiento.html

Soldadura i tancaments metàl‧lics
Tancaments d'alumini
Ciències aplicades II
Comunicació i societat II: anglès
Comunicació i societat II: ciències socials,
llengua Castellana, llengua catalana
Fontaneria i calefacció bàsica
Muntatge d'equips de climatització
Xarxes d'evacuació
Formació en centres de treball

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn

Sortides
Professionals

Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat per compte d’altri a petites,
mitjanes i grans empreses dedicades a la
fabricació i muntatge de productes
mecànics i electromecànics, així com al
muntatge i manteniment d’instal·lacions de
fonatneria, calefacció i climatització.

Competència
Professional
Muntar i mantenir instal‧lacions frigorífiques,
de climatització i de ventilació,
aplicant la normativa vigent, protocols de
qualitat, de seguretat i prevenció dels riscs
laborals establerts, assegurant la seva
funcionalitat i el respecte al medi ambient.

CFGM

Pla de Formació

Instal·lacions
Frigorífiques i de
Climatització

Els mòduls professionals d’aquest cicle

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Formació i orientació laboral

Contacte

màquines i equips tèrmics

Carrer Menorca 1, 07011 Palma

són:
Empresa i iniciativa emprenedora
Instal‧lacions elèctriques i automatismes
Tècniques de muntatge d’instal‧lacions
Configuració d’instal‧lacions de fred i
climatització

iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com

Muntatge i manteniment d’equips de
refrigeració comercial
Muntatge i manteniment d’instal‧lacions de
climatització, ventilació i extracció
Muntatge i manteniment d’instal‧lacions

@iespolitecnic
www.todofp.es/que-estudiar/
loe/instalacion-mantenimiento.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn

frigorífiques industrials
Formació en centres de treball

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a les empreses de mutatge i
manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de
fluids relacionades amb els subsectors del
fred comercial, del fred industrial i de la
climatització tant al sector de l’edificació i
obra civil com al sector industrial.

Competència
Professional
Muntar i mantenir maquinària, equipament
industrial i línies automatitzades de
producció d’acord amb els reglaments i les
normes establertes, seguint els protocols
de qualitat, de seguretat i de prevenció de
riscs laborals i respecte ambiental.

CFGM

Manteniment
Electromecànic
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle
són:
Automatismes pneumàtics i hidráulics
Electricitat i automatismes elèctrics
Formació i orientació laboral
Tècniques d’unió i muntatge

iespolitecnic@educaib.eu

Tècniques de fabricació
Empresa i iniciativa emprenedora
Muntatge i manteniment de línies

www.iespolitecnic.com

automatitzades
Muntatge i manteniment elèctric-electrònic

@iespolitecnic

Muntatge i manteniment mecànic
Formació en centres de treball

www.todofp.es/que-estudiar/
loe/instalacion-mantenimiento.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a empreses, majoritàriament
privades, dedicades al muntatge i al
manteniment o instal·lacions de maquinària,
equip industrial i línies automatitzades per
compte propi o d’altri.

Competència
Professional
Planificar, gestionar i supervisar el muntatge
i el manteniment de les instal·lacions
tèrmiques i de fluids, en edificis i processos
industrials, d'acord amb els reglaments o
normes establertes, seguint els protocols
de qualitat, de seguretat i de prevenció de
riscs laborals i de respecte ambiental.

CFGS

Pla de Formació

Manteniment
d'Instal·lacions
Tèrmiques i de Fluids

Els mòduls professionals d’aquest cicle

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Formació i orientació laboral

són:
Energies renovables i eficiència energètica
equips i instal‧lacions tèrmiques
Processos de muntatge d’instal‧lacions

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu

Representació gràfica d’instal‧lacions
Sistemes elèctrics i automàtics
Configuració d’instal‧lacions tèrmiques i de
fluids
Empresa i iniciativa emprenedora
Gestió del muntatge, de la qualitat i del
manteniment

www.iespolitecnic.com

Manteniment d’instal‧lacions calorífiques i

@iespolitecnic

Manteniment d’instal‧lacions frigorífiques i

www.todofp.es/que-estudiar/
loe/instalacion-mantenimiento.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
vespertí

de fluids
de climatització
Formació en centres de treball
Projecte de manteniment d’instal‧lacions
tèrmiques i de fluids

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a les indústries de muntatge i
manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de
fluids relacionades amb els subsectors de
climatització (calefacció, refrigeració i
ventilació) i producció d’aigua calenta
sanitària en el sector industrial i en el sector
d’edificació i obra civil.

Competència
Professional
Realitzar operacions bàsiques de fabricació,
instal‧lació i muntatge d'elements de
fusteria i moble, mecanitzant fusta i
derivats, condicionant superfícies, aplicant
productes d'acabat i auxiliant en els
processos d'entapissat, col·laborant en
l'elaboració de productes amb l'estètica i
acabats requerits, operant amb la qualitat
indicada, observant les normes de

FPB

Fusteria i Moble
FUSTA, MOBLE I SURO

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu

prevenció de riscos laborals i protecció
mediambiental corresponents i
comunicant-se de forma oral i escrita en
llengua castellana i, si escau en la llengua
cooficial pròpia així com en alguna llengua
estrangera.

