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Notícies
Una Nit Sàpiens a l'Ins de Lliçà
Una Nit Sàpiens consisteix en participar en un joc
per equips. Es tracta d'un joc de competició per
equips d'entre 6 i 8 persones (majors de 18 anys)
que hauran d'enfrontar-se a diferents proves de
temàtiques variades: preguntes de cultura general,
manualitats, espectacle, etc. Els grups poden fer
servir internet per buscar informació, però en un
temps limitat. Tot es fa amb una finalitat solidària.

En el nostre cas, l'Antònia Guijosa i la Dori Medrano
van ser les professores que van impulsar la Nit
Sàpiens al nostre institut per tal de col·laborar en
la reconstrucció de l'escola Mbandi a Kènia, a
través de l'ONG Children of Àfrica, organització
amb la qual el nostre centre col·labora des de fa
temps. Hi van participar 18 equips de diferents
organismes i col·lectius de Lliçà d'Amunt, els
participants havien d'anar caracteritzats o
disfressats. L'experiència, a part de solidària, va
resultar molt divertida, es respirava un bon
ambient. L'equip guanyador del concurs va ser
«Crazy Hats» format majoritàriament per
professors de l'Ins. de Lliçà d'Amunt.

Inauguració de l'Exposició de
Postals Solidàries a la
Biblioteca de Ca l'Oliveres
El dia 21 de maig del 2018 es va la inaugurar
l'Exposició de Postals Solidàries. Es tracta d'un
projecte, impulsat per l'Institut de Lliçà amb la
Teresa Prió al cap, on hi han participat diversos
col·lectius de Lliçà com les escoles i instituts o Lliçà
Peruanitos… i també particulars del poble o de fora.
La exposició tancarà el dia 2 de juny.

En aquesta inauguració, que van preparar l'alumnat
de 2nE, hi van assistir representants dels diversos
col·lectius participants, nois i noies de tots el
instituts de Lliçà i, a més, professors dels instituts i
escoles de Lliçà; també artistes a títol particular,
alumnes, professors, pares… i representants del
municipi com el batlle Ignasi Simón.
Destaquem la bona acollida del projecte i l'alt grau
de participació.
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