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Horari de secretaria:
matins de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00
tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 17:00

El dia 15 de juny
es va celebrar al
gimnàs del centre
l’acte de comiat de
la promoció de Bat-
xillerat 2005-2007.
En els parlaments van
intervenir Gemma
Carreras, aleshores
directora, i mossèn Joan Soler, que havia estat alumne
del nostre institut de 1989 a 1994. Joan Soler va explicar
les seves divertides i inoblidables vivències, tant de
l’estada a l’institut com de la seva vida universitària, i va
donar consells per tal d’afrontar aquesta nova etapa dels
estudiants.

En una part més lúdica, dues alumnes presentado-
res, amb el suport de nostàlgiques imatges, van fer un
repàs dels anys transcorreguts. També, amb una fina dosi
d’humor, s’atorgaren distincions als professors i alumnes
segons les peculiaritats pròpies.

Al final, la professora Rosa Torrent va llegir un poema
escrit per a la ocasió i, tot seguit, es va fer lliurament
d’una orla i un record de l’IES Montsacopa elaborat pel
professor Vicenç Masdemont.
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FESTA DE COMIAT DELS ALUMNES DE 2n DE
BATXILLERAT

Després de les vacances d’estiu comencem un nou
curs, un nou repte. I com cada any, ens agradaria donar
la benvinguda a tots els estudiants i, molt especialment,
als nous alumnes de 1r d’ESO i 1r de Batxillerat; esperem
que s’integrin fàcilment al nostre centre.

Aquest curs serà un any de canvis. Per una banda, la
implantació de la nova LOE, que afectarà els estudiants
de 1r i 3r d’ESO tal com s’ha explicat a les sessions de
tutories i a les reunions de pares. I per l’altra, la introducció
d’una  nova assignatura obligatòria «Educació per la
ciutadania» per als alumnes de 3r d’ESO, la qual ha generat
una gran polèmica en els mitjans de comunicació.

Els professors i el nou equip directiu hem començat
el curs amb il·lusió per continuar fent la nostra feina. Som
conscients que l’estada a l’institut coincideix amb una
etapa fonamental en la formació dels nostres alumnes.
Per tant, entenem que no en tenim prou de transmetre
coneixements, que segur que ho farem, sinó que també
volem educar-los en una sèrie de valors que siguin vàlids
per la seva formació. En altres paraules, volem formar
persones responsables, treballadores, respectuoses,
tolerants, crítiques i autònomes. Sabem que aquest
procés no serà fàcil, però la i l · lusió i les ganes
d’aconseguir-ho ens acompanyen i animen en aquest
projecte que, de ben segur, compartirem amb tots
vosaltres.

L’EQUIP DIRECTIU

uMOLT AVIAT:
CINE CLUB EL FALCÓ MALTÈS

VA SER NOTÍCIA



CASTANYADA 2007
NOTÍCIES

El temps no va acompanyar gens la diada de la
castanyada. Pel matí la pluja va obligar a suspendre les
sortides previstes al Bosc de Tosca (1r d’ESO), a Batet
(2n d’ESO) i a Sant Feliu i Amer (3r d’ESO). A la tarda, el
mal temps va persistir i les castanyes es van quedar per
coure.

Està molt bé que es celebrin actes com la Castanyada,
no només per menjar coca i castanyes, sinó també per
poder-nos reunir tots els alumnes i professors i passar una
agradable estona fora de la rutina. Com que va ploure, no es
van poder repartir les coques i la beguda al pati ni es van
poder coure les castanyes. A més, als de quart ens va faltar
coordinació a l’hora de preparar i servir les coques. Tot i
així, la gent va quedar molt satisfeta amb el menjar i es va
poder fer calaix per al viatge d’Itàlia.

Àngela Ribó, 4t ESO D

Els alumnes que van cursar el crèdit variable «Fem
matemàtiques» durant el segon trimestre van participar
en el concurs «Problemes a l’esprint», organitzat per  la
Societat Catalana de Matemàtiques i  l’associació ABEAM
que promou la divulgació matemàtica i l’ús de les TIC.

SEGON LLOC DE L’IES MONTSACOPA
AL CONCURS «PROBLEMES A L’ESPRINT»

L’equip va tenir una actuació prou destacada en la
convocatòria del dia 19 d’abril adreçada a 1r cicle d’ESO
i va quedar classificat en segon lloc.