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Ciències aplicades I
Comunicació i societat I: anglès
Comunicació i societat I: ciències socials,
llengua castellana i llengua catalana
Instal‧lació d'elements de fusteria i moble

www.iespolitecnic.com

Materials i productes tèxtils

@iespolitecnic

derivats

www.todofp.es/que-estudiar/
loe/madera-mueble-corcho.html

Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i
Acabats bàsics de la fusta
Atenció al client
Ciències aplicades II
Comunicació i societat II: anglès

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn

Comunicació i societat II: ciències socials,
llengua castellana i llengua catalana
Entapissat de mobles
Formació en centres de treball

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat a petites, mitjanes i grans empreses per
compte propi o d’altri, dedicades a la fabricació i
instal·lació d’elements de fusteria i moble, així
com a l’aplicació de productes d’acabat i
entapissats de mobles en general.

Competència
Professional
Fabricar elements de fusteria i mobles,
realitzant els processos de mecanitzat,
muntatge, acabat, emmagatzematge i
expedició de productes, complint les
especificacions de qualitat, seguretat i
protecció ambiental.

CFGM

Fusteria i Moble
FUSTA, MOBLE I SURO

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma
iespolitecnic@educaib.eu

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Control de magatzem
Formació i orientació laboral
Materials en fusteria i moble
Operacions bàsiques de fusteria
Operacions bàsiques de mobiliari
Solucions constructives
Acabats en fusteria i moble
Documentació tècnica
Empresa i iniciativa emprenedora
Mecanització de fusta i derivats

www.iespolitecnic.com

Mecanització per control numéric en fusteria i

@iespolitecnic

Muntatge en fusteria i moble

moble
Formació en centres de treball

www.todofp.es/que-estudiar/
loe/madera-mueble-corcho.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
diürn

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals desenvolupen la seva
activitat a indústries dedicades a la fabricació i
muntatge de mobiliari i elements de carpinteria i
a l’aplicació de productes d’acabat.

Competència
Professional
Dissenyar mobles i elements de fusteria,
gestionar la seva producció i instal·lació, i
participar en el manteniment dels sistemes
de qualitat, de protecció
mediambiental i de prevenció de riscos
laborals.

CFGS

Disseny i
Moblament
FUSTA, MOBLE I SURO

Contacte
Carrer Menorca 1, 07011 Palma

Pla de Formació
Els mòduls professionals d’aquest cicle són:
Desenvolupament de producte en fusteria i
moble
Fabricació en fusteria i moble
Formació i orientació laboral
Processos en indústries de fusteria i moble
Prototips en fusteria i moble
Representació en fusteria i mobiliari
Automatització en fusteria i moble

iespolitecnic@educaib.eu
www.iespolitecnic.com
@iespolitecnic

Disseny de fusteria i moble
Empresa i iniciativa emprenedora
Gestió de la producció en fusteria i mobiliari
Instal‧lacions de fusteria i mobiliari
Formació en centres de treball
Projecte de disseny i moblament

www.todofp.es/que-estudiar/
loe/madera-mueble-corcho.html

Informació General

Durada

2000 hores
Es realitzarà un curs complet més els
dos primers trimestres del segon en el
centre educatiu, i es completarà el cicle
amb un període de Formació en Centres
de Treball que es realitzarà durant el 3r
trimestre (abril/juny) amb una durada de
400 hores laborals.

Règim
vespertí

Sortides
Professionals
Aquests/es professionals exerceixen la seva
activitat en el sector de la producció i instal·lació
de fusteria i moble, a petites, mitjanes i grans
empreses, per compte propi o d’altri,
desenvolupant funcions de disseny tècnic,
supervisió de la producció, fabricació
automatitzada, execució de projectes de
moblament i muntatge d’instal·lacions.

