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Èxit d’assistència al 2n curs de fotografia
organitzat per l’àrea de Joventut
Divendres 6 de maig va tenir lloc, a la sala polivalent de la biblioteca municipal, l’entrega dels diplomes corresponents al curs de fotografia realitzat els mesos de maig
i juny de l’any passat, les imatges del qual van estar exposades a l’Hort de Cruells
durant les Festes majors 2010 i, el mes de maig passat, a la biblioteca. El curs va tenir
molt d’èxit, per la qual cosa es va decidir organitzar-ne un altre aquest any.

i, a més...

Onzè curs
d’astronomia

L’Observatori de l’Ebre organitza, els dies 14, 21 i 28 de juliol, el curs d’astronomia titulat
Anem a tocar el cel. D’aquesta
manera, la institució obre les
portes de la ciència per onzena
vegada consecutiva, amb un
curs que es durà a terme de
21.30 a 00.30 hores. El curs
constarà d’una part teòrica i
d’una altra de pràctica en què
d’observarà el cel amb telescopis. Així, els alumnes s’endinsaran en el món dels planetes i
els estels.
Més informació: tel. de l’Observatori (977 500 511) i al web
www.obsebre.es.

SEGON CURS

També els mesos de maig i juny, i també a càrrec del company i
fotògraf Antolí Ortiz, va dur-se a terme el segon curs de fotografia. Un curs adreçat a gent que volia aprendre el funcionament
d’una càmera fotogràfica i d’introducció a la fotografia, per treure
màxim rendiment a les fotografies tot aplicant-ne els coneixements
bàsics. Així, un total de vint alumnes s’hi van inscriure; persones
amb un mínim o sense cap tipus de coneixement fotogràfic, i amb
tota mena de càmeres (digitals, compactes, reflex). La novetat d’aquesta segona edició del curs, però, van ser les diverses sortides,
tant nocturnes com diürnes, per posar en pràctica els coneixements adquirits.

L’Institut Roquetes, amfitrió dels alumnes del ‘Comenius’
A finals del mes de març, l’Institut Roquetes va rebre la visita dels alumnes dels països socis del projecte Comenius.
Un projecte que implica molta feina per als alumnes voluntaris de 1r de batxillerat i moltes hores davant de l’ordinador. També els ofereix, però, l’oportunitat de viatjar i de fer
amistat amb els alumnes dels països socis durant el curs
del projecte. Enguany, tal com ja vàrem explicar en el seu
moment, alguns van poder viatjar a Noruega; una experiència inoblidable.
Amb la visita dels socis aquí, els alumnes de l’Institut Roquetes van haver d’assumir el repte de fer que el viatge dels

seus socis també en fos, d’inoblidable. I el cert és que ho
van aconseguir, amb esforç, treball i creativitat.
Tant els alumnes com els professors del Comenius d’aquí
van voler donar les gràcies també a l’AMPA del centre i als
ajuntaments de Roquetes i Alfara de Carles per fer possible
totes les activitats que es van dur a terme els dies que els
seus socis van estar a Roquetes. També a l’Observatori de
l’Ebre i a l’empresa Gubiana dels Ports, al Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre, a l’empresa Beniemocions de Be(continua a la pàgina següent)
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