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Diversitat d'estils i de
temàtiques en les
actuacions del festival
artistic

Els actes de comiat i el festival artístic
serveixen de cloenda al curs 2001/02
El curs passat semblava insuperable.
Devia ser que l’esforç que tothom hi va
posar pensàvem que no podria donar més
de si. Doncs no va ser així, ja que els comentaris de les famílies en sortir de l’espectacle foren realment gratificants ja que
es va valorar amb nota molt positiva el
que realment havien presenciat.
Sí, va ser un gran Festival Artístic on
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tots els alumnes que hi van participar
posaren tota la il·lusió del món en fer-lo
ben reeixit. Música de pel·lícules fou el
lligam de les diferents peces que els nens
i nenes interpretaren amb molta gràcia.
Els nervis dels dies abans van explotar
de forma positiva damunt l’escenari, on
la música i el color formaren un tàndem
molt ben sincronitzat.

“Chapeau” pels alumnes; però també
per a tots els/les mestres que hi van dedicar temps, paciència i un fort esforç suplementari, que val la pena de ressaltar.
Unes 1000 persones van ser testimonis d’aquest esdeveniment, que sembla
difícil de superar. Aquest serà el repte del
proper curs.
A tots, moltes gràcies.
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SORTIDA

D'ESBARJO DELS

DE PRIMER D'ESO A

SALOU
Devíem tenir moltes ganes d’anar-hi ja
que tots plegats vam ser molt puntuals a
l’hora de la sortida. El viatge se’ns va fer
curt, ja que quan estàs engrescat les hores et passen volant.
La primera sorpresa fou a l’arribada, ja
que esperàvem gent; però no tanta. Molts
autocars escolars com nosaltres estaven
aparcats.
Impacients per entrar, esmorzàrem mentre ens repartíem les entrades a Universal port Aventura, ja que havien de ser
individuals.
Ja feia calor, xafogor forta que no ens
va deixar durant tot el dia i que notàvem
principalment a l’hora de fer cua per anar
a les atraccions. Com era d’esperar, fou
el “Dragon Khan” la que tenia més èxit i
més cua. També les atraccions d’aigua,
ja que era una manera clara de refrescarse i al mateix temps, divertir-se.
Quan estàs bé el temps passa volant i
això és el que ens va ocórrer a nosaltres
ja que, quasi sense voler, ens vam trobar
a l’autocar ja de tornada cap a casa, cansats i contents.
Ja hi podem tornar!

Marta, Susi i Noemí
1r ESO

COMIAT

DE

P-5

Com els alumnes grans de 4t d’ESO,
també els menuts de P5 acaben una etapa bàsica de la seva escolarització. I,
encara que no ho imaginem massa sovint, potser la més important. De fet, aques-
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El món del cinema va ser el nexe d'unió d'un festival que va ser multitudinari
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Rocky, Hary Potter, Mary Poppins, Fama... l'escenari del
col·legi es va convertir en un plató cinematogràfic, amb un
munt de joves actors i actrius
ta edat marca gairebé el final de l’adquisició dels hàbits fonamentals.
La Direcció del Col·legi n’és conscient i
ho valora, afavorint la posada al dia sobre les noves tècniques als components
de l’equip d’Educació d’Infantil.
Les professores, conscients de la importància de la seva tasca, hi dediquen
tots els seus coneixements professionals.
I, el que és millor, hi aboquen tota la seva
paciència i el seu amor, bases d’acceptació per part dels alumnes, dels valors i
hàbits que pretenen infondre’ls.
Els pares de P5, ho han entès molt bé.
Per sorpresa, van organitzar una simpàtica trobada per reconèixer el treball important portat a terme per les dues tutores, Aurora Blanquera i Montse Rodeja.
Totes les mares, es van presentar sense
ser notades. Les professores, ignorant el
que els esperava, van ser introduïdes a
la sala d’actes. Les van rebre amb un gran
aplaudiment. Uns exquisits rams de flors,
uns regals i unes paraules de comiat van
completar l’homenatge. Que, és clar, cal
fer extensiu a les altres companyes del
coherent equip d’Educació Infantil. I expressar-los el nostre desig que segueixin
en la seva tasca amb la mateixa il·lusió,
amor i eficiència.