Fotografies de:
Arthur LeBlanc
www.arthurleblanc.es
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Personal del Politècnic al segle vint-i-un
ABRAIRA LÓPEZ, DOSITEO ANTONI • AGUILERA MESTRE, ÓSCAR ALBERT • AGUILÓ AGUILÓ, FRANCESC • AGUILÓ ESCANDELL, JUAN DE LOS SANTOS • AGUILÓ LÓPEZ, MARÍA INÉS • AGULLÓ CLIMENT,
FRANCISCA • AGUSTIÑO DOMÍNGUEZ, JOSE MARIA • AICART FITO, IÑAKI • AINA OBRADOR BARBERO • ALAMINOS RUIZ, PAULINO JOSÉ • ALASA ROQUÉ, JOANA DE CHANTAL • ALBA RAMÓN, ONOFRE ALFREDO
• ALBELDA ALMUDÉVER, BERNAT • ALBERO MAESTRE, MIQUEL • ALBERTÍ GARCÍA, MIGUEL • ALBERTÍ GENOVART, BENET ANDREU • ALBERTÍ I CABOT, CATERINA MARIA • ALBESA COSTA, IVAN • ALBILLOS
BENITO, LUIS • ALCALDE GARCÍA-GASCO, DIMAS • ALEIXANDRE ISABAL, EULOGIO • ALEMANY MULET, JUAN PEDRO • ALEMANY PUJOL, MIQUEL • ALTÉS MORERA, MARGALIDA • ÁLVAREZ GUTIÉRREZ,
FRANCISCO • ÁLVAREZ PÉREZ, OMAR • ÁLVAREZ VADILLO, MARTA • ALZAMORA SÁNCHEZ, JOAN PERE • AMENGUAL ALONSO, ÁNGEL • AMENGUAL ANTICH, LEONOR • AMENGUAL BUNYOLA, GUILLEM •
AMENGUAL CAPÓ, MARIA DE LLUC • AMENGUAL COLL, GABRIEL • AMENGUAL GALMES, JOSEP • AMER ARROM, SEBASTIÀ • ANDUEZA RODRÍGUEZ, RICARDO • ANDUORI TORRES, YAN • APARICI TARAZÓN,
ÓSCAR • APARICIO VILLALONGA, CATALINA • ARBONA AMENGUAL, JOANA • ARBONA PUJULÀ, AINA • ARDILA GONZÁLEZ, SORAYA • ARÉVALO RUÍZ, LUNA • ARNANDIS PUIG, AMALIO • ARROYO GONZÁLEZ, ANA
BELÉN • ARTIGUES ADROVER, SEBASTIÁN • BAENA MORATA, MARÍA JOSÉ • BALLE MASCARÓ, BÁRBARA • BAL·LE BLANES, DAVID • BANDE VISO, MARÍA ÁNGELES • BARAHONA NAVARRO, BEGOÑA • BARBERÁ
BLASCO, JESÚS VICENTE • BARBERÁN LLOPIS, JUAN MANUEL • BARCELÓ COSTA, ANTÒNIA • BARCELÓ BENNASSAR, JOAN MANUEL • BARCELÓ MANRESA, MARIA ELVIRA • BARCELÓ MELIÀ, FRANCISCA •
BARCELÓ ORDINAS, MARÍA PAZ • BARDWELL, MATTHEW SCOTT • BARRENENGOA LOMA-OSORIO, ENRIQUE IGNACIO • BAUÇÀ PORTELL, MARIA ANTÒNIA • BAUZÀ BARCELÓ, JOAN • BELENGUER ARIAS,
CATERINA • BELLÉS RAMBLA, MARIA AMPARO • BELTRÁN BELTRÁN, ELOY • BENLLOCH PASCUAL, SANTIAGO • BENNASSAR BURGUERA, FRANCESCA • BERNABEU ROIG, JOSÉ RAMÓN • BERNAT CAPÓ, JOSEP •
BERNTSSON RULLÁN, JOAQUÍN • BESTARD CANTARELLAS, LAURA • BESTARD MATEU, CATALINA • BESTARD MUNTANER, PERE • BILBAO BATIZ, ÍKER • BINIMELIS ADROVER, MARIA ANTÒNIA • BISBAL COLOM,
FRANCISCA MARÍA • BLANCO VIANA, MARÍA JOSÉ • BLASCO DONOSO, GUILLERMO • BLASCO POVEDA, JESÚS ANTONIO • BONET BURGUERA, CATALINA • BONET CAPELLÀ, JOSEP • BONET CLADERA, JOAN
MIQUEL • BONET MATEU, ISABEL • BONET PALLARÉS, CRISTINA • BONET RECIO, INÉS MAGDALENA • BONILLA LÓPEZ, JUANJO • BONNIN ÀNGEL, ALBERT • BONNIN JOY, JERONI • BONNIN MAS, FRANCESCA •
BORDÓN FONT, LLUIS MIQUEL • BORGES CAÑO, OLIVIA • BORNE MAS, JOSEP FRANCESC • BORRÁS ALCOVER, JOAQUÍN • BOSCH FONT, BARTOLOMÉ • BOTÍN OLIVER, FRANCISCO JAVIER • BRANDEZ NAVARRO,
ROSALIA • BRISA VALERO, SERGI • BROOKS RILL, NILDA ALIPIA • BRUNET BORRÁS, MARÍA ANTONIA • BUDRIA GIMÉNEZ, DANIEL JOSÉ • BUSQUETS MAS, XISCO • CABANILLAS COSTA, VICENTE • CABEZAS POZO,
DAMIÁN • CABOT POL, MARIA ANTÒNIA • CABRELLES GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS • CABRER SERVERA, PALOMA • CALAFAT CAÑAMERAS, MARIA DEL MAR • CALAFAT MESQUIDA, MATIES EDUARD • CALAFAT