Una representació del centre va ser convidada a
l’acte de lliurament de premis de l’activitat que se celebrà
el dia 8 de maig al Departament d’ Ensenyament.
MARC ANGLADA GUARDONAT ALS PREMIS
«SALVADOR REIXACH» DE SANTA PAU

Marc Anglada, alumne
que l’any passat va cursar
2n de Batxillerat al nostre
IES, va ser uns dels guardo-
nats a la setena edició dels
Premis «Salvador Reixach»
per a Treballs de Recerca.
El seu treball Adaptació
de les plantes autòc-
tones mediterrànies a la
sequera obtingué un
tercer premi en l’àmbit
humanisticosocial, dotat amb 150 euros, un diploma
d’honor i un lot de material divers.

El lliurament de premis va tenir lloc al Centre Cívic
de Santa Pau el passat 6 d’octubre.

Havíem d’anar a Batet de la Serra caminant, però al
dematí plovia una mica i teníem sospites de no poder anar-
hi. Les sospites es van confirmar a l’arribar a l’escola. Nosaltres
hi volíem anar tant si plovia com si no. Ens vam empipar
perquè no podíem anar-hi i ens vam decidir a no fer classe
perquè estàvem molt empipats i a l’hora decepcionats. Però
al final vam cedir davant els professors i la tarda va ser genial
comparada amb el matí.

En conclusió: de les castanyades que he fet a l’institut,
aquesta ha estat la pitjor. I tampoc es pot dir castanyada si
de castanyes no en vam menjar.

Pere Casas, 2n ESO C



CINE CLUB EL FALCÓ MALTÈS
Us informem que el centre disposa d’un servei

d’atenció a la salut adreçat als alumnes d’ESO i coordinat
pel Programa Salut i Escola. Aquest programa és una
actuació dels departaments de Salut i d’Educació de la
Generalitat de Catalunya i té l’objectiu de formar, infor-
mar, educar en salut i detectar situacions de risc dels
adolescents.

EI programa consisteix en dos tipus d’activitats: les
col·lectives, en forma de tallers, xerrades monogràfiques,
treballs de grup, etc, i una consulta individualitzada i per-
sonal anomenada Consulta Oberta, en la qual els
alumnes seran atesos de forma absolutament confiden-
cial. Els àmbits d’actuació del programa són: Salut afectiva
i sexual, Salut alimentària, Salut mental  i Hàbits de salut
(consum de tabac i altres drogues, altres adiccions,
exercici físic i dieta), etc.

La Consulta serà atesa per la infermera del Centre de
Salut (CAP) assignada al nostre institut.

Els alumnes poden accedir a la Consulta Oberta
bàsicament a petició pròpia. Una altra via d’accés a la
Consulta és a proposta dels professors o de l’equip
psicopedagog del centre (en aquest cas es requerirà el
consentiment previ de l’alumne i el coneixement de la
família).

PROGRAMA SALUT I ESCOLA
Per tal de donar a conèixer a

una part dels nostres alumnes la
història del cinema a través de les
seves pel·lícules més importants,
hem organitzat un petit Cine Club,
al qual hem anomenat El falcó
maltès. Aquest projecte el durem
a terme conjuntament amb l’IES
Cap Norfeu de Roses, reprenent
així una col·laboració que ja havia donat com a resultat
un recital de poesia dels seus alumnes al nostre centre.

La intenció que tenim és projectar cada trimestre un
clàssic del cinema com a mínim. Tots els espectadors
disposaran d’un programa de mà informatiu sobre el di-
rector i la seva filmografia i, en acabat, sempre hi haurà la
possibilitat de fer una mica de debat.

Aquest Cine Club, que funcionarà en horari no lectiu,
va adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat perquè
pensem que pot ser el més receptiu a aquest tipus de
cinema. Pel que fa a aquest primer trimestre, començarem
amb Dràcula de Francis Ford Coppola, i l’horari i el lloc
de projecció de la pel·lícula serà el següent:

Dimecres 5 de desembre,  a 2/4 de 4 de la tarda,
a la Sala d’actes de l’IES.

