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Creació

Concurs de celebració del setè
aniversari de la revista ELI

Aquest any és el setè any de funcionament de la
nostra  revista  digital  ELI.  Com  sabeu  és  una
publicació  de  caire  mensual  que  es  consulta  a
través  d'internet.  Es  pot  accedir  directament  a
través de l'adreça  eli.proxartxa.net, o mitjançant
la intranet de l'Institut Lliçà.

Per  celebrar  aquest  esdeveniment  hem  impulsat
diferents iniciatives, una de les més importants, la
realització  d'un  concurs  de  punts  de  llibre  i  de
cartells, en un grup de 3r d'ESO, sota la direcció del
professor de Visual i Plàstica, en Jaime Caravaca.

D'aquesta  iniciativa  n'han  sortit  treballs  molt
interessants, i, n'hem seleccionat uns que han estat
els  guanyadors,  per la  seva qualitat  i  bellesa,  el
punt de llibre de l'alumna Lídia Aguilar, i el cartell
de l'alumna Lara Pèrez.

 L'alumna Lídia Aguilar davant la seva creació

L'alumna Lara Pérez amb el seu cartell

Com es pot observar, tant el punt de llibre gegant,
com el cartell, expressen bé l'esperit de la revista, i
contenen una bellesa formal remarcable.

És  essencial  per  a  la  revista  la  participació  de
l'alumnat, tant en la redacció dels articles, com en
els àmbits creatius. 

Com ja sabeu, la revista digital ELI, és un projecte
d'Aprenentatge i Servei, que a més d'impulsar uns
continguts curriculars, ofereix un servei informatiu
a la comunitat, i interrelaciona moltes àrees dins
l'institut i estimula la cooperació entre l'alumnat  i
professorat.

El  professorat  del  grup  impulsor  estem  molt
satisfets de la trajectòria de la revista fins avui, i
tenim la intenció de continuar impulsant-la en el
futur, fent-la arribar cada cop a més persones.

Com a equip coordinador de la revista felicitem a
tots els participants en aquest projecte cooperatiu
i educatiu, també als lectors, i, molt especialment,
a les alumnes Lídia  Aguilar  i   Lara Pérez, per la
seva col·laboració, i el seu enginy.