TORRES, MARIA MARGALIDA • CALAFELL ARTESEROS, ANTÒNIA • CALAHORRO GARCÍA, MARINA • CALATAYUD QUILES, LUIS • CALDENTEY BARCELÓ, PERE • CALLEJA RUIZ, CLAUDIO • CALVO PÉREZ, MANUEL •
CAMACHO PRATS, ALEXANDRE • CANALS FERRAGUT, ANA VICTORIA • CANALS JOFRE, CAROLINA • CANALS SUAU, MAGDALENA • CÀNAVES QUETGLAS, GABRIEL • CANCHADO PÉREZ, DANIEL ALFONSO •
CANO LUQUE, LEANDRO • CANTOS TUSET, HÉCTOR • CAÑELLAS BARCELÓ, ANGELS • CAPARRÓS LLODRÀ, FRANCISCO JAVIER • CAPÓ BARROSO, BEGOÑA • CARBONELL ALEMANY, CATALINA • CARBONELL
ALEMANY, ENRIQUETA • CARBONELL CRESPÍ, JOAN MIQUEL • CARBONELL CRESPÍ, MARÍA ANTÒNIA • CARDOSA URDA, MARÍA ANTONIA • CARMONA SÁNCHEZ, ANA BELÉN • CARRILLO BORDOY, ÁNGEL •
CARRIÓ LOZANO, MARÍA JOSÉ • CARRIÓ PALOU, AINA • CARRIÓN ORFILA, FRANCISCO JUAN • CARVAJAL CARVAJAL, JUAN IGNACIO • CASADO CASADO, JUAN MANUEL • CASARES CARMONA, MARÍA DEL
PILAR • CASSANYES GARCÍA, CLARA • CASTELL LUCIO, PERE MIQUEL • CASTELL PALLICER, MARIA • CASTELLÓ LLOBET, XAVIER • CASTILLO DE LA IGLESIA, JUAN FRANCISCO • CATALÀ REBASSA, BARTOMEU •
CATCHOT SEGUÍ, MARIA J. • CATERINA GUASP MASCARÓ • CERDÀ ALBERTÍ, BERNARDINO • CERDÀ BALDO, JOSEP • CERDÀ FORTEZA, CATALINA • CERDÀ MAS, FRANCESC XAVIER • CERDÓ ALONSO-MISOL,
MARÍA ROSA • CEREZO BRETÓN, CRISTINA • CERVINOS CÁRQUEZ, JOSÉ • CHAVARRIA LUQUE, ROSA • CHRISTIE DE OLEZA, JOHN • CIUDAD BOSCH, SEBASTIÀ • CLADERA BIBILONI, FRANCISCA • CLIMENT
CLIMENT, JOSÉ SALVADOR • COLL CANTALLOPS, MARGALIDA • COLL COLL, ANA MARÍA • COLL LÓPEZ, MARIA DEL CARMEN • COLOM ALCOVER, MARGALIDA • COLOM VAQUER, MARÍA DEL CARMEN •
COLOMAR SERVERA, ANTONI XAVIER • CONTRERAS GARCÍA, BORJA • CORTÈS CORTÈS, TOMÀS • CRESPÍ CAPELLA, JESÚS MANUEL • CRESPÍ DE ARRIBA, CATALINA • CRESPÍ MARCÉ, JOANA • DALMAU
ABRAHAM, MIQUEL FRANCESC • DAMETO TRUYOLS, MARIA JOSÉ • DAÑOBEITIA PAUL, BORJA • DE DIAGO RUEDA, JUAN • DE ESPAÑA VON HEEREN, MAUREEN • DE LA SIERRA HORNILLOS, DANIEL ALBERTO • DE
STARITZKY PONT, M. ELIZABETH • DE TOMÁS GARCÍA, FRANCISCO • DEHESA VÁZQUEZ, JUAN CARLOS • DÍEZ FERNÁNDEZ, VICENTE • DOBLAS GÓMEZ, NATIVIDAD • DOMENECH BERENGUER, ANTONIO •
DOMÈNECH FERRER, XAVIER • DOMÍNGUEZ MAFÉ, LEONCIO • DONOSO FIOL, ANTONI • DUQUE MACÍAS, JESÚS • DURÁN GELABERT, MARÍA JOSÉ • ENRIQUE LLULL, RUBÉN • ESCALAS VICENS, JOANA AINA •
ESCANDELL BONET, ÀNGELS • ESCRIVÁ PUIG, MARÍA FRANCISCA • ESCUIN MÁRQUEZ, BLANCA • ESCUTIA LLAMBIAS, FRANCESC XAVIER • ESTADES AMENGUAL, JAUME • ESTEBAN GIL, UBALDO GABRIEL •
ESTELA CERVILLA, JUAN MIGUEL • ESTELRICH BURGUERA, GUILLEM • FACIABÉN ACEDO, NATALIA • FAR FIOL, JOANA • FARRÀS SERRA, DAVID • FEMENIAS MORATINOS, TOMEU • FERNÁNDEZ COBOS, MARÍA
DOLORES • FERNÁNDEZ PARDO, OSWALDO • FERRAGUT SANCHO, GUILLEM • FERRER PASCUAL, MARÍA DEL PILAR • FERRER PASTOR, NEUS • FERRER PERELLÓ, MARIA • FERRER ROSSELLÓ, MARÍA • FERRER
SOCIAS, MATEU • FERRETJANS CLADERA, MARÍA MAGDALENA • FERRIOL BOADA, MIGUEL • FERRIOL I JORDÀ, ANTÒNIA • FLAQUER ANTEROINEN, ADRIÀ • FLEIXAS FRANÇOIS, CHRISTELLE • FONT ARTIGOSA,
