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REVISTA ESCOLAR DE L’ESCOLA LA MERCÈ

Acabem el curs escolar fent públic l’atorgament de la medalla d’or el dia 20 de febrer de 2010, màxima
distinció de la ciutat de Tortosa, a l’escola La Mercè . Aquest gran reconeixement públic de la tasca
duta a terme tots aquests anys, tal com va resumir amb agraïment i emoció el director Àngel Ismael
i Hierro “Avui és un dia històric per a l’escola de la Mercè i també per a Tortosa. Assumir aquesta
distinció era un desig i un somni per al nostre centre”. L’acte es va realitzar a l’espai Sant Domènec i va
comptar amb la presència de l’alcalde, Ferran Bel, els representants dels grups polítics de l’ajuntament
i tota la comunitat educativa i persones vinculades a l’escola que la van rebre amb gran satisfacció i
il·lusió.
Ha quedat palesa la vocació que la nostra cuinera Cinta ha mostrat durant 13 anys. El seu servei als
nostres alumnes i les seves mans han fet de la cuina a l’escola un gran plaer per tots i totes. Ara ha
arribat el moment de descansar i de gaudir del temps lliure. Sempre recordarem el teu tracte i el teu
saber fer.
També cal mencionar el reconeixement i la gestió duta per l’AMPA durant aquests últims 7 anys.
Agraïm el vostre esforç, dedicació, implicació , voluntariat… per aconseguir el màxim benifici pel bé
del alumnes de l’escola. La vostra tasca ha estat exemplar i ens sentim molt orgullosos, moltes gràcies
per tot.
Una gran mestra es jubila aquest curs, la mestra Adelaida. Ens sentim complaguts pel teu pas per
l’escola i esperem que recordis La Mercè amb un afecte especial. Una molt forta abraçada.
Aquest final de curs com esteu observant és una desfilada de comiats. Per últim també li hem de dir
adéu al nostre director Àngel Ismael Hierro, encara que per nosaltres es pot traduir en un fins sempre.
Després de 35 anys de docència, dels quals 29 corresponen a l’Escola La Mercè i els 14 últims ocupant
el càrrec de director, la trajectòria d’Àngel Ismael ha estat sempre molt compromesa amb la docència
i amb els mestres dins del seu perfil de formador de formadors continu. Des que fou nomenat director
l’1 de juliol de 1996 de la nostra escola, aquesta ha travessat moments difícils i d’altres de molta joia
en els quals sempre ha comptat amb el suport del claustre de professors i de tota la comunitat educativa. Podem recordar per exemple el nomenament que va rebre l’escola de tortosins de l’any, al 1998,
la celebració del 150è aniversari el dia 6 de juny de l’any 1998; el premi Baldiri Reixach, atorgat al juny
de 2003, l’elaboració del Pla Estratègic per a la millora de l’aprenentatge de la llengua amb la utilització
de les TIC, el Pla de Llengües Estrangeres, tot el volum de canvis que han tingut lloc a l’escola amb
noves dotacions de material informàtic; d’altres gràcies a l’AMPA, com el laboratori d’idiomes, a més
de mantenir sempre una intensa col·laboració amb l’Equip Directiu i el Claustre de Professors, la celebració multitudinària del 160è aniversari el 7 de juny de 2008, amb la visita del President del Parlament
de Catalunya, MH Sr.Ernest Benach, que juntament amb el treball realitzat per l’Associació d’Exalumnes de La Mercè convocà més de cinc-centes persones; el distintiu d’Escola Verda rebut l’any passat
i per arrodonir l’atorgament a l’escola La Mercè de la Medalla d’Or de la ciutat, màxima distinció de
l’Ajuntament de Tortosa, per la seua tasca educativa durant més de 160 anys.
Han estat uns anys molt dinàmics a la nostra escola. El teu treball ens deixa forta petjada, ara ens pertoca als qui ens quedem, continuar la tasca d’educar les properes generacions amb la il·lusió que ens
caracteritza al temps que anirem incorporant tots els avenços per continuar impartint un ensenyament
de qualitat. Àngel, gràcies per tot i fins sempre.
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És un motiu molt especial per mí, adreçar-vos
aquestes línies d’acomiadament com a director
i mestre de La Mercè.
Utilitzo aquest espai, tan especial, de la revista
escolar “L’Eixerit”, des de la qual m’he dirigit
tantes vegades a tota la comunitat educativa
des de les pàgines d’editorials.
Avui, prefereixo un racó diferent per expressar la
primera sensació que tinc, que és la d’agraïment.
