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El juny acomiada els alumnes dels centres educatius
Premis, orles, festes i comiats protagonitzen els actes de
celebració de la fi del curs escolar 2009-2010
L’estiu ja ha arribat i, amb ell, la fi del curs acadèmic
2009-2010. Tots els centre educatius de Roquetes (també
la llar d’infants Patufets) van organitzar diversos actes
per celebrar-ho. Comiat als alumnes que han acabat els
estudis i als que canvien de cicle, jocs i festes, esmorzars i dinars col·lectius... són alguns exemples dels actes
que els estudiants del municipi van dur a terme per celebrar la fi del curs i l’inici de les merescudes vacances.
IES ROQUETES

Dimarts 22 de juny, l’IES Roquetes va organitzar l’acte
de cloenda del curs, que va consistir en l’entrega del cinquè premi-beca Institut Roquetes als alumnes de batxillerat i dels cicles formatius d’Imatge personal amb
millor expedient acadèmic; a més a més de fer un reconeixement a tots aquells que han acabat una etapa acadèmica. L’acte festiu va comptar també amb l’actuació
de l’orquestra Stop i, per acabar, un aperitiu que va patrocinar l’AMPA del centre.
El premis Institut Roquetes atorgats van ser per a:
● Anna Ramírez, millor estudiant d’estètica de la primera promoció del Cicle Formatiu de grau mitjà d’Estètica personal decorativa. El premi va consistir en
diversos productes cedits per l’Associació d’Esteticistes
Tarraconense i per diverses cases comercials.
● Premi-beca Institut Roquetes del Cicle de Perruqueria:
Tània Prado. La firma Schwarzkopf va obsequiar-la amb
una sèrie de regals valorats en 364 .
● El premi-beca Institut Roquetes als millors alumnes
de segon de batxillerat per la seva dedicació i esforç va
ser, en aquesta cinquena edició, per a Llorenç Solé i Mi-

reia Blanch. En la dotació econòmica d’aquest premi, valorat en 1.800 (900 per a casdacú), participen els ajuntaments de les poblacions d’origen dels alumnes que
assisteixen al centre, i cal ressaltar que l’Ajuntament de
Roquetes hi col·labora amb 600 i l’AMPA, amb 100 .
D’altra banda, el centre va atorgar tres reconeixements
especials, el primer dels quals va ser per als estudiants
que van participar en el projecte Prevenció entre iguals,
que va consistir en unes conferències als nois i noies de
primer d’ESO sobre els riscos que comporten les drogues. Els diplomes de reconeixement van ser per a Andreu Pérez, Sergi Monclús, Ferran Pallarés, Adrià Sogues,
Jaume Castell, Abraham Arasa i Pau Cid.
El segon reconeixement va ser un obsequi per als alumnes guanyadors de les proves cangur de matemàtiques;
obsequi que va consistir en un llapis de memòria (les
proves cangur són exàmens voluntaris que avaluen el nivell matemàtic dels estudiants de tot Catalunya). Els
afortunats van ser Mònica Moratalla, de 3r d’ESO; Sergi
Fernández (va ser el número 51 d’entre els 6.000 participants d’arreu de Catalunya) i Ester Benaiges, de 4t
d’ESO; Pau Cid, de 1r de batxillerat; i Ivan Alcoba, de 2n
de batxillerat.
Finalment, el tercer reconeixement va ser el del premi
Fem matemàtiques 2010; el nom d’un altre concurs numèric a nivell de tot el país per al qual van classificar-se
diversos estudiants de l’IES Roquetes. El tercer premi de
la prova pràctica de grup a la segona fase d’aquest certamen va ser per a Maria Giménez, Isaac Vieco i Cristian
Colau, tots tres de 1r d’ESO. El primer premi a la tercera
(continua a la pàgina següent)

A LA PRIMERA IMATGE, PREMI ALS MILLORS ALUMNES DE SEGON DE BATXILLERAT. A LA DRETA, UN DELS PREMIATS AMB ELS RECONEIXEMENTS PELS CONCURSOS DE MATEMÀTIQUES.
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fase va ser per a Franc Auxach, alumne de 2n d’ESO.
ELS PREMIS DELS ALUMNES

per demostrar que amb el treball en equip, la cultura de
l’esforç i la humilitat es pot arribar molt lluny. Finalment,
(continua a la pàgina següent)

i, a més...

Durant tot el curs, els alumnes de 4t d’ESO van treballar
en un projecte de llengua anglesa que porta per títol The
Butterfly Effect (l’efecte papallona). L’objectiu principal
d’aquest programa és contribuir en la pau al món tot començant pel propi entorn: companys, amics i professors.
En acabar el curs, els alumnes van nominar diferents
persones o associacions per atorgar-los diversos premis
a la pau: un premi a nivell mundial, un altre a nivell de
Catalunya i un tercer que és a nivell del centre.
Enguany, el premi de la pau a nivell mundial que van
atorgar els alumnes va ser per a la Creu Roja, per la seva
lluita per afavorir els més necessitats arreu del món.
Quant al premi a nivell de Catalunya, aquest va ser per
a l’entrenador del primer equip del Barça, Pep Guardiola,