CATALINA MARÍA • FONT BALAGUER, MIQUEL • FONS FERRER, MIQUEL • FONT TOUS, ANTÒNIA • FONTANET SOLER, FRANCISCA • FORTESA MARTORELL, MARIA BEL • FORTEZA SUREDA, MARINA • FORTEZA
VARGAS, ELOY JOSÉ • FRADE GARAU, CARLOS • FRAILE GÓMEZ, MARCOS • FRANCÉS YUBERO, MIREIA • FRAU I AGUILÓ, MARÍA JOSEP • FRAU LLADÓ, MARIA DEL CARME • FURIÓ TERRASA, IGNACIO • FUSTER
RIBERA, MARÍA LUISA • GACIAS FONT, BERNAT • GALLEGO PERIS, MARÍA DEL MAR • GÀMEZ BAUZÀ, JAVIER MARTÍN • GARAU AULÍ, JOAN • GARAU SINTES, AGNES • GARAU TOMÁS, JOANA MARÍA • GARCÍA
AGUIRRE, ELVIRA • GARCÍA CANIEGO, ANA MARÍA • GARCÍA COMINO, MONSERRAT • GARCÍA CORRAL, JOSÉ LUIS • GARCÍA GARCÍA, RAFAEL • GARCÍA MASDEU, VICTORIA • GARCÍA MOREY, MARÍA ANTÒNIA •
GARCÍA ROMERO, ANTONI • GARCÍA-SICILIA MONTERO, MERCEDES • GARCÍAS LLOMPART, CATALINA • GARRIDO ÁLVAREZ, LEANDRO • GARRIGÓ HOMAR, ROSA MARÍA • GARRIGOS GIMÉNEZ, MÓNICA • GAYÀ
ROTGER, JOAN • GAYÀ ROTGER, MIGUEL • GAYÀ TOMÀS, VANESSA • GELABERT AMENGUAL, FRANCESCA • GELABERT FORNÉS, ANTÒNIA • GELABERT MAS, CATALINA • GELABERT MUNAR, MARIA MAGDALENA
• GIL CRUZ, NADIA • GIL CUENCA, JAUME • GINARD ESTEVA, JOAN • GINARD FERON, JOSEP ANTONI • GINARD JULIÀ, SEBASTIÁN • GINER BESA, PABLO • GINER GARRIDO, MARCOS • GOBEA PAREJA, JOSE
ANTONIO • GOLOMB DURÁN, JULIA • GOMES DA SILVA, IACYEL • GÓMEZ CERVANTES, GINÉS • GÓMEZ CUBERO, JOSÉ MARÍA • GÓMEZ PÉREZ, FRANCISCO JAVIER • GOMILA OLIVER, MARÍA ANTÒNIA •
GONZÁLEZ AGUILÓ, MARÍA ENRIQUETA • GONZÁLEZ ESPASES, ANTONIO • GONZÁLEZ FLORIT, JOSÉ IGNACIO • GONZÁLEZ GÓMEZ, MARTA • GONZÁLEZ MARTORELL, ALBERT • GONZÁLEZ MERINO, MANUEL •
GONZÁLEZ MIR, FEDERICO • GONZÁLEZ SASTRE, JOAN • GRACIA MATEO, FERNANDO • GRACIA RODRÍGUEZ, CARLOS • GRANELL GARCÍA, IGNACIO • GRAU GRAU, RAFAEL • GUAL FRAU, MARÍA MARGALIDA •
GUAL ROSSELLÓ, JOSEP • GUARDIOLA MORILLAS, JUAN • GUERRA PRADO, MARÍA DEL CONSUELO • GUERRERO PINTADO, LUIS FRANCISCO • GUERRIS TORTELLA, MARIA ASSUMPCIÓ • GUICHARD-DIOT, CHLOÉ
• GUINJOAN PALAU-RIBES, HELENA • GUTIERREZ DE LA ASUNCIÓN, BELÉN • HEREDIA VALENCIA, CONCEPCIÓN • HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES • HERNÁNDEZ MOTA, PURIFICACIÓN • HERNÁNDEZ
VICH, JOSÉ RAMÓN • HERRERA HERRERA, SANTIAGO • HERRERIAS MÉNDEZ, CRISTINA • HORRACH ABRAHAM, MARÍA ANTONIA • HORRACH FIOL, ESPERANZA • JANSÀ DUBÓN, JOSEP • JAUME AULÍ, ANTONI •
JAUME ARLANDIS, JOAN SALVADOR • JAUME FERRIOL, GABRIEL • JIMÉNEZ GALLARDO, ANA MARÍA • JAUME VIDAL, ANTÒNIA • JIMÉNEZ ARCE, FRANCISCO • JIMÉNEZ DE CASTRO, IGNACIO • JIMÉNEZ MAYA,
MARÍA BELÉN • JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA • JOAN SALVÀ, MIQUEL • JUAN SALOM, JOAN JOSEP • JULIÀ MONER, GABRIEL • JULIÀ SAGRERES, ANTÒNIA MARIA • JUNCOSA LOUREIRO, MIQUEL • LAFUENTE
GARCÍA, JOSÉ HERNÁN • LEAL VALVERDE, ALICIA • LIRÓN MARTÍNEZ, MARÍA DEL CARMEN • LLABRÉS FERRER, MACIÀ BARTOMEU • LLABRÉS MATEU, MARGARITA BOGOÑA • LLABRÉS VILLALONGA, MIQUEL •
LLANO GOODFELLOW, MARISA • LLOPIS LOZANO, CARLOS • LLOPIS MELIÀ, JOSÉ MARÍA • LLULL GILET, JUAN • LLUCH SIMÓ, SONIA • LLULL CARMONA, ANA CRISTINA • LOAYZA CASANOVA, JULIO RENÉ •
