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Diversos moments del dia de Sant Jordi a l'IES: un dinar multitudinari,
activitats al Taller de gravat i lectura del correu amorós.

Celebració de la diada de Sant Jordi
De fa anys la diada de Sant Jordi se celebra a l’institut amb actes culturals de tot
tipus. És una de les tres diades del curs
(les altres dues són el darrer dia del primer trimestre i el dia de final de curs) en
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què les activitats docents habituals són
substituïdes per d’altres pensades exclusivament per a aquesta jornada.
Tot aquest ampli conjunt d’activitats s’organitzen per nivells i també per franges

horàries de matí, migdia i tarda.
Al llarg del matí es van fer els actes pensats per a cada nivell d’alumnes, que detallem a continuació:
Primer d’ESO: projecció de la pel·-
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lícula “Matilda”, al Teatre
Municipal Puig d’Arques.
Seguidament, els alumnes es van dividir en
grups per participar en un
dels quatre tallers previstos: Taller de gravat, amb
la professora de l’Escola
d’Art Marta Rich, Taller de
teatre, amb Quim Planella, Taller d’aeròbic, al
Gimnàs Jorsan amb
Loida Batallé i Taller de
Taekwondo, amb els
alumnes del centre i destacats esportistes Quim
Sanchiz i Albert Roure.
Segon d’ESO:
sortida a Girona per fer
una visita guiada al Museu del Cinema i posteriorment una passejada
per la rambla, plena de
parades de llibres i de
roses.
Tercer d’ESO: sortida a la part vella de Girona per fer la visita guiada “Llegendes de Girona”. Seguidament, també
una ramblejada envoltats de llibres.
Quart d’ESO: projecció de vídeos i
diapositives del viatge a Alemanya i de
l’esquiada, comentades per alumnes que
van participar en una o altra sortida. Després d’esmorzar, dues tongades de xerrades a escollir: Què és el Punt d’Informació Juvenil?, Fem excavacions al Puig
del Castell, Què és el voluntariat Social?,
Informació sobre camps de treball,
Internet, Com muntar un negoci propi: creació i gestió d’empreses i Què fem al Cine
club de Cassà?
Batxillerat: la primera activitat per
al batxillerat va ser conjunta per a primer
i segon: una xerrada informativa sobre els
Cicles Formatius de Grau Superior, seguida d’una Fira de Cicles Formatius, que va
comptar amb la presència de 5 centres
que imparteixen aquesta modalitat d’es-
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Un grup d'estudiants interessats en la Fira dels Cicles Formatius i un moment de
la xerrada “La feina d’un científic”.

Calçats

Dolors
Us desitja una bona Festa Major
C/ del Dolors, 13
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tudis. Cada un d’aquests centres va poder disposar d’un estand, plafons i un
aparell de vídeo per mostrar la seva oferta i explicar als alumnes de manera individualitzada aspectes concrets de cada
una de les especialitats que imparteixen.
Els centres que hi van participar van ser:
IES Montilivi, IES Santa Eugènia, IES
Carles Rahola, Escola d’Hostaleria i Escola Agrària i de Tecnologia de la carn de

SECUNDARI

Un grup de
guanyadors del
Certamen Artístic
i literari;
començant a
servir la fideuà; i
el taller de
taekwondo.

VENDA DIRECTA

DE

PROMOTOR

Al cor de la vila.
Pis de 2 habitacions.
Dúplex de 3 i 4 habitacions.
Terrassa de 22 m2.
Aparcaments privats.
Trasters individuals.
Els compradors poden escollir els materials dins
d'una àmplia gamma de cuines, paviments i rajoles.

A partir de 57.096,20 e

Tels. 615 251 269 i 972 217 705
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La intensa activitat de la diada
de Sant Jordi va permetre també
contemplar l'exposició de
fotografies presentades a
concurs, reunir informació sobre
cicles fomratius, participar en
grups de treball sobre “Com
muntar un negoci propi”- amb
Jordi Solà- i escoltar la tècnica
municipal de joventut, Mònica
Plana, que va presentar les
activitats del Punt d'Informació
juvenil de Cassà.

Monells.
Després de la fira, els alumnes de
primer de batxillerat van poder participar també al segon cicle de xerrades, esmentades en l’apartat anterior, juntament amb els alumnes
de quart d’ESO. Per als de segon
de batxillerat, les xerrades van fer
referència al món universitari des del
punt de vista de cada una de les modalitats de batxillerat: una xerrada
sobre la Universitat Pompeu Fabra i
els títols propis, concretament Comerç Internacional, a càrrec d’un
professor d’aquest centre; la conferència “La feina d’un científic” a càrrec d’un professor de la Universitat
de Girona, i una xerrada sobre les
carreres tecnològiques, a càrrec de
dos alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ja al migdia, va arribar l’hora del
dinar amb una sensacional “fideuà”
elaborada pels arrossaires d’Argelaguer. Cal remarcar la perfecta coordinació dels diferents grups
d’alumnes i professors encarregats
de preparar les taules i cadires i,
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posteriorment, el treball més poc agraït
de recollida i neteja de la pista. Tot plegat
es va fer amb eficiència i en un temps
rècord.
I ja a la tarda, els últims actes previstos:
lliurament dels premis del Certamen Artístic i literari de Sant Jordi en les seves
diverses modalitats: poesia, narració, pintura i fotografia. Seguidament, lectura del
Correu amorós i, per culminar una diada
amb un marcat caràcter cultural, un breu
recital de la Coral de professors i professores, que va comptar amb el suport d’un
grup d’alumnes de quart d’ESO per cantar “Yesterday”, una de les més inoblidables melodies dels Beatles, composta per
John Lennon i Paul McCartney.

ALTRES

ACTIVITATS

Al llarg del mes d’abril, hi ha hagut d’altres activitats o sortides programades pels
diferents departaments didàctics. Són
aquestes:
Visita dels alumnes de Primer de
batxillerat tecnològic a les empreses
Domingo Pascual, de Llagostera i
Inplacsa de Cassà, per estudiar els processos d’elaboració d’envasos i recipients de plàstic.
Sortida a Girona dels alumnes de
quart d’ESO per assistir a la xerrada-concert sobre la història del rock feta al teatre
de Sant Domènec. Les actuacions eren
en directe amb suport audiovisual.
Xerrada als alumnes de Tercer
d’ESO del Grup Antisida sobre les característiques d’aquesta malaltia i la seva prevenció.
Xerrada d’Educació Vial als alumnes de Segon d’ESO, amb la participació
de membres del cos de la Policia Local
de Cassà.

En aquestes fotografies, la xerrada sobre educació vial i l'acte de presentació
dels estudis de Comerç internacional de la Universitat Pompeu Fabra.
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