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Engeguem un nou projecte Comenius
dedicat a les energies renovables
La setmana del 21 al 27 d’octubre, dos
professors de l’institut van anar a Marburg
(Estat de Hesse, a Alemanya) per assistir
a les reunions preparatòries d’un nou projecte Socrates-Comenius patrocinat per
la Unió Europea. Els dos representants
del centre van dur a les reunions la proposta de dur a terme un projecte sobre
energies renovables.
Van assistir a aquesta primera trobada
professors de dos instituts alemanys, un
de romanès i l’IES de Cassà. Tot i que el
projecte ja pot anar endavant amb quatre
instituts, es procurarà d’implicar-ne algun
altre.
El títol del projecte serà Energy in
Europe: a challenge of the future (Energia
a Europa: un repte de futur). Tractarà sobre la problemàtica energètica, les seves
causes i conseqüències, les recomanacions internacionals, el comportament i evolució de diferents paràmetres als països
europeus (emissió de gasos contaminants, percentatges de generació
elèctrica,etc) i propostes de futur. Les activitats s’estructuraran al llarg de tres anys
acadèmics a partir del curs 2003-04.
Hi participaran alumnes de 4t d’ESO i
els seus equivalents per edat als altres
països.

A dalt, una de les diverses reunions
de treball que han servit per preparar
el nou projecte Comenius sobre les
energies. A sota, un grup de
professors que van participar a la
trobada de Marburg; a l'esquerra, els
dos de l'IES de Cassà.
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Els alumnes de
Tercer B i dos
professors durant la
sortida de tutoria. A
sota, les
explicacions del
guia, prop de
l’ermita de sant
Grau.Com es pot
veure, la distensió i
el bon ambient van
ser les notes
dominants de la
jornada.
Moltes activitats es faran amb la utilització
de les actuals Tecnologies de la informació.
Per a tal fi, es crearà una pàgina web del projecte que s’anirà actualitzant a mesura que
les diferents parts es vagin assolint i també
es realitzaran treballs en Power Point per tal
de facilitar-ne la difusió entre els estudiants
dels diferents instituts.
Es realitzarà almenys una reunió anual per
tal de presentar els treballs fets pels alumnes, distribuir-ne còpies i estructurar les noves propostes. La propera reunió tindrà lloc a
Romania per l’abril o el maig de 2004.
La projecte està pendent de l’aprovació per
part de l’Agència Sòcrates. Els requisits que
es demanen es compleixen sobradament i
tot fa pensar que tirarà endavant.

SORTIDES

DE TUTORIA

Com cada any, a l’inici del curs escolar els
alumnes de primer i de tercer d’ESO participen en una sortida de tutoria que pretén enfortir les relacions entre els alumnes i també
entre aquests i el professorat. Totes dues activitats es van dur a terme a mitjans d’octubre.
Els alumnes de primer van anar amb autocar fins al Parc de Sant Salvador de Santa
Coloma de Farners. Des d’allà van anar a peu
fins a l’ermita de Farners. Ja a lloc van participar en els jocs que havien preparat i després,
per grups-classe, van fer un dinar organitzat
col·lectivament.
Els alumnes de tercer van fer una sortida
amb unes característiques força similars. Amb
autocar es van desplaçar fins a l’ermita de
Sant Grau. Des d’aquest indret cada grup-clas-
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se va seguir una ruta diferent
per trobar-se tots a la platja de
Tossa de Mar a la tarda. Hi va
haver també temps per a un
dinar de grup i per fer alguns
jocs, no molts perquè les diferents rutes seguides eren de
bastants quilòmetres. Un dels
grups va gaudir de l’acompanyament d’un expert guia de
Tossa, que va explicar sobre la
marxa molts aspectes característics de la zona.

NOUS

ORDINA-

DORS
El nou curs ha començat
amb la substitució dels ordinadors més obsolets per d’altres de nous. En total es pot disposar de deu ordinadors nous
de gran potència que han servit per renovar parcialment la
dotació d’una de les d’aules
d’informàtica i també d’altres
ordinadors dels departaments
didàctics.
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