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Acampades, sortides i teatre, darreres
activitats del curs 2001/02
El dia 21 de juny va finalitzar el curs actual amb el lliurament de notes i informes
als alumnes d’ESO i de 1r de batxillerat.
Durant la darrera setmana es van fer algunes activitats i sortides aprofitant els
darrers dies de classe de després dels
exàmens.
El dia 18, al matí, es va celebrar l’acte
de lliurament de medalles i guardons als
guanyadors del concurs intern de proves
Cangur de Matemàtiques i als integrants
dels equips guanyadors de les lligues
esportives internes. L’endemà, el dimecres, els alumnes de 4t d’ESO van anar a
celebrar el final de curs i el final d’etapa a
la platja, una activitat que també es va fer
l’any passat i que sembla que inicia una
tradició. D’altres activitats previstes pel
dijous es van anul·lar amb motiu de la
vaga general. Tot i això, aquest dia al vespre es va representar al Teatre Puig d’Arques l’espectacle “El món dels gags” a
càrrec del grup de teatre de l’IES. Els actors van estar preparant l’obra durant tot
el curs, els dimecres a la tarda, dirigits
per Gemma Tintinyà.

SELECTIVITAT 2002
Un any més els alumnes de 2n de bat-
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A la foto superior, els guanyadors de les proves Cangur de Matemàtiques amb
els professors de l’assignatura. A la inferior, l’equip femení guanyador de la lliga
de voleibol
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xillerat han hagut de patir fins ben entrat el
juliol per saber els resultats de les Proves
d’accés a la universitat. Els exàmens els van
fer a Girona durant els dies 17, 18 i 19 de
juny. Els alumnes de l’IES de Cassà eren un
dels col·lectius més nombrosos, amb més de
60 inscrits.
El resultat ha estat immillorable, ja que la
totalitat dels presentats han aprovat. Habitualment les xifres d’aprovats dels alumnes de
Cassà són força superiors a la mitjana però
en aquesta ocasió s’ha fet el ple. Però tot i
aquesta bona notícia, el patiment i els nervis
no s’acaben, ja que encara falta saber si els
alumnes seran admesos a les carreres que
han demanat en primera opció. Les notes globals d’una gran majoria són força altes i tot fa
pensar que veuran satisfetes les seves expectatives.

SORTIDES

DE

1R

DE

BATXILLERAT
Una bona part dels alumnes de 1r de batxillerat van participar en una de les tres sortides de dos dies programades pel 19 i el 20
de juny, acabades ja les classes i els exàmens de recuperació.
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Camí de Sant Aniol, el recorregut per l’alta Garrotxa presenta sorpreses com la de la dreta.
Els alumnes d’Art,
acompanyats de la professora de l’assignatura van
passar els dos dies a
Barcelona en una sortida
dedicada a la figura
d’Antoni Gaudí.
El tema de l’energia va
ser el centre de la sortida
dels alumnes de batxillerat tecnològic. En aquests
dos dies van visitar la central hidroelèctrica de Flix i
la nuclear d’Ascó. En
aquesta darrera, a més de
veure un vídeo i de visitar
l’exposició permanent
que hi ha instal·lada, van
poder recórrer la secció de
refrigeració i voltar l’enorme xemeneia de refrigeració, l’element més característic de tota central
nuclear.
Ben diferent va ser la
sortida dels alumnes de

58

Cantada nocturna a l’estil “kumbaià”
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batxillerat de Ciències a
Sant Aniol d’Aguja, al cor de
l’alta Garrotxa. Amb transport públic es van desplaçar fins al trencant de
Montagut i després a peu
fins al càmping de
Sadernes. L’endemà, de
nou a peu, van anar fins a
Sant Aniol, seguint la riera
del mateix nom. Un dels objectius de la sortida era l’estudi botànic i geològic de la
zona: alzines, aladerns, boixos, elements càrstics dels
paisatge ( congostos, plecs,
afloraments granítics...)...
A més de tot això, cal remarcar de manera especial
el bon ambient de l’excursió: banys a les gorgues, sopar esplèndid, cantada nocturna amb un repertori de
vells temps: Serrat, Pi de la
Serra, Llach, Pau Riba, El
meu avi, Beatles, . . . El dia
de tornada, amb la vaga
general, el viatge de retorn
es va haver de fer amb cotxes particulars d’uns quants
professors. Conclusió: hi ha
unes ganes enormes de repetir l’experiència!

De dalt a baix: muntant
les tendes al càmping de
Sadernes. I una mostra
del bé que ens vam
passar: això és vida!

Compri ara i pagui fins a 12 mesos

sense interessos
Carrer de les Barraquetes, 13
Tel. 972 46 32 29
17244 CASSÀ DE LA SELVA
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