II Jornades mediambientals a l’IES Roquetes
A principis de maig, l’IES Roquestes va organitzar la
segona edició de les Jornades mediambientals, que
tenen lloc cada dos anys i intenten sensibilitzar l’alumnat sobre la importància de la cura de l’entorn.
Aquest projecte compta amb al participació de tota la
comunitat educativa i, durant els dies que se celebra,
els diversos tallers en són els protagonistes.
Així, els alumnes de 1r d’ESO van construir objectes
decoratius amb paper reutilitzat, joies amb les càpsules usades de la cafetera i moneders amb bricks, i
també van veure l’audiovisual Aigua i futur, que parla
de l’aigua com a identitat territorial; mentre que els
de 2n van aprendre a fer sabó a partir de l’oli ja utilitzat i van participar en un taller de dansa i expressió al voltant del tema de l’aigua.
Els alumnes de 3r d’Eso, per la seva banda, van assispàgina 12

tir a la conferència de Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre; mentre els de 4t van conèixer el funcionament d’una placa solar tèrmica, d’un
miniaerogenerador i d’un forn i una cuina solars; i Sergi
Saladié, portaveu de la Coordinadora Antinuclear de Catalunya i professor de geografia de la URV, va fer una
conferència sobre l’energia a les Terres de l’Ebre per als
alumnes de batxillerat.
Les jornades també van comptar amb moltes altres activitats (diversos treballs de plàstica, una carrera de cotxes
solars elaborats a les classes de tecnologia...). Tot plegat
per conscienciar l’alumnat i, a més a més, per celebrar
que, aquest any, la Generalitat va concedir a l’IES el títol
d’Escola Verda.
Per clausurar les jornades, es va celebrar una jornada de
portes obertes amb performances a càrrec dels alumnes.
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el premi de la pau a nivell de centre va ser per a Genís
Panisello, per la seva generositat, col·laboració i valentia (a la foto de la pàgina anterior).
CEIP RAVAL DE CRISTO

Dimarts 22 de juny, últim dia de classe, el CEIP Raval de
Cristo va organitzar l’acte d’entrega de les orles als
alumnes de 6è, com a fi d’una etapa. Durant el matí,
també va celebrar-se un emocionant acomiadament de
dues de les mestres del centre amb motiu de la seva jubilació: Pili Chavarria, que feia 21 anys que estava treballant a la Ravaleta i 35 que exercia de mestra, i Orquídia
Albiol, que també portava 21 anys al centre i en feia 41
que exercia. Els alumnes, companys i l’AMPA de l’escola
va obsequiar-les amb diversos regals i rams de flors, i
els alumnes van voler fer-se una foto amb elles (imatge
de dalt).
Al llarg de tot el matí, diverses colxonetes inflables van
estar instal·lades al pati perquè els alumnes passessin
l’últim dia de classe de la millor manera possible. Arribada l’hora d’esmorzar, l’AMPA va obsequiar l’alumnat
amb pastes i sucs de fruita
PORTES OBERTES AL MARCEL·LÍ DOMINGO

Per la seva banda, i com a acte previ a la cloenda del
curs escolar, dimecres 2 de juny, el CEIP M. Marcel·lí
Domingo va celebrar la tradicional jornada de portes
obertes adreçada als pares i als alumnes que el proper
curs 2010-2011 començaran les classes de P3 al centre.
Per a l’ocasió, els alumnes de P4 va representar el conte
La vaca Mariona, molt aplaudit pels més petits, i, a con-

tinuació, aquests van poder estrenar, jugant, el que serà
el seu pati d’esbarjo el proper curs. Per acabar, l’AMPA
de l’escola va oferir als futurs alumnes un berenar al
(continua a la pàgina següent)
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menjador de l’escola.
Ja arribada la fi del curs, el matí del darrer dia, els alumnes de 6è que enguany acabaven la seva etapa escolar al
centre van voler oferir als seus companys diverses danses preparades per ells mateixos, amb l’ajut de la seva
mestra, Marisa Valls, a la què van obsequiar amb un ram
de flors. En acabar l’espectacle de danses, l’escola va
oferir un esmorzar per a tot l’alumnat.
També l’AMPA del Marcel·lí Domingo va organitzar una
menjada per celebrar la cloenda del curs amb els alumnes. En aquest cas, un dinar que va aplegar 350 xiquets
i xiquetes. (Imatges de dalt de tot.)
Els actes d’acomiadament del curs, però, no van acabar
per Sant Joan, com és tradició, perquè, divendres dia 25,
el grup de flautes i la coral Novella Harmonia de l’escola
van oferir un concert per als familiars; i, dilluns dia 28,
el centre escolar va organitzar l’acte d’entrega de les
orles als alumnes que enguany han acabar d’estudiar-hi.
A causa de la manca d’espai a l’escola, enguany les orles
van ser entregades, per primera vegada, a la sala polivalent de la biblioteca en un acte al què van assistir els familiars dels alumnes (un total de 67 alumnes van rebre
les orles de final d’etapa). Abans de l’entrega, però, un
audiovisual en què els protagonistes eren aquests alumnes va recordar-los en diversos actes i festes celebrats
durant els anys que van estar a l’escola.

‘ELS

PATUFETS’

També els menudets de la llar d’infants Patufets van acomiadar el curs amb diversos actes festius, el primer dels
quals va ser dilluns 21, quan els petits van oferir un recital de cançons davant del mercat municipal per celebrar el Dia de la música. Val a dir que van comptar amb
un públic molt nombrós i entregat. El segon acte, l’acomiadament del curs pròpiament dit, per al qual els menuts van preparar un petit festival que van oferir als seus
familiars.
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