Gràcies als companys i les companyes dels
claustres de professors/es de La Mercè, als
pares i mares d’alumnes, a l’alumnat passat
i present de l’Escola, a l’AMPA, al personal
auxiliar i administratiu, al personal de cuina, de
neteja, de manteniment, pel seu treball i la seua
col·laboració pel bon funcionament de l’Escola La Mercè. Gràcies.
També vull agrair l’atenció rebuda dels inspectors/es d’educació que hem tingut,
així com la dels regidors/es de l’Ajuntament de Tortosa que han estat membres del
Consell Escolar.
No vull tampoc oblidar els anteriors Directors dels Serveis Teritorials d’Educació, així
com tampoc els Alcaldes de la ciutat, que han recolzat sense escatimar esforços,
atenent puntualment les inquietuds de l’escola.
Una menció especial a la Directora del Serveis Territorials i a l’Alcalde, actuals, perquè
han estat factors clau amb els guardons que l’Escola La Mercè ha assolit.
Hem viscut a La Mercè canvis signiﬁcatius, no només en l’àmbit educatiu, sinó també
en l’aspecte social i cultural. Els temps actuals no són els mateixos que els de fa
trenta anys. Ens ha tocat viure un moment molt especial. Ens ha tocat actualitzar
l’escola als nous temps, sempre pel bé de l’alumne/a que ha assistit a La Mercè.
El temps que he estat treballant per l’Escola La Mercè ha estat molt gratiﬁcant, són
molts els records que per sempre portaré al cor.
Una abraçada i ﬁns sempre.
Àngel Ismael
director
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Hola!:
Em dic Adelaida Pelegrí Sarlé, sóc una mestra
que he treballat al C.E.I.P La Mercè, durant
quatre anys. Quan vaig arribar-hi, aviat vaig
connectar amb el projecte en que l’escola
estava implicada. Al costat d’aquests companys era fàcil adaptar-me, ja què en tot
moment el companyerisme de tots és extraordinari.
Sí, hi he estat molt a gust a la Mercè!, perquè
sabia que hi trobaria un ambient molt acollidor, i així ha estat.
No vaig dubtar mai en intentar-ho, ja que considero La Mercè com una segona casa per a
mi. A més a més, era una bona oportunitat d’aprendre i de conèixer nous mons i la
seva diversitat.
Una cosa molt bonica és que tothom diu HOLA! , quan es troba algú pel carrer; però
també sabia que n’havia d’aprendre moltes més de paraules per comunicar-me amb
la diversitat d’alumnes que parlaven llengües diferents.
Som éssers parlants, la llengua arriba a tot arreu. L’esforç dels alumnes és constant.
Saben que es tracta d’una possibilitat més que els ajudarà a millorar la seva situació,
especialment aquells que arriben d’altres països on l’estructura de la llengua és tan
diferent de la nostra, com per exemple el xinès, l’àrab o l’indi.
El que m’agradaria ressaltar és que sempre he trobat entre tots vosaltres, companyes, companys, alumnes i entre totes les persones, un ambient de solidaritat i germanor. Això m’ha produït un enriquiment personal que m’ha aportat, conviure amb
tots vosaltres. Ha fet sentir-me viva.
Mai em podia haver imaginat, que aquesta experiència fos tan enriquidora . La Mercè
per a mi ha estat com conviure en una gran família.
Gràcies a tots.
US ESTIMO
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Em dic Cinta i fins enguany són tretze els anys que he
sigut la cuinera de l’Escola La Mercè. Però, ja ha arribat el moment de donar pas a una altra persona, més
jove i amb moltes ganes de fer-ho bé.
El meu recorregut per aquest Col.legi ha sigut molt
gratificant, ja que m’ha permès compartir experiències
viscudes i moments entranyables que han marcat el
meu trajecte personal i professional que mai no oblidaré.
En ocasions m’he sentit una mica “mare de tots”,
alumnes i mestres i amb aquesta perspectiva he format part, dia a dia, dinar rere dinar de les seves vivències , de les seves alegries i preocupacions i sobretot
del creixement dels alumnes.
Ha estat una experiència única per a mi, que m’ha
implicat no només en la seva alimentació, ja que no
només he repartit a més de menjar, sinó també culleradetes d’afecte i comprensió.
Tot això és el que m’ha fet sentir realitzada com a persona en el meu treball i m’ha ajudat a mantenir-me amb esperit jove que espero no perdre’l
mai.
M’acomiado de tots i us mantindré sempre en el meu pensament i espero que tots tingueu
un raconet en el vostre cor per recordar-vos d’aquesta cuinera que tant us estima.