FESTA

DEL FINALISTA

Aquesta Festa ja s’ha convertit en una
tradició pels alumnes i famílies que acaben la Secundària i que vol ser un comiat
per tots els nois i noies la majoria dels
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Quatre moments més del festival dels alumnes de La Salle
quals han estat una dotzena llarga d’anys
al nostre Centre.
Al pati, uns plafons amb fotos dels protagonistes recordaven el pas dels anys i
els diversos esdeveniments viscuts durant
tot aquest temps.
El director, el president del patronat i el
de l’APA, juntament amb els tutors corresponents, presidiren l’acte i a més dels parlaments protocol·laris, feren lliurament
d’uns records per a cadascun d’ells.
Els alumnes també correspongueren
amb uns sentits i ben preparats parla-

ments i amb un record pels que havien
estat els seus tutors aquest últim curs.
La informàtica va aparèixer també com
a nota simpàtica a l’hora que els alumnes
eren cridats; una bona manera de veure
el canvi físic que tots ells i elles havien
experimentat.
Per acabar, un refrigeri per a celebrarho on els comentaris i les anècdotes viscudes durant tots aquests anys van ser
els protagonistes.
Sort per a tothom.

I,

PER FI, EN

GALCERAN

AMB ELS ALUMNES
Un matí molt calorós d’aquells que només busques l’ombra, fou el que es va
trobar el nostre gegantó en arribar a l’escola.
Això sí, molt ben acompanyat per en
Guifré i l’Ermessenda, els nostres gegants, i l’Aldric i l’Isaura, els de Cassà,
que no es van voler perdre la festa. Tam-

EL PINEFOSC, A COBERT
La tradicional festa del Pinefosc que es duu a
terme a final de curs, i té com a eix una acampada a la Pineda Fosca, enguany es va transformar
en una jornada d'esbarjo celebrada al mateix
col·legi. La pluja, que va impedir el desplaçament
a la pineda no va ser obstacle perquè la mainada
gaudís de les activitats previstes i d'una gran vetllada que es va preparar al recinte del col·legi.
L'endemà va fer sol i vam poder fer l'arrossada de
fi de curs a la pineda Fosca, amb una gran participació de pares i alumnes.
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El curset de ballet va tancar-se amb
un recital al Teatre Puig d'Arques
bé uns grallers per fer l’ambient encara
més festiu i tots els alumnes d’Infantil i
Primària al seu voltant.
Fou una cerimònia breu, inclús una mica
emotiva, sobretot quan el mestre Rossell
li va posar el seu nom penjat al coll.
I després, música i ball on gegants, alumnes i professors es barrejaren seguint el
ritme que marcaven els grallers.
Benvingut, Galceran.

CASALET

D'ESTIU

El curs passat es va iniciar només una
setmana, la de final de juny. Enguany ja
s’ha ampliat no només en dies sinó també en nombre d’alumnes que hi assisteixen.
S’està duent a terme durant tot aquest
mes de juliol, a les instal·lacions de l’escola. Uns 70 alumnes, fins a segon de
Primària, estan realitzant una sèrie d’activitats de tota mena, que fan que els nens
i nenes s’ho passin bé de veritat. I això es
nota amb la cara de satisfacció amb què
cada dia surten del cole.
“La volta al món” és el centre d’interès
a partir del qual es desenvolupen les activitats que van fent diàriament, juntament
amb jocs i manualitats . També tenen
temps per anar a la piscina municipal un
dia a la setmana i de fer intercanvis amb
un casal de Vidreres. Guay que dirien ells.
Una bona iniciativa de l’APA, que val la
pena d'aplaudir.

VIATGE

A

MALLORCA

El neguit de tots nosaltres era palpable

80

Festa de comiat dels alumnes de P-5 i els gegants de La Salle, que van
participar a la festa major d'enguany, amb en Galceran.
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El casalet d'estiu va ser molt concorregut, amb activitats ben
divertides; a sota, a la dreta, la portada de l'anuari del curs que
ara s'ha acabat, editat per l'APA i repartit a totes les famílies.
ja el dia abans de marxar. No és estrany, doncs, que a algunes de
nosaltres ens costés de dormir. Això d’anar amb vaixell no és una cosa
que es faci cada dia i més si hi anem amb tots els companys i companyes.
De Cassà a Barcelona on una visita cultural, bàsicament a la Sagrada Família, un passeig per la Rambla i dinar a la Salle Comtal, van fer
que l’espera no fos tan llarga.
I al vespre, tots cap al vaixell; un trajecte de vuit hores ens esperava
durant la nit. Pensàvem no dormir gens; però la veritat és que la son
ens anava vencent i qui més qui menys vam fer petites dormides a les
butaques.
Alcúdia era el nostre destí, un complex d’aparthotels molt ben condicionats per a joves com nosaltres.
Les Coves del Drac, Porto Cristo, Manacor, Palma ... i platja. Diferents
rutes, que ens ajudaren a entendre millor com és aquesta illa i com
viuen els seus habitants.
Les nits, podeu comptar, bon ambient i companyonia i sense anar a
dormir gaire tard, l’endemà hi havia més feina.
La tornada sempre és trista i lenta. Les emocions i les vivències són
moltes i les hem d’anar paint a poc a poc. Ha valgut la pena.

Resum de la redacció de: Raquel, Anna, Irene i Neus
4t ESO
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