
Número 13, abril de 2007

Editorial

Sant Jordi 2007 a l'IES

Com ja és tradicional al nostre centre,un any més 
hem celebrat  la  festivitat  de  St  Jordi.  Les  dues 
primeres hores es va fer classe, tal i com fem els 
darrers  anys,  perquè  la  cosa  no  surti  massa  de 
mida.  Després  es  van  preparant  les  diferents 
paradetes de llibres i  flors, l'intercanvi  de llibres 
vells,de ceràmica,l'esmorzar en forma de pastisset, 
bijuteria,  trenes,  maquillatge,perruqueria,  fes-te 
una foto, jocs de play... Tot pro-viatge a Itàlia pels 
alumnes  de  4t  d'ESO.  També  es  van  organitzar 
tallers d'escacs, de jocs solidaris,d'enquadernació... 
Una de les activitats que va tenir més èxit va ser el 
Karaoke  que  va  posar  a  prova  les  qualitats 
artistico-musicals de professors i alumnes – i no va 
ploure!-, també l'actuació dels diables:  les Dones 
de foc...

El toc literari de la diada el va posar la visita de 
l'escriptor Luís Olivan, professor de Tecnologia de 
l'IES. Ens presentar els seus llibres i ens va parlar 
del perquè d'escriure, les seves fonts d'inspiració i 
la  seva  trajectòria  en  el  complex  món  editorial. 
L'escriptor ha estat guardonat amb diversos premis 
i  presenta  un  ritme  ascendent  dins  el  panorama 
literari: la seva darrera obra  Un pare possible ha 
estat  publicada  per  una  de  les  editorials  més 
prestigiosa del nostre país, l'editorial Columna.

Paradeta pro-viatge a Itàlia 4t d'ESO

Visita de Lluís Oliván, escriptor i professor de l'IES

Els actes que es van realitzar:

10:00-10:10 Passi muntatge fotos St Jordi 07

10:10-10:25 Actuació musical: Els TNT

10:25-10:40 Muntatge poètic-musical

10:40-10:43 Actuació musical: 

You are Beautiful per Visi Alaminos 

10:43-10:52  Lliurament  premis  concursos  literaris 
dels  diferents  departaments  de  Llengües  i  del 
concurs de fotografia matemàtica

10:52-10:55  Ball  Hip  Hop  interpretat  per  l'escola 
Swing.

10:55-11h Final  del concurs  Picalletres  organitzat 
pel Departament de Llengua Catalana.

11:00-11:30 Pati. Visita de les paradetes...

Els  tallers  i  altres  actes  es  van  realitzar  de  les 
11:30 a les 13:30.

La  festa  és  una  activitat  on  s'hi  esmercen molts 
esforços  individuals  i  col·lectius.  Compta  amb  la 
complicitat  de  professors  i  alumnes,  el  que 
garantitza  un  èxit.  Si  creiem  que  l'escola  no  és 
només un centre instructiu sinó educatiu, hem de 
saber educar també en el lleure i en la festa. Viure 
la diada ajuda a fer cultura, a transmetre valors, a 
implicar-se  i  comprometre's,  en  definitiva,  a  ser 
ciutadans.

Endavant amb la festa!!