Cinta MARTÍ i BONET
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Escola La Mercè
Ja hem arribat a de curs i ara venen les vacances d'estiu. Ha estat un curs força intens pel que fa a la feina de
l'AMPA. Us fem un resum de tot el que hem portat a terme agrupat per temes:
FESTES
Festa de La Castanyada: El dia 31 d'octubrede 2009 es va celebrar la festa de La Castanyada. Algunes
mares van ser les encarregades de repartir castanyes per a tots els xiquets i xiquetes de l'escola. Donem
les gràcies a la nostra cuinera que va torrar les castanyes.
Festa de Nadal: Com cada any ens va visitar el Pare Noel, que va recollir les cartes i va repartir caramels i
obsequis entre tots els xiquets i xiquetes del centre, i també entre els/les mestres.
Festa de Sant Jordi: Aquest any tots els alumnes van fer una redacció o un dibuix relacionat amb
l'entrega de la Medalla d'Or de la ciutat de Tortosa a l'Escola La Mercè i tots es van exposar al vestíbul del
centre. L'AMPA , com ja és habitual va repartir obsequis a tots els nens i nenes.
Festa de de curs: el dia 19 de Juny l'AMPA va organitzar la festa de de curs. Una pancarta molt gran i
molt bonica feta per algunes mares anunciava l'esdeveniment a la porta de l'escola. La participació va ser
molt nombrosa, i des de les 10 h.
les 13 h. tots els alumnes, i també mestres, mares i pares, van poder
gaudir d'una divertida festa amb jocs, castells
entrepans variats, begudes, gelats ... Uns pallasos
molt simpàtics i eixerits van animar la festa i van repartir caramels entre tots els assistents. Ens ho vam
passar molt bé.
COL·LABORACIONS
Teatre: l'AMPA ha subvencionat l'entrada al Festival de Teatre a tots els alumnes socis de l'AMPA. La
mostra es va celebrar a l'Auditoridurant el mes de novembre de 2009.
Sortides: l'AMPA ha subvencionat a tots els associats les despeses del viatge en bus de les exursions a
Tarragona i Penyíscola que s'han fet aquest curs.
exursions a Tarragona i Penyíscola que s'han fet aquest curs.
Revista L'Eixerit: l'AMPA continua col·laborant en l'edició d'aquesta revista. Tant a nivell econòmic com
buscant col·laboradors que vulguin anunciar-se.
des d'aquí per donar les gràcies als anunciants
que amb la seva aportació ens ajuden a fer possible una revista de qualitat.
Sorral per a Educació Infantil: L'AMPA ha col·laborat en la compra de material per a la confecció del
sorral que s'ha ubicat al pati de darrera de l'escola. La mà d'obra la va proporcionar l'Ajuntament Escola
Taller.
ACTUACIONS INTEGRALS:
Hora d'Acollida Matinal: Aquest curs l'AMPA ha continuat amb l'Hora d'Acollida Matinal de 7'50h. a 9h.
Amb aquest servei estem oferint un prestació igual a la dels altres centres del municipi. Hi ha una monitora
encarregada de cuidar els nens i nenes que acudeixen, i aquests fan manualitats, dibuix, lectura de contes,
etc.
Activitats extraescolars: Per quart curs consecutiu les activitats extraescolars han estat a càrrec del
Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament dintre el Pla Educatiu d'Entorn. Tot i així, l'AMPA ha estat
l'encarregada de gestionar el pagament dels monitors. Cal remarcar que al nostre Centre les activitats
extraescolars són totalment gratuïtes.
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Orla per als alumnes de 6è.: Per sisè curs consecutiu l'AMPA ha obsequiat als alumnes de 6è. que
enguany deixen el Centre i passen a cursar secundària amb
els noms de tots els nens i nenes així com del tutor/a i dels/les mestres especialistes. Pensem que és
un record molt bonic i que tant els alumnes com el centre sabran guardar amb afecte.
Regal de jubilació al mestre i director de l'escola Àngel Ismael, a la mestra Adelaida Pelegrí i a la
cuinera Cinta Martí: l'AMPA ha obsequiat a aquests companys que enguany es jubilen amb una bonica
talla de fusta obra de l'artista tortosí Ginovart.
Subvencions Consell Comarcal del Baix Ebre: Aquest curs el Consell Comarcal del Baix Ebre ha
atorgat als centres de tota la comarca que ho van sol·licitar, ajuts econòmics per realitzar diferents
activitats gestionades per l'AMPA. Al nostre Centre li ha estat atorgada una subvenció per a l'edició de la
revista escolar L'Eixerit.