LOBÓN QUINTANA, OLGA • LÓPEZ COLL, TOMEU • LÓPEZ CHICANO, MÒNICA • LÓPEZ GOENAGA, KOLDO IÑAKI • LÓPEZ GOST, FRANCISCO JAVIER • LÓPEZ JIMÉNEZ, ÀNGEL • LÓPEZ MORÁN, PASCUAL •
LOZANO RIBOT, FRANCISCO • LUCAS DEL TESO, MANUEL • MACHÍ ALANDETE, ADRIAN • MADROÑAL ALEGRE, JOSÉ MARÍA • MAGNI, SHANNON • MAIMÓ RIERA, VÍCTOR • MAIMÓ VAQUER, MIQUEL ÀNGEL •
MALLEA, EMILIE • MARGENAT ESCOBAIRO, MIREIA • MARÍ PELÁEZ, VICENTE • MARIMÓN MUNAR, JUAN • MARÍN GÓMEZ, ROSA • MARINA MIGUEL, JOSÉ ANTONIO • MÁRQUEZ CLADERA, RAFAEL • MARTÍ GÓMEZ,
FRANCISCO JAVIER • MARTÍ CAPELL, GABRIEL • MARTÍ CAPELL, MARÍA • MARTÍN MARTÍN, CONRADO • MARTÍN MARTÍNEZ, JULIO • MARTÍ MUT, FRANCESCA • MARTÍ PEIRONA, RAQUEL • MARTÍN-BORREGÓN
NAVARRO, CRISTINA • MARTÍNEZ BENITO, MANUEL ÁNGEL • MARTÍNEZ CAÑELLAS, NATALIA • MARTÍNEZ ESCOBAR, RAMÓN • MARTÍNEZ GARCÍA, ESPERANZA • MARTÍNEZ GARCÍA, ROGER • MARTÍNEZ LUCEÑO,
ESTER • MARTÍNEZ MATEU, PATRICIA • MARTÍNEZ VERDÚ, JOSÉ EMILIO • MARTORELL ADROVER, ANTONI • MARTORELL SALVÀ, FRANCESC • MAS LEDESMA, MARINA • MAS RIGO, CATALINA • MASCARÓ BUADES,
BARTOLOMÉ DAVID • MASCARÓ MIR, FRANCISCO • MATEU ARCOS, ISABEL • MATEU SALAS, SILVIA TERESA • MAYOL FERRER, ANTÒNIA • MEDICI CREMONESI, DAVIDE • MEDINA FORNAS, SILVIA • MELERO
SEBASTIÁN, MARÍA ALICIA • MELIS SALAS, LLORENÇ • MELIS TOUS, ANTONI • MÉNDEZ GUERRERO, BEATRIZ • MESA, ALEXANDRIA • MESQUIDA FIOL, MARÍA • MESQUIDA GINARD, FRANCISCA • MESQUIDA RUIZ,
JAUME JOAN • MESTRE ALARCOS, MARÍA ANTONIA • MICÓ AMIGO, ESTER • MILLÁN VIVANCOS, ÓSCAR DAVID • MIÑANA POBLADOR, SARA • MIÑANA SABATER, ROSA MARÍA • MIR CORRÓ, MIQUEL • MÓJER
PELLUCH, EMILIO • MOLINA JOAN, VICENS • MOLINA POMAR, SILVIA • MÓNACO FERNÁNDEZ, LEANDRO JESÚS • MONDRAGÓN GANAU, ANGELINO • MONEDERO ÁLVAREZ, ISABEL • MONER CARAYOL, MARINA •
MONREAL GARCÍAS, BENITO • MONTOJO MONTOJO, MIGUEL ÁNGEL • MONZÓ LOZANO, LAURA • MORAGUES GALMÉS, JOAN • MORALES MARTÍNEZ, NURIA • MORALES, SUAU, INMACULADA • MORÁN BAÑOS,
JUAN JOSÉ • MORANTA BALAGUER, JUAN • MORANTA PIZÁ, MARÍA DEL ROSARIO • MORCILLO RUEDA, MARCOS ANTONIO • MORENO TALLÓN, JOSÉ ANTONIO • MORENO VALLÉS, VICENTE • MOREY JAUME,
JUAN • MORRO PRATS, JAIME • MOYÁ ROSSELLÓ, PAU • MULET ALCOVER, MARÍA ESPERANZA • MULET CLAR, JOANA MARÍA • MULET MIR, BERNAT • MUNTANER ESTARELLAS, MIQUEL • MUÑOZ FERNÁNDEZ,
MARÍA DEL CARMEN • MUÑOZ LEÓN, MARTA • MUT COMPANY, MARÍA ISABEL • NADAL ALCOVER, JOAN • NADAL BOVER, GUILLERMO • NAVARRO CASTAÑER, PLÀCID • NAVARRO PLANAS, VICENTE MANUEL •
NAVAS DELGADO, JORDI • NICOLAU BESTARD, GABRIEL • NICOLAU SERVERA, TONI • NIELL LLABRÉS, FRANCISCA • NIETO ALBA, ISABEL • NIETO HERNÁNDEZ, CRISTINA • NIETO-MORENO ALIAGA, ANDREA •
NOGUERA ABAD, ELENA • NOGUERA MASSIP, MAGDALENA • NOGUERA SALOM, CATALINA • NÚÑEZ DE CELA CORTÉS, MARÍA CRISTINA • OBRADOR BENNASSAR, PERE MIQUEL • OBRADOR HINAREJOS, ISABEL
MARÍA • OCHOA RIVERA, JUAN CAMILO • OLIVER ADROVER, MARÍA CATALINA • OLIVER BESTARD, MAGDALENA • OLIVER LAFONT, JAUME • OLIVER YEBRA, MARÍA DEL PILAR • OLIVES RAMIS, MARIA ALBINA •
ORDINAS PERSE, GLORIA • ORTEGA COMINO, TRINIDAD • ORTEGA DORADOR, GUADALUPE • ORTUÑO MADROÑA, ANA • PALACIO HEREDIA, ALBERTO • PALMER PÉREZ, SARA • PALOU CALDENTEY, ALEJANDRO •