NOTÍCIES

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL 1r TRIMESTRE
AULA D’ACOLLIDA
Visita Fira ramadera /18 octubre
TUTORIA
Anem a la Biblioteca / 2n ESO / 18 octubre
Museu dels Sants / 2n ESO A / 6 novembre
Museu dels Sants / 2n ESO B, C i D / 8 novembre
ED. VISUAL I PLÀSTICA
Visita a Barcelona / CV Disseny i CV Arquitectura 4t ESO / 30 octubre
CLÀSSIQUES
Visita a Empúries / CV Cultura Clàssica 4t ESO i 1r BAT / 6 novembre
RELIGIÓ
Església i museu de Sant Esteve / 3r ESO D / 12 novembre
Retaule del Roser de St. Esteve / 2n ESO B i C / 13 de novembre
Retaule del Roser de St. Esteve / 1r ESO tots / 15 de novembre
Retaule del Roser de St. Esteve / 3r ESO B i C / 15 de novembre
CIÈNCIES NATURALS
Estudi riu Fluvià / 1r BAT Biologia / 19 novembre
Geologia urbana / CV 4t ESO / 23 novembre
Xerrada Grip Aviar / 1r i 2n BAT Biologia / 14 desembre
ANGLÈS
Teatre / 3r i 4t ESO tots / 20 novembre
SOCIALS
Colònia Sedó i Capellades / 4t ESO tots / 4 desembre
Montseny / 1r ESO tots / 11 desembre



Sóc prou antiquat i romàntic per creure que molts

infants, si es donen les circumstàncies adequades, són

lectors innats fins que els mitjans de comunicació

destrueixen aquest instint. La tirania de la pantalla

amenaça qualsevol ordre en què el valor literari o la

saviesa humana poden ser preferibles al flux constant

d’informació. Potser sigui una il·lusió creure que pot

perdurar la connexió màgica entre els millors llibres i

els nens solitaris, però aquesta relació es remunta a

tant temps enrere que no desapareixerà fàcilment.

L’aventura de llegir, com tota aventura de l’experiència,

depèn de l’encantament, i l’encantament es basa en

un potencial de poder més que en el coneixement to-

tal. És poc probable que de sobte t’enamoris d’una

persona, per molt encantadora que sigui, si us heu

conegut tota la vida. Allò que coneixes completament

no farà enamorar-te, per tant enamorar-te d’un llibre

no és del tot diferent a enamorar-te d’una persona.

De Contes i poemes per a nens extraor-

dinàriament intel·ligents de totes les edats

Harold Bloom
Crític i teòric literari nascut a Nova York l’any 1930.

Harold Bloom és també
autor d’obres com El
cànon occidental i Com
llegir i per què.

Com va anar l’estada a Austràlia?
Vam estar-hi 15 dies. Però la primera setmana la vam

dedicar a fer turisme. Com que vam fer escala a Singapur,
vam aprofitar per visitar el centre. Després anàrem a Sidney
i a Cairns, on hi havia una barrera de corall i tot el que
seria la selva.

Ja a Gold Coast vam haver de llogar una pista per tal
d’entrenar, però el dia del campionat vam poder fer
l’entrenament oficial a la pista del campionat.

L’actuació. Nervis?
Nosaltres vam sor tir les primeres, i sí, estàvem

nervioses. Els jutges no tenien cap referent per valorar el
nostre treball. Nosaltres vam ser el llistó. Pensàvem que
treuríem una puntuació baixa per ser el punt de partida.
Per això ens va sorprendre molt la puntuació que vam
tenir.

Després vam patir molt a les grades seguint l’evolució
del campionat i les puntuacions, perquè no podíem sa-
ber ben bé la posició que ocupàvem. Les italianes, per
exemple, van quedar classificades segones i van actuar
les últimes. Les argentines van quedar terceres i també
van actuar cap al final. Va ser una hora i mitja de veritable
patiment.

I el futur immediat?
Ja estem preparant la temporada 2008 amb molta

il·lusió i esperem que ens doni tantes alegries com
aquesta.

ENTREVISTA
És diu Estel Aubert, fa 1r de Batxillerat aquí al nostre

IES, i acaba de guanyar el campionat mundial de patinatge
a Austràlia amb el Club Patinatge Artístic Olot, al qual
pertany des dels sis anys. Són dos els campionats
mundials en els quals ha participat i ha quedat campiona:
el de Múrcia (2006) amb l’espectacle Diferent i aquest
de Gold Coast (2007) amb Molt fràgil.

Ella ens explica breument com va anar tot.