Material per a Educació Infantil: L'AMPA ha comprat material didàctic i educatiu per als alumnes
d'EducaióInfantil.
Vestuari Coral: l'AMPA renovarà integrament el vestuari de la Coral del Centre,
uns nous polos
amb el distintiu de l'Escola.
ALTRES
Assemblea General: Al mes d'octubrede 2009 vam celebrar l'Assembla General. Es va fer un informe
detallat de totes les activitats i gestions que s'estan portant a terme i es va informar de l'estat de comptes. El
Director de l'escola va fer una exposició de temes molt importants i interessants referents al funcionament
del Centre.
En acabar l'Assemblea, l'AMPA va convidar a tots els assistents a un aperitiu.
Des d'aquí agraïm la presència dels que van venir i animem als que no ho van fer a què participin en les
activitats que organitza el Centre i l'AMPA, ja que tot és sempre en
dels nostres
i
Loteria de Nadal: Vam tornar a jugar al mateix número de cada any: el 29874. Aquest any, com
popularment es diu, “ens van tornar els diners”. Volem agrair el gest de molta gent que no va anar a cobrar
el reintegrament i ho va donar a l'escola.
Mones de Pasqua: El dia 25 de març vam fer la rifa de 2 Mones de Pasqua de 12 ous cadascuna.
Alumnes del centre van ser els encarregats de treure els números de la sort, que van ser el 3618 i 5490 I les
persones afortunades van ser Anna Casanova Tomàs de la Carnisseria Albesa del Mercat de Tortosa i
Samia Alam Kausar, alumna de l'Escola La Mercè, respectivament.
Quota de l'AMPA: Aquest curs, s'ha mantingut el preu de la quota de l'AMPA de 12€ per família i curs
escolar. S'ha aconseguit una col·laboració de quasi el 90% de les famílies pel que fa al pagament, per la
qual cosa estem molt agraïts i satisfets. Us recordem la necessitat de fer aquesta aportació a principi de
curs, per tal de què els vostres
i
puguin gaudir de tots els avantatges que això suposa: excursions i
sortides subvencionades, festes i regals durant el curs, activitats extraescolars subvencionades, orla de
de curs, etc.
Cal tenir present que comptar amb recursos econòmics és el que permet fer adquisicions i activitats
educatives en
dels nostres
i
Per ells treballem i per ells ens esforcem.
MEDALLA D'OR
El 20 de febrer de 2010, a l'espai Sant Domènec, es va fer acte d'entrega del màxim guardó de la ciutat de Tortosa,
la Medalla d'Or, a l'Escola La Mercè. Al centre se li va reconèixer la seva llarga trajectòria docent, 162 anys, i el fet
d'haver estat i continuar estant una escola modèlica.
L'AMPA també va col·laborar en l'organitzacióde tots els actes.
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AULA MULTIMÈDIA
Després de moltes converses amb una empresa de primera línia en el sector informàtic educatiu, l’AMPA ﬁnançarà
integrament l’adequació de l’actual Aula d’idiomes una moderna Aula Multimèdia dotada amb la última tecnologia.
Aquest projecte ens otorga una altra valoració com Centre, i servirá per aconvertinr-nos en centre pilot del territori.
AGRAIMENT ESPECIAL
Al Conseller Comarcal d’Ensenyament i al seu equip de treball, el nostre més sincer agraïment per l’atenció que
ens han dispensat com a Escola i com a AMPA.
Coordialment,
Cinta Chavarria
Secretària de l’AMPA

Javier Lluís
President de l’AMPA

Tortosa, juny de 2010

COMIAT
Després de 7 cursos consecutius d’haver estat treballant i col·laborant a primera línia en l’AMPA de l’Escola La
Mercè, ha arribat el moment d’acomiadar-mos. El proper curs ja no estarem entre vosaltres i deixarem pas a una
nova Junta de l’AMPA, a la qual encoratgem a seguir endavant.
Des d’aquí volem agrair a la Direcció del Centre, al Claustre de Professors, al personal PAS, a la Cuinera i a les
Monitores de Menjador, el seu recolzament incondicional que ens ha permès, com a AMPA i com a pares formar
part d’una escola emblemàtica i exemplar.
Gràcies a tots els que han cregut en el nostre projecte i ﬁns sempre.
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L’Ajuntament atorga la Medalla d’Or al Col·legi de la Mercè

Medalla d’Or al Col·legi de la Mercè
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