PALOU I MAS, JOSEP ANTONI • PALOU I MAS, PERE JOSEP • PARETS FIOL, NEUS • PARÍS LLOMPART, CATALINA • PARÍS SAURINA, MARÍA ANTÒNIA • PASCUAL GALMES, ANTONI • PASCUAL TRULLENQUE, JUAN
ANTONIO • PAVÓN REGO, BENJAMÍN • PAYERAS FEMENIAS, JAUME • PENSABENE MAS, ROSA MARIA • PEÑALVER GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL • PERELLÓ BORRÁS, PERE • PERELLÓ CAPÓ, CATALINA MARÍA •
PERELLÓ COLUMBRAM, CATALINA • PERELLÓ FELANI, FRANCESC • PERELLÓ VALLESPIR, GERONI • PERESSINI SCHAPIRA, AINOHA • PÉREZ BENAVENT, EMPAR • PÉREZ CARRO, JOSÉ MIGUEL • PÉREZ DE RADA
FUSTER, MAGDALENA • PÉREZ DIEGO, TOMÁS • PÉREZ JUAN, JESÚS JAIME • PÉREZ MENAYO, MARÍA PILAR • PÉREZ MERINO, CATALINA • PÉREZ RÓDENAS, JAIME • PÉREZ PARRA, EDELWEISS • PÉREZ SEGOVIA,
FRANCISCA • PÉREZ WELSCH, MARCO • PERICÀS GENESTRA, ANTONI • PERNÍA CUÉ, LAURA • PINTO VILA, EMMA • PIÑA GARAU, CATALINA • PITARCH NOGUERA, MARC • POL MARTÍ, JOAN VICENÇ • POL PUJOL,
JORDI • PONS CAPÓ, BARTOMEU • PONS MAYOL, GUILLEM • PONS NICOLAU, CATALINA • PONS OCHOA DE OLANO, MARÍA • PONS OLIVARES, DANIEL • PONS PONS, PERE • PONS PRATS, IVAN • PONS
ROSSELLÓ, CATALINA VICTORIA • PORCEL FERMOSELLE, NEUS • POU AMENGUAL, MIQUEL • PRADA MARCOS, CRISTINA • PRATS CARBONELL, JAUME • PUENTE LÓPEZ, BELARMINO • PUERTO ROSSELLÓ, MARIA
CARME • PUIGSERVER ROIG, JOAN • PUJALS MAS, MARGARITA • PUJOL MARCH, JORDI • PUJOL PERÉ, ANTONIO LUIS • QUETGLAS BUÑOLA, DAMIÀ • QUETGLAS OLIVER, MIQUEL • RABAZA GONZÁLEZ, PERE •
RAMÍREZ GOROSTIZAGA, IKER • RAMIS BARQUEROS, ALICIA • RAMÓN RIBAS, JOAN • RAMÓN ROSSELLÓ, JOAN • RAMOS RODRÍGUEZ, MARÍA AURORA • REAL MILLÁN, CRISTÓBAL • REBASSA LLULL, JOANA
FRANCESCA • REBASSA ROSSELLÓ, CATALINA • REDONDAS LÓPEZ, SANDRA • REIG REUS, MARGARITA • REINA QUIRÓS, ANTONIO • RENDUELES MENÉNDEZ, PEDRO ÁNGEL • REVILLA RABANAL, CAMINO • REY
BENITO, ÁNGEL • REYES GONZÁLEZ, JUAN MANUEL • RIBERA REÑÉ, RAMÓN • RIBERA RIBERA, JOSEP • RIBOT MELIS, JAUME • RICO LINK, NOAH • RIERA FIOL, FRANCESC • RIERA SABATER, ANTONIO • RIPOLL
GINER, ANTONI VICENT • RIPOLLÉS RODRÍGUEZ, ANA BELÉN • RIUDAVETS SUÁREZ, JOSÉ FRANCISCO • ROBLES RODRIGUEZ, PILAR • ROCA JEREZ, ANTONI • ROCA MARCE, GABRIEL JUAN • RODAGUT FONT,
JOAN • RODRÍGUEZ BUITRAGO, MARÍA JOSÉ • RODRÍGUEZ BORJA, CARMEN GUADALUPE • RODRÍGUEZ GÓMEZ, Mª DEL PILAR (EVA) • RODRÍGUEZ GÓMEZ, PATRICIO • RODRÍGUEZ JIMÉNEZ-BRAVO, JUAN
ANTONIO • ROIG LLOPIS, ENRIQUE • ROJAS SUÁREZ, GUILLERMO • ROS CALDENTEY, MARINA • ROSSELLÓ BARROS, MARTA • ROSSELLÓ GARCÍA, RAMÓN • ROSSELLÓ GIMÉNEZ, SANDRA • ROUCO CASABELLA,
JOSE RAMÓN • RÚA MONSERRAT, MANUEL ANTONIO • RUA MONSERRAT, MARIA JOSÉ • RUBIO BOSCH, MARÍA CARME • RUBIO I POLO, DAVID • RUBIO FERRER, MARIA TERESA • RUBIO RIDAURA, TALIA • RUEDA
PORRAS, VIRGINIA MARÍA • RUIZ GONZÁLEZ, JOSEFA • SABATER BIBILONI, JUANA MARÍA • SALES NEBOT, LAURA • SALOM PONS, JERONI • SALOM RUIZ, ANTONI • SALORD GOMILA, JOSEP • SALVÀ I LARA,
JAUME • SALVÀ PIZÀ, MARÍA FRANCESCA • SÁNCHEZ ALONSO, AMPARO • SÁNCHEZ BARCELÓ, BEATRIZ • SÁNCHEZ BARRADO, LORENA • SÁNCHEZ BLASCO, FRANCISCO JAVIER • SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA
LAURA • SÁNCHEZ GARCÍA, MARIA ROSA • SÁNCHEZ GARCÍA, ROSA • SÁNCHEZ MONTOYA, DAVID • SÁNCHEZ SOTOS, ROSA • SANCHO DE LA JORDANA LLABRÉS, PERE PAU • SANCHO VICH, JUANA MARIA •
SANMARTÍN GIMENO, PEDRO • SANTANA JIMÉNEZ, JUAN • SANTOS VALLEJO, ESTHER • SANZ VELASCO, LUMI • SASTRE BARROS, LAURA • SASTRE COLOM, ANTONI • SASTRE FLEXAS, FRANCESC XAVIER •
SASTRE PARPAL, FRANCESC XAVIER • SASTRE TENREIRO, SEBASTIÁN • SAURA DE ALBERT, INGRID • SAVALL DOMENECH, VICENTE DAVID • SEDANO GÓMEZ, LUIS MARIANO • SEGUÍ ALBERTÍ, MARGALIDA
RAQUEL • SEGUÍ CAULES, MARIA DEL CARMEN • SEGUÍ RAYÓ, MIQUEL • SEGUÍ RUBIO, MATEO JOSÉ • SEGURA CABANELLAS, EUGENI XAVIER • SEGURA CORTÉS, PERE ANTONI • SEGURA DURÁN, TOMEU •
SEGURA VALLS, RAFEL • SERNA GUTIÉRREZ, MARIA ÁNGELES • SERRA BOIX, JUAN • SERRA LLOMPART, MIQUEL ÀNGEL • SERRA RIGO, APOLONIA • SERRA SERRA, COLOMA DEL ROSARI • SERRA SIQUIER,
FRANCISCA • SERRA VALLÉS, ENRIQUE • SERRANO GOMILA, SILVIA • SERRANO LÓPEZ, MARIA LUISA • SINGALA SANCHO, NURIA • SITGES CASALS, ANTONIO • SOBLECHERO RUIZ, JUAN CARLOS • SOCIAS
BENNASSAR, PAU • SOCIAS FUSTER, ANTONI • SOCIAS REMOLA, MARGARITA • SOGORB PAYÀ, SALVADOR • SOLBES MIRALLES, CLARA • SOLER BUSQUETS, MARIA ISABEL • SOLER NAVARRO, MARÍA LUISA •
SOLIVELLAS MORELL, MARÍA ANTONIA • SUAU JUANES, SILVIA EULALIA • SUNYER RIERA, ISABEL • SUREDA BUSQUETS, ONOFRE • SUREDA MUT, ANTONI • SUREDA PUIGROS, CATALINA • TABERNER FERRER,
MIQUEL • TALTAVULL CARRERAS, RAQUEL • TAMARIT BORDES, FERNANDO • TAMAYO GONZÁLEZ, JOSÉ CARLOS • TIENDA GUERRA, ALBA • TITOS LEAL, CRISTINA • TOMÁS JIMÉNEZ, SUSANA • TORMO BADENES,
JOSÉ LUIS • TORNER UGARTE, FRANCISCO JAVIER • TORRES BALAGUER, JOSEP MARÍA • TORRES BONET, INÉS • TRIAS TORRES, ANTONI • TUDURÍ RUBERT, ANTÒNIA • TUR TUR, MARILINA • URBANO FULLANA,
ANTONIO JAIME • URBINA PONS, MIQUEL ÀNGEL • URIBARRI CABAÑELLAS, MARÍA ÁNGELES • VADELL SUREDA, FRANCISCA • VALBUENA FERNÁNDEZ, ADRIÁN • VALDIVIESO MARTÍN, FRANCISCO JOSÉ •
VALENTÍ AGUILÓ, FRANCESC XAVIER • VALICOURT GENZOR, JORGE • VALLS JUAN, MARIA • VAQUER OBRADOR, ISABEL • VAQUER VICENS, ANTONI • VARA SASTRE, CONCEPCIÓN • VARELA MARTÍNEZ, PABLO •
VÁZQUEZ AMER, MARÍA MAGDALENA • VEGA GARCÍA, FRANCISCO JAVIER • VERA COS, VICENÇ • VERDEJO RODRÍGUEZ, CONSUELO • VERDERA PÉREZ, GUILLEM • VERGER CARDELL, JAVIER • VERNIA FORNER,
JOAN VICENT • VICENS CLER, BÁRBARA • VICENS MONSERRAT, FRANCISCA • VICH SANCHO, SEBASTIÀ ÀNGEL • VICH VANRELL, FRANCISCA MARÍA • VIDAL BALLESTER, BARTOMEU • VIDAL BENAVENT, EMPAR •
VIDAL CABRERA, JAUME • VIDAL CAMARENA, MARÍA TERESA • VIDAL MATEU, AURA • VIDAÑA LLADÓ, LLUIS • VIEDMA VIEDMA, LÁZARO • VILA MASSOT, CRISTINA • VILA VIVAS, VICENTA • VILANOVA CANDIA,
PERE • VÍLCHEZ PUERTOLLANO, JOSÉ CARLOS • VILLALONGA GOMILA, JOAN • VILLALONGA MESQUIDA, MIGUEL ÁNGEL • VILLALONGA SUREDA, JORGE • VIVES CENTELLES, EVA MARÍA • VON FREYHOLD,
KENNETH • WASHABAUGH, ANNA • WHITAKER, GAVIN • WOLFE, TYLER RYAN • ZAMORA HERNAIZ, YOLANDA
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